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อพัฒนาสารเคลือบผิว
จากไขสกัดใบกะหล่ําปลีคัดทิ้ง ไขจากใบกะหล่ําปลีไดรับการสกัดดวยวิธีการจุมในตัวทําละลาย
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วิจัยนี้ไดศึกษาสมบัติบางประการของสารเคลือบผิวความเขมขน 10-50% (w/v) พบวา ความเขมขน
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เพิ่มขึ้น แตความสวางของฟ ลมและการยืดตัวของฟลมมีคาที่ลดลง ทั้งนี้สมบัติการยอมใหไอน้ําและ
กาซออกซิเจนซึมผานฟลมมีคาลดลงเมื่อความเขมขนของไขสกัดเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองดังกลาว
พบวาสารละลายความเขมขน 10% (w/v) มีความเหมาะสมในการนํามาใชเปนสารเคลือบผิวผักและ
ผลไม นอกจากนี้กา รวิจัยนี้ได ศึกษาผลของสารเคลือบผิวความเขมขน 10% (w/v) (CB-wax) ตอ
คุณภาพของพริกหวานสด เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10ºC เปนเวลา 21 วัน เปรียบเทียบกับพริกหวาน สดที่
เคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซาน (Chitosan) และไมเคลือบผิวหนา (Control) ผลการศึกษาแสดง
ใหทราบวา พริกหวานสดที่เคลือบผิวหนาดวยทั้ง CB-wax และ Chitosan มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ปรากฏภายนอกเพียงเล็กนอย ในขณะที่ผลิตผล Control เกิดการเปลี่ยนแปลงอ ยางชัดเจนและเกิด
การเจริญของเชื้ อจุลินทรียภายหลังจากการเก็บรักษา 5 วัน การเคลือบผิวทั้งสองประเภทใหผลตอ
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คุณภาพไมแตกตางกันและสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี- กายภาพ ประกอบดวยความ
แนนเนื้อ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ปริมาณกรดที่ไทเทรตได อัตราการหายใจ ความเขมขน ของ
เอทานอลในเนื้อเยื้อ การสะสมกาซออกซิเจนแ ละกาซคารบอนไดออกไซ ด และเอทานอลใน เนื้อเยื่อ
ของพริกหวาน สด ทั้งนี้พริกหวาน สดที่ไมผานการเคลือบผิวมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติเหลานี้อยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะมีการสะสม เอทานอลใน เนื้อเยื่อ ปริมาณที่สูงมาก ในภาพรวมการวิจัยนี้ไดประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาสารเคลือบผิวผักและผลไมจากไขสกัดใบกะหล่ําปลีคัดทิ้ง ซึ่งเปนนวัตกรรม
และองคความรูใหม สารเคลือบผิวนี้มีศักยภาพในการชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
ของผลิตผลสด และสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับใบกะหล่ําปลีคัดทิ้งได
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Weight losses and other quality changes for example appearance of wrinkles are
important problems for postharvest quality management of fresh fruits and
vegetables. Surface coating materials have been used to minimize such quality
changes. This research aims to develop surface coating material using wax extracted
from discarded cabbage leaves. Wax was extracted from cabbage leaves using dipping
extractions of which dichloromethane solution was a solvent. Physical and chemical
properties measured in terms of acid value, iodine value and saponification number
of the wax extracted was similar to those of other commercial waxes. Wax extracted
from the cabbage leaves was likely to slowly develop rancidity. It had a wide range of
melting point (49-58ºC) and had thermoplastic property. Effects of cabbage wax
coating on effective skin permeances to water vapor and carbon dioxide of limes and
okras were undertaken. The research results highlight that both properties of the
fruits coated were significantly lower (p≤0.05), compared to those of uncoated ones.
The wax was later developed as surface coating emulsion comprising with wax
extracted from the cabbage leaves, triethanolamine and distilled water. This research
investigated certain properties of the emulsions of which concentrations tested were
10-50% (w/v). Experimental results showed that the emulsion concentrations of 1030% (w/v) were highly stable. These emulsions thereafter were tested in forms of
films fabricated. Experimental findings show that thickness, water absorption, melting
temperature (Tm) and tensile strength became higher when emulsion concentrations
were increased. However brightness and elongation of the films were decreased.
Water vapour and oxygen transmission rate properties of the films became decreased
when the emulsion concentration were increased. Based upon such research findings,

จ
emulsion concentration of 10% (w/v) was considered suitable to further utilizations as
surface coating material for fresh fruits and vegetables. Furthermore the research was
conducted to investigate effects of the surface coating material 10% (w/v) (CB-wax)
on fresh bell pepper kept at 10ºC for 21 days. These were compared to the peppers
either which were coated with chitosan and uncoated (control). The experimental
results show that visual appearances of the bell pepper coated with CB-wax and
chitosan slightly changed but those of the control became noticeably changed as
well as microbial growth were detected after 5 days. Both coating materials did not
cause apparent differences on qualities of the bell peppers. These materials could
delay changes in physico-chemical properties including firmness, total soluble solid
(TSS), titratable acidity (TA), respiration rates, ethanol concentration in tissues, and
internal oxygen and carbon dioxide concentrations measured in the bell pepper
cavities. In contrast those of the non-coated became quickly changed, especially
there were high levels of ethanol concentrations accumulated in plant tissues.
Overall, the present research had achieved its success in developing surface coating
material of which the wax was extracted from the cabbage leaves. This is considered
innovation and importantly contributes new knowledge. The surface coating material
has potentials in minimizing postharvest quality changes of fresh produce and can
create value-added for the discarded cabbage leaves.
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องคประกอบทางเคมีของไข (Wax)
ตัวอยางระดับการสูญเสียน้ําหนักสูงสุดที่ยอมรับไดของผลไมบางประเภท
(ที่อุณหภูมิ 25°C)
ตัวอยางสารเคลือบผิวผักและผลไมที่สําคัญและผลของสารเคลือบผิว
ตอการชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
การสกัดไขจากใบกะหล่ําปลีดวยวิธีการสกัดที่แตกตางกัน
สมบัติทางเคมี-กายภาพของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
ลักษณะปรากฏของสารละลายอิมัลชันของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
ผลการศึกษาคุณภาพอิมัลชันของสารเคลือบผิว
ผลการศึกษาสมบัติบางประการของฟลม
ผลการสังเกตลักษณะปรากฏภายนอกผิวหนาของพริกหวานดวยตาเปลา
ภายหลังการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C เปนเวลา 21 วัน
ลักษณะภายนอกของพริกหวานที่ผานการเคลือบผิวหนาและไมผาน
การเคลือบผิวหนา เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C ในระยะเวลาตาง ๆ
ของการเก็บรักษา 21 วัน
กระบวนการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี
ผลของความเขมของสารลายไตรเอทานอลเอมีนที่เหมาะสม
กับความคงตัวของอิมัลชันสารเคลือบผิว
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ปรากฏการน้ํากลิ้งบนใบบัว (Lotus leaf effect)
แนวคิดการสรางความตานทานการแลกเปลี่ยนกาชและไอน้ําระหวาง
ผลิตภัณฑและสิ่งแวดลอมเพื่อชะลอการคายน้ําและกิจกรรมทางชีวเคมี
ของผักและผลไมภายหลังการเก็บเกี่ยว
แบบจําลองการแพรของไอน้ําจากภายในของผลไมผานสารเคลือบผิว
มาสูสิ่งแวดลอมภายนอก
ภาพจําลองขั้นตอนการสกัดไขกะหล่ําปลี (Cabbage wax) ดวยวิธีการแช
หรือจุม (Extraction by means of immersion or dipping)
ภาพจําลองขั้นตอนการสกัดน้ํามันจากกากถั่วเหลือง ดวยวิธีการสกัดดวยตัวทํา
ละลายที่มีกระบวนการใหความรอนรวมดวย
การสกัดดวยคารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะวิกฤตยวดยิ่ง
ตัวอยางของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีดวยวิธีซอกหเลตและมีการปนเปอน
ของไขดวยสาร อื่น ๆ เชน คลอโรฟลล ที่ใหสีเขียวในใบกะหล่ําปลี
ตัวอยางลักษณะของไขที่สกัดดวยวิธีที่มีการประยุกตจากวิธีของ
Bohinc et al. (2014)
ผลของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (Lime+Cabbage wax หรือ CB-wax) และ
ไคโตซาน (Lime+Chitosan) ตอ สมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานผิวหนาของ
มะนาวสด เปรียบเทียบกับมะนาวที่ไมผานการเคลือบผิวหนา (Control)
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25ºC
ผลของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (Lime+Cabbage wax หรือ CB-wax) และ
ไคโตซาน (Lime+Chitosan) ตอ อัตราการหายใจของมะนาวสด เปรียบเทียบ
กับมะนาวที่ไมผานการเคลือบผิวหนา (Control) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25ºC
ผลของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (CB-Wax) และอุณหภูมิการเก็บรักษา ตอ
สมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานผิวหนา (Effective Surface Water Vapour
Permeance; Effective SPW) ของกระเจี๊ยบเขียวสด เปรียบเทียบกับ
กระเจี๊ยบเขียวที่ไมผานการเคลือบผิวหนา (Control)
ผลของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (CB-Wax) และอุณหภูมิการเก็บรักษาตอ
อัตราการหายใจของกระเจี๊ยบเขียวสด เปรียบเทียบกับกระเจี๊ยบเขียว
ที่ไมผานการเคลือบผิวหนา (Control)
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ผลของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (CB-Wax) และอุณหภูมิการเก็บรักษาตอ
สมบัติการยอมใหกาชคารบอนไดออกไซดซึมผานผิวหนาของกระเจี๊ยบเขียวสด
เปรียบเทียบกับกระเจี๊ยบเขียวที่ไมผานการเคลือบผิวหนา (Control)
ขั้นตอนการเตรียมสารละลายสารเคลือบผิวจากไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
การเปลี่ยนแปลงคาสี L* a* b* และ hº ของพริกหวาน เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 10°C ในระยะเวลาตางๆเปนเวลา 21 วัน
(คา average ± standard error; n=18)
รอยละการสูญเสียน้ําหนักของพริกหวานที่ผานการเคลือบผิวหนาดวย CB-wax
และไคโตซาน (Chitosan) เปรียบเทียบกับพริกหวานที่ไมผานการเคลือบผิว
(Control) เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C ในชวงระยเวลาตาง ๆ เปนเวลา 10 วัน
(คา average ± standard error; n=6)
การเปลี่ยนแปลงความแนนเนื้อของพริกหวานที่ผานการเคลือบผิวหนาดวย
CB-wax และ ไคโตซาน เปรียบเทียบกับพริกหวานที่ไมผานการเคลือบผิว
เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C เปนระยะเวลา 21 วัน
(คา average ± standard error; n=18)
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (แสดงในหนวย %) ของพริกหวานที่ผาน
การเคลือบผิวหนาดวย CB-wax และ ไคโตซาน (Chitosan) เปรียบเทียบ
กับพริกหวานที่ไมผานการเคลือบผิว (Control) เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C
เปนระยะเวลา 21 วัน (คา average ± standard error; n=18)
ปริมาณปริมาณกรดที่ไทเทรตได (แสดงในหนวย %) ของพริกหวานที่ผาน
การเคลือบผิวหนาดวย CB-wax และ ไคโตซาน (Chitosan) เปรียบเทียบ
กับพริกหวานที่ไมผานการเคลือบผิว (Control) เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C
เปนระยะเวลา 21 วัน (คา average ± standard error; n=18)
อัตราสวนของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดตอกรดที่ไทเทรตได
ของพริกหวานที่ผาน การเคลือบผิวหนาดวย CB-wax และ ไคโตซาน
เปรียบเทียบกับพริกหวานที่ไมผานการเคลือบผิวหนา เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
10°C เปนระยะเวลา 21 วัน (คา average ± standard error; n=18)
อัตราการหายใจของพริกหวานที่ผานการเคลือบผิวหนาด วย
CB-wax และ ไคโตซาน เปรียบเทียบกับพริกหวานที่ไมผานการเคลือบผิว
เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C เปนระยะเวลา 10 วัน (คา average ± standard
error; n=6) หมายเหตุคาที่แสดงวันที่ 0 มีคาเทากับ 0.01 µmol s-1 kg-1
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การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของกาชออกซิเจน (สัญลักษณเต็ม)
และคารบอนไดออกไซด (สัญลักษณมีชองวาง) ที่สะสมอยูภายในโพรงของ
พริกหวานที่ผานการเคลือบผิวหนาดวย CB-wax และ ไคโตซานเปรียบเทียบ
กับพริกหวานที่ไมผานการเคลือบผิว เก็บรั กษาที่อุณหภูมิ 10°C เปนระยะเวลา
10 วัน (คา average ± standard error; n=6)
การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของเอทานอลภายในเนื้อเยื่อพริกหวานที่ผาน
การเคลือบผิวหนาดวย CB-wax และ ไคโตซานเปรียบเทียบกับพริกหวาน
ที่ไมผานการเคลือบผิว เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10°C เปนระยะเวลา 10 วัน
(คา average ± standard error; n=6)
ตัวอยางผลิตภัณฑตนแบบสารเคลือบผิวหนาผักและผลไมจากไขสกัด
ใบกะหล่ําปลี แสดงในงาน RISE 2018 ระหวางวันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน
2561 ณ เซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี (Central Plaza Ubon
Ratchathani) จัดโดย สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ขนาดของฟลมสารเคลือบผิวที่ใชในการทดสอบสมบัติเชิงกล
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
สารเคลือบผิว หนา ผักและผลไมซึ่งมีสวนประกอบของไข สกัด ที่ไดมาจากวัตถุดิบทาง ธรรมชาติ
เชน ไขรําขาว (Rice bran wax) ไขคารนูบา (Carnauba wax) หรือ เรซิน เชน เชลแลค (Shellac)
และ ไคโตซาน (Chitosan) ไดมีการพัฒนาและใชงานอยางตอเนื่อง มีจุดประสงคเพื่อชะลอการคายน้ํา
อัตราการหายใจ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา และคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยว (ดนัย บุญเกียรติ
และนิธิยา รัตนาปนนท , 2548; จริงแท ศิริพานิช , 2549; อนุวัตร แจงชัด , 2552; Chauhan et al.,
2013; Kaya et al., 2016; Zhang et al., 2017) แนวทางในการพัฒนาสารเคลือบผิวในปจจุบัน
ไดมีการนําวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติมาใชกันมากขึ้น เนื่องจากมีความปลอดภัยตอ และผูบริโภคสวน
ใหญใหความใสใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นสารเคลือ บผิวที่สามารถรับประทานได (Edible
films) จึงไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย ตัวอยางของวัตถุดิบธรรมชาติที่นํามาผลิตเปนสารเคลือบ
ผิว เชน ไขออย (Sugarcane wax) ไขรําขาว (Rice bran wax) ไคโตซาน (Chitosan) ไขผึ้ง (Bee
wax) คารบอกซิวเมทิล เซลลูโลส (Carboxymethyl cellulose) (Arnon et al., 2014; Fajobi et
al., 2015; Kerch, 2015; Perez-Gallardo et al., 2015; Koushesh-Saba and Sogvar, 2016)
เจลวานหางจระเข (Aloe vera extrac) เจลแปงมันสําปะหลัง (Cassava starch) แคนเดลิลลา แว็กซ
(Candelilla wax) และแซนแทน กัม (Xanthan gum) (de Aquino et al., 2015; De LeonZapata et al., 2015; Sharma and Rao, 2015; Vieira et al., 2016)
สารเคลือบผิวที่มีสวนประกอบของไขคารนูบา และเชลแลคเปนที่นิยมใชในอุตสาหกรรม
การเคลือบผิวผักและผลไม เนื่องจากมีคุณสมบัติทางดานความแข็งแรงทนทาน ยึดติดพื้นผิวดี ลักษณะ
ปรากฏที่มันวาวสูง ชะลอการซึมผานของไอน้ํา ลดการสูญเสียน้ําหนัก
ตลอดจนมีความป ลอดภัย
ตอการบริโภค (จริงแท ศิริพานิช, 2549; Srithanyarat et al., 2011; Singh et al., 2017; Khorram
and Ramezanian, 2017) แมวาเชลแลคเ ปนผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ อันเปนผลผลิตจากครั่ง
และมีการเพาะเลี้ยง ครั่ง อยางแพรหลายทางภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย แต ปริมาณของ
เชลแลคยังไม เพียงพอตอความตองการในการใชงาน จึงไดมีการนําเขาไขคารนูบา
เพื่อทําเปน
สารเคลือบผิว แตการนําเขาไขคารนู บามี มูลคาสูง (สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ, 2554) อาจสงผลกระทบตอตนทุนและราคาการจัดจําหนายของผลิตผลที่ผานการเคลือบผิว
ดวยไขคารนูบา ดังนั้นการใชไขจากธรรมชาติที่หาไดภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนําเขาจึงเปนอีก
แนวทางหนึ่งสําหรับการพัฒนาสารเคลือบผิวผักและผลไม เมื่อพิจารณาขอมูลของการสูญเสียภายหลัง
การเก็บเกี่ยวของผักและผลไมภายในประเทศไทย พบวา มูลคาการสูญเสีย ตลอดโซอุปทานอาหาร
อยูในระดับที่สูงมากถึง 15-50% (Food and Agriculture Organization in Thailand, 2018)
เนื่องจากการจัดการหลังการ เก็บเกี่ยวที่ไมเหมาะสมของเกษตรกรและผูประกอบการ เชน การไม
ควบคุมอุณหภูมิในระหวางการขนสงและการเก็บรักษา หรือการใชบรรจุภัณฑที่ไมสามารถสราง
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สภาวะบรรยากาศดัดแปรสําหรับการชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยว ผัก
กะหล่ําปลีซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทย มีรายงานการสูญเสียภายหลังการ
เก็บเกี่ยวที่สูง จากการศึกษาของ ชุติพงษ มัธยกุล (2555) พบวา กะหล่ําปลีที่มีการขนสงจากแหลง
ปลูกและศูนยรวบรวมสินคาในจังหวัดเชียงใหมมายังตลาดไท กรุงเทพฯ มีการสูญเสียคิดเปน 28-34%
ของน้ําหนักกะหล่ําปลีเดิม กนกพร บุญญะอติชาติ (2558) ไดรายงานการสูญเสียภายหลังการเก็บ
เกี่ยวของกะหล่ําปลีรูปหัวใจจากแปลงปลูกมายัง รานคาปลีก โครงการหลวง พบวา กะหล่ําปลีรูป
หัวใจมีการสูญเสียคิดเปน 2.09-42.99% ของน้ําหนัก สอดคลองกับผลการศึกษาของวิบูลย ชางเรือ
และคณะ (2555) ที่ไดรายงานวาการหักช้ํา การเขาทําลายของแมลง และการสูญเสียน้ําเปนสาเหตุที่
สําคัญของการสูญเสียของกะหล่ําปลี สงผลใหผูประกอบการตองทําการคัดและตัดแตงใบหอของ
กะหล่ําปลีดานนอกที่มีลักษณะไมพึงประสงคดังกลาวออกไป สงผลใหน้ําหนักของกะหล่ําปลีลดลง
จากการศึกษาเบื้องตนโดยสอบถามผูประกอบการขายสงผักและผลไมสดที่ตลาดวารินเจริญศรี อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัด อุบลราชธานี พบวาผูประกอบการตองคัดใบกะหล่ําปลีเปลือกนอกที่มีตําหนิทิ้ง
เปนจํานวนมากกอนทําการบรรจุ หัวกะหล่ําปลีลงในถุงพลาสติก หรือเขงเพื่อรอการจําหนาย ทั้งนี้ใบที่
ผานการคัดอ อกนั้นผูประกอบการอาจขายเปนอาหารสัตวหรือนําไปทิ้งที่จุดรวมขยะรวมทั้งนําไปทํา
เปนปุยหมัก แมวาการคัดใบกะหล่ําปลีทิ้งนั้นเปนสิ่งที่ไมสามารถเลี่ยงไดในทางปฏิบัติ แตการใช
ประโยชนหรือการเพิ่มมูลคาของใบกะหล่ําปลีคัดทิ้งเหลานั้นอาจเปนการชวยเหลือดานรายไดใ หกับทั้ง
เกษตรกรและผูประกอบการในโซอุปทานกะหล่ําปลีไดอีกทางหนึ่ง
การศึกษานี้ไดนําเสนอนวัตกรรมและแนวทางการใชประโยชนจากใบกะหล่ําปลีที่คัด
ทิ้ง
โดยทําการสกัดไข (Wax หรือ Epicuticular wax) ของใบกะหล่ําปลีคัดทิ้ง แลวนําไขสกัดมาเตรียม
เปนสารละลา ยอิมัลชันเพื่อเปนสารเคลือบผิวพรอมใชงานตอไป การสกั
ดไขจากของเหลือทิ้ง
ในกระบวนการผลิต เชน ไขจากเปลือกออย ที่เปนของเหลือจากการกระบวนผลิตน้ําตาลไดรับความ
สนใจศึกษาจากนักวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงขาติ (สวทช.) และไขจาก
ฟางขาวสาลี (Wheat straw wax) เปนเศษเหลือภายหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดขาวสาลี (Ali et al.,
2017) แตเมื่อศึกษาเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของพบวายังไมมีรายงานของการดําเนินการวิจัยเพื่อสกัดไข
จากใบกะหล่ําปลีเพื่อทําเปนสารเคลือบผิวผลไมหรือบรรจุภัณฑ ทั้งนี้ Koch et al. (2006) and
Reinhard (2018) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบของไขที่สกัดจากใบกะหล่ําปลี และรายงานวา
มีสมบัติไมชอบน้ํา (Hydrophobicity) เปยกน้ําไดนอยมาก (Low wettability) และสามารถ
ทําความสะอาดตัวเองได (Self-cleaning หรือ Lotus leaf effect) สวนประกอบหลักของไข
จากใบกะหล่ําปลี คือ สารกลุมแอลเคน (เชน C29 -alkane) เทากับ 5.44×10-8 g cm-2 และ
สวนประกอบอื่น เชน สารกลุมไพมารี แอลกอฮอลล (Primary alcohols) (เชน Hexacosanol และ
Triacontaneol) เทากับ 3.23×10 -8 g cm-2 สารกลุ มเช็คคันนารี่ แอลกอฮอลล (Secondary
alcohols) (เชน Triacontane-15-ol และ Nonacosane-14-ol) เทากับ 2.23×10 -8 g cm-2
สารกลุมคีโตน (Ketones) (เชน Nonacosane-14-one และ Triacontane-15-one) สารกลุม
กรดไขมัน (Fatty acid) (เชน Octacosanoic acid และ Triacontanoic) สารกลุมแอลดีไฮด
(Aldehydes) (เชน Octacosanal และ Dotriacontanal) เทากับ 2.72×10-8 g cm-2 และสารกลุม
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เอสเทอร (Esters) (เชน C16-acid-C28-ol, C17-acid-26-ol, C17-acid-C27-ol, C18-acid-C27-ol,
C18-acid-C26-ol, C19-acid-C27-ol, และ C20-acid-C27-ol)
แม วา การเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวสามารถชะลอการเสื่อมเสียโดยเฉพาะการสูญเสียน้ํา
และน้ําหนักของผลผลิตได แตจําเปนตองมีการพิจารณาถึงแนวโนมของการเกิดสภาวะบรรยากาศ
ดัดแปร (Modified atmosphere condition) ที่เกิดขึ้ นภายในผลไม เนื่องจากสารเคลือบผิวไดจํากัด
อัตราการแลกเปลี่ยนกาซและไอน้ํา (Gas and water vapour exchanges) ระหวางผลิตผล และ
สิ่งแวดลอม ในบางกรณีของการเคลือบผิวทําใหอัตราการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนที่ต่ํามากจน นําไปสู
การสะสมของกาซออกซิเจนในระ ดับที่ต่ํา มาก (เชน < 1% (v/v)) สงผลใหเกิดกระบวน หายใจ
แบบไมใชออกซิเจนและ การหมัก พรอมกับ การสะสม และเพิ่มขึ้นของปริมาณ เอทานอล (Ethanol)
และอะเซทัลดีไฮด (Acetaldehyde) ซึ่งอาจมีกลิ่นรสที่ไมพึงประสงคของผูบริโภค
(โศรดา
กนกพานนท และคณะ , 2555; Arnon et al., 2014) ดังนั้นสมบัติการซึมผานฟลมซึ่งขึ้นรูป
จากสารเคลือบผิวของกาซและไอน้ําจึงตองมีระดับที่สอดคลองกับความตองการดานการแลกเปลี่ยน
กาซและไอน้ําของผักและผลไม
จากขอมูลที่นําเสนอมาขางตน การศึกษานี้จึงไดดําเนินการวิจัยและพัฒนา สารเคลือบผิวผักและ
ผลไม โดยใชไขที่สกัดจากใบกะหล่ําปลีคัดทิ้งพรอมกับดําเนินการทดสอบผลของสารเคลือบผิวตอ
คุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของ ผลิตผล การศึกษาครั้งนี้ใช ผลิตผลทดลองประกอบดวย มะนาว
กระเจี๊ยบเขียว และพริกหวาน เนื่อ งจากผลผลิต เหลานี้ มีแนวโนมการสูญเสียน้ําหนัก ที่เกิด จาก
การสูญเสียน้ําสูบรรยากาศรอบๆ ไดงาย ตลอดจน ไมมีขอจํากัดดานฤดูกาลและมีมูลคาทางการตลาด
ที่สูง ดังนั้นหากสารเคลือบผิวไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีสามารถยืดอายุการเก็บรักษานานขึ้นจะชวย
คงมูลคาทางการตลาดของผลิตผลิตไดมากขึ้น
1.2 สมมุติฐานการวิจัย
1.2.1 ปริมาณไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีคัดทิ้งมีความสัมพันธกับปจจัยสําคัญประกอบดวย
(1) อุณหภูมิ (2) ชนิดและความเขมขนของตัวทําละลาย และ (3) ระยะเวลาในการสกัด
1.2.2 สวนประกอบของสารเคลือบผิวหนา เชน ปริมาณของไขสกัด และ/หรือสารละอิมัลซิฟาย
เออร (Emulsifier) ซึ่งมีผลตอสมบัติบางประการของฟ ลมที่ขึ้นรูปจากสารเคลือบผิว หนาที่ไดจากไขที่
ผานกระบวนการสกัด
1.2.3 สารเคลือบผิวหนาที่มีสวนผสมของไขที่สกัดจากใบกะหล่ําปลีคัดทิ้งที่มีผลตอคุณภาพ
ภายหลังการเก็บรักษาของผลิตผลทดลอง
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อศึกษากระบวนการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี
1.3.2 เพื่อศึกษาสมบัติบางประการของฟลมที่ขึ้นรูปจากสารเคลือบผิวซึ่งไดจากไขที่ผาน
กระบวนการสกัด
1.3.3 เพื่อศึกษาผลของสารเคลือบผิวหนาตอคุณภาพการเก็บรักษาของผลิตผลภายหลังการเก็บ
เกี่ยวของผลิตผลทดลอง
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 วัตถุดิบสําหรับการสกัดไข คือ กะหล่ําปลีวางแผนซื้ อจากพุทธสถานราชธานีอโศก อําเภอ
วารินชําราบ จั งหวัด อุบลราชธานี (เปนการปลูกพืชแบบอินทรีย เพื่อลดปริมาณสารเคมีบนเปลือก
กะหล่ําปลี ) และจากตลาดวารินเจริญศรี อํา เภอวารินชําราบ จั งหวัด อุบลราชธานี (กะหล่ําปลีทั่วไป
เพื่อนํามาสกัดในการพัฒนาเปนสารเคลือบผิวตนแบบ ) ทั้งนี้ใบกะหล่ําปลีที่นํามาใชในการสกัดไขนั้น
ทําการคัดเลือกใบดานนอกที่มีรอยหัก รอยแตก การเจาะของแมลง และใบที่เหี่ยว
1.4.2 ผลิตผลทดลอง ประกอบดวย มะนาว กระเจี๊ยบเขียว และพริกหวาน
1.5 นิยามคําศัพท
1.5.1 สารเคลือบผิว คือ สารที่ทําหนาที่ยึดประสานอนุภาคของสารประกอบเขา ไวดวยกัน
มีลักษณะเปนฟลมมีความหนืดเล็กนอยยึดติดแนนกับพื้นผิวที่ถูกเคลือบ ชวยยืดอายุการเก็บรักษา
ผลผลิต ซึ่งถูกพัฒนามาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ไดมาจากพืช และสัตว เชน ไขเชลแลค ไขผึ้ง และ
ไขคารนูบา (Grainger and Blunt, 1998)
1.5.2 สารเคลือบผิวประเภทไขที่ผลิตในรูปของอิมัลชัน (Emulsion) มีองคประกอบของ ไขสกัด
น้ํา และสารอิมัลซิไฟเออร (Emulsifier) โดยสารอิมัลซิไฟเออรทําหนาที่เปนตัวเชื่ อมใหอนุภาค
ของไขสกัดกับน้ํารวมตัวเปนเดียวกัน และไมเกิดการแยกชั้น เนื่องจากโมเลกุลของสารอิมัลซิไฟเออรมี
ทั้งที่โมเลกุลมีขั้วที่จับกับโมเลกุลของไขสกัด และโมเลกุลที่ไมมีขั้วจับกับน้ําใหเกิดการเชื่อมกันระหวาง
โมเลกุล และเกิดความคงตัวของระบบอิมัลชันขึ้น (Kumar et al., 2016)
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 บทนํา
เนื้อหาในบทนี้ไดรวบรวมความรูเกี่ยวกับการสกัดไขจากใบ กะหล่ําปลี เพื่อนํามาผลิตตอยอด เปน
สารเคลือบผิวหนา (Surface coating material) สําหรับผักและผลไมสด ทั้งนี้เนื้อหาไดคลอบคลุมถึง
สมบัติทางเคมีกายภา พของไข เชน คาไอโอดีน คาความเปนกรด และคาซาปอนิฟเคชัน การเตรียม
สารเคลือบผิวในรูปของสารละลายอิมัลชัน ตลอดจนผลของการเคลือบผิวหนาตอการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไมสด ปจจุบันการใชประโยชนจากใบกะหล่ําปลีคัดทิ้ง
ยังอยูในวง จํากัดเพียงการเลี้ยงสัตวหรือทําปุยชีวภาพ (ดังที่ไดนําเสนอในบทที่ 1) การสกัดไขจาก
ใบกะหล่ําปลีเพื่อทําเปนสารเคลือบผิวผักและผลไมจึงเปนแนวทางสําคัญในการใชประโยชนจาก
ใบคัดทิ้งเหลานี้ จากการสืบคนเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของพบวายังไมมีการศึกษ
าวิจัยการทํา
สารเคลือบผิวหนาจากไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี และเนื้อหาที่เกี่ยวของคอนขางจํากัด ดังนั้นเนื้อหา
ที่ไดรวบรวมในบทนี้จึงไดนําเนื้อหาของผลิตผลและ /หรือสารเคลือบผิวอื่น ๆ มาเพิ่มเติมสําหรับ
องคความรูในการวิจัยตอไป
2.2 การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของกะหล่ําปลี
กะหล่ําปลีอยูในตระกูลของ Cruciferae มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Brassica oleracea var.
capitate Linn. (Ceponis et al., 1987) กะหล่ําปลีนิยมรับประทานทั้ง แบบสดโดยรับประทาน
เปนเครื่องเคียง และ แบบเปน สวนประกอ บในการปรุงอาหารในรูปการกินสุก กะหล่ําปลีมีคุณคา
ทางอาหารและมีมูลคาทางเศรษฐกิจที่สูงเนื่องจากเปนที่นิยมในการบริโภค ทั้งภายในและตางประเทศ
(เบญจมาศ รัตนชินกร และคณะ, 2549) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) รายงานวา ในปจจุบัน
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกะ หล่ําปลีประมาณ 69,108 ไร ผลผลิตรวม 248,440 ตัน แตละปสามารถ
ปลูกได 2-3 ครั้ง คิดเปนมูลคารายไดประมาณ 960 ลานบาท ทั้งนี้ในการ เตรียมกะหล่ําปลีเพื่อ จัด
จําหนายมีการจัดการภายหลังการเก็บเกี่ยว หลายขั้นตอน ไดแก การทําความสะอาด และการตัดแตง
ใบที่เสียออก ขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้ ทําใหเกิดการสูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยวของกะหล่ําปลีเกิดขึ้น
(กนกพร บุญญะอติชาติ, 2558) ดนัย บุญยเกียรต และคณะ (2555) ศึกษาการสูญเสียทางปริมาณของ
กะหล่ําปลีรูปหัวใจจากสถานที่ตาง ๆ ในโซอุปทาน พบวา การสูญเสียของกะหล่ําปลีจากการตัดแตง
มีสัดสวนที่ตางกัน เชน ใน แปลงปลูก เทากับ 7.24% โรงคัดบรรจุศูนยพัฒนาโครงการหลวง เทากับ
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42.99% โรงคัดบรรจุเชียงใหม เทากับ 4.11% โรงคัดบรรจุกรุงเทพฯ เทากับ 7.36% และรานคาปลีก
โครงการหลวง เทากับ 2.09%
จากขอมูลการสูญเสียดังกลาวขางตนแสดงใหทราบว
าการสูญเสียที่เกิดจากการตัดแตง
ในแปลงปลูกเปนสาเหตุของการสูญเสียที่สําคัญ เนื่องจากกะหล่ําปลีไดรับความเสียหาย
จาก
รอยแผล ของ การเขาทําลายของเชื้อ จุลินทรียและ รอยกัด จาก แมลง ทําใหตองมีการตัดแตงใบ
กะหล่ําปลี ที่เกิดความเสียหายออกเปนจําน วนมาก (ดามร บัณฑุรัตน , 2558); ชุติพงศ มัธยกลุ และ
สมพงษ ศิริโสภณศิลป (2554) ไดศึกษาขอมูล ศูนยคัดบรรจุมูลนิธิโครงการหลวงทุงหลวง จังหวัด
เชียงใหม และรายงานวา การสูญเสียปริมาณของกะหล่ําปลีภายหลังการตัดแตงของเกษตรกร (จํานวน
6 ราย) มีระดับสูงถึง 9.48% ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด สวนที่สูญเสียมากที่สุด คือ ใบหอดานนอก
สุดของกะหล่ํา ปลีเนื่อง ผลมาจากการบอบช้ํา แตกหัก และแมลงกัดเจาะ ดังเชนที่ไดนําเสนอขางตน
การบรรจุและการขนสง ที่ไมเหมาะสม และไมระมัดระวัง ทําใหกะหล่ําปลี เปนสาเหตุสําคัญ
ของการบอบช้ํา (เบญจมาศ รัตนชินกร และคณะ , 2549) ดังนั้นหากสามารถนําใบกะหล่ําปลีคัดทิ้ง
จากการตัดแตงมาใชประโยชนได จะเปนแนวทางสําคัญในการเพิ่มมูลคาของสิ่งเหลือทิ้ง
(Waste)
ใหกับเกษตรกรและผูประกอบการได
2.3 องคประกอบของไขของกะหล่ําปลี
ใบกะหล่ําปลีมีองคประกอบขอ งไข (Wax) หรือนวล มีสมบัติไมชอบน้ํา (Hydrophobicity)
ไมสามารถละลายน้ําได แต สามารถ ละลายไดในสารละลายอินทรีย เชน เอทานอล
(Ethanol)
และไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) เปยกน้ําไดนอยมาก (Low wettability) และสามารถ
ทําความสะอาดตัวเองได หรือเปนลักษณะของน้ํากลิ้งบนใบบัว (Self-cleaning หรือ Lotus leaf
effect) (Blenn et al., 2012) ปรากฏการณน้ํากลิ้งบนใบบัว หรือ Lotus leaf effect (ภาพที่ 2.1)
เมื่อ สังเกต พื้นผิวใบบัวดวยตาเปลามีลักษณะเหมือนไขและมีสีขาวนวล เนื่องจากองคปร
ะกอบ
ของไขสกัด มีสมบัติไมชอบน้ําอยางยิ่งยวด (Highly hydrophobic) และความไมมีขั้ว (Non-polar)
จึงไมสามารถยึดติดหรือจับกับโมเลกุลของน้ําได หากหยดน้ํามาสัมผัสกับพื้นผิวใบจะเกิดลักษณะ
เปนทรงกลมเหมือนลูกบอลและมีความยื ดหยุนสามารถกลิ้งบนใบบัวได นอกจากนี้สารประกอบตางๆ
ที่ปนเปอนบนผิวหนาใบบัวซึ่งสามารถละลายน้ําได จะเกิดการเกาะติดหยดน้ําสงผลทําใหใบบัว
เกิดความสะอาดหรืออาจเรียกปรากฏการณนี้วา การทําความสะอาดตัวเองได หรือ Self-cleaning
(Barthlott and Neinhuis, 1997; Roach et al., 2008)

ภาพที่ 2.1 ปรากฏการน้ํากลิ้งบนใบบัว (Lotus leaf effect)
ที่มา: Pixoboy (2017)
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ไขเปนองคประกอบที่อยูผิวหนาของใบพืชสวนใหญ จัดเปนสารในกลุม ของลิพิด (Lipid) ที่พบ
ในธรรมชาติโดยทั่วไป เปน กลุมเอสเทอร (Ester) ของกรดไขมันกับแอลกอฮอลที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง
(ประมาณ 88.10 g mol-1) อีกทั้งเปนแอลกอฮอลที่มีหมูไฮดรอกซิลเพียงหมูเดียว (Monohydric
alcohol) มีลักษณะเปนของแข็งที่อุณหภูมิหอง (Kresge, et al., 2002) ไขที่พบอยูผิวหนาของ
ใบพืชมีองคประกอบ 2 ชั้น ไดแก (1) อิพิคิวติคูลาร แว็กซ (Epicuticular wax) ทําหนาที่เคลือบและ
ครอบคลุมผิวหนาดานนอก และ (2) คิวติคูลาร แว็กซ (Cuticular wax) เปนชั้นบางๆอยูดานใน
โดยมีองคประกอบของคิวติน (Cutin) ที่ทําหนาที่เปนแกนโ ครงสรางคลายฟองน้ําที่มีรูพรุน
ประกอบดวยไข 2 ชนิด ไดแก อิพิคิวติคูลาร แว็กซ และคิวติคูลาร แว็กซ เขามาอุดรูพรุนในคิวติน
ไขมีลักษณะเปนฟลมบางๆ สีขาวเคลือบอยูบนผิวหนาของใบพืชมีสมบัติทางเคมีที่ไมชอบน้ําสวนใหญ
เปนสารประกอบในกลุมอะลิฟาติ กไฮโดรคารบอน (Aliphatic hydrocarbon) ที่มีสายโซตรง
หลายสายประกอบอยู หนาที่หลักของอิพิคิวติคูลาร แว็กซ คือ ลดการเปยกน้ํา และการสูญเสีย
ความชุมชื้นของใบพืช นอกจากนี้มีหนาที่ในการสะทอนแสงอัลตาไวโอเลต และสามารถทํา
ความสะอาดตัวเองได (Baker, 1982; Ensikat et al., 2000; Holloway and Jeffree, 2005)
ตารางที่ 2.1 แสดงองคประกอบทางเคมีที่สําคัญของไขสกัดโดยทั่วไป เชน สารกลุมแอลกอฮอลล
ประกอบดวย เตตะโคซานอล (Tetracosanol) เฮกซะโคซานอล (Hexacosanol) ออกโตโคซานอล
(Octocosanol) และไตรอโคซานอล (Triacosanol) หรือ กรดไขมัน เชน กรดออกตาโคซาโนอิก
(Octacosanoic acid) กรดไตรอะคอนทาโนอิก (Triacontanoic acid) และกรดโดไตรอะคอนทา
โนอิก (Dotriacontanoic) (Tassone et al., 2016) ในการศึกษาของ Koch et al. (2006) และ
Mackova et al. (2013) พบวา องคประกอบหลักทางเคมีของไขจากใบกะหล่ําปลี ประกอบดวย
(1) สารกลุมแอลเคน เชน เฮกซาโคเซน (Hexacosane หรือ C26-alkanes) มีสมบัติเปนของแข็ง
ไมสามารถละลายน้ําได แตละลายในตัวทําละลายอินทรีย
เชน เอทานอล และไดคลอโรมีเทน
มีจุดหลอมเหลว เทากับ 83ºC และ (2) สารกลุมแอลดีไฮด เชน ออคตาโคซานอล แอลดีไฮด
(Octacosanol aldehydes หรือ C28-aldehydes) แอลดีไฮดมีสมบัติละลายน้ําได เนื่องจาก
โมเลกุลมีขั้ว แตความมีขั้วจะลดลงเมื่อจํานวนอะตอมของคารบอนมีคาเพิ่มขึ้น และจุดหลอมเหลว
เทากับ 10-30ºC เมื่อองคประกอบของสาร 2 กลุม รวมกันสงผลใหไขมีลักษณะเปนของแข็ง เนื่องจาก
ไขมีการจัดเรียงโครงสรางเปนรูปแบบเกลียวคู (Double helices) ทําใหมีการจัดเรียงตัวของโมเลกุล
ไขอยางเปนระเบียบ สงผลใหโครงสรางมีความเปนผลึกที่เปนของแข็งที่อุณหภูมิหอง (35ºC) (Jenkins
and Donald, 1995) ทั้งนี้ ไขมีโครงสรางแข็งแรง จึงชวยเพิ่มสมบัติในการชวยชะลอก ารซึมผาน
ของความชื้นและกาชได (Masclet et al., 2000) ดังนั้นไขที่เคลือบบนผิวหนาของใบกะหล่ําปลี
จึงชวยในการลดการสูญเสียหรือการถายเทน้ําหรือกาซของใบได
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ตารางที่ 2.1 องคประกอบทางเคมีของไข (Wax)
แอลเคน (Alkane)

กลุมของไขมัน

แอลกอฮอลล (Alcohols)

ไพมารี่ แอลกอฮอลล (Primary alcohols)
เซคันดารี่ แอลกอฮอลล (Secondary alcohols
คีโตน (Ketones)
กรดไขมัน (Fatty acid)

องคประกอบของกลุมไขมัน
-เตรตะโคเซน (Tetracosane)
-เฮปตะโคเซน (Heptacosan)
-ออคตะโคเซน (Octacosan)
- โนนาโคเซน (Nonacosane)

สูตรเคมีโครงสรางของกลุมไขมัน
C24H50
C27H56
C28H58
C29H60

จุดหลอมเหลว (ºC)
52
59
64.5
70

-โดโคซานอล (Docosanol)

C22H46O

180

-เตตะโคซานอล (Tetracosanol)

C24H50O

391

-เฮกซะโคซานอล (Hexacosanol)

C26H54O

305

-ออกโตโคซานอล (Octocosanol)

C28H58O

315

-เฮกโคซานอล (Hexacosanol)

C26H54O

305

-ไตรอคอนทานอล (Triacontanol)

C30H62O
C24H49
C36H74

87
60

C29H58O

-ไตรอคอนเทน-15-ol (Triacontane-15-ol)
-โนนาโคเซน-14-ol (Nonacosane-14-ol)

90

- โนนาโคซาน-15-one (Nonacosan-15-one)
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fat)
- กรดลอริก (Lauric acid)

CH3(CH2)10CO2H

80
44.2

- กรดไมริสติก (Myristic acid)

CH3(CH2)12CO2H

53.9

- กรดปาลมิติก (Palmitic acid)
- กรดสเตรียริก (Stearic acid)

CH3(CH2)14CO2H
CH3(CH2)12CO2H

63.1
69.9

ที่มา: Masclet et al. (1995); Yang et al. (2007); Vollhard and Schore (2003)
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ตารางที่ 2.1 องคประกอบทางเคมีของไข (Wax) (ตอ)
กลุมของไขมัน

แอลดีไฮด (Aldehydes)
เอสเทอร (Esters)

อื่น ๆ

องคประกอบของกลุมไขมัน
กรดไขมันไมอิ่มตัว (Unsaturated fat)
-กรดลิโนเลอิก (Linoleic acid)

สูตรโครงสรางของกลุมไขมัน

จุดหลอมเหลว (ºC)

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H

-กรดลิโนเลนิก (Linolenic acid)
-กรดโอเลอิก (Oleic acid)
-กรดปาลมิโตอิก (Palmitoteic)
-ออคตาโคซานอล แอลดีไฮด (Octacosanol aldehydes)
-แคมเพสเตอ เอสเทอร (Campesteryl ester)
-ซิทอสเตอ เอสเทอร (Sitostery ester)
-สติกมาสเตอ เอสเทอร (Stigmasteryl ester)

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2H
CH3(CH2)4CH=CH(CH2)7CO2H
C28H56O
C44H78O2
C45H80O2
C46H78O2

-5
-11
13.4
-0.5
103
137.5
141.5
145

-ออคโตโคเซน, 24-เมทิล (Octacosene, 24-methyl)

73

-เฮกซาโคซานอล, 24-เมทิล (Hexacosanol, 24-methyl)

H3C-CH=CH-(CH2)24-CH(CH3)-CH2-CH3
H3C-(CH2)24-CH2OH

-ออคทาโคซานอล, 26-เมทิล (Octacosanol, 26-methyl)
-เพนทาโคเซน, 24-เมทิล (Pentacosene, 24-methyl)

H3C-(CH2)26-CH2OH
(H3C)2=CH-(CH2)24-CH2OH

83
50

ที่มา: Coleman (2001); Beydoun et al. (2008); Baraldi et al. (2003); Food standards agency (2018); Kim et al. (2004)

81

10
2.4 กระบวนการสูญเสียน้ําของผักและผลไม
การสูญเสียน้ําของผักและผลไมเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการเมตาบอลิซึมภายหลังการเก็บเกี่ยว
โดยกระบวนการคายน้ําและกระบวนการหายใจเปนสาเหตุสําคัญที่มีผลตอการสูญเสียน้ํา ผลไมทั่วไป
มีองคประกอบของน้ําประมาณ 80-85% (Eskin, 1990) หลังจากที่ผลิตผลถูกเก็บเกี่ยวออกจากตนน้ํา
บางสวนเกิดการสูญเสียไปจากบริเวณเปลือกหรือผิวของผลไม บริเวณดังกลาวมีสวนของปากใบ หรือ
ขนที่เปนชองทางในการปลดปลอย น้ํา ออกมาจากภายในของผลไม ในธรรมชาติผักและผลไมมี
สวนประกอบที่เปนไขเคลือบอยูที่ผิวหนาของผักและผลไมทําหนาที่ชะลอการสูญเสียน้ํา (Dominguez
et al., 2011) อยางไรก็ตามชั้นของไขเกิดการหลุดออก อาจเกิดขึ้นระหวางกระบวนการเก็บรักษากอน
การขนสง และกระบวนการทําความสะอาด หรืออาจเกิดรอยแตก จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
อากาศหรือสิ่งแวดลอมตางๆ สงผลใหความสามารถในการชะลอ การสูญเสียน้ําลดลง (Lownds et
al., 1994; Maguire et al., 1999; Knoche et al., 2000; Peschel et al., 2003; Gilbert et al.,
2010) นอกจากทําหนาที่ชะลอการสูญเสียน้ํา ไขยังทําหนาที่ปองกันการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืชที่
สงผลตอการเกิดโรค และการเสื่ อมเสียของพืช (Antonio et al., 2004; Muller and Riederer,
2005; Karbulkova et al., 2008; Damour et al., 2010; Lara et al., 2014) ในบทนี้ไดใชคําวา
“ผลไม” แทนคําวา “ผักและผลไม” เพื่อความกระชับของคําและเนื้อหาในการนําเสนอ
เมื่อพิจารณาจากปริมาณน้ําในผลไมที่ สูญเสียไปในกระบวนการหายใจ พบวามีการสูญเสียน้ําไป
ในปริมาณที่นอยกวาปริมาณการสูญเสียน้ําจากกระบวนการคายน้ํา (Kader, 1987) อยางไรก็ตาม
การสูญเสียน้ําจากการหายใจอาจมีสัดสวนที่มากกวาการสูญเสียน้ําจากกระบวนการคายน้ํา เมื่อผลไม
ถูกเก็บรักษาภายใตบรรยากาศที่มี ความชื้นสูงมาก (เชน ความชื้นสัมพัทธในบรรยากาศ เทากับ
95-99% RH) เนื่องจากผลไมมีน้ําเปนสวนประกอบหลักจึงสงผลใหความชื้นในผลไมมีคาที่สูง ดังนั้น
เมื่อความชื้นภายในผลไมและบรรยากาศรอบ ๆ ผลไมมีคาที่ใกลเคียงกัน ทําใหเกิดการสูญเสียน้ํา
จากการคายน้ําที่ต่ํา แตกระบวนการหายใจของผลไมยังคงเกิดไดอยางตอเนื่องสงผลใหเกิด
การสูญเสียน้ําผานกระบวนการหายใจและนําไปสูการสูญเสียน้ําหนักของผลไม ในการศึกษา
การเก็บรักษาพริกสดในบรรจุภัณฑพลาสติก Utto (2001) รายงานวา การสูญเสียน้ําหนักของพริกสด
มีสาเหตุสําคัญมาจากการหายใจเมื่อความชื้นภายในบรรจุภัณฑสูงประมาณ 95-99% RH
การสูญเสียน้ําจากการคายน้ํายังเปนสาเหตุสําคัญตอการสูญเสียน้ําหนักในสภาวะอุณหภูมิหอง
หรือภายหลังการเก็บเกี่ยวกอนนําไปเก็บรักษาภายในหองเย็นเพื่อการขนสงหรือจัดจํา
หนาย
(Boyer, 1985; Lee, 2005; Moggia et al., 2017) ทั้งนี้ระดับของการคายน้ําขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ
เชน ชนิดของผลไม สภาพแวดลอมที่ผลไมไดรับ
(โดยเฉพาะอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และ
การหมุนเวียนของอากาศ ) และการสูญเสียชั้นของไ ขที่มาจากธรรมชาติ (Ben-Yehoshua, 1987)
การสูญเสียน้ําหนักของผลไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ หรือการยอมรับในตัวผลิตภัณฑของผูบริโภค
ตัวอยางของระดับการสูญเสียน้ําหนักที่สงผลใหผลไมจําหนายไมไดแสดงในตารางที่ 2.2 เชน ระดับ
การสูญเสียน้ําหนักของ พริกหวาน (เปนผลผลิต หนึ่งที่ไดใชในการศึกษา ) ที่ยอมรับไดมีคาเทากับ 5%
ระดับดังกลาวแสดงใหทราบวาหากมีการสูญเสียน้ําหนักของ พริกหวาน ในระดับที่สูงกวานี้ผลิตผล
จะไมสามารถจําหนายได (Witsawapaisarn et al., 2012) นอกจากนี้การสูญเสียน้ํายังสงผลใหผลไม
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มีลัก ษณะปรากฏภายนอกที่เหี่ยวยน แหง และการเปลี่ยนแปลงสี
ของผูบริโภค (Ben-Yehoshua, 1987)

อันเปนลักษณะที่ไมพึงประสงค

ตารางที่ 2.2 ตัวอยางระดับการสูญเสียน้ําหนักสูงสุดที่ยอมรับไดของผลไมบางประเภท
(ที่อุณหภูมิ 25°C)
ผลไม
มะนาว
สมเขียวหวาน
แอปเปล
ถั่ว Broad bean
ถั่ว Runner bean
แบลคเบอรีพันธุ Bedford giant
แตงกวาพันธุ Femdam
พริกหวาน

ระดับการสูญเสียสูงสุดที่
ยอมรับได (%)
12
5
5
6
5
6
7
5

อางอิง
Witsawapaisarn et al. (2012)
Ben-Yehoshua (1987)
Ben-Yehoshua (1987)
Ben-Yehoshua (1987)
Ben-Yehoshua (1987)
Kays (1991)
Kays (1991)
Lim et al. (2007)

จากที่กลาวขางตนวา การสูญเสียไขที่เคลือบผิวหนาของผลไมเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการ
สูญเสียน้ําออกไปจากผลไม ดังนั้นจึงไดมีการ ใช สารเคลือบผิวเพื่อ ทดแทนและ เพิ่มความตานทาน
การสูญเสียน้ําใหกับผิวของผลไม เนื่องจากน้ําภายในผลไมเกิดการแพรจากผลไมผานผิวหนาของผลไม
ไปยังสิ่งแวดลอม โดยมีความแตกตางของความดันไอน้ําภายในผลไมและสิ่งแวดลอมเปนแรงผลักดัน
(Driving force) ทั้งนี้ความดันไอน้ําในผลไมมีคาที่สูงกวาความดันไอน้ําในสิ่ งแวดลอม (Kays, 1991)
นอกจากนี้การสรางการตานการสูญเสียน้ําสามารถทําไดโดยใชบรรจุภัณฑที่ยอมใหไอน้ําซึมผานไดนอย
เชน ฟลมพลาสติกในกลุมของ Polyethylene (PE) (Chung et al., 2010) รวมกับการใชสารเคลือบ
และ/หรือการเก็บรักษาในหองเย็นดังตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 แนวคิดการสรางความตานทานการแลกเปลี่ยนกาชและไอน้ําระหวางผลิตภัณฑ
และสิ่งแวดลอมเพื่อชะลอการคายน้ําและกิจกรรมทางชีวเคมีของผักและผลไม
ภายหลังการเก็บเกี่ยว
ที่มา: Kays (1991: 268)
การสูญเสียน้ําเปนกระบวนการแพร (Diffusional process) กระบวนการนี้สามารถอธิบายได
ดวยแบบจําลองคณิตศาสตรของการแพรในสภาวะคงที่ (Steady-state diffusion) หรือ Fick’s First
Law ทั้งนี้การแพรมีทั้งในสภาวะคงที่และไมคงที่ (Unsteady-state) แตการแพรของไอน้ําที่ทําใหเกิด
การสูญเสียน้ําของผลไมจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และการเก็บรักษามีแนวโนมที่ใชเวลานานมากกวา
48 ชั่วโมง Yam and Lee (1995) กลาววาการแพรหรือการเปลี่ยนแปลงในชวง 48 ชั่วโมงแรก
เปนสภาวะไมคงที่ แตเมื่อเวลานานขึ้นการแพรหรือกา รเปลี่ยนแปลงจะเขาสูสภาวะคงที่ ดังนั้น เนื้อหา
ในบทนี้จึง นําการแพรในสภาวะคงที่เพื่อทําความเขาใจกระบวนการคายน้ํา
ผาน สารเคลือบผิว
โดยมีแบบจําลองแนวคิดการแพรของไอน้ําออกจากชั้นภายในของผลไมผานไปยังผิวและชั้นเคลือบผิว
ของผลไมเพื่อไปสูสิ่งแวดลอมภายน อก ความแตกตาง (Gradient) ระหวางความเขมขนหรือความดัน
ของไอน้ําในผลไมและบรรยากาศภายนอกเปนแรงขับดันในการแพร (ภาพที่ 2.3)
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ภาพที่ 2.3 แบบจําลองการแพรของไอน้ําจากภายในของผลไมผานสารเคลือบผิวมาสูสิ่งแวดลอม
ภายนอก
การแพรภายใตสภาวะคง หรือ Fick’ S First Law (สมการที่ 2.1) แสดงใหทราบวาฟลักซ (Flux)
ของการแพร (อัตราการแพรตอหนวยพื้นที่ ) ขึ้นอยู กับ (1) สมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานผิวและ /หรือ
สารเคลือบผิว (Skin permeability to water vapour;
) (2) ความหนาของผิว และ/หรือ
) และ (3) ความแตกตาง (Gradient) ระหวางความ
สารเคลือบผิว (Skin thickness;
เขมขนของไอน้ําหรือความดันในผลไมและบรรยากาศภายนอก

(2.1)
โดยที่

T

=
=
=
=
=
=

-

-

ฟลักซของการแพรตอหนึ่งหนวยพื้นที่ผิวของไอน้ํา (mol s 1 m 2)
สมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานผิว หรือ Skin permeability to water
vapour (mol m s m 2 Pa 1)
ความหนาของผิวผลไม (m)
คาคงที่ของแกส (8.314 Pa m3 K 1 mol-1)
อุณหภูมิ (K)
ความเขมขนของไอน้ําในผลไม ณ ตําแหนงที่ 1 (ความเขมขนสูง หรือ C1 ใน
ภาพที่ 3) และ ความเขมขนของไอน้ําในบรรยากาศรอบๆ (ตําแหนงที่ 2 ซึ่งมี
ความ เขมขนต่ํา หรือ C2 ในภาพที่ 3) ตามลําดับ (mol m 3)
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สมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานที่ไมพิจารณาความหนาของผิว หาคาไดจากการนําเอา
หาร
นั้นเรียกวา Skin permeance to water vapour (สมการ 2.2) ใชคา Skin
ดวย
)
ทําใหไมตองนําความหนามาพิจารณา เนื่องจากความหนาของ
permeance
(
ผิวและ/หรือ สารเคลือบผิวอาจไมมีความสม่ําเสมอระหวางจุดบนผิวหนาซึ่งแตกตางจากฟลมพลาสติก
(Maguire et al., 1999)
(2.2)
โดยที่

=

สมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานผิว หรือ
- vapour (mol m 2 s 1 Pa 1)

Skin permeance to water

เมื่อพิจารณา สมการ 2.2 พบวา
แปรผันกับ
เมื่อตัวแปรอื่นๆคงที่ หากคา
มีคาสูงจะสงผลใหคา
สูงขึ้นตามไปดวย ในทางตรงกั นขามหากคา
มีคาต่ําจะ
สงผลให
คา
มีคาต่ํา ความสัมพันธดังกลาวแสดงใหทราบวาการเคลือบผิวผลไม คือ การ
ลดคา
เพื่อใหเกิดการแพรของน้ํา จากภายในผลไมไปยังสิ่งแวดลอมไดชาลง Witsawapaisarn et al. (2012)
ไดทําการศึกษาการเคลือบผิวหนามะนาวดวยสารเคลือบผิวประเภทขี้ผึ้งเปรียบเทียบกับมะนาวที่ไม
ผานการเคลือบผิว เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25๐C และรายงานวา มะนาวที่ผานการเคลือบผิวดวยขี้ผึ้งมี
อัตราการสูญเสียน้ําหนักที่ชาลง Poverenov et al. (2014) ไดศึกษาการเคลือบผิวหนาของพริกหวาน
สีแดงดวยสารเคลือบผิวที่รับประทานได ประเภท ไคโตซาน (Chitosan) ผสมกับเจลาติน (Galatin)
ทําการเก็บรักษา ที่ อุณหภูมิ 20๐C เปนเวลา 14 วัน พบวา พริกหวานที่เคลือบดวยสารเคลือบ ผิวที่
รับประทานไดมีอัตราการสูญเสียน้ําหนักที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับพริกหวานที่ไมผานการเคลือบผิว
เนื่องจากสารเคลือบผิวทําให
ของผลไมมีคาต่ําลง
ดังแสดงใน
จากสมการที่ 2.2 หากเปลี่ยนจากฟลักซใหเปนอัตราการแพรของไอน้ํา
(2)
สมการ 2.3 พบวาอัตราการสูญเสียน้ําขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ ประกอบดวย (1)
และ (3) ความแตกตางของความเขมขนของไอน้ํา
(2.3)
โดยที่
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=
=

-

อัตราการแพรของไอน้ําผานผิวผลไม (mol s 1)
พื้นที่ผิวของผลไม (m2)

ความสัมพันธระหวางปจจัยดังกลาวนี้กับอัตราการแพรของไอน้ําสามารถสรุปไดดังนี้
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง
และ คา
โดยตัวแปรอื่นๆ คงที่ พบวา
หากคา
มีคาสูงสงผลใหคา
สูงขึ้น ซึ่งเปรียบเทียบกับผลไมที่มีการสูญเสีย
สูงกวาผลไมที่ผา นการเคลือบผิว ทําใหผลไม
ไขที่ผิวหนาหรือไมผานการเคลือบผิวจะมีคา
กลุมที่มีคา
สูงเกิดการสูญเสียน้ําในอัตราที่สูงกวา Chonpracha et al. (2011) รายงานวา กลวยที่ไมผาน
การเคลือบผิวเกิดการสูญเสียน้ําหนักสูงกวากลวยที่ผานการเคลือบผิวดวยไคโตซาน เนื่องจากก ลวย
ที่ไมผานการเคลือบผิวมีชั้นของ Barrier นอยกวากลวยที่ผานการเคลือบ สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ Kaya et al. (2016) ที่ไดรายงานวาผลกีวีที่เคลือบผิวดวยไคโตซานมีการสูญเสียน้ําหนักที่ต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบกับผลกีวีที่ไมผานการเคลือบผิว
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง
และ
พบวา หากผลไมมีพื้นที่ผิวที่
สูงขึ้นสงผลใหอัตราการคายน้ําที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันหากคาความแตกตางของความเขมขนหรือ
) มีระดับเพิ่มสูงขึ้นแสดงใหเห็นวาความแตกตางของ
ความดัน
(ณ- ที่นี้ คือ
มีคาเพิ่มสูงขึ้น
ความเขมขนภายในและภายนอกสิ่งแวดลอมมีคาเพิ่มสูงขึ้นจึงสงผลใหคา
ตามไปดวย เนื่องจากภายในผลไมมีน้ําหรือความชื้นเปนองคประกอบปริมาณมาก เมื่อสภาวะการเ ก็บ
รักษาภายนอกผลไม
มีปริมาณความชื้นที่ต่ํากวาสงผลใหความชื้นภายในเกิดการแพรออกมาสู
ภายนอกสิ่งแวดลอมไดสูง (Zobel, 1982)
2.5 สารเคลือบผิวผลไมที่สําคัญ
2.5.1 ประเภทของสารเคลือบผิวผลไมที่สําคัญ
สารเคลือบผิว (Surface coating material) มีการใชกัน อยางแพรหลายในอุตสาหกรรม
การเคลือบผิวผลไม สามารถแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ (1) สารเคลือบผิวธรรมชาติ เชน ไขคารนูบา
(Carnauba wax) ไขรําขาว (Rice bran wax) เชลแลค (Shellac) สารเหลานี้มีแหลงวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติจึงมีความปลอดภัยตอผูบริโภค แตอาจมีปริมาณไมเพี
ยงพอ หรือมีความแปรปรวน
ตามธรรมชาติเนื่องจากปจจัยตางๆ เชน ฤดูกาลหรือแหลงผลิต และ (2) สารเคลือบผิวสังเคราะห
สวนใหญมีองคประกอบของออกซิไดซโพลีเอทิลีน (Oxidized Polyethylene; OP) สารเคลือบผิว
จําพวกนี้เปนสารสังเคราะหจากกระบวนการพอลิเมอไร เซชัน (Polymerization) ของกาชเอทิลีน
(Ethylene) ภายใตความดันและอุณหภูมิ ในสภาวะปราศจากตัวเรงปฏิกิริยาโลหะ (Debeaufort et
al., 1998; Sugama, 2006; Radecka et al., 2016) ตัวอยางสารเคลือบผิวที่มีองคประกอบของ OP
เชน Oxidized Polyethylene China Wax ใชในการเคลือบผิวผลไมที่ไมไดบริโภคพรอมเปลือก
เชน สม แตงโม มะละกอ อะโวคาโด และสัปปะรด (BASF, 2017) สารเคลือบผิวสังเคราะหสามารถ
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ผลิตไดในปริมาณเชิงอุตสาหกรรม แตอาจมีขอกังขาจากผูบริโภคเรื่องความปลอดภัยและสารเคมี
ตกคาง ตารางที่ 2.3 ได รวบรวมสารเคลือ บผิวผักและผลไมที่สําคัญ ตลอดจนผลของสารเคลือบผิว
เหลานี้ตอคุณภาพบางประการของผลไม รายละเอียดของสารเคลือบผิวที่สําคัญไดนําเสนอในหัวขอ
ยอยถัดไป
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ตารางที่ 2.3 ตัวอยางสารเคลือบผิวผักและผลไมที่สําคัญและผลของสารเคลือบผิวตอการชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
การชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
สารเคลือบผิว

ความเขมขน

ตัวอยางผลไม

การสูญเสีย
น้ําหนัก/เนื้อสัมผัส

การหายใจ

การผลิตเอทิลีน

การเปลี่ยนสี

การเจริญของ
เชื้อจุลินทรีย

อางอิง

ไขรําขาว (Rice bran wax)

0.6% w/v
1.2% w/v
1% w/v

มะนาว
มะมวง
มะเขือเทศเชอรี่

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

-

Srigumlaitong and Udomsak (1975)
Amulya et al. (2016)
Zhang et al. (2017)

ไขคารนูบา (Carnauba wax)

14% w/v
20% w/v

สมเขียวหวาน
มะมวง

+
+

+
+

+
+

+
+

Hagenmaier et al. (2004)
Srithanyarat et al. (2011)

0.6% w/v

ฝรั่ง

+

+

+

+

-

25% w/v
2% w/v
11% w/v

สมเขียวหวาน
แอปเปล
สมเขียวหวาน

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

-

Hagenmaier (1998)

-

Chung et al. (1990)
Khorram et al. (2017)

1-2% w/v
1.5 % w/v

ลําไย
ชมพู

+
+

+
+

+

+
+

+
+

2% w/v

พริกหวาน

+

+

+

+

+

Jiang and Li (2001)
Devlieghere et al. (2004);
Badawy and Rabea (2009)
Poverenov et al. (2014)

คารบอกซิลเมทิลเซลลูโลส
(Carboxymethyl cellulose)

1% w/v
1% w/v

สตรอเบอรรี่
อะโวคาโด

+
+

+
+

+
+

+
+

-

Dong and Wang (2017)
Tesfay et al. (2017)

สารเคลือบผิว OP

25% w/v

สมเขียวหวาน

+

+

+

+

-

Hagenmaier (1998)

ไขเชลแลค (Shellac wax)

ไคโตซาน (Chitosan)

Garcia-Betanzos et al. (2017)

หมายเหตุเครื่องหมาย: + และ – ที่แสดงในตาราง หมายถึง ความสามารถชะลอ และ ไมสามารถชะลอ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ตามลําดับ
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2.5.1.1 สารเคลือบผิวจากไขรําขาว (Rice bran wax) ไดจากการสกัดน้ํามันรําขาวมี
ลักษณะเปนไขมีสีน้ําตาลออน ชวยปดบังริ้วรอยขีดขวนบนผิวผลไมชวยใหผลไมมีคว ามมันวาว
ยึดเกาะพื้นผิวแนน ชะลอการซึมผานของกาชและ ไอน้ํา ได และปลอดภัยตอผูบริโภค เนื่องจาก
เปนสารสกัดจากธรรมชาติ (Lasztity, 1971) (ตารางที่ 2.3) Srigumlaitong and Udomsak (1975)
รายงานวา การเคลือบผิว ดวยไขรําขาวสามารถชะลอการเปลี่ ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาของมะนาว
และมะมวง เชน ลดการสูญเสียน้ําหนักลดอัตราการหายใจ การเปลี่ยนแปลงสี และการเปลี่ยนแปลง
เนื้อสัมผัส นอกจากนี้ยังชวยใหผลไมมีความแวววาวดึงดูดใจผูบริโภค
ระดับความเขมขนของ
สารเคลือบผิวจากไขรําขาวไดรับอนุญาตใหใชไดตามประกาศของสหพันธอาหาร ยา และเครื่องสําอาง
(The Federal Food Drug and Cosmetic Act) มีคาสูงสุดไมเกิน 50 ppm (Lasztity, 1971)
สารเคลือบผิวจากไขรําขาวมีการใชอยางแพรหลายในเชิงพาณิชย และเปนที่นิยมในกลุมผูบริโภค
ที่รักสุขภาพเพราะปลอดภัย ตอรางกาย อีกทั้งมีสมบัติชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลไมได (Shih et al., 2011; Zhang et al., 2017)
2.5.1.2 สารเคลือบผิวคารนูบาร (Carnauba) มีองคประกอบทางเคมี คือ พาราฟน
(Paraffin) ไดมาจากตนปาลมของประเทศบราซิ ล มีชื่อวา Copermiciacerifer มีสมบัติใหความ
มันวาวสูงไมหลุดลอกงาย มีความแข็งแรงมาก กลิ่นหอม ชะลอการซึมผานของกาชและไอน้ํา
และมีจุดหลอมเหลวสูง ประมาณ 83-86๐C (Krochta et al., 1994) ในการศึกษาการเคลือบผิวหนา
มะมวงดวยสารเคลือบผิวคารนูบ าร Srithanyarat et al. (2011) รายงาน วา มะมวงที่ผาน
การเคลือบผิวดวยคารนูบาร ความเขมขน เทากับ 20 และ 25% (w/w) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 12๐C
มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาของมะมวงได ในระดับที่ต่ํา เนื่องจากการเคลือ บผิวสามารถ ลด
การสูญเสียน้ําหนัก อัตราการหายใจ
อัตรา การผลิตเอทิลีน การเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัส
และการเปลี่ยนแปลงสี (ตารางที่ 2.3) สอดคลองกับ รายงานวิจัยของ Zambrano et al. (1995) ที่ได
ทําการศึกษา ผลของสารเคลือบผิวคารนูบารมีความเขมขน เทากับ 1-15% (w/w) ตอคุณภาพของ
มะมวง และรายงานวา มะมวงที่ผานการเคลือบผิวมีการสูญเสียน้ําในปริมาณนอยกวามะมวงที่ไมไดรับ
การเคลือบผิว Garcia-Betanzos et al. (2017) รายงานวาการเคลือบผิวฝรั่งดวยสารเคลือบผิว
คารนูบารที่มีความเขมขน เทากับ 0.6% (w/w) ลดการสูญเสียน้ําภายหลังการเก็บรักษาไดดีกวาฝรั่ง
ที่ไมผานการเคลือบผิว สารเคลือบผิว เกิดการแนบชิดกับผิวหนาของ ผลไม แลวปดบริเวณปากใบทําให
ความสามารถในการคายน้ํานอยลง นอกจากนี้การที่ใชสารเคลือบผิวที่มีผลในการชะลอการซึมผาน
ของกาชไดดี จึง ลดการแลกเปลี่ยนก าชระหวางผลิตผลและสิ่งแวดลอม ทําให ชะลอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสรีรวิทยาและคุณภาพของผลฝรั่ง
2.5.1.3 สารเคลือบผิวเชลแ ลค (Shellac) มีองคประกอบทางเคมีเปนเรซิน (Resin) ที่มี
ลักษณะโครงสรางที่แข็งแตเปราะและแตกหักงาย ปองกันการซึมผานของไอน้ําไดดี มีความมันวาว
สามารถยึดกับพื้นผิวไดหลายชนิด เชน พื้นผิวของผลไมที่มีความลื่นสูง นอกจากนี้สารเคลือบผิว
เชลแลค แว็กซ สามารถทนตออุณหภูมิสูงไดดี เชน 60๐C (Krause and Muller, 2001) Chung et
al. (1990) ไดทําการศึกษาการเคลือบผิว หนาของแอปเปลดวยสารเคลือบผิวเชลแล ค และรายงานวา
ลูกแอปเปลที่ผานการเคลือบผิว มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยา ที่ชาลง เนื่องจาก สารเคลือบผิว
ไดชะลอการซึมผานของกาช ออกซิเจนที่จะถูกนําไปใช ในกระบวนการ หายใจและเมตาบอลิซึมตาง ๆ
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สงผลใหการเปลี่ยนแปลงสีผิว และลักษณะกายภาพอื่นๆ เกิดขึ้นไดช าลง (ตารางที่ 2.3) โศรดา
กนกพานนท (2555) ไดศึกษามะมวงที่ผานการเคลือบผิวดวยเชลแล คดัดแปลง (Modified shellac
wax) ความเขมขน ไขสกัด มีคา เทากับ 7.5% (w/w) จากนั้นบม มะมวงใหสุก พบวา มะมวงที่ผาน
การเคลือบผิวมีแนวโนมการสุกชากว าสิ่งทดลองอื่น ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสีเขียวของเปลือก
พบวาเกิดขึ้นไดชา ดังเชนผลที่รายงานขางตนในแอปเปล
การใชสารเคลือบผิวเชลแล คสามารถใชในรูปของเชลแลค เพียงอยางเดียว หรือใชรวมกับ
สารเคลือบผิวชนิดอื่น เชน คารนูบารเพื่อชวยใหสารเคลือบผิวมีประสิ ทธิภาพที่ดีขึ้น เนื่องจากเชลแลค
มีโครงสรางที่แข็งแตเปราะแตกหักไดงาย ดังนั้นการใชสารเคลือบผิวเชลแล ครวมกับสารเคลือบผิว
คารนูบาที่มีสมบัติในการยึดเกาะพื้นผิวแนน และโครงสรางแข็งแรงชวยใหสารเคลือบผิวมีการยึดเกาะ
พื้นผิวแนน จึง ชวยชะลอการซึมผาน ของไอน้ําและกาช ไดดียิ่งขึ้น (Krause and Muller, 2001)
จากการศึกษาของ Phungmaneeskul et al. (2010) ไดรายงานวา เมื่อทําการเคลือบผิวหนา ของ
สมเขียวหวานดวย สารเคลือบผิว ซึ่งมี หลายองคประกอบผสมกัน เชน ไขผึ้ง 0.36% เชลแลค 5.06%
โลคัสบีนกัม (Locust bean gum) 0.69% และกลีเซอรอล (Glycerol) 0.81% (w/w) แลวเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 27±2๐C และมีความชื้นสัมพัทธ เทากับ 75% RH สามารถชะลอการซึมผานของไอน้ํา และ
การเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาของสมได Khorram et al. (2017) รายงานวาการเค ลือบผิว
สมเขียวหวานดวยสารเคลือบผิวเชลแลคที่มีความเขมขน 11% (w/w) ชวยชะลอการซึมผานของไอน้ํา
การสูญเสียน้ําหนัก การเปลี่ยนแปลงสี และลักษณะเนื้อสัมผัสไดดี
2.5.1.4 สารเคลือบผิวไคโตซาน (Chitosan) สารเคลือบผิวนี้ มีองคประกอบ ของ
โพลีเมอร ที่จัดอยู ในกลุมคารโบไฮเดรต ประเภท โพลีแซคคาไรด (Polysaccharide) ประกอบดวย
หมู D-glucosamine (2-amino-deoxy-D-glucose) (Win et al., 2012) ลักษณะของไคโตซาน
เปนสีขาว มี สมบัติชะลอการซึมผานของกาชและไอน้ํา สามารถยอยสลายไดงาย มีความมันวาว
และมีฤทธิ์ในการตานเชื้อจุลินทรีย เนื่องจากไคโตซานมีองคประกอบที่เปนประจุบวกบนหมู NH2
สามารถเขาไปจับกับผนังเซลลของเชื้อจุลินทรียหรือแบคทีเรีย ซึ่งมีองคประกอบสวนมากเปนประจุลบ
เชน N-Acetyl muramic acid และ Neuraminie acid จึงสงผลตอการสง ผานสารอาหารและ
แรธาตุตางๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลเคมีของเซลลของเชื้อจุลินทรีย และนําไปสู การชะลอ
การเจริญของเชื้อจุลินทรีย (Kienzale-Sterzer et al., 1984) (ตารางที่ 2.3) Poverenov et al.
(2014) ไดทําการเคลือบผิวพริกหวานดวยสารเคลือบผิว ไคโตซานที่มีความเขมขน 2% (w/w) และ
รายงานวา พริกหวานที่ผานการเคลือบผิวมีการสูญเสียน้ําในระหวางการเก็บรักษานอยลง ตลอดจน
การเหี่ยวยนและการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นไดชา เนื่องจากสารเคลือบผิวชวยจํากัดการซึมผานของไอน้ํา
และกาซออกทางปากใบ
2.5.1.5 สารเคลือบผิว คารบอกซิลเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl cellulose: CMC)
หรือที่เรียกวา โซเดียมคารบอกซิเมทิลเซลลูโลส (Sodium carboxymethylcellulose) จัดอยูในกลุม
สารประกอบประเภท ไฮโดรคอลลอยด (Hydrocolloid) มีสมบัติ ชอบน้ํา ละลายน้ําไดดีจัดอยูในกลุม
ของ คารโบไฮเดรตเป นอนุพันธของเซลลูโลสดัดแปรจากสาร สกัด ที่ไดจากธรรมชาติ (Modified
natural hydrocolloids) เชน เปลือกทุเรียน และผักตบชะวา สารเคลือบผิว CMC เกิดจากการ
ดัดแปรหรือปรับปรุงสมบัติของเซลลูโลสจากสวนประกอบของผนังเซลลพืชใหเกิดการแทนที่โครงสราง
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เดิมดวยหมูเ มธิลและหมูคารบอกซิเมทิล (ดุษฏี อุตภาพ และนองนุช เจริญกุล , 2560; Sellamuthu
et al. 2013) สารประกอบ CMC มีลักษณะเปนของแข็งสีขาว ไมมีกลิ่นและรสชาติ มีสมบัติ
เปนสารเพิ่มความหนืดที่ชวยในการยึดเกาะและเปนสารคงสภาพ
เมื่อนําไปเคลือบลงบนผิวหนา
ของผักและผลไมชวยชะลอการซึมผานของไอน้ําและการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีระวิทยา
ดังเชนสารเคลือบผิวอื่นๆ ที่ไดกลาวมาขางตน (Sangsuwan et al., 2008; Busani et al., 2012)
ในปจจุบันสารเคลือบผิวหนา CMC ไดรับความนิยม ใชในอุตสาหกรรมการเคลือบผิวผลิตผลและ
แคปซูลยา หรือทําหนาที่เปนสารกอใหเกิดการเปนเจลในอุตสาหกรรมยา (กฤษณา ศิรเลิศมุกุล , 2547)
Dong and Wang (2017) ทําการศึกษาการเคลือบผิวสตรอเบอรรี่ดวยสารเคลือบผิวคารบอกซิล
เมทิลเซลลูโลส ความเขมขน 1% (w/w) (ตารางที่ 2.3) และรายงานวา สารเคลือบผิวชวยชะลอ
การซึมผานของไอน้ําจากภายในของสตรอเบอรรี่ออกมายังสิ่งแวดลอมไดดี เนื่องจากสมบัติ
การยึดเกาะพื้นผิวไดดีทําใหสารเคลือบผิวทําหนาที่ขัดขวางการแพรผานของไอน้ําออกทางปากใบ
สอดคลองกับงานวิจัยของ Tesfay et al. (2017) ไดทําการเคลือบผิวอะโวคาโด (Avocado)
ดวยสารเคลือบผิว คารบอกซิลเมทิลเซลลูโลส ที่มี ความเขมขน 1% (w/w) และรายงานวา
สารเคลือบผิวชวยชะลอการซึมผานของไอน้ํา และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ โดยเฉพาะดานเนื้อสัมผัส
และการสีของอะโวคาโดไดดี
2.5.1.6 สารเคลือบผิว หนา เชิงพาณิชย อื่นๆ สารเคลือบผิว ในกลุมนี้มีการนําเสนอ
ในเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของกับการเก็บรักษาผักและผลไมภายหลังการเก็บเกี่ยว เชน สารเคลือบผิว
ออกซิไดซโพลีเอทิลีน (Oxidized polyethylene: OP) และสารโพลีเอททิลี นแว็กซ (Polyethylene
wax) สารเคลือบผิวประเภทนี้เปนสารสังเคราะหขึ้นมาเพื่อใชทดแทนสารเคลือบผิวที่มีตามธรรมชาติ
ของผลไม มีสมบัติโดยทั่วไป เชน มี ความยืดหยุนสูง ยึดเกาะกับพื้นผิวไดดี ความมันวามสูง และชะลอ
การซึมผานของกาชและไอน้ําได จากสมบัติดังกลาวจึงไดมีการนํามาใชในการเคลือบผิวที่มาชวยในการ
ยืดอายุ การเก็บรักษาคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม นอกจากนี้สารเคลือบผิวประเภทนี้
มีความทนตอความเปนกรด -ดางสูง (pH เทากับ 6.5-7.0) จึงสามารถนํามาใชในการเคลือบผิวผลไม
ที่มีรสเปรี้ยว หรือที่มี ความเปนกรดสูง (มะนาว และสม ) ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Marszałek and
Majczak, 2012) (ตารางที่ 2.3)
2.5.2 สมบัติทางเคมีและกายภาพที่สําคัญของสารเคลือบผิวผักและผลไม
หัวขอนี้ไดทําการรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสมบัติทางเคมี กายภาพที่สําคัญ
ของสารเคลือบผิวผักและผลไมโดยไดสรุปไดดังตอไปนี้
2.5.2.1 สมบัติทางเคมีที่สําคัญ
1) คาซาปอนิฟเคชัน (Saponification Number: S.N.) หมายถึง ปริมาณ
สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาไฮโดไลซิส (Hydrolysis) กับไขมัน (Lipid)
ที่มีองคประกอบหลักเปน ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) ถูกสลายพันธะดวยดางอยางสมบูรณ 1 g
เปนคาบงชี้ใหทราบขนาดโมเลกุลของกรดไขมันที่เปนองคประกอบของไตรกลีเซอไรดที่อยูในไขมัน
หรือน้ํามัน ดังนั้นหากคา S.N. อยูในชวงที่ต่ํา (มีคานอยกวาหรือเทากับ 40 mgKOH/fat 100 g) แสดง
วากรดไขมันมีน้ําหนักโมเลกุลที่สูง สงผลใหมีจํานวนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรดตอหนวยน้ําหนัก
ในระดับที่ต่ําและแสดงใหทราบวา ไขมันอาจเกิดกลิ่นเหม็นหืนได เร็ว (Onyieke and Acheru, 2002;
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Dosunmu and Ochu, 1995; Fuentes et al., 2010) ในทางตรงกันขามหากคา S.N. มีคาอยู
ในชวงที่ สูง (มีคาเทากับ หรือมากกวา 105 mgKOH/fat 100 g) แสดงใหทราบวา กรดไขมันมีน้ําหนัก
โมเลกุลต่ํา หรือมีจํานวนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรดตอหนวยน้ําหนัก ที่สูง ดังนั้น ไขมัน จึงมีแนวโนม เกิด
กลิ่นเหม็นหืน ไดชา โดยคา S.N. สูง หรือ ต่ํา ขึ้นอยูกับชนิดและองคประกอบของไข (Onyieke and
Acheru, 2002; Dosunmu and Ochu, 1995; Fuentes et al., 2010) ในการศึกษาของ
Pandolsook and Kupongsak (2017) รายงานวา คา S.N. ของไขรําขาว มีคาเทากับ 141.13 mg
KOH/fat 100 g ซึ่งจัด อยูในชวงที่สู งมาก เนื่องจาก ไขรําขาวมีองคประกอบหลักเปน กรดไขมัน ที่มี
น้ําหนักโมเลกุลต่ํา (หรือโมเลกุลของไตรกลีเซอไรดมีน้ําหนักสูง ) (ตารางที่ 2.1) การเกิดกลิ่น เหม็นหืน
ของไขรําขาวเกิดขึ้นไดชา ดังนั้นไขรําขาวสามารถนํามาพัฒนาเปนสารเคลือบผิวที่มีประสิทธิภาพดี ได
Hagenmaier and Baker (1993) รายงานวาไขผึ้ง (Bee wax) มีคา S.N. เทากับ 80 mgKOH/fat
100 g ซึ่งเปนคาที่อยูในชวงกลางระหวางคา S.N. ต่ําสุดและสูงสุดดังที่กลาวไปในขางตน เนื่องจาก
ไขผึ้งมีองคประกอบของกลุมกรดไขมัน และเอสเทอร จัดเปนไขมัน ที่มีน้ําหนักโมเลกุ ลต่ํา (ตารางที่
2.1) ดังนั้น ไขผึ้ง จึงเกิดกลิ่นเหม็นหืนไดชา สอดคลองกับ Velickova et al. (2013) รายงานวา
สารเคลือบผิวที่มีสวนประกอบของ ไคโตซาน และไขผึ้ง มีคา S.N. เทากับ 92.01 mgKOH/fat 100 g
จัดอยูในชวง กลุมคา S.N. ที่เปนคากลาง จึงมีแนวโนมเกิดกลิ่นเหม็นหืนไดชา
2) คาความเปนกรด (Acid Value; A.V.) เปนคาที่บงชี้ถึงคุณภาพของไขมัน
กลาวคือ ไตรกลีเซอไรซ (Triglyceride) ที่เปนองคประกอบหลักที่อยูในไขมันถูกยอยสลายดวย
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสโดยมีเอนไซมไลเปส (Lipase) และความรอนเป นปจจัยสําคัญในการเรง
อัตราการเกิดปฏิกิริยา ไตรกลีเซอไรซที่ประกอบดวย กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว (Unsaturated fatty
acid) ที่มีพันธะคูภายในกรดไขมันถูกออกซิไดซดวยออกซิเจน หรือเกิดการไฮโดรไลซิสกับน้ํา รวมทั้ง
สารละลายโปรแทสเซียม ไฮดรอกไซด เขาไปทําปฎิกิ ริยากับพันธะคูของกรดไขมัน ผลลัพธของการ
เกิดปฏิกิริยา คือ กลีเซอรอล และกรดไขมันอิสระที่สงผลใหไขมันมีคาความเปนกรดเพิ่มขึ้น
และ
นําไปสูการเกิดกลิ่นเหม็นหืน คา A.V. ของสารเคลือบผิวทั่วไปที่มีการใชงานในปจจุบันต่ําสุด เทากับ
4 mg KOH/g และสูงสุด เทากับ 35 mg KOH/g (Lasztity, 1971; Njombolwana et al., 2013)
หากไขที่นํามาผลิตเปนสารเคลือบผิวมีการเกิดกลิ่นเหม็นหืน สูง สงผลตอคุณภาพดานกลิ่น และรสชาติ
ที่ผูบริโภคไมยอมรับตอสารเคลือบผิวที่นํามาใชในการเคลือบผิวของผลไม (Srigumlaitong and
Udomsak, 1975) Hagenmaier and Baker (1993) ทําการศึกษาการเคลือบผิวสมเขียวหวาน
พันธุสายน้ําผึ้ง ดวยสารเคลือบผิว ที่มีสวนผสมของไขผึ้ง 0.36% (w/w) เชลแลค 5.06% (w/w) และ
ไขคารนูบา 10% (w/w) สารเคลือบผิวเหลานี้มีคา A.V. อยูในชวง 8.58-8.82 mg KOH/g ผูวิจัยได
รายงาน วากา รใชสารเคลือบผิว ดังกลาวมีกลิ่นเหม็นหืนที่ต่ําและสามารถ ลดการสูญเสียน้ําหนัก
และการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัส Velickova et al. (2013) ไดทําการเคลือบผิวสตรอเบอรี่ดวย
สารเคลือบผิว ซึ่งมีสวนประกอบของ ไคโตซาน 0.8% และไขผึ้ง 0.5% w/w พบวา สารเคลือบผิว
มีคา A.V. เทากับ 16.12 mg KOH/g ซึ่งอยูในชวงของคา กลางของคา A.V. ของสารเคลือบผิวทั่วไป
(อยูในชวง 4-35 mg KOH/g) จึงเปนสารเคลือบผิวที่ไมทําใหผลิตผลมีกลิ่นเหม็นหืน (Debeaufort et
al., 1995)
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3) คาไอโอดีน (Iodine Number; I.V.) เปนคาที่แสดงถึง ปริมาณของไอโอดีน
ที่เขาไปทําปฏิกิริยากับพันธะคูของกรดไขมันไมอิ่มตัว ซึ่งเปนองคประกอบในโมเลกุลของไขมัน
จํานวน 100 g ระดับของคา I.V. เปนตัวบงชี้วาไขมันมีกรดไขมันไมอิ่มตัวเปนองคประกอบอยูใน
โมเลกุลมากนอยเพียงใด ในเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของระ บุวา คา I.V. ของสารเคลือบผิว ที่มีชวงเทากับ
2-50 g/fat 100 g) (Lasztity, 1971) หากคา I.V. มีคาที่สูงแสดงวามีปริมาณกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว
เปนองคประกอบมากและสารเคลือบผิวมีแนวโนมเกิดกลิ่นหืนชนิด Oxidative Rancidity ไดงาย
(Srigumlaitong and Udomsak, 1975) Baldwin et al. (1995) รายงานวา หากนํา สารเคลือบผิว
ชนิด ไขคารนูบาที่มีคา I.V. อยูในชวง 7-14 g/fat 100 g มาเคลือบผิวหนาของสมเขียวหวาน
พันธุสายน้ําผึ้ง ทําให เกิดกลิ่นเหม็นหืนต่ํา และชะลอการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาข
อง
ผลสมเขียวหวานไดโดยเฉพาะลดการสูญเสียน้ําหนัก และการเปลี่ยนแปลงสี Pandolsook and
Kupongsak (2017) รายงานวา ไขรําขาวมีคา I.V. เทากับ 63.09 g/fat 100 g (มีคาสูงกวา 50 g/fat
100 g) เนื่องจากไขอยู ในรูปแบบของไขรําขาวดิบ (Crude rice bran wax) จึงมีองคประกอบของ
กรดไขมันไมอิ่มตัวเปนองคประกอบอยูภายในโมเลกุลจํานวนมาก (เชน กรดโอเลอิก ลิโนเลอิก และ
ปาลมิติก พบอยูประมาณ 75-95% (w/w) (Salunkhe et al., 1992) จึงอาจสงผลใหปริมาณไอโอดี น
เขาไปทําปฏิกิริยากับพันธะคูของกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวของไข รําขาวภายหลังการเก็บรักษาไดงายขึ้น
ทําใหคา I.V. ที่ไดมีคาสูง (Njombolwana et al., 2013)
2.5.2.2 สมบัติทางกายภาพที่สําคัญ
1) จุดหลอมเหลว (Melting point) คือ อุณหภูมิที่ทําใหไขมันเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งกลายเปนของเหลว ไขมันสวนใหญมีจุดหลอมเหลวเปนชวง อุณหภูมิ ซึ่งเปนชวงที่กวาง
หรือ ชวงแคบขึ้นอยูกับชนิดของไตรกลีเซอไรดที่เปนสวนประกอบของไขมัน เชน ไขมันที่ประกอบดวย
ไตรกลีเซอไรดชนิดเดียวกันทั้งหมดจะมีจุดหลอมเหลวที่แนนอน จุดหลอมเหลวของกรดไขมันเพิ่มขึ้น
เมื่อจํานวนคารบอนในโมเลกุลของกรดไขมันเพิ่ มขึ้น เมื่อนําไขมันมาใหความรอนโดยการเพิ่มอุณหภูมิ
ขึ้นอยางชาๆ ไขมันคอยๆหลอมตัวกลายเปนของเหลว
หาก ทําใหเย็นลงมีลักษณะกลับมาเปน
ของแข็งตามเดิม (Srigumlaitong and Udomsak, 1975) ลักษณะดังกลาวเปนเทอรโมพลาสติก
(Thermoplastic) กลาวคือ สารเคลือบผิวมีความยืดหยุนคลายยาง และเมื่อเย็นตัวลงสามารถกลับมา
เปนของแข็ง การเปนเทอรโมพลาสติกของสารเคลือบผิวเกิดจากการเติมสารละลายอิมัลซิไฟเออร
เพื่อทําหนาที่ในการลดแรงยึดเหนี่ยวระหวางสายโซโมเลกุลของไข โมกุลของสารละลาย อิมัลซิไฟเออร
จะเชื่อมกับโมเลกุล ของไข ทําใหโมเลกุลของไขบางสวนเกิดการละลาย จากนั้นโมเลกุลของไขมีการ
จัดเรียงตัวกันใหมอยางเปนระเบียบ สงผลใหสายโซมีลักษณะเปนเสนตรงทําใหแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุล
ของไขมีคาลดลงจึงทําใหสารเคลือบผิวมีความยืดหยุนมากขึ้น (Carvalho et al., 2001) ไขทุกชนิด
เมื่อมีอุณหภูมิที่ต่ํากวาจุดหลอมเหลวลักษณะของไขมีสภาวะเปนของแข็ง จึงสามารถยึดเกาะกับพื้นผิว
ของวัสดุและไมมีลักษณะเหนียวติดมือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเขาใกลจุดหลอมเหลวลักษณะของไข
มีสภาวะคลายยาง เหนียวติดมือ ยึดติดพื้นผิววัสดุนอยลงและสงผลตอคุณลักษณะทาง ดานประสาท
สัมผัสที่ทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกไมเปนธรรมชาติในระหวางการบริโภค (Jimenez et al., 2010)
จุดหลอมเหลวของไขคารนูบา มีคา เทากับ 82-85๐C ไขรําขาวมีคา เทากับ 40-70°C และไขผึ้ง มีคา
เทากับ 60-65°C (Lasztity, 1971) Jana and Martini (2016) ไดรายงานวา จุดหลอมเหลวของ
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ไขรําขาวมีคาเทากับ 79.8๐C และไขผึ้ง มีคาเทากับ 75.8๐C ไขคารนูบา มีจุดหลอมเหลว มีคาเทากับ
85๐C จุดหลอมเหลวของสารเคลือบผิวที่ไดกลาวมาขางตนเปนสารเคลือบผิวที่นิยมใชกันทั่วไปใน
การเคลือบผิวผลไมภายหลังเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
2) จุดแข็งตัวของไข มัน (Solidifying point) หมายถึง อุณหภูมิที่ทําใหไขมัน
กลายเปนของแข็ง อุณหภูมิที่ไขมันเริ่มแข็งตัวเรียกวาการเกิด โซลิดิฟเคชัน (Solidification) และเรียก
จุดนี้วา Solidifying point อุณหภูมินี้มักต่ํากวาจุดหลอม เหลวประมาณ 2-3ºC ไขมันที่ประกอบดวย
ไตรกลีเซอไรดหลายชนิดผสมกันมีจุดแข็งตัวเปนชวงที่กวาง โมเลกุลของไตรกลีเซอไรดที่มีลักษณะเปน
ของเหลวภายหลังถึงจุดหลอมเหลวจะมีการเคลื่อนที่เขามาใกลกันและสัมผัสกัน จากนั้นจัดเรียงตัวกัน
จนโครงสรางเกิดเปนผลึ กของแข็งเมื่ออุณหภูมิถึงชวงจุดแข็งตัว (Mapato et al., 2010) ไขโดยทั่ว ไป
เชน ไขปาลม หรือไขคารนูบา มีอุณหภูมิในการแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ํากวา 82-85๐C ไขรําขาวมีอุณหภูมิ
ในการแข็งตัวที่ต่ํากวา 40-70°C ดังนั้นอุณหภูมิที่สงผลใหไขถึงจุดแข็งตัวเปนปจจัยที่สําคั ญตอลักษณะ
ของไขเปนอยางมาก เนื่องจากภายหลังจากนําไขมาเคลือบลงบนผิวหนาของผลไมตองควบคุม อุณหภูมิ
ในการเก็บรักษาใหต่ํากวาจุดหลอมเหลวของไขชนิดนั้น เพื่อใหไขถึงจุดแข็งตัวจึงไมเกิดการเหนียว
ติดมือ และมีประสิทธิภาพดียึดเกาะพื้นผิวของวัสดุได (Tian et al., 2014)
3) การละลาย (Solubility) ไขมันทุกชนิดไม สามารถละลายน้ํา แตละลายไดดีใน
ตัวทําละลายอินทรีย ชนิดของตัวทําละลายอินทรียที่ละลายไขมัน
เชน ปโตเลียมอีเธอร เฮกเซน
ไดเอธิลอีเธอร คลอโรฟอรม อะซิโตน เบนซีน และเอธิลแอลกอฮอล ทั้งนี้ไตรกลีเซอไรดที่มีกรดไขมัน
ตางชนิด กัน ในโมเลกุล (Unsymmetric mixed triglycerides) ละลายไดดีกวาไตรกลีเซอไรดที่มี
กรดไขมันชนิดเดียวกัน (Symmetric mixed triglycerides) เนื่องจากกรดไขมันตางชนิดกันมี สมบัติ
ทั้งมีขั้วและไมมีขั้วอยูในกลุม ของไตรกลีเซอไรดเดียวกัน กลุมโมเลกุลที่มีขั้ว จะหันเขาหากันและจับกัน
เชนเดียวกันกับ กลุม โมเลกุลไมมีขั้ว จะหันเขาหากันและจับกันจึงเกิดการละลายไดอยางสมบูรณ
(Lehninger et al., 1993; Beesabathuni et al., 2015)
การละลายของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวมีแนวโนมเพิ่ มขึ้นในตัวทําละลายที่มี
สมบัติ ไมชอบน้ํา เชน อีเทอร (Lehninger et al., 1993) การละลายเกิด เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
เนื่องจากเมื่อกรดไขมันไดรับความรอนเขาไปภายในโครงสรางสงผลใหเกิดการดูดความรอน แลวสงผล
ตอโครงสรางเกิดการออนตัว เมื่ออุณหภูมิถึงจุดห ลอมเหลว สงผลให ไขเกิดการละลาย นอกจากนี้
การละลายของกรดไขมันในตัวทําละลายชนิดไฮโดรโฟบิคจะเพิ่มขึ้น
ตาม จํานวน ของ คารบอน
ในทางตรงกันขาม การละลายของกรดไขมันเกิดการลดลงในตัวทําละลาย ที่ชอบน้ํา เชน เอทานอล
และคลอโรฟอรม เนื่องจาก กรดไขมันมีโ มเลกุลจําพวกไมมีขั้วจึงไมสามารถจับกับโมเลกุลของ
ตัวทําละลายเอทานอลที่มีโมเลกุลจําพวกมีขั้วจนเกิดการละลายได (Lehninger et al., 1993;
Hernandez-Munoz et al., 2004)
4) ความหนาแนน หรือ ความถวงจําเพาะ (Specific gravity) ไขมันที่มีจํานวน
พันธะคู หรือมีจํานวนคารบอน ในโมเลกุลของกรดไขมัน เพิ่มขึ้น สงผลใหคาความถวงจําเพาะของ กรด
ไขมันเพิ่มขึ้น เชน กรดออกตาโคซาโนอิก (C26-acid) กรดไตรอะคอนทาโนอิก (C28-acid) และ
กรดโดไตรอะคอนทาโนอิก (C30-acid) มีคาความหนาแนน หรือความถวงจําเพาะ เทากับ 1.40 1.61
และ 1.90 g cm-³ ตามลําดับ กรดไขมันที่มีจํานวนคารบอนเพิ่มขึ้นสงผลใหมีคาความหนาแนน
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หรือความถวงจําเพาะสูงขึ้น (Al-Arafi and Salimon, 2011) ไขมันที่อยูในสถานะของแข็ง ที่มี
คาความหนาแนนหรือความถวงจําเพาะที่ลดลง เมื่อไขมั นได รับความรอนและทําใหอยูในสถาน ะ
ของเหลว เนื่องจากความรอนทําใหโครงสรางโมเลกุลของไขมันที่อยูในสถานะของแข็งเกิดการ
เสียสภาพและออนตัวลง ภายหลังเกิดการเสียสภาพจากความรอนสงผลใหโมเลกุลของไขมัน
มีขนาดเล็กลงหรือปริมาณลดลงจึงเกิดการกระจาย ตัวเปนของเหลวมากขึ้นทําใหคาความหนาแนน
ลดลง ดังนั้นไขสกัดเมื่อหลอมละลายกลายเปนของเหลว
จึง มีคาความถวงจําเพาะต่ํา กวาน้ํา
(หรือนอยกวา 1) แสดงใหเห็นวาไขสกัดจะลอยอยูบริเวณผิวหนาของน้ําไมผสมเปนเนื้อเดียวกัน
เมื่อนําไปพัฒนาเปนสา รเคลือบผิวตองมีการผสมสารอิมัลซิไฟเออร เชน ไตรเอทาโนลามีน
(Triethanolamine) ชวยใหไขสกัดผสมเปนเนื้อเดียวกันกับตัวทําละลายที่เปนน้ํา
(กมลวรรณ
สุขสวัสดิ์, 2559; อางอิงจาก Pike, 1994)
5) สี (Colour) สีเปนตัวที่บงชี้คุณภาพไขมันดานกายภาพ คือ เปน สิ่งที่ดึงดูดใจ
ผูซื้อไขมันหรือน้ํามันแตละชนิดมีสีแตกตางกันขึ้นอยูกับรงควัตถุที่มีปนอยูในวัตถุดิบที่นํามาใช
ในการสกัด ไขมันหรือนํามันที่มีคุณภาพดี ควรมีสีเหลืองออน (Lasztity, 1971) สีของสารเคลือบผิว
ที่ไดแตกตางกันขึ้นอยูกับรงควั ตถุที่มีการปนอยูในวัตถุดิบที่นํามาใชในการสกัดเปนสารเคลือบผิว
เมื่อนํามาผานกระบวนการสกัดแลวความรอนอาจสงผลใหสีของไขเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได
เชน การสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี (ที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ) จากการศึกษาเบื้องตนพบวา ภายหลัง
การสกัดแลวสารละลายที่ไดมีลักษณะเปนสีเขียวออน ๆ เกิดจากการละลายออกมาของคลอโรฟลล
ออกมาจากใบกะหล่ําปลี แตเมื่อนําสารละลายที่ไดไประ
เหยตัวทําละลายออกจากไขสกัด
พบวามีการเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีน้ําตาล เนื่องจากคล อโรฟลลเปนรงควัตถุสีเขียวที่อยูในพืชทุกชนิด
สามารถละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรีย และคลอโรฟลลไมคงตัวตอความรอนเมื่อไดรับความรอน
จะเปลี่ยนเปนฟโอไฟติน (Pheophytin) ทําใหสีเขียวเปลี่ยนเปนสีเขียวอมน้ําตาล (Dominguez et
al., 2011) Tooley (1971) รายงานว า สารเคลือบผิวจากไขผึ้งมีลักษณะเปนสีขาวนวล เชลแลค
มีลักษณะเปนสีน้ําตาลแดง ไขคารนูบามีลักษณะเปนสีเหลืองเทา และไขออยมีลักษณะเปนสีขาวเทา
6) การเกิดผลึกของ ไขมัน เกิดในสภาวะที่ไขมันมีอุณหภูมิต่ํากวาจุดหลอมเหลว
ของไขมันชนิดนั้น เชน ไขคารนูบาร เกิดผลึกไดเมื่ออุณหภูมิต่ํากวาจุดหลอมเหลว (ต่ํากวา 83°C) และ
สามารถทําไดดวยการลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็ว การเกิดผลึกมาจากโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด
จํานวนมากมารวมตัวกันเปนกลุม หลังจากนั้นผลึกของไตรกลีเซอไรดจะมีขนาดใหญขึ้น หรือเรียกวา
การโตของผลึก คือ กระบวนก ารแพรที่เกิดขึ้นบนผิวหนาของของแข็งที่ผลึกกําลังโตขึ้น โมเลกุลของ
ไตรกลีเซอไรดแพรผานเฟสที่เปนของเหลวไปยังผิวหนาของผลึกดังกลาว ขั้นตอนการเพิ่มขนาดของ
ผลึกเปนตัวกําหนดรูปแบบโครงสรางของผลึกใหมีขนาดเล็ก (0.1-0.5 µm) หรือใหญ (50-100 µm)
ดังนั้นไขมันที่ถู กลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็วสงผลใหเกิดการรวมโมเลกุลของไตรกลีเซอรไรไดชา
และมีขนาดเล็ก สงผลใหผลึกของไขมันที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็ก ในทางตรงกันขามหากมีการลดอุณหภูมิลง
อยางชา ๆ โมเลกุลของไตรกลีเซอไรดเกิดการเคลื่อนที่เขาหากันและรวมตัวกันเปนกลุม ขนาดใหญ
ทําใหผลึกของไขมันที่ไดมีขนาดใหญ (Bennett, 1975; Lidefelt, 2007) Endlein and Peleikis
(2011) รายงานวา ไขเชลแลค มีการเกิดผลึกขนาด เล็ก 1.12-1.32 µm โดยมีลักษณะเปนเกร็ดเล็ก
และสีขาว สงผลใหไขเชลแลคมีประสิทธิภาพที่ดีในการชวยชะลอการซึมผานของ
กาชและไอน้ํา
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เนื่องจากผลึกของไขมีขนาดเล็กทําใหโครงสรางภายในของสารเคลือบผิวแนบชิดกันไมมีชองวาง
ในการซึมผานของกาชหรือไอน้ํา
2.5.3 ผลของการเคลือบตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตผล
2.5.3.1 การผลิตเอทิลีน โดยเอทิลีนเปนฮอรโมนตามธรรมชาติที่มีอยูในผล ไมทุกชนิด
อยูในรูปของกาซ ทําหนาที่ควบคุมการเจริญเติบโต การสุกงอม และการชราภาพของเนื้อเยื้อของผลไม
(Kader, 1980; Watada et al., 1996; Yousef et al., 2015) ปริมาณของเอทิลีนที่ปลอยออกมานั้น
แตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของผลไม นอกจากนี้ อุณหภูมิเปนป จจัย สําคัญ ที่สามารถเพิ่มอัตรา
การผลิตเอทิลีน อุณหภูมิที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นของเอทิลีนอยูในชวง 0-35๐C (Kader, 1980; Jeong et
al., 2003) การผลิตเอทิลีนของผลิตผลกลุม Climacteric 1 สงผลตอการเพิ่มขึ้นของอัตราการหายใจ
เอทิลีนกระตุนให เกิด Climacteric rise และ Climacteric peak ไดเร็วขึ้นและสงผลใหมีผลให
อัตราการหายใจสูงขึ้นมาก ในขณะที่ ผลไมประเภท Non-Climacteric (มะนาว สม และแอปเปล
เปนตน ) มีการตอบสนองตอ เอทิลีน ที่ต่ํา (Seymous et al., 1993) Yang (1985) กลาววาผลไม
ประเภท Non-Climacteric มีการสรางเอทิลีนภายในเนื้อเยื่อในอัตราที่ต่ําสงผลใหกระบวนการสุก
เกิดขึ้นอยางชา ๆ ทั้งนี้การผลิตเอทิลีนจัดเปน secondary metabolism ดังนั้นการเคลือบผิวหนา
ทําใหการแลกเปลี่ยนกาซของผลิตผลลดลงจึงทําให กระบวนเมทาบอลิซึม เกิดขึ้นในอัตราที่ต่ํา (Kader,
1980) จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการผลิตเอทิลีนลดลง
Hagenmaier (2005) ไดศึกษาการเคลือบผิวแอปเปลดวยสารเคลือบผิว
ชนิด APL-LUSTR 275 ไขเชลแลค และไขคารนูบา เปรียบเทียบกับแอปเปลที่ไมผานการเคลือบผิว
(Control) พบวา แอปเปลที่ผาน การเคลือบผิวในทุกกลุมทดลองมีความเขมขนของเอทิลีนในปริมาณ
ต่ํา กวาสิ่งทดลองควบคุม เนื่องจากสารเคลือบผิวมีสมบัติชะลอการซึมผานของกาชที่ผลแอปเปล
นําไปใชในกระบวนการ เมตาบอลิซึม จึงส งผลใหผลิตเอทิลีนไดในปริมาณต่ํา
อยางไรก็ตาม
ในการเคลือบผิวแอปเ ปลอาจมีการสะสมของเอทิลีนสูงขึ้นหากสารเคลือบผิวเกิดการหลุดลอก
ไมแนบชิดกับพื้นผิวจึงทําใหอัตราการซึมผานของกาชเพิ่มขึ้นสงผลตออัตราการหายใจสูงขึ้น
และ
นําไปสู การเพิ่มขึ้นของอัตราการ ผลิตเอทิลีน (Krochta et al., 1994) สอดคลองกับรายงานของ
Passam and Blunden (1982) ไดทําการศึกษาการผลของการเคลือบตอการผลิตเอ ทิลีน
พบวา มะนาวเคลือบผิวมะนาวดวยสารเคลือบผิวไขผึ้งมีการผลิตเอทิลีนในปริมาณต่ํา
ที่อยูในชวง
-1 -1
0.10-0.15 µl C2H4 kg hr มะนาวที่ไมผานการเคลือบผิวมีการผลิตเอทิลีนในปริมาณ 0.35 µl C2H4
kg−1 h−1 ดังนั้นเมื่อทําการเคลือบผิวหนามะนาวดวยสารเคลือบผิวที่มีคุณสมบัติในชะลอการซึมผาน
ของกาชไดดี สงผลใหอัตราการผลิตเอทิลีนลดลงทําใหผลมะนาวเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สรีระวิทยาไดชา
Guillen et al. (2013) รายงานการเคลือบผิวลูกพี ชและลูก พลัมสดดวย
สารเคลือบผิว เจลวานหางจระเข เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 20°C เปนเวลา 6 วัน เปรียบเทียบกับผลไม
ที่ไมผานการเคลือบผิว พบวา สารเคลือบผิวเจลวานหางจระเขชวยลดปริมาณเอทิลีนของลูกพีช
1

Climacteric fruit หมายถึง ผลไมที่มีอัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงตามอายุ นับจากที่ผลไมแกจั ด หรือ ผลสมบูรณ (Maturity)
อัตราการหายใจเพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุด
(Climacteric peak) จากนั้นอัตราการหายใจคอยๆลดลง เมื่อผลไมเริ่มสุกจะมี
การเปลี่ยนแปลงสภ าพภายใน เชน การเปลี่ยนแปลงสีของเปลือก การเปลี่ยนแปลงสตารชใหเปนน้ําตาลทําใ หผลไมสุกมีรสชาติหวาน
เนื้อนิ่ม กลิ่นหอมมากกวาผลไมดิบ ไดแก แอปเปล มะมวง และมะละกอ เปนตน (Seymous et al., 1990)
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และลูกพลัมไดต่ํากวาที่ไมไดผ านการเคลือบผิว เนื่องจากเจลวานหางจระเขมีคุณสมบัติในการ
เกิดฟลมบาง ๆ ที่สามารถควบคุมการแลกเปลี่ยนกาชจากภายในผลไมกับสิ่งแวดลอมทําใหมีปริมาณ
เอทิลีนลดลง (Valero and Serrano, 2010) จากงานวิจัยของ Tesfay et al. (2017) ที่ทําการศึกษา
การเคลื อบอาโวคาโดดวยคารบอกซิลเมทิลเซลลูโลส ความเขมขน 1% (w/w) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
5.5°C เปนระยะเวลา 21 วัน พบวา สารเคลือบผิวชวยลดการผลิตเอทิลีนในอาโวคาโดตลอด
การเก็บรักษา มีคาอยูในชวง 2.0-4.0 mg C2H4 kg−1 h−1 เนื่องจาก สารเคลือบผิวที่มีคุณสมบัติ
ในชะลอการซึมผานของกาชไดดี ทั้งนี้อัตราการผลิตเอทิลีนของอาโวกาโดที่ที่ไมไดเคลือบผิว
มีคาเทากับ 11.4-13.5 mg C2H4 kg−1 h−1
2.5.3.2 การเปลี่ยนแปลงสี และความมันวาวของผลไม องคประกอบหลักของสารใหสี
ในผักและผลไม คือ คลอโรฟลล (Chlorophyll) ใหสีเขียว แคโรทีนอย (Carotenoid) ใหสีเหลือง สม
แดง หรือ มวง ในระหวางการสุก สงผลใหคลอโรฟลลมีการสลายตัว และรงควัตถุที่มีสี อื่น ๆ
ปรากฏชัดเจนขึ้น (Baldwin, 1993; Seifert and Zude-Sasse, 2017) การเคลือบผิวมีสวนชวย
ในการชะ ลอการเปลี่ยนแปลงสีของผลไมได เนื่องจากสารเคลือบผิวทําหนาที่ชวยชะลอการซึมผาน
ของกาชที่สงผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีตางๆ รวมทั้งการทํางานของเอนไซมที่มีกาชเปนตัวเรง
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสีของผลไม จากรายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยน แปลงสี Maftoonazad
and Ramaswamy (2005) ไดทําการศึกษากระบวนการเคลือบผิวหนา อะโวคาโด ดวยสารเคลือบผิว
ชนิด เซลลูโลส พบวา อะโวคาโด สดที่ผ านการเคลือบผิวดวยสาร เคลือบผิวเซลลูโลส ชวยชะลอ
การเปลี่ยนแปลงสีผิวได เมื่อเปรียบกับกลุมควบคุม (Control) เนื่อ งจากสารเคลือบผิว เซลลูโลส
มีคุณสมบัติในการชวยชะลอการการซึมผานของกาช โดยเฉพาะกาซออกซิเจนสงผลใหกิจกรรมของ
เอนไซมที่เปลี่ยนแปลงรงควัตถุ สีลดลง Michael (1990) และ Tucker (1993) รายงานวา สาเหตุ
ที่ความเขียวของเปลือกมะนาวลดลงนั้ นเปนเพราะคลอโรฟลลที่ผิวเปลือกเกิดการ เสื่อมสภาพ
เนื่องจากการทํางานของเอนไซมคลอโรฟลลเลสและมะนาวเริ่มเขาสูระยะสุก ทั้งนี้ เอทิลีน สามารถ
กระตุนใหเอนไซมคลอโรฟลลเลสทํางานเพิ่มขึ้นจึงสงผลใหสีเขียวที่เปลือกของมะนาวลดลง
จากการศึกษาของ วรวลัญช รุงเรือง ศรี (2550) ไดรายงานวา สีของเปลือกสม
ที่ผานการเคลือบผิวดวยสารเคลือบ ผิวชนิด พอลีเอทิลีน แว็กซ (PE wax) และแคนเดลิลลา แว็กซ
(Candelilla wax) มีคา L* (ความสวาง ) ที่เปลี่ยนแปลงชากวาสมที่ไมไดเคลือบผิว (Control)
เนื่องจากสารเคลือบผิวสามารถจํากั ดการผานเขาออกของกาชไดดีสงผลใหปริมาณของกาชออกซิเจน
ภายในผลสมลดลง และกาชคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น ปริมาณคารบอนไดออกไซดที่เพิ่มขึ้น
ชวยชะลอกระบวนการสลายตัวของคลอโรฟลลและชะลอการสังเคราะหแคโรทีนอยดดวย
(Subramanyam et al., 1975); Perdones et al. (2012) ไดศึกษาการเคลือบผิวสตรอเบอรี่
ดวยสารเคลือบ ผิว ชนิดไคโตซาน เพียงอยางเดียว และ ไคโตซาน ผสมกับน้ํา มันหอมระเหย ที่สกัด
จากมะนาว พบวา สตรอเบ อรี่ที่ผานการเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวในทุกกลุมทดลองสามารถ
ชะลอการเปลี่ ยนแปลงสีแดงไดดี เนื่องจาก กาซออกซิเจน ซึมผานเขามาภายในไดนอ ยและทําให
อัตราการหายใจของผลตรอเบอรี่ อยูในระดับ ต่ํา ในทางตรงกันขาม สตรอเบอรี่ที่ไมผานการเคลือบผิว
มีการเปลี่ยนแปลงคาสีแดงในระดับสูง
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Srisiripan et al. (2012) รายงานวา การเคลือบผิวพริกหวานดวยสารเคลือบผิว
ไคโตซานที่มีความเขมขน 0.5 1.0 และ 1.0% (w/w) ชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงสีของพริกหวาน
ภายหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25°C เปนเวลา 15 วัน เนื่องจากสารเคลือบผิวชนิด ไคโตซาน
มีผลชวยยับยั้ง การทํางาน ของเอนไซม โพลีฟนอลออกซิ เดส (Polyphenol oxidase; PPO) และ
เอนไซม เพอรออกซิเดส (Peroxidase; POD) เอนไซมเหลานี้สงผลใหเกิดสีน้ํา ตาลในผักและผลไม
เพราะไคโตซานมีสมบัติในการชะลอการซึมผานของกาชออกซิเจนใหเขามาภายในพริกหวานไดต่ํา
ดังนั้นกาชออกซิเจนที่ผานเข ามาในปริมาณนอย สงผลใหกิจกรรมของ เอนไซม PPO และ POD
มีระดับที่ต่ํา สงผลให เกิด การเปลี่ยนแปลงสีได ชา (Jiang et al., 2002; Jiang and Li, 200)
Aguilar et al. (2013) ไดศึกษาการเคลือบผิวพริกหวานสีเขียวดวยสารเ คลือบผิวหลายองคประกอบ
ประกอบไปดวย กัม อารบิก (Arabic gum) เพคติน (Pectin) แซนแทน กัม (Xanthan gum) และ
ไขผึ้ง (Bee wax) ทําการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 25°C เปนเวลา 10 วัน พบวา การเคลือบผิวชวยชะลอ
การเปลี่ยนแปลงสีของพริกหวานสีเขียวได เนื่อง จากการ กิจกรรม ของเอนไซมคลอโรฟลลเลส
มีระดับ ต่ําเปนผลมาจากการจํากัดการซึมผานกาซออกซิเจนระหวางสิ่งแวดลอมและเนื้อเยื่อ (Rocha
and Morais, 2003)
Ali et al. (2015) ทําการศึกษาการเคลือบผิวพริกหวานดวยสารเคลือบผิว
ไคโตซานผสมกับ น้ํามันหอมระเหย โดยมีอัตราสวนดังตอไปนี้ (ไคโตซาน 1 g ตอ น้ํามันหอมระเหย
0.5 g และ ไคโตซาน 1 g ตอ น้ํามันหอมระเหย 1 g) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25°C เปนเวลา 21 วัน
พบวา พริกหวานที่ผานการเคลือบผิวทั้ง 2 การทดลองมีการเปลี่ยนแปลงสีในระดับต่ํา เนื่องจาก
กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส และเพอรออกซิเดสมีระดับที่ต่ํา ทําใหการเปลี่ยนแปลงสีของ
พริกหวานเกิดชาลงเมื่อเปรียบเทียบกับที่ไมผานการเคลือบผิว (Azarakhsh et al., 2014)
นอกจากนี้การเคลือบผิวมีวัตถุประสงคเพื่อ การเพิ่มมันวาวและความนาสนใจ
ใหแกผลิตภัณฑที่ผานการเคลือบผิวหนาด วยสารเคลือบผิว เนื่องจากในปจจุบันการใชสารเคลือบผิว
มีสวนชวยในการยืดอายุการเก็บรักษาผลไมสด เชน ชะลอการเปลี่ยนแปลงสี และชวยเพิ่มมูลคา
ใหแกผลไมมีความสวยงามอีกทั้งยังตองมีความปลอดภัยตัวผูบริโภค ปจจุบันผูบริโภคมีความตองการ
สารเคลือบ ผิวที่สามารถทานได และ สิ่ง ที่คาดหวังคือผลไมตองมีความมันวาวนารับประทาน ดังนั้น
การเพิ่มความมันวาวดึงดูดใจผูบริโภคของผลไมภายหลังการเก็บเกี่ยวได
Steyn (2015) ไดทําการศึกษาการเคลือบผิวผลไมที่มีรสเปรี้ยว (มะนาว สม
และสมโอ ) ดวยสารเคลือบผิว ชนิด พอลิเอทิลีน และสารเคลือบผิวไคโตซานดัดแปลง พบวา ผลไม
รสเปรี้ยวทุก ๆ ชนิดที่ผานการเคลือบผิวหนาดวยสารเคลือบผิว ทั้งสองชนิด มีแนวโนมของคาความมัน
วาวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลไมที่ไมผานการเคลือบผิว (Control) ซึ่งมีคาความมันวาวลดลง
เนื่องจากสารเคลื อบผิวทั้งสองมีคุณสมบัติในความมันวาวและโปรงใสมาก เมื่อทําการเก็บรักษา
เปนระยะเวลานานขึ้นจึงยังคงรักษาคุณภาพความมันวาวไดดี แมวามีการสัมผัสกับความชื้นแตยังคง
รักษาความมันวาวไดคงเดิมเพราะความชื้นซึมผานสารเคลือบผิวได
ชา Hagenmaier (1998)
รายงานวาการ ใชสารเคลือบผิว ชนิด แคนดิลลา แว็กซ (Candelilla wax) ผสมกับสารเคลือบผิว
พอลิเอทิลีน แว็กซ สามารถชวยลดการสูญเสียน้ําหนักของผลไมไดมาก นอกจากนี้ยังมีการยึดเกาะ
ระหวางสารเคลือบกับผิวหนาของผลไมไดดียิ่งขึ้น และไมสงผลใหความมันวาวลดลง
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Njombolwana et al. (2013) รายงานวา ผลไมในกลุมสม Navel ที่ผาน
การเคลือบผิวดวย สารเคลือบผิว คารนูบา ปริมาณ 0.6-1.8 L (t-1: Metric ton) มีคาความมันวาว
เพิ่มมากขึ้น แตเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นแนวโนมคาความมันวาวมีคาลด ลง เนื่องจาก
สารเคลือบผิว ชนิด คารนูบา แว็กซ มีการ หลุดลอก เปรียบเทียบกับ กลุมสม Navel ที่เคลือบผิวดวย
พอลิเอทิลีน ปริมาณ 0.6-1.8 L (t-1: Metric ton) พบวา มีความมันวาวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
แตภายหลังการเก็บรักษา นานขึ้น คาความมันวาวมีแนวโนมลดลง เนื่องจากลักษณะของเปลือกผลไม
ที่มีลักษณะขรุขระไมเรียบเนียน อาจทําให สารเคลือบผิวไมมีการแนบชิดกับผิวเปลือกอยางสมบูรณ
(Baldwin et al., 1995) Marmur et al. (2013) ทําการศึกษาการเคลือบผิวพริกแดงดวย
สารเคลือบผิวโลคัสบีท กัม (Locust bean gum) คารนูบา แว็ กซ และเชลแลค แว็กซ เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 25°C พบวา พริกแดงที่ผานการเคลือบผิวในทุ กการทดลองมีความมันวาวเพิ่มขึ้น
Khorram et al. (2017) ไดทําการเคลือบผิวหน าสมดวยสารเคลือบ ผิวชนิด เชลแลค ที่มีความเขม ขน
9 10 และ 11% (w/w) เจลาติน (Gelatin: GL) 5 6 และ7% (w/w) และเปอรเซีย กัม (Persian
gum: PG) 3.5 4 และ4.5% (w/w) ตามลําดับ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5°C เปนเวลา 60 วัน และ
รายงานวา สารเคลือบผิวทุกชนิดชวยใหสมมีความมันวาวเพิ่มมาก
ขึ้นตามความเขมขนของ
สารเคลือบผิว โดยเฉพาะในสมที่เคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดเ
ชลแล คมีความมันวาวที่สูง
ดังนั้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นสารเคลือบผิวยังคงติดไมมีการหลุดรอนลักษณะของสม
ก็ยังคงความมันวาวเพิ่มขึ้นตามไปดวย (Perez-Gago et al., 2002; Contreras-Oliva et al., 2011)
2.5.3.3 การเจริญของเชื้อจุลินทรีย สารเคลือบผิวบางชนิดมีประสิทธิภาพในการชะลอ
การเจริญของเชื้อจุลินทรียที่มีผลตอการเนาเสียของผลไมได โดยเฉพาะสารเคลือบผิวไคโตซาน
ที่มีประสิทธิภาพในการปองกั นเจริญของเชื้อจุลินทรีย Chien et al. (2007) ไดทําการทดลอง
การเคลือบผิวมะมวงหั่นชิ้นดวยสารเคลือบผิวไคโตซานความเขมขน 0.5-2.0% (w/w) เปรียบเทียบกับ
มะมวงหั่นชิ้นที่ไมผานการเคลือบผิว เก็บรักษาเปนเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิ 6๐C พบวา มะมวงที่ผาน
การเคลือบผิว มีการเจริญของเชื้อจุลินทรียในระดับต่ํา โดยเฉพาะมะมวงที่เคลือบ ผิวดวย ไคโตซาน
ความเขมขน 2% (w/w) มีจํานวนจุลินทรียเพิ่มขึ้น ในระดับ ต่ําที่สุด เทากับ 5.30 log CFU/g
เมื่อเปรียบเทียบกับมะมวงหั่นชิ้นที่ไมผานการเคลือบผิว มีจํานวนเชื้อจุลิ นทรียเพิ่มขึ้นสูงสุดเทากับ
6.41 log CFU/g เนื่องจากสมบัติการตานการเจริญของเชื้อจุลินทรียของ สารเคลือบผิวไคโตซาน
ดังที่ไดกลาวขางตน
Liu et al. (2006) รายงานวา ไคโตซานมีคุณสมบัติในดานการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อจุลินทรีย เชน แบคทีเรีย และเชื้อร า ซึ่งเปนจุดเดนสําคัญในการนําไปใชประโยชนในการยืด
อายุการเก็บรักษา ของผลไม ไคโตซานมีสมบัติเปนตัวยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค
ของผลไมที่นําไปสูการเนาเสีย อีกทั้งชวยลดการสูญเสียน้ําที่สัมพันธกับการสูญเสียน้ําหนัก
ของผลไมและสามารถชะลอการสุกของผลไม ได ในขณะที่ El-Ghaout et al. (1992) กลาววา
การเคลือบผิวหนามะนาวดวยไคโตซาน ที่มีความ เขมขน เทากับ 0.25% (w/w) และ เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 25๐C สามารถชะลอการเจริญของโรค และการเจริญของเชื้อจุลินทรียไดนานกวา ผลไม
ที่ไมผานการเคลือบผิวดวยไคโตซาน ทั้งนี้มะนาวที่เคลือบผิวหนามี การเขาทําลายของเชื้อจุลินทรีย
มีปริมาณต่ํากวาในมะนาวที่ไมไดเคลือบผิว ประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวไคโตซานดานการชะลอ
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การเจริญของเชื้อจุลินทรียไดรับการศึกษาและยืนยันในผลิตผลอื่นๆ เชน พริกหวาน (Srisiripan et al.
2012; Ali et al. 2015)
2.6 การสกัดไขจากธรรมชาติ
2.6.1 หลักการและวิธีการสกัดไข (Wax) จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ
การเลือกวิธีการในการสกัดไขใหเหมาะสมกับวัตถุดิบที่ตองการนํามาสกัดเพื่อใหได
สารสกัดที่ตองการนํา มาใชประโยชน เนื่องจากองคประกอบหรือโครงสรางของสารสกัดที่ตองการ
นําออกมานั้นมีความแตกตางกัน เชน การสกัดไขออกมาตองพิจารณาลักษณะโครงสรางโมเลกุลของ
ไขมันเปนพวกโมเลกุลที่ไมละลายน้ํา ซึ่งน้ํามีโมเลกุลเปนพวกมีขั้วจึงไมสามารถจับกับโมเลกุลของไข
ที่มีโมเลกุลจําพวกมีขั้วต่ํา หรือ ไมมีขั้วสงผลใหไมสามารถละลายได แตไขสามารถละลาย
ในตัวทําละลายอินทรีย เพราะไขเปนสารประกอบจําพวกไมมีขั้วจึงละลายในตัวทําละลายอินทรีย
จําพวกไมมีขั้ว เชน เฮกเซน (Morillon et al., 2002; Harper, 1983; Johnson and Lusas, 1983)
กระบวนการสกัดไขจากธรรมชาติมีหลากหลายขึ้นอยูกับการเลือกวิธีใหเหมาะสมกับตัวอยางที่นํามา
สกัดเพื่อใหไดไขออกมาในปริมาณ ที่เหมาะ กระบวนการสกัดอาจมีกระบวนการใหความรอน หรือ
ความดันเขามาเกี่ยวของ เพราะมีสวนชวยใหตัวทําละลายทํางาน และแทรกซึมเขาไปในโครงสรางของ
วัตถุดิบเพื่อทําการละลายสารสกัด เนื้อหาสวนนี้ไดรวบรวมหลักการและวิธีการสกัดไขจากธรรมชาติ
ที่สําคัญ เนื่องจากในการศึกษานี้ไดมีการพัฒนาวิธีการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี ดังนั้นจึงขอนําเสนอ
วิธีการสกัดที่สําคัญในหัวขอยอยตอไปนี้
2.6.1.1 การสกัดดวยตัวทําละลาย (Solvent extraction) การสกัดดวยตัวทําละลาย
เปนวิธีที่นิยมใชกันมากและใชสกัดไขหรือน้ํามันออกจากเมล็ดพืช หรือองคประกอบของพืช เชน
เมล็ดพืช ใบ หรือ ลําตนของพืช เปนวิธีการแยกสารโดยอาศัยสมบัติการละลายของสารในตัวทําละลาย
ที่เหมาะสมในการสกัดสารที่ตองกรอ งจากของผสมตัวทําละลายที่นิยมใชในการสกัดเปนตัวทําละลาย
อินทรีย เชน ไดคลอโรมีเทน เอทานอล และเฮกเซน หลักการในการเลือกตัวทําละลายใหเหมาะสมกับ
สารสกัดที่ตองการแยก โดยตัวทําละลายสามารถละลายสารสกัดที่ตองการไดดี ตัวทําละลาย
ตองไมละลายสารอื่นที่ไมตองการสกัดตัวทําละลายตองไมทําปฏิกิริยากับสารที่ตองการสกัด ตลอดจน
ตัวทําละลายสามารถแยกออกจากสารที่ตองการสกัดไดงาย ไมเปนพิษตอรางกาย และมีราคา
ที่เหมาะสม (Huang-Chung et al., 2001) นอกจากนี้ตองพิจารณาจากสมบัติของตั วทําละลาย
อินทรียที่นํามาใชในการสกัด โดยเฉพาะจุดเดือดของตัวทําละลาย เนื่องจากในการสกัดบางวิธีมีการให
ความรอนในระหวางการสกัด ทั้งนี้ หากเลือกใชตัวทําละลายที่มีจุดเดือดที่เหมาะสม (หรือสมบัติดาน
อื่น) สามารถสงผลใหไดสารสกัดที่ตองการในปริมาณสูง (Harper, 1983; Walter and Baumgarten,
1987; Johnson and Lusas, 1983) การสกัดดวยตัวทําละลาย สามารถแยกออกเปน 2 วิธียอย
ประกอบดวย (1) การสกัดดวยวิธีการแชหรือจุม และ (2) การสกัดดวยตัวทําละลายที่มีกระบวนการให
ความรอนรวมดวยโดยรายละเอียดของวิธียอยทั้งสองสามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้
1) กระบวน การสกัดดวยวิธีการแชหรือจุม (Extraction by means of
immersion or dipping) การสกัดดวยวิธีการแชหรือจุม เปนวิธีการดั้งเดิมที่ใชตัวทําละลายอินทรีย
หลากหลายชนิด ไดแก อีเทอร (Ether) เมทิลลีนคลอไรด (Methylene chloride) คลอโรฟอร ม
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(Chloroform) คารบอนเตตระคลอไรด (Carbon tetrachloride) เบนซีน (Benzene) และเฮกเซน
(Hexane) (Walter and Baumgarten, 1987; Johnson and Lusas, 1983) วิธีการนี้ใช ปริมาณตัว
ทําละลายมากในการสกัดไข โดยการแชวัตถุดิบที่ตองการสกัดลงในตัวทําละลายอินทรียที่บรรจุใน
ภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดเพื่อปองกันการระเหยของตั วทําละลายอินทรีย วิธีการดังกลา วจัดเปนวิธีที่
ดําเนินการไดงาย เนื่องจากอุปกรณ และวิธีการในการปฏิบัติงานไมยุงยาก อยางไรก็ตามตองคัดเลือก
ชนิดของตัวทําละลาย และอัตราสวนตัวทําละลายกับวัตถุดิบที่ตองการสกัดใหเห มาะสม (ดวงกมล
เรือนงาม, 2557) วิธีการนี้ไดมีการใชในการสกัดไขที่เคลือบอยูบนผิวหนาของใบพืช โดยมีหลักการของ
การสกัดแบบแชหรือจุม คือ การจุมวัตถุดิบลงไปในตัวทําละลายอินทรียที่มีคุณสมบัติในการละลายไข
ไดดี เนื่องจากไขมีโมเลกุลพวกไมมีขั้ว เมื่อตัวทําละลายอิน ทรียที่มีโมเลกุลมีขั้วต่ํา หรือไมมีขั้วมา
ละลายสวนที่ไมชอบน้ําจะถูกละลายออกมาสงผลใหสามารถสกัดไขออกมากับตัวทําละลายได
(Morillon et al., 2002) การสกัดไขดวยวิธีการ แชหรือจุมนี้ เปนวิธีการที่นิยมประยุกตใชในการสกัด
ไขจากพืชสดที่มีองคประกอบของไขอยูบริเวณพื้นผิวหนาของสวนประกอบตางๆของพืชที่สามารถสกัด
ออกมาไดงาย เนื่องจากไขที่ตองการสกัดออกมาไมไดอยูในโครงสรางภายในที่ซับซอน แตจําเปนตอง
เลือกตัวทําละลายอินทรียตลอดจนสภาวะการสกัดใหมีความเหมาะสม
จากการศึกษาเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ พบวา มีการประยุก ตใชวิธีการสกัดไข
จากใบกะหล่ําปลีดวยวิธีการ แชหรือจุม (ตารางที่ 2.4) Znidarcic et al. (2008) รายงานการสกัด
แบบจุมเพื่อสกัด ไขจากใบกะหล่ําปลี โดยการนําใบกะหล่ําปลีจํานวน 2 ใบ จุม หรือ แช ลงในโหลแกว
ขนาดใหญที่มีตัวทําละลาย ชนิดเฮกเซน ปริมาตร 40 ml เปนระยะเวลา 1 นาที ในระหวางการสกัด
ควรมีการเขยา หรือกวนเบา ๆ ใหทั่วรวมดวย (ภาพที่ 2.4) ผลการสกัดพบวาวิธีการนี้สามารถสกัดไข
ได แตปริมาณไขที่ไดมีปริมาณที่คอนขางนอย หรือคิดเปนรอยละ 0.04
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ภาพที่ 2.4 ภาพจําลองขั้นตอนการสกัดไขกะหล่ําปลี (Cabbage wax) ดวยวิธีการแช หรือจุม
(Extraction by means of immersion or dipping)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Znidarcic et al. (2008)
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ตารางที่ 2.4 การสกัดไขจากใบกะหล่ําปลีดวยวิธีการสกัดที่แตกตางกัน
วิธีการสกัด
การสกัดดวยตัวทําละลาย
(Solvent extraction)
การแช หรือ การจุม
(Immersion or Dipping)

วิธีการสกัดแบบ
ซอกหเลต (Soxhlet)

ตัวอยาง (สายพันธุ)

-กะหล่ําปลี (สีแดง)
-สายพันธุ Red dinosty
-สายพันธุ Erfurtsko r.
-สายพันธุ Holondsko
pozno rdece
-กะหล่ําปลี (สีขาว)

ชนิดของตัวทําละลาย

-เฮกเซน

ปริมาณตัว
ทําละลาย
(ml or g)
4 ml

ระยะเวลาใน
การสกัด
(min)

ปริมาณไขที่สกัดได
(g )

อางอิง

1 min

0.044

Znidarcic et al. (2008)

,,
,,

,,
,,

,,
,,

0.044
0.047

Znidarcic et al. (2008)
Znidarcic et al. (2008)

-เอทานอล

150 ml

480 min

1**

ดัดแปลงจาก Zhao and
Zhang (2014)

หมายเหตุ: เครื่องหมาย ** เปนผลการทดลองที่ผูวิจัยทําการทดสอบเบื้องตนและนํามารายงานผลรวมกับเอกสารอางอิง
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2) จากวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย ที่มีกระบวนการใหความรอนรวมดวย โดยใน
กระบวนการสกัดมีปจจัยรวมในกระบวนการสกัดหลายปจจัย เชน อุณหภูมิ ในการสกัดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสกัดไขใหไดในปริมาณสูงควรมีการใชอุณหภูมิความรอนที่มาใชในกระบวนการ
สกัดเพื่อใหความรอนมีสวนชวยใหตัวทําละลายมีควา มหนืดลดลง และสามารถแทรกซึมเขาไปภายใน
โครงสรางของตัวอยาง และละลายไขหรือน้ํามันออกมาใหไดมากที่สุด (Mendez-Santiago and
Teja, 1999) จากการศึกษาของ Dagostin et al. (2015) รายงานกระบวนการสกัดดวยตัวทําละลาย
ที่มีการใหความรอนรวมดวยเพื่อสกัดน้ํามันจากกากถั่วเ
หลือง โดยนําตัวทําละลายเอทานอล
และกากถั่วเหลือง อัตราสวน 4:1 (v/w) ใสลงในขวดรูปชมพู ปริมาตร 50 ml ผสมใหเขากัน
จากนั้นนําตัวอยางมาทําการสกัดโดยใหความรอน ที่อุณหภูมิ 55°C เปนระยะเวลา 180 นาที
ในระหวางกระบวนการสกัดทําการปนเ หวี่ยงรวมดวย หลังจากนั้นนําสารสกัดมาระเหยตัวทําละลาย
โดยการใหความรอน ที่อุณหภูมิ 60ºC เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง และนําตัวอยางน้ํามันถั่วเหลือง
เก็บรักษา ที่ อุณหภูมิเย็น 4ºC (ภาพที่ 2.5) พบวา การสกัด ที่อุณหภูมิ 55ºC สงผลตอปริมาณผลผลิต
ของน้ํามันกากถั่วเหลืองสูงเมื่อระยะเวลาในการสกัด 180 นาที เนื่องจากอุณหภูมิสูงชวยลดความหนืด
ของตัวทําละลายสงผลใหสามารถแทรกเขาสูโครงสรางของกากถั่วเหลืองไดสูง และแพรกระจายได
ทั่วถึงทําใหสามารถละลายน้ํามันออกมาไดสูง (Kwiatkowski and Cheryan, 2002) วิธีการสกัดนี้ยัง
ไมพบรายงานที่ประยุกตใชในการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี

ภาพที่ 2.5 ภาพจําลองขั้นตอนการสกัดน้ํามันจากกากถั่วเหลือง ดวยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย
ที่มีกระบวนการใหความรอนรวมดวย
ที่มา: ดัดแปลงจาก Dagostin et al. (2015)
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3) การสกัดดวยชุด ซอกหเลต (Soxhlet extractor) การสกัดดวยชุดซอกหเลต
เปนการใชตัวทําละลายที่เหมาะสมละลายสารที่ตองก
ารออกมาจากสารผสมซึ่งเปนของแข็ง
ซึ่งการสกัดแบบนี้มีหลักการไมแตกตางจากการหาตัวทําละลายเพื่อตกผลึกสาร การสกัดวิธีนี้ทําไดโดย
แชของแข็งที่ตองการสกั ดในตัวทําละลายที่ตองการ กระบวนการสกัดดวยชุดซอกหเลตนี้ตองใช
เวลานาน (เชน มากกวา 3 ชั่วโมง) ตัวอยางที่ตองการสกัดตองมีปริมาณความชื้นที่ต่ํา เชน 10%
(dried basis) และขนาดชิ้นของตัวอยางตองมีขนาดเล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหวางตัวอยางกับ
ตัวทําละลายชวยใหประสิทธิภาพที่ดีในการสกัด (Harper, 1983; Johnson and Lusas, 1983)
เครื่องสกัดแบบซอกหเลต เปนอุปกรณที่ออกแบบมาสําหรับสกัดสารใหไดประสิทธิภาพสูงสุดนิยมใช
ในกรณีที่สารสกัดละลายไดไมดีในตัวทําละลายอินทรียที่ทําการสกัด
หลักการของวิธีการสกัดดวยชุดเครื่องมือซอกหเลต คือ การสกัดสารออกมาจาก
วัตถุดิบดวยตัวทําละลายอินทรีย เชน เอทานอล หรือ เฮกเซน ที่ถูกกลั่น และควบแนนวนกลับมายัง
ตัวอยางเพื่อทําการสกัดไขหรือน้ํามันออกมาอยางตอเนื่อง กระบวนการสกัดนี้ใชเวลานานมากกวา
3 ชั่วโมง หรือจนกวาไม มีสารสกัดที่ตองการสลายออกมาแลว (Ko et al., 2014) โดยทั่วไปงานวิจัย
ทางดานการสกัดไข หรือน้ํามัน และการสกัดสารตานอนุมูลอิสระนิยมใชวิธีการสกัดดวย
ชุดเครื่องมือซอกหเลต เนื่องจากเปนเทคนิคที่เหมาะสมในการแยก หรือสกัดสารอินทรียที่ไมเสถียร
ณ ความรอนสูงออกจากสารผสมที่เปนของแข็งและกระบวนการนี้มีคาใชจายในการใชงานถูก
เนื่องจากในการสกัดใชตัวทําละลายที่มีราคาถูกแตมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง นอกจากนี้ยังเปน
เทคนิคที่ใชงานงายสามารถนํามาประยุกตใชไดกับการสกัดผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติที่ หลากหลาย
(Pan and Liu, 2002)
4) การสกัดดวย กาช คารบอนไ ดออกไซดภายใตสภาวะวิกฤตยวดยิ่
ง
(Supercritical carbon dioxide fluid extraction: SCFE) วิธีนี้เปนวิธีการสกัดประเภทหนึ่งที่ใช
สกัดไข หรือสกัดน้ํามัน และสารตานอนุมูลอิสระที่เสื่อมสภาพไดดวยความรอน
และเปนสารที่มี
ความมีขั้วต่ําหรือไมมีขั้ว จึงสามารถละลายในตัวทําละลายคารบอนไดออกไซด
(CO2 ) ไดดี
เนื่องมาจากกาช CO2 เปนตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว (Myers and Montgomery, 1995) ซึ่งวิธีการสกัดนี้
ใชสําหรับการแยกสารสกัดออกจากโครงสรางหรือพื้นผิวของ ตัวอยาง โดยกาช CO2 แทรกเขาไปใน
โครงสรางหรือเนื้อของวัตถุดิบที่ตองการสกัดเพื่อทําการละลายสารสกัดออกมา เนื่องจากสมบัติ
ของกาช CO2 ถูกบีบอัดใหเปนของเหลวเหมือนน้ํา และการไหลเหมือนอากาศสงผลใหสามารถแทรก
เขาไปในเนื้อวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสา มารถทําการสกัดสารสกัดที่ตองการออกมาไดดี
(del valle and Aguilera, 1999) โดยทั่วไปวิธีนี้ใชสําหรับสกัดสารที่มีขั้วต่ําหรือไมมีขั้ว เชน การสกัด
น้ํามันรําขาว (Soares et al., 2016) น้ํามันหอมระเหย (Uquiche et al., 2015) ในปจจุบันไดมี
การประยุก ตเพื่อใหสามารถสกัดสารที่มีขั้วสูงขึ้นไดโดยเติมตัวทําละลายอินทรียที่มีขั้วมากกวา
ในการสกัดดวยหรือเรียกวา Co-solvent เชน เอทานอล ซึ่งกระบวนการสกัดดวยคารบอนไดออกไซด
ภายใตสภาวะวิกฤติยวดยิ่ง แสดงตัวอยางดังภาพที่ 6 (Ruen-ngam et al., 2012) วิธีการดังกลาวนี้
นิยมใชกันแพรหลาย เนื่องจากใหประสิทธิภาพในการสกัดที่ดีเมื่อเทียบกับวิธีการสกัดประเภทอื่น ๆ
และสามารถสกัดสารไดหลายประเภทอีกทั้งยังสามารถแยกตัวทําละลายออกจากสารสกัดไดดี
เนื่องจากกาช CO2 เปนตัวทําละลายอิสระ ที่อุณหภูมิต่ํา (38–52°C) จึงชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ละลายของสารสกัดไดดียิ่งขึ้น (Del valle and Aguilera, 1999) ขอดีของกระบวนการสกัดนี้ คือ
มีประสิทธิภาพในการสกัดสูง ไมเปนพิษ มีความเสถียรภาพทางเคมี และไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอม
(Myers and Montgomery, 1995) อยางไรก็ตามระบบดังก ลาวมีขอ จํากัด คือ คาอุปกรณและ
คาดําเนินการสกัดมีราคาคอนขางสูง อีกทั้งดําเนินการภายใตความดันสูงตองมีความระวังในระหวาง
ดําเนินการ นอกจากนี้วิธีนี้ใชในการสกัดสารมีคุณประโยชนสูงมีความประสิทธิภาพที่ดีสามารถเปลี่ยน
และยอยสารบางชนิดใหเปนสารที่มีคุณประโยชนเพิ่มมากขึ้น (Ruen-ngam et al., 2012)

ภาพที่ 2.6 การสกัดดวยคารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะวิกฤตยวดยิ่ง
ที่มา: Tomita et al. (2014)
วิธีการสกัดนี้ยังไมพบรายงานที่ประยุกตใชในการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี
แตไดมีการประยุกตใชในอุตสาหกรรมการสกัดน้ํามันรําขาว เนื่องจากเปนวิธีการที่สามารถแทรกเขาไป
ในเนื้อวัตถุดิบไดดีจึงมีการประยุกตใชในการสกัดน้ํามันรําขาวออกมาในจํานวนมากและ
มีคุณภาพตัวอยางเชน Tomita et al. (2014) ไดศึกษาวิธีการสกัดน้ํามันรําขาว ดวยวิธีกา รสกัดดวย
คารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะวิกฤตยวดยิ่ง โดยใชอุปกรณการทดลองตาม
(ภาพที่ 2.6) ซึ่งใช
ตัวอยางรําขาว 4.5 g โดยกําหนดอุณหภูมิในการสกัด 40 60 และ 80ºC และความดัน เทากับ 20 30
และ 40 MPa และอัตราการไหลของกาชคารบอนไดออกไซด (CO2) เทากับ 1 3 6 และ 9 ml/s
จากการศึกษาเมื่อพิจารณาการสกัด ณ ความดัน 40 MPa สูงสุด พบวา ผลของอุณหภูมิในการสกัด
ที่อุณหภูมิ 80ºC สงผลตอปริมาณผลผลิตของน้ํามันออกมา สูงกวาอุณหภูมิการสกัดชวง เนื่องจาก
อุณหภูมิสูง และความดันสูงสงผลตอการแพรกระจายของกาช CO2 สามารถแ ทรกซึมเขาไปภายใน
โครงสรางของรําขาวไดดี และสามารถเขาไปจับกับโมเลกุลของน้ํามันสามารถละลายออกมาไดใน
ปริมาณสูง (0.213 g/g sample) (del Valle et al., 2003)
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2.7 ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการสกัดไข
ในการสกัดไขออกจากวัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาติ ไดแก ใบพืช เมล็ดพืช เปนตน ควรคํานึงถึง
ปจจัยที่มีผลตอการสกัดเพื่อใหไดไขที่มีประสิทธิภาพ และไดไขออกมาในปริมาณมาก ซึ่งในการสกัดไข
นั้นใชหลักการการเกิดปฏิกิริยารวมกันระหวางปจจัยต าง ๆ ประกอบดวย อุณหภูมิ ชนิด ตัวทําละลาย
ความเขมขนตัวทําละลาย และระยะเวลา ในการสกัด เพื่อใหไดมาซึ่งไขหรือน้ํามันที่ตองการนําออกมา
จากผิวหนา หรือโครงสรางภายในของสวนประกอบตางๆของพืชนํามาใชเปนเปนวัตถุดิบในการสกัด
เพื่อสงผลตอการละลายของสารสกัด (Chan et al., 2014) ปจจัยที่นํามาพิจารณาเปนสวนสําคัญ
ที่สงผลตอปริมาณ หรือผลผลิตของไข หรือน้ํามันภายหลังกระบวนการสกัด โดยรายละเอียดของปจจัย
สําคัญที่มีผลตอการสกัดไขไดกลาวไวในลําดับตอไปนี้
2.7.1 อุณหภูมิ กระบวนการสกัดอาจจําเปนตองใชอุณหภูมิความรอนรวมในกระบวนการสกัด
เชน วิธีการสกัดดวยเครื่องซอกหเลตที่ใชอุณหภูมิ สูงประมาณ 90๐C (Zhao and Zhang, 2014) และ
การสกัดดวยคารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะวิกฤตยวดยิ่ง ใชอุณหภูมิเปนปจจัยรวมในการสกัด
เปนกระบวนที่ใชความรอนสูง ประมาณ 31.90-99.85ºC (Sin et al., 2014) เพื่อชวยใหไขหรือน้ํามัน
ละลายออกมาจากเมล็ดพืช หรือใบพื ชไดงาย (Harper, 1983; Johnson and Lusas, 1983) การ
กําหนดอุณหภูมิในการสกัดตองคํานึงถึงจุดเดือดของตัวทําละลายที่ใชในการสกัดไขเพื่อชวยให
ตัวทําละลายเกิดพลังงานความรอนที่เหมาะสม และถึงจุดเดือดไดอยางรวดเร็วชวยใหกระบวน
การสกั ดมีประสิทธิภาพที่ดี เชน ตัวทําละลายเอทานอล มีจุดเดือด เทากับ 78ºC อุณหภูมิมีผลตอ
คุณสมบัติของตัวอยางโดยความรอนที่ใหในระหวางกระบวนการสกัดมีสวนชวยใหโครงสรางของ
ตัวอยางเกิดการออนตัว และลดความหนืดของตัวทําละลายเพื่อใหตัวทําละลายสามารถแพรกระจาย
ทั่วถึง และสามารถแทรกเขาสูโครงสรางภายในของตัวอยางและทําการละลายสารสกัดออกมาจาก
วัตถุดิบที่ตองการสกัด (Patil and Ali, 2006)
Sin et al. (2014) ไดทําการศึกษาการสกัดไขจากฟางขาวสาลี โดยวิธีการสกัดแบบ
ชุดซอคหเลต และการสกัดแบบคารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะวิก ฤตยวดยิ่ง เมื่อพิจารณาผลของ
อุณหภูมิในการสกัดที่มีผลตอปริมาณผลผลิตของไขจากฟางขาวสาลี โดยกําหนดใหคาความดัน
ในการสกัดคงที่ เทากับ 40 MPa พบวา เมื่ออุณหภูมิในการสกัดไขจากฟางขาวสาลีเพิ่มสูงขึ้นถึง
99.85ºC การสกัดสงผลใหไดปริมาณของไขเทากับรอยละ 2.0 ไขที่สกัดไดนั้นมีปริมาณสูงกวาการสกัด
ที่อุณหภูมิอื่น ๆ เนื่องจากอุณหภูมิสูงสงผลตอโครงสรางของเสนใยของฟางขาวสาลีใหมีลักษณะออน
นุม และความหนืดของตัวทําละลายลดลง สงผลใหตัวทําละลายสามารถแทรกซึมและแพรกระจายได
ทั่วถึงภายในโครงสรางของฟางขาว โมเลกุ ลของตัวทําละลายที่มีความเปนขั้วต่ํา หรือไมมีขั้วสามารถ
จับกับโมเลกุลของไขและเกิดการละลายสารสกัดออกมาไดในปริมาณสูง (Wisniewska et al., 2003)
กระบวนการสกัดมีการใชความดันสูงมารวมในกระบวนการยิ่งสงผลใหเกิดแรงดันสูงทําใหตัวทําละลาย
สามารถแทรกซึมเขาสูภายในได อยางงายดายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสงผลตอปริมาณผลผลิตที่ได
ออกมาในปริมาณสูงตามไปดวย (Patil and Ali, 2006) Sarip et al. (2016) ศึกษาการสกัด
น้ํามันปาลมดวยวิธีการชุดซอกหเลต เมื่อพิจารณาผลของอุณหภูมิที่มีผลตอปริมาณของผลผลน้ํามัน
โดยกําหนดความดันคงที่ ณ 50 bar พบวา เมื่ออุณหภูมิในการสกัดเพิ่มสูงขึ้นอยูในชวง 160°C
มีผลผลิตน้ํามันปาลมสูง (0.53 g-oil/g-dried masocara) กวาอุณหภูมิการสกัดอื่น ๆ เนื่องจาก
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อุณหภูมิสูง 160°C เปนชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดของตัวทําละลายเพราะอุณหภูมิที่ใชสูงกวา
สมบัติทางจุดเดือดของตัวทําละลายเฮกเซน (68°C) เมื่ออุณหภูมิสูงกวาจุดเดือดของตัวทําละลายทําให
ตัวทําละลายเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนืดที่มีคาลดลงจึงเพิ่มความสามารถในการแทรกซึมและ
แพรกระจายตัวเขาภายในโครงสรางของตัวอยางไดดีเพราะโครงสรางของตัวอยางเกิดความออนนุ ม
จึงงายตอการเขาละลายของตัวทําละลายไดในปริมาณสูง (Eller et al., 2011)
จากรายงานของ Salgin (2007) ทําการศึกษากระบวนการสกั ดน้ํามันจากเมล็ดโจโจบาร
โดยใชกระบวนการสกัด 2 วิธีการ คือ 1) วิธีการสกัดแบบคารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะวิกฤต
ยวดยิ่ง และ 2) วิธีการสกัดแบบซอกหเลต จากการศึกษาผลของอุณหภูมิในการสกัดที่แตกตางกัน
ทําการพิจารณา ณ ความดันในการสกัดคงที่ เทากับ 45 MPa และระยะเวลาในการสกัด
คงที่ เทากับ 90 นาที จากการสกัดน้ํามันจากเมล็ดโจโจบาร โดยใชการสกัดวิธีการดวย กาช CO2
ทําการเปรียบเทียบอุณหภูมิการสกัด 2 อุณหภูมิ คือ 69.85ºC และ 89.85ºC พบวา เมื่ออุณหภูมิใน
การสกัดต่ํา เทากับ 69.85ºC ผลผลิตของน้ํามันมีปริมาณสูง (0.45 gJo⋅g-1dry seed) แตในทาง
กลับกันเมื่ออุณหภูมิในการสกัดเพิ่มขึ้น เทากับ 89.85ºC ผลผลิตน้ํา มันมีคาลดลง (0.39 gJo⋅g-1dry
seed) เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิ และความดันในการสกัดเพิ่มขึ้นสงผลใหตัวอยางมีความหนาแนน
เพิ่มขึ้นทําใหความเปนรูพรุนของโครงสรางภายในมีคาลดลง เพราะเมื่ออุณหภูมิและความดันสูงขึ้น
โครงสรางภายในรวมทั้งบริเวณผิวหนาของตัวอยางเกิดการหลอมตัว จึงสงผลใหตัวทําละลายแทรกซึม
และแพรกระจายเขาไปละลายน้ํามันออกมาไดอยางลําบากทําใหปริมาณของผลผลิตน้ํามันภายหลัง
การสกัด ที่อุณหภูมิ 89.85ºC มีคาลดลง (Cocero and Calvo, 1996) จากการสกัดน้ํามันจาก
เมล็ดโจโจบารดวย วิธีซอกหเลตโดยพิจารณาผลของอุณหภูมิในการสกัดที่กําหนดตัวทําละลาย
ปริมาณ 2% (v/w) และกําหนดความดันในการสกัดสูง เทากับ 45 MPa พบวา อุณหภูมิในการสกัด
ที่สูง 89.85ºC มีผลผลิต ของน้ํามันสูง (0.43 gJo⋅g-1dry seed) กวาจากการสกัด ณ อุณหภูมิต่ํา
69.85ºC (0.40 gJo⋅g-1dry seed) เล็กนอย เนื่องจากอุณหภูมิสูงมีสวนชวยในการลดความหนืดของ
ตัวทําละลายและทําใหโครงสรางของวัตถุดิบมีความออนตัวสงผลใหตัวทําละลายสามารถแทรกซึมเขา
ไปจับกับโมเลกุลของน้ํามันและทําการละลายน้ํามันออกมาไดสงผลใหปริมาณของผ
ลผลิตน้ํามัน
ออกมาไดสูงกวาเล็กนอย (Ozkal et al., 2005)
Attard et al. (2017) ทําการศึกษาการสกัดนํามันดิบจากกากปาน โดยใชกระบวนการ
สกัด 2 วิธีการ คือ 1) วิธีการสกัดแบบคารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะวิกฤตยวดยิ่ง และ 2) วิธีการ
สกัดแบบซอกหเลต ใชตัวทําละลายเฮปเทน (Heptane) 200 ml โดยใชอุณหภูมิในการสกัดต่ําสุด
35°C สูงสุด 65°C ความดันในการสกัดคงที่ เทากับ 400 bar พบวา การเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นไดปริมาณ
น้ํามันเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย โดยเฉพาะที่อุณหภูมิ 62.9°C และ 69.3°C เปนชวงที่อุณหภูมิที่สงผลใหได
ปริมาณน้ํามันดิบสูงที่ สุด เนื่องจากอุณหภูมิสูงมีสวนชวยในการลดความหนืดของตัวทําละลาย
และทําใหโครงสรางของวัตถุดิบมีความออนตัวและขยายตัวไดมากสงผลใหตัวทําละลายสามารถ
แทรกซึมเขาไปจับกับโมเลกุลของน้ํามันและทําการละลายน้ํามันออกมาได (Perrotin-Brunel et al.,
2010) สอดคลองกับ Patil et al. (2017) ไดศึกษาการสกัดน้ํามันชีวภาพ (Bio-oils) จากสาหราย
(Algae) วิธีการสกัดแบบคารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะวิกฤตยวดยิ่ง โดยอุณหภูมิในการสกัด
40–80°C และความดัน 200-370 bars พบวา เมื่ออุณ หภูมิในการสกัดเพิ่มขึ้นปริมาณน้ํามันชีวภาพ
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จากสาหรายเพิ่มสูงขึ้น (20-33% (w/w)) เนื่องจากอุณหภูมิสูงทําใหโครงสรางภายในของสาหราย
ออนตัวทําใหกาช CO2 สามารถในการแทรกซึมและแพรกระจายตัวเขาภายในโครงสรางของตัวอยาง
ไดดีจึงงายตอการเขาละลายของตัวทําและละลายน้ํามันออกมาไดในปริมาณสูง (Dejoye et al.,
2011)
2.7.2 ชนิดตัวทําละลาย ในการประยุกตใชตัวทําละลายอินทรียที่ใชงานรวมกัน กับกระบวนการ
สกัดที่หลากหลายวิธีการ พิจารณาจากคุณสมบัติชนิดของตัวทําละลาย เพื่อใหมีความเหมาะสมกับ
กระบวนการสกัด และสารที่ตองการสกัด ในการคัดเลือกชนิดของตัวทําละลายเริ่มจากสารที่ต องการ
สกัดมีองคประกอบและละลายไดในตัวทําละลายชนิดใด เชน สารสกัดมีโมเลกุล ที่มีขั้วต่ํา หรือไมมีขั้ว
จําเปนตองคัดเลือกตัวทําละลายชนิดที่มี โมเลกุลชนิดเดียวกัน และคุณสมบั ติทางดานจุดเดือดของตัว
ทําละลาย เชน เอทานอล จุดเดือด 78ºC และเฮกเซน จุดเดือด 68ºC (Soares et al., 2015) สมบัติ
ของตัวทําละลายที่มีจุดเดือดต่ํานั้นมีสวนชวยใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการสกัด โดยไมตองใชพลังงาน
ในการสกัดสูงมากก็สามารถละลายตัวทําละลายออกมาได และอัตราสวนของตัวทําละลายควรมีความ
เหมาะสม คือ ตัวทําละลายในการสกัดจําเปนตองใชในปริมาณสูงเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา
ละลายสารสกัดออกมา เนื่องจากบางกระบวนการสกัดมีการใหความรอนรวมดวยเมื่อทําการสกัดนาน
ขึ้น ตัวทําละลายเกิดการระเหยไปในระหวางกระบวนการสกัดสงผลใหตัวทําละลายมีประสิทธิภาพใน
การสกัดลดลงเพราะปริมาณไมเพียงพอตอการแทรกเขาไปในโครงสรางของวั ตถุดิบเพื่อละลายสาร
สกัดออกมา แตอยางไรก็ตามอัตราสวนของตัวทําละลายนั้นควรเหมาะสมกับตัวอยาง เนื่องจากหากมี
ปริมาณตัวทําละลายมากเกินไปอาจสูญเสียตัวทําละลายไปมากเกินไปและเสียเวลาในขั้นตอนการ
ระเหยเพราะตองใชเวลาในการระเหยตัวทําละลายออกจากตัวอยางเปนเวลานาน (Soares et al.,
2015)
จากรายงานของ Sin et al. (2014) ศึกษาการสกัดไขจากฟางขาวสาลีดว ยการสกัด
2 วิธีการ คือ การสกัดดวยซอกหเลต และการสกัดแบบคารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะวิกฤตยวดยิ่ง
พบวา ตัวทําละลายเอทานอลสงผลใหรอยละของผลผลิตไขจากฟางขาวมีคาเพิ่มสูงขึ้ น (3.9% (w/w))
กวาตัวทําละลายชนิดอื่นที่ใชวิธีการสกัดชนิดเดียวกัน และปริมาณของตัวทําละลายเทากัน (300 ml)
เนื่องจากตัวทําละลายชนิดเอทานอลมีคุณสมบัติในการละลายไขไดดีเพราะโมเลกุลของความมีขั้วต่ํา
และมีโมเลกุลที่แข็งแรงสามารถเขาไปจับกับโครงสรางของโมเลกุลข
องไขสกัดที่มีสวนขั้วต่ํา
เชนเดียวกัน และตัวทําละลายมีสมบัติจุดเดือดต่ํา (73°C) เมื่อตัวทําละลายสามารถถูกความรอนสูง
กวาจุดเดือดจึงสงผลใหความหนืดของตัวทําละลายลดลง จึงสามารถแทรกซึมเขาไปในโครงสรางของ
ฟางขาวสาลีและละลายไขออกมาไดในปริมาณสูง
(Bicking, 2000) เมื่ อพิจารณาตัวทําละลาย
กาช CO2 ที่มีอุณหภูมิสูง 99.85°C และความดันเทากับ 40 MPa สงผลปริมาณไขจากฟางขาว
ที่เพิ่ม สูง (1.8% (w/w)) และมีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวทําละลายชนิดอะซิโตน
(1.8% (w/w)) เนื่องจากตัวทําละลายกาช CO2 และอะซิ โตนเปนตัวทําละลายที่มีโมเลกุลไมมีขั้ว
สามารถไปจับกับโมเลกุลของไขที่ไมมีขั้วอยูภายในโครงสรางของฟางขาวสาลีที่เกิดการออนตัวจาก
กระบวนการสกัด สงผลใหตัวทําละลายสามารถแทรกซึมและแพรกระจายอยูภายในโครงสราง
ของฟางขาวสาลีไดอยางทั่วถึงจึงทําใหไขละลายออกมาไดในปริมาณสูง (Sparks et al., 2006)
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Zhao and Zhang (2014) ไดทําการศึกษาการสกัดน้ํามันจากใบยูคาลิปตัสดวยวิธีการ
สกัดดวยชุดซอกหเลต และรายงาน วา ตัวทําละลายมีผลตอปริมาณของน้ํามันยูคาลิปตัส โดยทําการ
เปรียบตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ เอทานอล และเฮกเซน โดยมี ปริมาตรของตัวทําละลายคงที่ เทากับ
150 ml และระยะเวลาในการสกัดคงที่ 8 ชั่วโมง พบวา การใชตัวทําละลายเอทานอลในการสกัดทํา
ใหไดน้ํามันจากใบยูคาลิปตัสในปริมาณสูง (3.5% (w/w)) กวาตัวทําละลายเฮกเซน เนื่องจาก
ตัวทําละลายเอทานอลมีโมเลกุลมีขั้วต่ํา และมีโครงสร างของโมเลกุลของตัวทําละลายที่แข็งแรง
จึงสงผลใหตัวทําละลายสามารถจับกับโครงสรางโมเลกุลของน้ํามันยูคาลิปตัสที่มีความมีขั้วต่ํา
เชนเดียวกัน และน้ํามันยูคาลิปตัสสามารถละลายผสมกับตัวทําละลายได ดีและสงผลใหรอยละผลผลิต
ของน้ํามันสูง (Morillon et al., 2002)
จากรายงานของ Dagostin et al. (2015) ที่ไดศึกษากระบวนการสกัดน้ํามันจากกากถั่ว
เหลืองดวยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายที่มีกระบวนการใหความรอน จากผลของตัวทําละลาย 2 ชนิด
ที่แตกตางกัน โดยกําหนดอุณหภูมิในการสกัดเทากับ 55°C และระยะเวลาในการสกัดเทากับ 8 ชั่วโมง
พบวา ตัวทําละลายชนิด เอทานอล 90% ผสมกับ ไบโอดีเซล 10% (v/v) สงผลใหผลผลิตของน้ํามัน
จากกากถั่วเหลืองมีปริมาณสูงสุด เทากับ 24 g oil/100g soybean เมื่อเทียบกับตัวทําละลายชนิด
เอทานอลเพียงชนิดเดียว เนื่องจากตัวทําละลายเอทานอลมีลักษณะคุณสมบัติใกลเคียงกั
นกับ
ไบโอดีเซล มีโมเลกุลความมีขั้วต่ําและโครงสรางโมเลกุลของ ตัวทําละลายทั้ง 2 ชนิดมีความแข็งแรงสูง
และน้ํามันจากกากถั่วเหลืองมีโมเลกุลที่มีขั้วต่ําเชนเดียวกันจึงสงผลใหโมเลกุลของตัวทําละลาย
สามารถเขาไปจับกับโมเลกุลของน้ํามันและละลายออกมาอยางมีประสิทธิ ภาพสูงสุดจากการทํางาน
รวมกันของตัวทําละลายทั้งสองชนิด (Kwiatkowski and Cheryan, 2002) แมวาตัวทําละลาย
เอทานอลมีความสามารถในการละลายน้ํามันจากกากถั่วเหลืองเชนเดียวกัน แตการใชตัวทําละลายอื่น
รวมดวย เชน สารผสมระหวาง เอทานอล และไบโอดีเซล ในการสกัด ไดสงผลดีตอผลผลิตของน้ํามัน
ที่ออกมาไดในปริมาณสูง (Kwiatkowski and Cheryan, 2002)
Attard et al. (2017) ไดทําการสกัดน้ํามันดิบจากกากปาน โดยใชกระบวนการสกัดดวย
ชุดซอกหเลต ใชตัวทําละลายเฮปเทน ปริมาณ 200 ml ทําการสกัด ที่อุณหภูมิต่ําสุด 35°C และสูงสุด
65°C เปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง พบวา การใชตัวทําละลายเฮปเทน ในการสกัดทําใหไดน้ํามันจากกาก
ปานในปริมาณสูง (4.5% (w/w)) เนื่องจากตัวทําละลายเฮปเทนมีสมบัติเปนตัวทําละลายที่มีโมเลกุล
ไมมีขั้วจึงสามารถเขาไปจับกับโมเลกุลของน้ํามันภายในกากปานที่ไมมีขั้วเชนเดียวกัน และละลาย
ออกมาไดในปริมาณสูง (Marques et al., 2014) Patil et al. (2017) ศึกษาการสกัดน้ํามันชีวภาพ
จากสาหรายดวยการสกัดแบบคารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะวิกฤตยวดยิ่ง ตัวทําละลายกาช CO2
ใชอุณหภูมิ 40–80°C และความดัน 200-370 bars แสดงใหทราบวา การใชกาช CO2 ในการสกัด
ชวยใหไดปริมาณของน้ํามันจากสาหรายในปริมาณ ที่สูง (20-33% (w/w)) เนื่องจากกาช CO2
มีคุณสมบัติโมเลกุลเปนพวกไมมีขั้วจึงสามารถแทรกตัวดวยความดันสูงผานโครงสรางของสาหราย
ที่เกิดการออนตัวจากความรอนเขาไปจับกับโมเลกุลของน้ํามันส งผลใหปริมาณที่ละลายออกมาได
ในปริมาณสูง (Dejoye et al., 2011)
2.7.3 ระยะเวลา กระบวนการสกัดมีการกําหนดระยะเวลาในการสกัดที่เหมาะสม สําหรับ การ
ทํางานของตัวทําละลาย และการสกัดออกมาใหไดในปริมาณสูงสุด ระยะเวลาในการสกัดมีสวนในการ
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กําหนดตัวทําละลายใหสัมผัส หรื อแทรกซึมเขาสูโครงสรางของวัตถุดิบเพื่อชวยการทําปฏิกิริยากัน
ระหวางตัวทําละลาย และตัวถูกละลายทําการยอยสลาย หรือละลายสารสกัดออกมาสูภายนอก
โครงสรางของวัตถุดิบ (Perry et al., 1996) สอดคลองกับ รายงานการวิจัยของ Sin et al. (2014)
ไดทําการศึกษากระ บวนการสกัดไขจากฟางขาวสาลี ดวยกระบวนการสกัดดวยคารบอนไดออกไซด
ภายใตสภาวะวิกฤตยวดยิ่ง จากผลการทดลอง พบวา เมื่อระยะเวลาในการสกัดนานขึ้น 4 ชั่วโมง
แนวโนมของรอยละผลผลิตไขทั้งหมดมีระดับสูงสุด แตเมื่อระเวลาในการสกัดเปน 5 ชั่วโมงแนวโนม
ของรอยละผลผลิตไขทั้ งหมดมีคาลดลงเล็กนอย เนื่องจากชวงระยะเวลา 4 ชั่วโมง เปนชวงที่ตัวอยาง
เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสรางภายของตัวอยางเกิดการเปลี่ยนแปลงและเสียสภาพสงผลให
ตัวทําละลายแทรกซึมเขาไปภายในของตัวอยางไดงาย จึงสงผลใหไขที่อยูภายในถูกละลายออกมาใน
ปริมาณสูงสุด เมื่อระยะเวลาในการสกัดครบ 5 ชั่วโมง มีแนวโนมลดลงเล็กนอย อาจเนื่องจากไขที่อยู
ภายในโครงสรางของตัวอยางออกมาเกือบสมบูรณเมื่อชวงระยะเวลา 4 ชั่วโมง จึงสงผลใหไขที่ออกมา
ภายหลังละลายออกมาในปริมาณลดลงเล็กนอย อีกทั้งโครงสรางของตัวอยางเริ่มเกิด การหลอมและ
เสียสภาพสูงมากขึ้นภายหลังระยะเวลาการสกัด 5 ชั่วโมง โดยความหนาแนนของตัวอยางเพิ่มขึ้นสงผล
ใหความเปนรูพรุนของโครงสรางภายในลดลงทําใหตัวทําละลายแพรกระจายเขาไปละลายไขออกมาได
ยากมากยิ่งขึ้นจงสงผลใหปริมาณไขทั้งหมดลดลง (Mendez-Santiago and Teja, 1999)
จากรายงานของ Zhao and Zhang (2014) ไดทําการศึกษาการสกัดน้ํามันจาก
ใบยูคาลิปตัสดวยวิธีการสกัดดวยชุดซอกหเลต และเปรียบเทียบระยะเวลาในการสกัด 60 120 180
240 และ 300 นาที โดยกําหนดอุณหภูมิในการสกัดคงที่ (90ºC) พบวา จากระยะเวลาในการสกัด
แสดงใหเห็นวามีความสําคัญตอประสิทธิภาพในการสกัดอยางชัดเจน เนื่องจากระยะเวลามีสวนชวยใน
การทําใหตัวทําละลายสามารถแทรกซึมเขาสูโครงสรางของตัวอยางโดยตัวทําละลายสามารถจับกับ
โมเลกุลของน้ํามัน และละลายน้ํามันออกมาระยะเวลาในการสกัดเพิ่มสูงขึ้นปริมาณผลผลิตของ
น้ํามันยูคาลิปตัสเพิ่มสูงขึ้น ระยะเวลาที่ใชในการสกัดเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการที่ตัวทําละลาย
ยังสามารถแทรกซึมเขาไปละลายผลผลิตน้ํามันออกมาไดอยางตอเนื่องจนชวงเวลาสกัดในการสกัดครบ
300 นาที โดยที่โครงสรางของตัวอยางใบยูคาลิปตัสไมเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือยังไมมีการสลายตัว
ของโครงสรางภายใน ดังนั้นตัวทําละลายจึงสามารถละลายน้ํามันออกมาจึงมีผลตอผลิตผลในปริมาณ
สูง (Zhao and Zhang, 2013)
นอกจากนี้มีรายงานของ Zhao and Zhang (2014) ไดทําการศึกษากระบวนการสกัด
น้ํามันยูคาลิปตัสดวยคารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะวิกฤตยวดยิ่ง เปรียบเทียบระยะเวลาในการสกัด
ตางๆ คือ 30 60 90 120 และ 150 นาที โดยกําหนดอุณหภูมิในการสกัด เทากับ 60ºC พบวา
ระยะเวลาในการสกัดมีผลตอการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของน้ํามันสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญ เนื่องจาก
ระยะเวลามีความจําเปนสําหรับที่สงผลใหกาช CO2 แทรกซึมเขาสูโครงสรางของตัวอยางใบยูคาลิปตัส
เพื่อชวยใหกาช CO2 กระจายเขาในโครงสรางตัวอยางและจับกับโมเลกุลของน้ํามันที่มีโมเลกุลไมมีขั้ว
สงผลใหสามารถละลายน้ํามันออกมาได แตเมื่อระยะเวลาในการสกัดเพิ่มสูงขึ้น 120 และ 150 นาที
สงผลใหผลผลิตของน้ํามันจากยูคาลิปตัสลดลงเล็กนอย เนื่องจากขนาดอนุภาคของตัวอยาง มีขนาดเล็ก
เมื่อ สัมผัสกับตัวทําละลายเปนเวลานานจึงสงผลใหการถายโอนระหวางตัวทําละลายแทรกเขาไป
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ภายในของตัวอยางไดยากขึ้นทําใหอัตราการไหลของตัวทําละลายเขาไปจับกับน้ํามันที่อยูภายใน
โครงสรางตัวอยางไดลดลง (Zhao and Zhang, 2013)
2.8 สรุปประเด็นสําคัญ
จากการตรวจเอกสารอางอิง พบวา สารเคลือบผิวจากธรรมชาติ สามารถชวยชะลอ
การเปลี่ยนแปลงทางดานสรีระวิทยาของผักและผลไมได เชน ชะลออัตราการหายใจ การสูญเสีย
น้ําหนัก การเปลี่ยนแปลงสี ลักษณะเนื้อสัมผัส
และชวยเพิ่ มความมันวาวดึงดูดใจผูบริโภค
และสารเคลือบผิวบางชนิดชวยยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียได เชน ไคโตซาน
สามารถ ชวย
คงมูลคาทางการตลาดภายหลังเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไมได การนําสารเคลือบ
ที่ไดจากธรรมชาติ มาใชป ระโยชน จําเปนตองมีกระบวนการสกัดที่เหมาะสมในการสกัดสารเคลือบผิว
มาใชประโยชน โดยปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดคือ อุณหภูมิ ชนิด
และ
ความเขมขนของตัวทําละลาย และระยะเวลาในการสกัดที่เหมาะสม ทั้งนี้สารเคลือบผิวที่นํามาใช ตอง
มีประสิทธิภาพทีดี และปลอดภัยตอผูบริโภค ซึ่งภายหลังการไดสารเคลือบผิวแลวตองมีการศึกษา
การสมบัติทางเคมีและกายภาพ พรอมกับผลตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 บทนํา
บทนี้นําเสนอวิธีการทดลองที่ใชในงานวิจัยประกอบดวยการศึกษาสมบัติทางดานเคมี
หรือ
กายภาพของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี การศึกษาความเขมขนที่เหมาะสมของ สารเคลือบผิวที่เตรียม
จากไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี การศึกษาสมบัติบางประการของฟลมที่ขึ้นรูปจากสารเคลือบผิว และการ
ทดสอบประสิทธิภาพสารเคลือบผิวจากไขกะหล่ําปลีในการเก็บรักษาของสารเคลือบผิว พริกหวาน
รายละเอียดของวิธีการทดลองไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
3.2 วัตถุดิบ
3.2.1 กะหล่ําปลีสด ซื้อจากพุทธสถานราชธานีอโศก อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
(เปนการปลูกพืชแบบอินทรีย เพื่อลดปริมาณสารเคมี ตกคางบนเปลือกกะหล่ําปลี) และจากตลาดวาริน
เจริญศรี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี (กะหล่ําปลีทั่วไปเพื่อนํามาสกัดในการพัฒนาเปน
สารเคลือบผิวตนแบบ 1)
3.2.2 พริกหวาน (Capsicum annuum L. var. longum) มะนาว (Citrus aurantifolia
(Christm.) Swingle) และกระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculentus) ผลิตผลเหลานี้ซื้อจากผูแทน
จําหนาย โดยผานบริษัท แม็คโคร จํากัด อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
0

3.3 อุปกรณ และเครื่องมือ
3.3.1 เครื่องวิเคราะหเนื้อสัมผัส (Texture analyzer) Lloyd instruments รุน LR 5K Intro
Enterp., Powerwave Technologies Co., Ltd., U.S.
3.3.2 เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (Gas chromatography: GC) GC 2014 Shimadzu
Gas chromatograph, Bara scientific Co., Ltd., China.

1

ในการเริ่มตนการศึกษาวิจัย ไดติดตอและกําหนดการซื้อกะหล่ําปลีอินทรียจากพุทธสถานฯ อยางไรก็ตามพุทธสถานฯ ไมสามารถสงและจําหนายกะหล่ําปลี
อินทรียใหไดตลอด ผูวิจัยจึงไดทดลองใชใบกะหล่ําปลีที่จัดจําหนายในตลาดเจริญศรีซึ่งเปนตลาดขายสงผักและผลไมที่สําคัญ มาทําการส
กัดไข และพบวา
ใหผลที่ไมตางกัน (ไมแสดงขอมูล ) อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ไมไดมีจุดประสงคในการกําจัดสารเคมีที่อาจตกคางในใบกะหล่ําจําหนายทั่วไป ดังนั้นผูวิจัยจึงไดใช
ใบกะหล่ําจากทั้งสองแหลงจําหนายในการศึกษานี้
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3.3.3 เครื่องวัดสี (Hunter lab) Color flex, Color global Co., Ltd., U.S.
3.3.4 เครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) รุน DFA100, Perkin Elmer
Thailand CO., Ltd., Thailand.
3.3.5 ตูอบลมรอน (Hot air oven) รุน F240, Jiangsu Xianfeng drying engineering Co.,
Ltd. China.
3.3.6 เครื่องวิเคราะหความหนืด (Viscometer) Newport model RVA-4, Sang Chai meter
Co., Ltd., Thailand.
3.3.7 เครื่องวัดคาความเปนกรด -ดาง (pH meter) Cyberscan, Eutech instruments Co.,
Ltd., Malaysia.
3.3.8 เครื่องวัดแกส (Packaging atmosphere analysis) รุน MAP test 3050, Hitech
instruments Luton Co., Ltd., England.
3.3.9 เครื่องรีแฟรกโตมิเตอร (Refractometer) Hand-Held refractometor instruction
manual atago Co., Ltd., Japan.
3.3.10 กลองถายภาพดิจิตอล Fuji film รุน X-a3, Fujifilm Co., Ltd., Japan.
3.2.11 เวอเนียคาลิปเปอร ดิจิตอล (Vernier caliper digital) รุน TT 13, Inter site
(Thailand) CO., Ltd., Thailand.
3.3.12 เครื่องชั่งน้ําหนัก 3 ตําแหนง Denver instrument gmbh Robert-bosch-breite 10
Co., Ltd., Germany.
3.4 สารเคมี
3.4.1 เอทานอล (Ethanol) Analyzed A.C.S. reagent, J.T. Baker., Europe.
3.4.2 ฟนอลฟทาลีน (Phenolphthalein) Indicator solution, Gammaco (Thailand) Co.,
Ltd., Thailand.
3.4.3 โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide: NaOH) Analyzed UNIVAR reagent,
Weifang tenor chemical Co., Ltd., China.
3.4.4 โปรแตสเซียม ไฮดรอกไซด (Potassium hydroxide: KOH) Analyzed UNIVAR
reagent, Chemipan corporation Co., Ltd., China.
3.4.5 เฮกเซน (n-Hexane) Analyzed A.C.S. reagent, J.T. Baker, Europe.
3.4.6 แกสฮีเลี่ยม (Helium) บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), ไทย.
3.4.7 แกสไนโตรเจน (Nitrogen), หางหุนสวนจํากัด แสนสุข ออกซิเจน, ไทย.
3.4.8 ไอโอดีน (Iodine) Gammaco (Thailand) Co., Ltd., Thailand.
3.4.9 โซเดียมเมตาไบซัลไฟท (Sodium metabisulfite) Analyzed UNIVAR reagent,
Gammaco (Thailand) Co., Ltd., Thailand.
3.4.10 ไอโอดีนโมโนคลอไรด (Iodine mono-chloride) Panreac Co., Ltd., Barcelona.
3.4.11 คลอโรฟอรม (Chloroform) VWR We enable science Co., Ltd., England.
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3.4.12
U.S.A.
3.4.13
Australia.
3.4.14
3.4.15
Europe.

โปแทสเซียมไอโอไดด (Potassium iodide) Analyzed UNIVAR reagent, J.T Baker,
โซเดียม ไทโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate) Anhydrous grad AR., Ajax Co., Ltd.,
เมทานอล (Methanol) Analyzed A.C.S. reagent, J.T. Baker, Europe.
กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid) Analyzed A.C.S. reagent, J.T. Baker,

3.5 วิธีดําเนินการ
3.5.1 การสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี
กะหล่ําปลี ซึ่งเปน วัตถุดิบ หลักสําหรับการสกัดไข ได ขนสง จากแหลงผลิตหรือจัดจําหนาย
มายังหองปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใบกะหล่ําปลี
ที่นํามาใชในการสกัดไขนั้น ไดใช ใบดานนอกที่มี รอยหัก รอยแตก การเจาะของแมลง และใบที่เหี่ยว
เปนการจําลองใบกะหล่ําปลีคัดทิ้งที่ไดดําเนินการโดยผูประกอบการทั่วไป ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา
เบื้องตนใน การสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี โดยประยุกตวิธีหลายวิธีที่มีการรายงานในเอกสารอางอิง
ที่เกี่ยวของ รายละเอียดขอ งการศึกษาทั้งวิธีการ ขอดี ขอจํากัดของวิธีการตาง ๆ ไดรวบรวมและ
นําเสนอในภาคผนวก ก. 1 จากผลการศึกษาผูวิจัยพบวาวิธีที่ ประยุกต กระบวนการสกัดไข ซึ่ง รายงาน
โดย Bohinc et al. (2014) เปนวิธีที่ใหปริมาณไข (Wax extraction yield) ที่มากกวาวิธีอื่น ๆ 2
วิธีการสกัดดวยวิธีดังกลาวสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
นําใบกะหล่ําปลีสดมาตัดใหมี ขนาด 1 x 3 cm และใชตัวอยางน้ําหนัก 150 g ใสลงใน
ขวดโหลแกวขนาด 2 L ภายในบรรจุตัวทําละลายไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) (ความเขมขน
100% basis w/v) ปริมาตร 300 ml ปดฝาใหสนิท แชเปนระย ะเวลา 15 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง
(ประมาณ 35°C) จากนั้นแยกสารสกัดออกจากเศษใบกะหล่ําปลีดวยการกรอง และนําสารสกัด
ไประเหยตัวทําละลายออกจากไขสกัดดวยกาซไนโตรเจน (Nitrogen gas flow) อัตราการไหล
5 ml min-1 โดยแช ขวดในอางน้ํารอนที่ควบคุมอุณหภู มิ 50ºC จนตัวทําละลายระเหยออกหมด
โดยไขสกัดรวมทั้งหมดที่ได เทากับ 0.041 g cm-2 สภาวะดังกลาวทําใหไขสกัดที่ไดมีลักษณะแหง
และสามารถนํามาใชงานเปนสารเคลือบผิวไดโดยการละลายในตัวทําละลายตอไป ไขที่สกัด ออกมาได
นําไปศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมี ดวยวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.5.1.1 จุดหลอมเหลว (Melting point; M.P.) โดยวิธีของ AOCS (1997)); อางอิงจาก
ปทมา น้ําทองคํา (2552) (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ก. 2)
3.5.1.2 คาไอโอดีน (Iodine value; I.V.) โดยวิธีของ AOAC (1995); อางอิงจาก
อนรรฆอร ศรีไสยเพชร และมาโนชย ถนอมวัฒน (2555) (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ก. 3)
1

2

การทดลองนี้มีจุดประสงคเพื่อทําการศึกษาไขที่สกัดจากใบกะหล่ําปลี โดยทําการสกัดดวยวิธีที่สามารถดําเนินการไดตามเครื่องมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการ
คณะเกษตรศาสตร ทั้งนี้ยังมีวิธีสกัดอื่นๆ เชน CO2 extraction ที่อาจใหปริมาณไขสกัดสูงกวาวิธีการในปจจุบัน แตการวิจัยนี้ไมไดมีจุดประสงคคลอบคลุม
ถึงการสกัดในเชิงลึกเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม (Optimisation) ซึ่งจะเปนวิธีการที่ศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตตอไป
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3.5.1.3 คาความเปนกรด (Acid value; A.V.) โดยวิธีของ AOCS (1997); อางอิงจาก
ปทมา น้ําทองคํา (2552) (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ก. 4)
3.5.1.4 คาซาปอนิฟเคชัน (Saponification number; S.N.) โดยวิธีการ AOAC (1995);
อางอิงจาก อนรรฆอร ศรีไสยเพชร และมาโนชย ถนอมวัฒน (2555) (รายละเอียดแสดงภาคผนวก
ก. 5)
3.5.1.5 การทดสอบประสิทธิภาพของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีคัดทิ้งในการเคลือบผิวหนา
มะนาว และกระเจี๊ยบเขียวสด
จากการศึกษาสมบัติของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีผูวิจัยไดทําการทดส อบคุณภาพ
ในเบื้องตนของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี โดยนําไขสกัด ผสมกับ ตัวทําละลาย เอทานอล 3 (99%)
อัตราสวน 0.5:5 (w/v) จากนั้นทําการเคลือบผิว ดวยการนําแปรงจุมสารเคลือบแลวทาลงบนผิวหนา
ของมะนาว และกระเจี๊ยบเขียว สดจนทั่ว และทําใหสารเคลือบบนผิวหนา ของผลิตผล แหงดวยการ
นําพัดลมมาเปา เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นเก็บรักษามะนาวทุกการทดลองที่อุณหภูมิ 25ºC แลวนําไป
ศึกษาอัตราการหายใจ (Respiration rates) และสมบัติการยอมให ไอน้ํา ซึมผาน (Effective water
vapour permeance) เปรียบเทียบกับมะนาวที่ผานการเคลือบดวยไคโตซาน แ ละมะนาวที่ไมผาน
การเคลือบผิวหนา (ชุดควบคุม) (Control) สวนกระเจี๊ยบเขียวทําการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 25 และ
35ºC เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง แลวศึกษาผลของการซึมผานผิวหนาของไอน้ํา อัตราการหายใจ และ
ผลของการซึมผานผิวหนาของกาชคารบอนไดออกไซด (Effective skin permeance to CO2)
เปรียบเทียบกับกระเจี๊ยบเขียวชุดควบคุม รายละเอียดการทดลองที่กลาวมาขางตนนําเสนอใน
ภาคผนวก ก. 5 และ 6 การศึกษาดังกลาวนี้เปนแนวทางเบื้องในการนําสารเคลือบผิวที่พัฒนาขึ้นใน
หัวขอที่ 3.5.2 มาทดสอบประสิทธิภาพในลําดับตอไป
3.5.2 การศึกษาความเขมขนที่เหมาะสมของ สารเคลือบผิวที่เตรียม จาก ไขสกัดจาก
ใบกะหล่ําปลี
นําไข ที่ สกัด ได จากใบกะหล่ําปลี ตามวิธีที่นําเสนอในหัวขอ 3.5.1 มาทําการ ละลาย
ในตัวทําละลาย (Solvent) ชนิด ไตรเอทาโนลามีน (Triethanolamine) ซึ่งไดรับความนิยมใชเปน
สารละลายอิมัลซิไฟเออร (Emulsifier) ในสารเคลือบผิวผักและผลไมโดยทั่วไป เชน สารเคลือบผิว
คารบอกซิลเมทิลเซลลูโลส ไฮดรอกซิล โพรพิลเมทิลเซ ลลูโลส เชลแลค แว็กซ คารนูบา แว็กซ และ
ไคโตซาน (Togrul and Arslan, 2004; Osorio et al., 2011; Chitravathi et al., 2014; Suseno
et al., 2014) ทั้งนี้ขอกําหนดมาตรฐานการใชสารละลายไตรเอทา โนลามีนในผลิตภัณฑสารเคลือบผิว
ไมควรเกินรอยละ 5 (v/v) (กระทรวงอุตสาหกรรม , 2556) งานวิจัยครั้งนี้ไดใชไตเอทานอลเอมีนใน
สารละลายไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี คิดเปน 5% (v/v) ของปริ มาตรของสารละลายทั้งหมด 100 ml
สัดสวนดังกลาวไดรับในเบื้องตนเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสม ดังรายละเอียดนําเสนอในภาคผนวก ข. 1
การ ศึกษา ความเขมขนของสารเคลือบผิวจาก ไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีที่เหมาะสม
ไดศึกษาจํานวน 5 ระดับ คือ 10 20 30 40 และ 50% (w/v) โดย ทําการผสม สวนประกอบ
ของสารละลาย อิมัลชันดวยเครื่องโฮโมจิไนสที่ระดับความเร็วสุดสุดนาน 1 นาที ทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง
2

3

จากการศึกษาเบื้องตนพบวาการใชเอทานอลเพียงอยางเดียว ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวอยางมีนัยสําคัญ ผลการศึ กษาในประเด็นนี้
ไดทําการอธิบายไวในผลงานตีพิมพ ที่แสดงในภาคผนวก ก 6 ดังนั้นผลของการเคลือบผิวตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจึงเกิดจากไขที่สกัดไดจากใบกะหล่ําปลี

45
(30ºC) นาน 1 คืน ตามวิธีที่นําเสนอในงานวิจัยของ โศรดา กนกพานนท และคณะ (2555 )
(ทั้งนี้ผูวิจัยไดเริ่มตนระดับความ เขมขนไขสกัดที่ต่ําสุด คือ 10% (w/v) เนื่องจากผูวิจัยได ทดสอบ
ความเขมขนไขสกัดเบื้องตนระดับต่ําสุด คือ 1 2 และ 5% (w/v) ซึ่งระดับความเขมขนดังกลาว
มีผลตอการขึ้นรูปฟลมสารเคลือบผิวที่นําไปศึกษาในหัวขอ 3.5.3 สงผลใหการฟอรมตัวเปนฟลมไมดี
มีความเปราะ แตกหักงาย และไมคงรูป จึงทําใหผูวิจัยตองเพิ่มระดับความเขมขนใหสูงขึ้น ) และศึกษา
สมบัติดานตาง ๆ ของสารละลายดังตอไปนี้
3.5.2.1 ลักษณะภายนอก โดยบันทึกขอมูลลักษณะภายนอกของสารละลาย (ถายรูปดวย
กลองดิจิตอล) และสังเกตการแยกชั้นของสารเคลือบผิวแตละสูตร (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ข. 2)
3.5.2.2 ความหนืด ทําการวัดความหนืดของสารละลายดวยเครื่องวัดความหนืดของเหลว
(Viscometer) (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ข. 3)
3.5.2.3 คา pH ของสารละลาย ดวยเครื่องวัด pH (pH meter) (รายละเอียดแสดง
ภาคผนวก ข. 4)
3.5.2.4 ระดับเปอรเซ็นตน้ําหนักของแข็งที่อยูในสารเคลือบผิว (Insoluble solid) โดย
ทําการอบตัวอยางดวยตูอบลมรอนใชอุณหภูมิประมาณ 50ºC เปนเวลา 6 ชั่วโมง และชั่งน้ําหนักทุก ๆ
2 ชั่วโมง จนไดน้ําหนักคงที่ (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ข. 5)
3.5.3 การศึกษาสมบัติบางประการของฟลมที่ขึ้นรูปจากสารเคลือบผิว
ในการศึกษานี้ไดวางแผนประยุกตการดําเนินการศึกษาสมบัติของฟลม
ที่ขึ้นรูปจาก
สารเคลือบผิ วที่รายงานโดย โศรดา กนกพานนท และคณะ (2555) และเอกสารอางอิงอื่นที่เกี่ยวของ
โดยนําสารเคลือบผิวสูตรตางๆที่ พัฒนาในขอ 3.5.2 มาขึ้นรูปใหฟลมมีความหนาประมาณ 500 µm
ดวยวิธีการ Casting ประยุกตวิธีการจาก ยุทธนา นามวงษา และคณะ (2559) นําสารละลายอิมัลชันที่
เตรียมจากขอ 3.5.2 ชั่งน้ําหนักสารละลายน้ําหนักเทากับ 40 g เทลงบนแผนฟลม LDPE ที่มีขนาด
เทากับ 15×15 cm ที่วางบนถาดทองเหลือง จากนั้นนํา เขาไปทําแหงดวยตูอบลมรอน ที่ อุณหภูมิ
45°C เปนเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นลอกแผนฟลมออกจากแผนฟลมและถาดทองเหลือง ทิ้งใหเย็น แลวใส
ในถุงซิปล็อก และเก็บในโถดูดความชื้น แลวนํามาทําการศึกษาสมบัติบางประการดังนี้
3.5.3.1 ความหนาของฟ ลม ดวยเวอรเนียคารลิปเปอร อยางนอย 6 จุด (รายละเอียด
แสดงภาคผนวก ค. 1)
3.5.3.2 การดูดซับน้ํา ทําการแชฟลม สารเคลือบผิว ในน้ําอุณหภูมิ 25ºC ทําการชั่ง
น้ําหนักทุก ๆ 6 ชั่วโมง จนน้ําหนักคงที่และวัดน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับน้ําหนักเริ่มตนของฟลม
แหง (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ค. 2)
3.5.3.3 สีของฟลม วัดโดยระบบ Colour space CIE L* a* และ b* โดยใชเครื่อง
Hunter Lab ที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(รายละเอียดแสดงภาคผนวก ค. 3)
3.5.3.4 สมบัติทางความรอน (Thermal properties) ทําการวิเคราะหคาอุณหภูมิใน
การหลอมเหลว (Melting temperature: Tm) ดวยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter
(DSC) เพื่อทําการศึกษาพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงสถานะของพอลิเมอรในโครงสรางของฟลม
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ทั้งนี้การใชเครื่อง DSC ไดใชเครื่องที่อาคารปฏิ บัติการเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีการ Madeni et al. (2011) (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ค. 4)
3.5.3.5 สมบัติเชิงกล (Mechanical properties) ประกอบดวย ความทนแรงดึง
(Tensile strength) และการยืดตัว (Elongation) โดยใชเครื่อง Texture analyzer (LLODY
model, LR series, USA) ตามวิธี ASTM D882-01 และ Madeni et al. (2011) (รายละเอียดแสดง
ภาคผนวก ค. 5)
3.5.3.6 อัตราการซึมผานฟลมของไอน้ํา (Water vapour transmission rate; WVTR)
ทดสอบ ปริมาณน้ําหนักของไอน้ําที่สามารถซึมผานฟลมไดในชวงเว ลาตางๆ ตามมาตรฐาน ASTM
E96-95 (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ค. 7)
3.5.3.7 อัตราการซึมผานฟลมของกาซออกซิเจน (Oxygen transmission rate; OTR)
ประยุกตวิธี จากรายงานโดย De jong (2014); อางอิงจาก นิตยา ภูงาม (2556) โดยใชเครื่อง Illinois
instruments รุน 8000 (23ºC RH 0% ตาม ASTM D3985) (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ค . 8)
ทั้งนี้การใชเครื่อง Illinois instruments ไดใชที่หองปฏิบัติการพลาสติกเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
3.5.4 การทดสอบประสิทธิภาพสารเคลือบผิวจากไข สกัดใบกะหล่ําปลีในการเก็บรักษาของ
สารเคลือบผิวพริกหวาน
ในการทดลองสวนนี้ทําการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวที่ไดทําการคัดเลือกจาก
สารเคลือบผิวที่ศึกษาในขอ 3.5.3 โดยทําการทดสอบกับ พริกหวาน สด เนื่องจาก พริกหวาน สดเปน
ผลผลิตที่สามารถหาไดตลอดป และมีมูลคาทางการตลาดสูง แตมีแนวโนมการสูญเสี ยน้ําหนักไดงาย
และอาจสงผลกระทบตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและศักยภาพทางการตลาด
รายละเอียด
การดําเนินการศึกษา สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
3.5.4.1 การเตรียมตัวอยาง ทําการคัดเลือก พริกหวานใหมีระดับของความแกที่เหมาะสม
โดยใชเทคนิคของ การแชน้ําและน้ําเกลือ จากนั้นนํามาทําการฆาเชื้อในเบื้องตนดวยการแช ลงใน
สารละลายเมตาไบซัลไฟท ความเขมขน 100 ppm เปนเวลา 1 นาที จากนั้นนํามาเปาพัดลมใหแหง
สนิทและเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 25ºC (หองควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจะใชเปนหองเตรียมตัวอยาง)
3.5.4.2 การเคลือบผิว เคลือบผิว พริกหวานดวยสารเคลือบผิวที่พัฒนาขึ้น สารเคลือบผิว
บรรจุใน บีกเกอรแกวแลวจุมดวยแปรงที่มีขนนุมทาลงบนผิวหนาของพริกหวาน สดจนทั่ว โดยใช
สารละลายอิมัลชันสารเคลือบผิว ปริมาณ 1.5 ml จากนั้น เปาใหสารเคลือบผิว แหงดวยลมเย็น แลว
นําไปเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10ºC ความชื้นสัมพัทธ 90-95% เปนเวลา 21 วัน เพื่อจําลองสภาวะ
การเก็บรักษาในหวงโซความเย็น ทั้งนี้ผลพริกหวานสดที่ไมไดมีการเคลือบผิวจัดเปนสิ่งทดลองควบคุม
(Control) ในอุณหภูมิของการเก็บรักษา
3.5.4.3 การประเมินคุณภาพ ดําเนินการดังตอไปนี้
1) คุณภาพทางกายภาพ ประกอบดวย (โศรดา กนกพานนท และคณะ, 2555)
1.1) ลักษณะปรากฏภายนอก ทําการเปรียบเทียบดวยการถายรูปโดยใช
กลองดิจิตอล และการเกิดโรคที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
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1.2) คาสี ของผิวเปลือกและเนื้อวัดโดยระบบ Colour space CIE L* a*
และ b* และ L* C และ h° โดยใชเครื่อง Hunter Lab (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ง. 1)
1.3) การสูญเสียน้ําหนัก โดยทําการเปรียบเทียบน้ําหนักเริ่มตน และน้ําหนัก
ของผลิตผล ภายหลังจากการเก็บรักษาในวันที่ประเมินคุณภาพ โดยรายงานเปนรอยละการสูญเสีย
น้ําหนัก (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ง. 2)
1.3) ความแนนเนื้อ ทําการวัดโดยใชเครื่องโดยใช Texture analyser
(LLODY model, LR series, USA) ใชหัวทดสอบแบบ Cylinder มีเสนผานศูนยกลางเทากับ 2 mm
ใชแรงกด 500 N บันทึกผล โดยจะรายงานผลเปนคาแรงสูงสุด (Maximum load) หนวยเปนนิวตัน
(N)
2) คุณภาพทางเคมี ประกอบดวย (โศรดา กนกพานนท และคณะ , 2555; Utto
et al., 2008; Utto, 2001; Bai et al., 2011)
2.1) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ของเนื้อพริกหวานสด (Total soluble
solid; TSS) ใชเครื่องรีแฟรกโรมิเตอร และรายงานเปนรอยละ (%) (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ง. 3)
2.2) เปอรเซ็นตกรดที่ไทเทรตไดของเนื้อพริกหวาน (Titratable acidity;
TA) รายงานเปนรอยละ (%) (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ง. 4)
2.3) อัตราสวนของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ตอ เปอรเซ็นตกรดที่
ไทเทรตไดของเนื้อพริกหวาน (TSS/TA) รายงานเปนรอยละ (%) (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ง. 5)
2.4) อัตราการหายใจ โดยวัดความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซค ใน
ระบบปด โดยประยุกตวิธีที่รายงานใน Utto et al. (2008) ทั้งนี้จะทําการวิเคราะหความเขมขนกาซ
CO2 ดวยเครื่อง Packaging atmosphere analysis (รุน MAP test 3050, England) (รายละเอียด
แสดงภาคผนวก ง. 6)
2.5) ความเขมขนของกาซออกซิเจนและกาซคารบอนไดออกไซด ภายใน
ผลไม (Internal oxygen and carbon dioxide concentration) โดยประยุกตวิธีที่รายงานใน Utto
(2001) (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ง. 7)
2.6) ความเขมขนของเอทานอลในเนื้อเยื่อ ทําการประยุกตจากวิธีที่รายงาน
โดย Bai et al. (2011) ซึ่งทําการวิเคราะหความเขมขนโดยเครื่อง Gas chromatogram แบบ Flame
ionized Detector (FID-GC) (รายละเอียดแสดงภาคผนวก ง. 8)
3.6 การวางแผนการทดลอง
3.6.1 การสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี ดําเนินการวางแผนการทดลองแบบ
ดําเนิน การวางแผนการทดลองแบบ Factorial in Completely Randomised Design
(CRD) โดยทําการวิเคราะหผลของปจจัยตอคุณภาพการเก็บรักษา 3 ตัวแปรอิสระที่มีผลตอ ปริมาณ
ของไขสกัด คือ ชนิดของตัวทําละลาย อุณหภูมิ และระยะเวลาในการสกัด ดวยการวิเคราะห Analysis
of variance (ANOVA) ณ p≤0.05 และทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละสิ่งทดลองโดยใช
Duncan multiple’s range test (DMRT) ทั้งนี้โปรแกรมสถิติที่ใช คือ Statistical package for the
social sciences for windows (SPSS) version 16.0 ดําเนินการศึกษาจํานวน 3 ซ้ํา (Replicates)
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3.6.2 การศึกษาความเขมขนที่เหมาะสมของไขซึ่งสกัดจากใบกะหล่ําปลีที่ใชในการเคลือบ
ผิว และสมบัติบางประการของฟลมที่ขึ้นรูปจากสารเคลือบผิว
ดําเนินการวางแผนการทดลอง แบบ Completely Randomised Design (CRD) โดย
ทําการวิเคราะหคาเฉลี่ยของแตละสิ่งทดลองโดย Analysis of variance (ANOVA) ณ p ≤0.05 และ
ทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละสิ่งทดลอง โดยใช Duncan multiple’s range test (DMRT)
ทั้งนี้โปรแกรมสถิติที่ใช คือ Statistical package for the social sciences for windows (SPSS)
version 16.0 ดําเนินการศึกษาจํานวน 3 ซ้ํา (Replicates)
3.6.3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพริกหวาน
ดําเนินการวางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD โดยทําการวิเคราะหผลของปจจัย
ตอคุณภาพการเก็บรักษา 2 ตัวแปรอิสระที่มีผลตอคุณภาพของ พริกหวาน คือ ชนิดของสารเคลือบผิว
(สารเคลือบจากไขสกัด สารเคลือบผิวไคโตซาน และไมมีก ารเคลือบผิว ) และระยะเวลาในการเก็บ
รักษา (วันที่ 1, 3, 5, 7, 10, 14 และ 21) ดวยการวิเคราะห Analysis of variance (ANOVA)
ณ p≤0.05 และทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละสิ่งทดลองโดยใช Duncan multiple’s range
test ทั้งนี้โปรแกรมสถิติที่ใช คือ Statistical package for the social sciences for windows
(SPSS) version 16.0 ดําเนินการศึกษาจํานวน 3 ซ้ํา (Replicates)
3.7 สรุปประเด็นที่สําคัญ
วิธีการสกัดสามารถสกัดไขจากใบกะหล่ําปลีไดในปริมาณเหมาะสมเพื่อนําไปพัฒนาเปน
สารละลายอิมัลชันสารเคลือบผิวแลว นํามาศึกษาสมบั ติทางดานเคมี- กายภาพได จากนั้นทําการขึ้นรูป
เปนฟลมและศึกษาสมบัติบางประการของฟลม ในบทตอไปจะเปนการแสดงผลการทดสอบคุณภาพ
ของสารเคลือบผิว ฟลมที่ขึ้นรูปจากสารเคลือบผิว และผลของสารเคลือบผิวตอคุณภาพการเก็บรักษา
ของผลิตผลสด

บทที่ 4
การศึกษาวิธีการสกัดไข สมบัติทางเคมี-กายภาพของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
และการพัฒนาไขเพื่อเปนสารเคลือบผิวสําหรับผักและผลไม
4.1 บทนํา
ในบทนี้นําเสนอ ผลการศึกษาของ วิธีการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลีดวยวิธีการที่ตางๆที่ไดพัฒนา
จากวิธีที่ไดรายงานในเอกสารอางอิง ที่เกี่ยวของ ปจจุบันยังไมมีรายงานการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี
เพื่อพัฒนาเปนสารเคลือบผิวผักและผลไม แตงานวิจัยสวนใหญไดทําการสกัดไขเพื่อทําการศึกษา
องคประกอบหรือสมบัติทางเคมี- กายภาพ ซึ่งปริมาณไขที่สกัดไดมักจะมีปริมาณที่นอย การศึกษานี้จึง
ไดพัฒนาวิธีการสกัด ไขจากใบกะหล่ําปลีเพื่อใหไดไขภายหลังจากการสกัดในปริมาณที่ เพียงพอ กับ
การวิเคราะหสมบัติและพัฒนาเปนสารละลายอิมัลชันสารเคลือบผิว พรอมกับขึ้นรูปเปนฟลมและ
ทําการศึกษาสมบัติบางประการของฟลม เพื่อเปนขอมูลสําหรับการนําไปพัฒนาเปนสารเคลือบผิวและ
นําไปทดสอบคุณภาพของสารเคลือบผิวในการยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไมภายหลังการเก็บเกี่ยว
ตอไป
4.2 การคัดเลือกวิธีการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี
วิธีการสกัดไขจากธรรมชาติ เชน การสกัดแบบจุมหรือแช และการสกัดแบบซอกหเลต (Soxhlet)
เปนวิธีการสกัดที่สําคัญและนิยมใชทั่วไปสําหรั บการสกัดตัวอยางเพื่อการวิเคราะหหาองคประกอบ
ทางเคมี ไดถูกนํามาประยุกตในการสกัดวัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาติ เชน น้ํามันรําขาว ไขรําขาว ไขออย
และไขจากฟางขาวดังที่ไดสรุปและนําเสนอในบทที่ 2 การศึกษานี้จึงไดนําวิธีการสกัดทั้งสองมาทําการ
ทดลองเพื่อสกัดไขจากใบกะ หล่ําปลี ผลการทดลองทั้งหมดไดแสดงไวในภาคผนวก
ก.1 เนื้อหา
โดยสรุปสามารถนําเสนอไดดังตอไปนี้
วิธีการสกัดแบบจุมหรือแชที่มีการใชตัวทําละลายอินทรียประเภทตาง ๆ ไดแก อีเทอร (Ether)
เมทิลลีนคลอไรด (Methylene chloride) คลอโรฟอรม (Chloroform) คารบอนเตตระคลอไรด
(Carbon tetrachloride) เบนซีน (Benzene) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) และเฮกเซน
(Hexane) ซึ่งเปนวิธีที่ไดประยุกตจาก Xu et al. (2012) พบวา ไขสกัดที่ไดออกมาจากสารละลาย
ดังกลาวมีปริมาณนอยมากหรือไมพบไขสกัดขึ้นอยูกับชนิดของตัวทําละลายที่ใช ในการสกัด ในขณะที่
วิธีการสกัดแบบซอกหเลต ประยุกตวิธจาก Zhao and Zhang (2014) สามารถสกัดไขไดในปริมาณ
ที่สูงกวา แตไขสกัดที่ไดมีการปนเปอนขององคประกอบอื่น ๆ ปนมาคอนขางมาก เชน คลอโรฟลล
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(Chlorophyll) และ เพกติน (Pectin) เนื่องจากวิธีการสกัดแบบซอก หเลตเปนการใชความรอน และ
ความดันเพื่อใหตัวทําละลายแทรกเขาไปในโครงสรางของพืชและสกัดสารออกมา จึงสงผลให
โครงสรางของใบกะหล่ําปลีออนตัวและทําใหตัวทําละลายแทรกเขาไปในโครงสรางไดงายมากยิ่งขึ้น
(Patil and Ali, 2006) และมีการปนเปอนดวยสารอื่น ๆ นอกเหนือจากไขของใบกะหล่ําคอนขางมาก
(ภาพที่ 4.1)

ภาพที่ 4.1 ตัวอยางของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีดวยวิธีซอกหเลตและมีการปนเปอนของไข
ดวยสารอื่น ๆ เชน คลอโรฟลล ที่ใหสีเขียวในใบกะหล่ําปลี
จากขอมูลผลการสกัดของทั้งสองวิธี พบวา การสกัดแบบจุมหรื อแบบแชนาจะมีความเหมาะสม
กับการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลีมากกวาการสกัดแบบซอกหเลต เนื่องจาก การปนเปอนของไขที่สกัด
ออกมากได อยางไรก็ตามปริมาณไขที่สกัดโดยวิธีการแบบจุมหรือแบบแชนั้นยังคงมีปริมาณที่นอย
จึงตองหาวิธีที่เหมาะสมสําหรับการสกัดไขดวยวิธีดังกลาว เมื่อทําการประยุกตวิธีการสกัดไขจาก
ใบกะหล่ําปลี ที่ไดรายงานโดย Bohinc et al. (2014) มาใชสําหรับการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี พบวา
สามารถสกัดไขจากใบกะหล่ําปลีไดในปริมาณพอสมควรและมากกวาวิธีที่รายงานโดย Xu et al.
(2012) รายละเอียดของวิธีการสกัดที่ประยุกตจากวิ ธีของ Bohinc et al. (2014) เพื่อสกัดไขจาก
ใบกะหล่ําปลีสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
เตรียมใบกะหล่ําปลีสดขนาด 1 x 3 cm (กวาง x ยาว) ใหไดน้ําหนักสดเทากับ 150 g ใสลงใน
ขวดโหลแกวขนาด 2 L ภายในบรรจุตัวทําละลายไดคลอโรมีเทน (ความเขมขน 100% v/v) ปริมาตร
300 ml ปดฝาใหสนิท แชเปนระยะเวลา 15 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง (อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 35°C)
จากนั้นแยกสารสกัดออกจากเศษใบกะหล่ําปลีดวยการกรอง โดยใชกระดาษกรอง (Whatman No. 4)
จนกวาสารละลายแพรผานกระดาษกรองทั้งหมด นําสารสกัดที่แยกจากตัวทําละลายไประเหย
ตัวทํา ละลายออกจากไขสกัดดวยกาซไนโตรเจน (Nitrogen gas) อัตราการเร็วของกาซไนโตรเจน
เทากับ 5 ml min-1 โดยสารสกัดแชในอางน้ํารอนที่ควบคุมอุณหภูมิ 50ºC จนตัวทําละลายระเหย
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ออกหมด สภาวะดังกลาวทําใหไขสกัดที่ไดมีลักษณะสีน้ําตาล และขนเหนียวเล็กนอย จากการสกัดไข
ที่ไดออกมาทั้งหมด เทากับ 0.040 g cm-2 โดยคิดเปน 97.5% ของไขที่อยูบนผิวหนาของใบกะหล่ําปลี
(ภาพที่ 4.2) ทั้งนี้ปริมาณไขทั้งหมดบนผิวใบกะหล่ําปลียังไมมีรายงาน แตไดทําการประมาณจากขอมูล
ในเอกสารอางอิงของปริมาณไขที่ผิวหนาของ ใบกุหลาบปา (Rosa canina leaves) ซึ่งมีขนาดของใบ
เทากับ 17 cm2 พบวามีไขทั้งหมดอยูบนใบกุหลาบปา เทากับ 0.041 g cm-2 (Buschhaus, et al.
2007) หากตั้งสมมติฐานวาใบกุหลาบปาและใบกะหล่ําปลีมีไขบนผิวหนา ที่เทากัน ดังนั้นการสกัดไข
ดวยวิธีที่ศึกษานี้สามารถสกัดไขออกมาจากผิวหนาไดเกือบทั้งหมด สวนที่
ไมสามารถสกัดไดอีก
ประมาณ 3% อาจสูญเสียไประหวางการแยกสารละลายออกจากใบกะหล่ําปลี ดังนั้นจึงเปน
ขอสนับสนุนวาวิธีการสกัดสามารถสกัดไขจากผิวหนาใบกะหล่ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไขที่สกัด
ออกมาจากใบกะหล่ําปลีนั้นไดนําไปศึกษาสมบัติเคมี-กายภาพตอไป

ภาพที่ 4.2 ตัวอยางลักษณะของไขที่สกัดดวยวิธีที่มีการประยุกตจากวิธีของ Bohinc et al.
(2014)
ที่มา: Bohinc et al. (2014)
4.3 สมบัติทางเคมี-กายภาพของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
หัวขอนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางเคมี หรือกายภาพของไขสกัดจากใบก ะหล่ําปลี ปจจุบัน
ยังไมมีรายงานการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลีเพื่อมาทําเปนสารเคลือบผิวผักและผลไม ดังนั้น
ผลการศึกษาสมบัติทางเคมี หรือ กายภาพของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีจึงไดทําการเปรียบเทียบและ
อภิปรายรวมกับกับสารเคลือบผิวประเภทอื่น ๆ ที่มีการใชงานใน เชิงพาณิชยและ /หรือรายงานใน
เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้
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4.3.1 การเกิดกลิ่นหืนของไขสกัด
4.3.1.1 คาไอโอดีน (Iodine value; I.V.)
เมื่อทําการวิเคราะหคาไอโอดีนของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี พบวา มีคา
I.V.
เฉลี่ย เทากับ 2.67 g/fat 100 g ซึ่งมีคาต่ํากวาสารเคลือบผิวอื่น ๆ (ตารางที่ 4.1) แตมีคาใกลเคียง
กับไขสกัดจากคารบอกซิลเมทิลเซลลูโลส ที่มีคาอยูในชวง 0.1-2 g/fat 100 g (European Food
Safety Authority, 2007) เนื่องจากภายในองคประกอบของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีมีทั้ งกรดไขมัน
ชนิดที่อิ่มตัว (เชน กรดลอลิก (Lauric acid) กรดไมริสติก (Myristic acid) และกรดปาลมิติก
(Plamitic acid)) และกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว (เชน กรดปาลมิโทอิก (Palmitoteic acid) กรดโอเลอิก
(Oleic acid) และลิโนเลอิก (Lenoleic acid) หากพิจารณาจากลักษณะของไ ขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
มีลักษณะเปนของแข็งที่อุณหภูมิหองแสดงใหเห็นวามีปริมาณของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวที่สูงกวา
กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวที่มีพันธะคูที่สารละลายไอโอดีนเขาไปทําปฏิกิริยาไดนอย จึงสงผลใหคา I.V. ต่ํา
(Njombolwana et al., 2013) Jetter et al. (2006) รายงานวาโมเลกุลของกรดไขมันทั้ง 2 ประเภท
ในไขที่สกัดจากใบกะหล่ําปลีไดรวมตัวอยูดวยกันอยางหนาแนน สงผลใหสารละลายไอโอดีนเขาไป
ทําปฏิกิริยากับพันธะคูของกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวไดยาก จึงอาจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคา
I.V.
ของไขที่สกัดไดมีค าที่ต่ํา Lasztity (1971) รายงานวา คา I.V. ของไขรําขาวที่กําหนดไวไมควรเกิน
2-50 g/fat 100 g หากคา I.V ของไขรําขาวมีคาสูงกวาคาดังกลาว สามารถคาดคะเนไดวาไขรําขาว
มีแนวโนมเกิดกลิ่นเหม็นหืนไดอย างรวดเร็ว (สุริยา พันธโกศล และ คณิต กฤษณังกูร , 2558)
สายสนม ประดิษฐดวง และคณะ (2533) รายงานวา คา I.V. ของไขรําขาวบริสุทธิ์มีคาอยูในชวง
5-9 g/fat 100 g โดยมีคาต่ํากวาคา I.V. มาตรฐานดังแสดงขางตน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุสําคัญจากภายใน
องคประกอบของไขรําขาวมีปริมาณกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว เชน
กรดปาลมิโทอิก กรดโอเลอิก
กรดลิโนเลอิก กรดลิโนเลนิก ในระดับที่ต่ํา (Salunkhe et al., 1992)
Baldwin et al. (1995) รายงานวา สารเคลือบผิวคารนูบารมีคา I.V. อยูในชวง
7-14 g/fat 100 g สอดคลองกับธรรมชาติของกลิ่นของไขคารนูบาที่เกิดกลิ่นเหม็นหืนไดชา
ในการศึกษาไขมันที่สกัดจากเมล็ดเงาะ กมลวรรณ สุขสวัสดิ์ (2559) รายงานวา คา I.V. ของไขมัน
มีคาสูงและเทากับ 43.34 g/fat 100 g โดยน้ํามันที่สกัดจากเมล็ดเงาะมีแนวโนมเกิดกลิ่นหืนไดงาย
และคาดังกลาวมีคาใกลเคียงกับคา I.V. สูงสุดที่กําหนด ไวของน้ํามันรําขาว (50 g/fat 100 g)
(Lasztity, 1971) ทั้งนี้ไขมันจากเมล็ดเงาะมีองคประกอบของกรดไขมันชนิดโอเลอิก ลิโนเลอิก
และแอลฟาลิโนเลอิก ที่เปนกลุมกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวอยูในปริมาณที่สูง
(Knothe, 2002)
ธิติสุดา ตระกูลหูทิพย (2559) รายงานวา คา I.V. ของไขมัน ที่สกัด จากเมล็ดกระบกมีคาอยูในชวง
36.10-38.80 g/fat 100 g ไขมันจากเมล็ดกระบก 1มีกรดไขมันชนิด ไม อิ่มตัว (กรดลิ โนเลนิก
(Linolenic acid) และกรดลิโนเลอิก (Linoleic acid)) เปนองคประกอบจํานวนมาก สงผลใหคา I.V.
ของน้ํามั นที่สกัดจากกระบกมีคาคอนไปทางสูง (Inthanakom and Chaiwut, 2013) เมื่อพิจารณา
จากคา I.V. ของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีที่พบวามีคาต่ํา แสดงใหทราบวาเมื่อนําไขสกัดไปพัฒนาเปน
สารเคลือบผิวจะมีแนวโนมเกิดกลิ่นหืนไดชา
0

1

เม็ดกระบก (ชื่อวิทยาศาสตร Irvingia malayana) มีลักษณะเปนรูปไขขนาดใหญผลออนมีสีเขียว เมื่อสุกเปนสีเหลือง ภายในมีเปลือก
หุมเมล็ดมีสีน้ําตาล โดยเนื้อในเปนสีขาวที่มีองคประกอบ เชน แปง และน้ํามัน (สมนึก ชูศิลป และสมโภชน สุดจันทร, 2544)
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4.3.1.2 คาซาปอนิฟเคชัน (Saponification number; S.N.)
เมื่อพิจารณาคา S.N. ของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี พบวา มีคาเทากับ
80.53 mgKOH/g (ตารางที่ 4.1) และมีคาใกลเคียงกันกับคา S.N. ของไขสกัดจากคารนูบาร ไขรําขาว
ไขผึ้ง และไขสกัดจากฟางขาวสาลี อยูในชวงเทากับ 75-95 mgKOH/g (ตารางที่ 4.1) หากใชคา S.N.
เทากับ 40-105 mg/g เปนเกณฑเบื้องตน พบวา ไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีมีคา S.N. อยูในชวงที่สูง
จึงมีแนวโนมเกิดกลิ่นหืนไดชา เนื่องจากไขส
กัดจากใบกะหล่ําปลีมีกลุมของไ ตรกลีเซอรไรด
ที่มีกรดไขมันชนิดอิ่มตัวและไมอิ่มตัวเปนองคประกอบ และมีสัดสวนของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวสูงกวาจึง
สงผลให สารละลายโปรแตสเซียมไฮดรอกไซดเขาไปทําปฏิกิริยากับพันธะคูของกรดไขมันแลวไดคา
S.N. สูง แสดงใหเห็นวากรดไขมันมี น้ําหนักโมเลกุล ที่ต่ํา ทําใหจํานวนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด
ตอหนวยน้ําหนักมี จํานวนสูงขึ้น จึงสงผลใหไขมันเกิดกลิ่นเหม็นหืนไดชา (Fuentes et al., 2010)
Solis-Fuentes and Duran-de-Bazua (2004) รายงานวา คา S.N. ของไขมันจากเมล็ดมะมวง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 189 mgKOH/g คาดังกลาวแสดงใหทราบวาไขมันที่สกัดไดนั้นจะเกิดการเ หม็นหืน
ไดชา (Endlein, and Peleikis, 2011) ในการศึกษาเมล็ดกระบก ธิติสุดา ตระกูลหูทิพย (2559)
รายงานวา คา S.N. ของไขมันจากเมล็ดกระบกอยูในชวง 257.63-260.02 mgKOH/g เปนคาที่อยู
ในชวงสูง แสดงใหทราบวาเม็ดกระบกมีแนวโนมการ เกิดกลิ่นและรสชาติที่ไมพึง ประสงคของไขมันได
ชา (Inthanakom and Chaiwut, 2013) Hagenmaier and Baker (1993) ไดทําการเคลือบผิวหนา
มะนาวดวยไขผึ้งที่มีคา S.N. เทากับ 80 mgKOH/g พบวาสารเคลือบผิวมีกลิ่นเหม็นหืนที่นอยมาก
ดังนั้นไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีมี คา S.N. อยูในชวงที่สูง จึงแสดงใ หทราบวาไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีมี
ประสิทธิภาพที่ดีและเหมาะสมในการนําไปพัฒนาเปนสารเคลือบผิวผักและผลไมในขั้นตอนตอไป
4.3.1.3 คาความเปนกรด (Acid value; A.V.)
จากการวิเคราะหคาความเปนกรดของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
พบวา
มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.98 mg KOH/g เมื่อพิจารณาเห็นไดวามีคาใกลเคียงกั บไขสกัดจากคารนูบา
คือ 0.4-9.7 mg KOH/g (โศรดา กนกพานนท และคณะ , 2555) ไขสกัดจากรําขาว มีคาเทากับ
1.2 mg KOH/g (Orthoefer, 2005) อยางไรก็ตามไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีมีคา A.V. ต่ํากวาไขสกัด
ในเชิงพาณิชยชนิดอื่น ๆ เนื่องจากไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี มีไขมันหลายชนิด รวมตัวกันอยางหนาแนน
เชน เอสเทอร กรดไขมันชนิดอิ่มตั ว และกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว และจากการพิจารณาลักษณะ
ทางกายภาพของไขสกัดมีลักษณะเปนของแข็งที่อุณหภูมิหอง ซึ่งเปนสมบัติของ กรดไขมันช นิดอิ่มตัว
ดังนั้นไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีมีกรดไขมันชนิดอิ่มตัว สูงกวา กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวทําให สารละลาย
โพแทสเซียม ไฮดรอกไซด เขาไปทําปฏิกิริยากับพันธะคูของกรดไขมัน ชนิดไมอิ่มตัวได นอย จึงสงผล
ใหมีคา A.V. ในระดับที่ต่ํา และการเกิดอนุมูลอิสระ หรือการเ กิดกลิ่นเหม็นหืนจึงมีแนวโนม ต่ํา
(Debeaufort et al., 1995) ซึ่ง ไขสกัดในเชิงพาณิช มีคา A.V. ในชวง 0.1-30.8 mg KOH/g
(ตารางที่ 4.1) ความแตกตางอาจเปนผลจากการใสสารเติมแตง (Additives) บางประเภทที่สามารถลด
การเกิดอนุมูลอิสระ หรือสารลดการเกิดกลิ่นหืนใ
นไขที่จําหนายเชิงพานิชย เชน ไวตามินอี
(Vitamin E) สาร Butylate hydroxyanisole (BHA) สาร Tertiary Butyl Hydro Quinone
(TBHQ) สาร Ethylene Diamine Tetra-Acetate (EDTA) และ สาร Butylate hydroxytoluene
(BHT) (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา , 2556) Goswami and Basu (2012) รายงานวา
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ไขที่ผานการสกัดควรมีคา A.V. ต่ํากวา 35 mg KOH/g เพื่อชะลอการเกิดกลิ่นเหม็นหืนภายหลัง
การเคลือบลงบนผิวของผักและผลไม ทั้งนี้คา A.V. ของสารเคลือบผิวผักและผลไม ที่รายงานใน
เอกสารอางอิง ทั่วไป พบวา มีคา อยูในชวง 4-35 mg KOH/g (Lasztity, 1971) ในขณะที่คา A.V.
ของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.98 mg KOH/g พบวามีคาต่ํากวา 4 mg KOH/g
จึงคาดคะเนไดวาหากนําไขที่สกัดจากใบกะหล่ําปลีไปมาพัฒนาเปนสารเคลือบผิวหนาจะเกิดกลิ่น
ที่ไมพึงประสงคใหกับผูบริโภคในอัตราที่ชา
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ตารางที่ 4.1 สมบัติทางเคมี-กายภาพของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
สมบัติทางเคมีกายภาพของไขสกัด
จากใบกะหล่ําปลี

ชนิดของไขสกัด (Wax)
ไขรําขาว
ไขผึ้ง
ไคโตซาน
(Rice Bran Wax) (Bee wax)
(Chitosan)

ไขสกัดจากใบ
กะหล่ําปลี
(Cabbage
wax)
2.67

เชลแลค
(Shellac)

คารนูบา
(Carnauba)

15-24A

7.2-13.5A

9E
100F
44.8G

6-11H

80.53

175-240C

75-95D

85E
211.8F
144.5G

คาความเปนกรด
(Acid value, A.V.)
(mg KOH/g)

1.98

4A
6.05B

0.4-9.7A

จุดหลอมเหลว
(Melting point)
(ºC)

49-58

65-85A

83-86A

คาไอโอดีน
(Iodine value,
I.V.)
(g/fat 100 g)
คาซาปอนิฟเคชัน
(Saponification
number, S.N.)
mgKOH/g

ไขจากฟางขาว
สาลี
(Wheat straw
wax)
15-30M

ไขออย
(Sugar cane
wax)

-

คารบอกซิลเมทิล
เซลลูโลส
(Carboxymethyl
cellulose)
0.1-2L

84-103I

-

-

89.3M

140.9–141.1N

0.5E
1.2F
10.6G

16-24H

6.5J,K

0.1-0.5L

30.8M

17.9–18.5N

76-84E
62–70F
65–70G

63–65H
77–86I

170-230J,K

260-270L

20-60M

77.6–80.0N

19.9–20.1N

ที่มา: Aโศรดา กนกพานนท และคณะ (2555); BFarag (2010); CFarag, and Leopold (2009); DEndlein, and Peleikis (2011); Eสายสนม ประดิษฐดวง และคณะ (2533);
F
Orthoefer (2005); GVali et al. (2005); HBuchwald et al. (2008); IEuropean Food Safety Authority (2007); J Dutta et al. (2004); KKienzle et al. (1982);
L
Maria et al. (2012); MSin (2014); NRocha et al. (2015); ONuissier (2002) และสัญลักษณ “-"หมายถึงไมไดรายงาน
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4.3.2 จุดหลอมเหลว (Melting point: M.P.)
คา Melting point (M.P.) คือ คาที่แสดงอุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว
ณ ความดัน 1 บรรยากาศ (atm) (Sin, 2012) ในตารางที่ 4.1 คา M.P. ของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
มีคาเฉลี่ย เทากับ 49-58ºC (ตารางที่ 4.1) แสดงใหเห็นวาไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีมีอุณหภูมิในการ
หลอมเหลว มี ชวงที่กวาง ทั้งนี้อาจมีสาเหตุสําคัญจากไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีมีองคประกอบของ
กรดไขมั น ชนิดอิ่มตัว หลายตัว ซึ่ง ลักษณะของไขสกัดจากใบกะหล่ํา ปลีเปนของแข็งที่อุณหภูมิหอง
จึงอยูในกลุมของกรดไขมันชนิดอิ่มตัว โดย คา M.P. มีความสัมพันธกับชนิดองคประกอบของ
กรด ไขมัน ชนิดอิ่มตัว ประกอบดวย กร ดลอริก กรดไมริสติก กรดปาลมาติก และกรดสเตรียริก
มีคาเทากับ 44.2 53.9 63.1 และ69.8ºC ตามลําดับ (Carvalho et al., 2001; Gutierrez and Del
Rio, 2003)
จากรายงานของ Fagerstrom et al. (2013) พบวา ไขสกัดจากใบพืชทั่วไปมีลักษณะ
แข็งตัวเมื่ออุณหภูมิต่ํากวาจุดหลอมเหลว หากไขสกัดไดรับอุณหภูมิที่สูงกวาจุดหลอมเหลวสูงสุด
ทําใหไขมีลักษณะออนตัว เห นียวเปนยางยืด จึงสงผลใหไขสกัดเปลี่ยนรูปรางได หรือมีสมบัติเปน
เทอโมพลาสติก (Thermoplastic) กลาวคือ ไขสกัดมีความยืดหยุนคลายยางเมื่อไดรับความรอน และ
เมื่อเย็นตัวลงสามารถกลับมาเปนของแข็งได โมเลกุลของไขภายหลังการไดรับความรอนจะเกิด
การเปลี่ยนสภาพสงผลใหแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลลดลง เกิดการออนตัวและสามารถเปลี่ยนรูปรางได
เชน เมื่อนําไขใสในแมพิมพจะไดรูปทรงตามแมพิมพ แตเมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดลอมหรือ เขาสูสภาวะ
เย็นตัว ทําให โมเลกุลของไขมีการจัดเรียงตัวกันใหม พรอมกับมี แรงยึดเหนี่ยว ที่แข็งแรงมากขึ้นกวา
ตอนอยูในสภาวะออนตัว (Bruma and Schuiz, 2001) เมื่อพิจารณา คา M.P ของไขสกัดจาก
ใบกะหล่ําปลี (ตารางที่ 4.1) มีคาต่ํากวาคา M.P. ของไขสกัดจากใบพืชทั่วไป แสดงใหทราบวาไขสกัด
จะมีลักษณะแข็งตัวตามเดิมไดงายเมื่ออุณ หภูมิต่ํากวาอุณหภูมิจุดหลอมเหลว และเมื่อไดรับความรอน
ที่เพิ่มสูงขึ้นกวาจุดหลอมเหลวไขสกัดมีลักษณะออนตัว สามารถยืดตัวและเปลี่ยนรูปรางได เมื่อนํามา
เคลือบบนผิวหนาของผักและผลไมและทําการเก็บรักษาอุณหภูมิที่ต่ํากวาต่ํากวาจุดหลอมเหลว
ไขสกัดมีแนวโนม ที่จะคงตัวและไมเกิดการไหล เคลื่อนที่หรือหลุดออกจากผิวหนาของผลิต
(Srigumlaitong and Udomsak, 1975)
เมื่อเปรียบเทียบคา M.P. ของไขที่สกัดจากใบกะหล่ําปลีจะมีคาต่ํากวาไขประเภทอื่น ๆ
ซึ่งมีชวงของคา M.P. เทากับ (ตารางที่ 4.1) แตมีชวงที่ใกลเคียงกับไขสกัดจากฟางขาวสาลี มีคาเทากับ
20-60ºC ทั้งนี้ไขสกัดที่ไดมาจากฟางขาวสาลีมีสวนประกอบที่เปนไขมันอยูรอยละ 10 และมีสารกลุม
ลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulosic material) ที่เปนสารประกอบอนินทรียประเภทคารโบไฮเดรต
จัดอยูในกลุมสารไฮโดรคอลลอยด มีจุดหลอ มเหลวที่สูง (40-70ºC) จึงสงผลใหมีชวงอุณหภูมิ
ในการเกิดจุดหลอมเหลวในชวงที่กวางตามชนิดขององคประกอบไข (Sin, 2014) Yoon and Rhee
(1982) รายงานวา ไขรําขาวมีคา M.P. อยูในชวง 76.10-82.20ºC เนื่องจากภายในองคประกอบของ
ไขรําขาวมีกรดไขมันชนิดอิ่ มตัวอยูจํานวนมาก เชน กรดลอริก กรดไมริสติก และกรดปาลมาติก
โดยกรดไขมันกลุมนี้มีจุดหลอมเหลว 40-90ºC เมื่อนํารําขาวมาสกัดไขจึงมีจุดหลอมเหลวใกลเคียงกับ
ชนิดของกรดไขมันที่เปนสวนประกอบหลัก (Cousin et al., 1953)
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4.3.3 ผลของไขสกัดตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะนาว และกระเจี๊ยบเขียวสด
ผลการศึกษาในสวนนี้ไดนําเสนอในรูปของวารสารวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร และวารสาร International Food Research Journal แสดงในภาคผนวกที่
ก. 5 และก. 6. เนื้อหาโดยสรุปของผลการศึกษาไดนําเสนอดังนี้
จากการเคลือบผิวหนาของมะนาวดวยไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (CB-wax) เปรียบเทียบ
กับมะนาวที่ผานการเคลือบผิวหนาดวยไคโตซาน
(Chitosan) และไมผานการเคลือบผิวหนา
(Control) พบวา การเคลือบผิวชวยชะลอสมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานผิวหนาของมะนาวไดดีกวา
มะนาวที่ไมผานการเคลือบผิวหนา (ภาพที่ 4.3) และการเคลือบผิวหนาชวยใหมะนาวที่ผานการเคลือบ
ผิวหนาทั้ง 2 การทดลองมีอัตราการหายใจในระดับที่ต่ํากวามะนาวที่ไมผานการเคลือบผิวหนา (ภาพที่
4.4)

ภาพที่ 4.3 ผลของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (Lime+Cabbage wax หรือ CB-wax) และ
ไคโตซาน (Lime+Chitosan) ตอ สมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานผิวหนาของมะนาว
สด เปรียบเทียบกับมะนาวที่ไมผานการเคลือบผิวหนา (Control) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
25ºC

ภาพที่ 4.4 ผลของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (Lime+Cabbage wax หรือ CB-wax) และ
ไคโตซาน (Lime+Chitosan) ตอ อัตราการหายใจของมะนาวสด เปรียบเทียบ
กับมะนาวที่ไมผานการเคลือบผิวหนา (Control) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25ºC
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ผลการศึกษาในมะนาวที่แสดงขางตนมีความ สอดคลองกับการเคลือบผิ วหนา ของ
กระเจี๊ยบเขียวดวยไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (CB-wax) พบวา สมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานผิวหนา
ของกระเจี๊ยบเขียวที่เคลือบโดย CB-wax มีคา ต่ํากวากระเจี๊ยบเขียวที่ไมผานการเคลือบผิวหนา
(ภาพที่ 4.5) และการเคลือบผิวหนาชวยชะลออัตราการหายใจข องกระเจี๊ยบเขียวใหมีคาต่ํากวา
ชุดควบคุม (Control) (ภาพที่ 4.6) นอกจากนี้ สมบัติการยอมใหกาชคารบอนไดออกไซดซึมผาน
ผิวหนาของกระเจี๊ยบเขียวที่ผานการเคลือบผิวหนา ดวย CB-wax และไคโตซานมีคาต่ํากวาชุดควบคุม
(ภาพที่ 4.7) การลดลงของสมบัติการแล กเปลี่ยนกาซดังกลาว มีสาเหตุสําคัญ เนื่องจากสารเคลือบผิว
ทําหนา ที่ขัดขวางการซึมผานของไอน้ํา และกาซ (ทั้งกา ซออกซิเจนและกาซคารบอนไดออกไซด )
โดยการปดชองทางการแพรของไอน้ํา เชน รูปากใบ หรือ รอยแตกของไข (Hagenmaier and Baker,
1993; Cisneros‐Zevallos and Krochta, 2002) จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง สมบัติการ
ยอมใหไอน้ําซึมผานผิวหนา (Effective Surface Water Vapour Permeance; Effective SPW)
ของกระเจี๊ยบเขียวและอุณหภูมิในการเก็บรักษา พบวา คา Effective SPW ของกระเจี๊ยบเขียวที่ผาน
การเคลือบผิวดวย CB-wax และไมผานการเคลือบผิวมีคาสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 4.5) ซึ่ง
สอดคลองกับความสัมพันธแบบ Arrhenius ที่แสดงใหทราบถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิดปฏิกิริยา
แบบเอกโปเนนเชียลเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ภาพที่ 4.5 แสดงใหเห็นวากระเจี๊ยบเขียว ที่ไมผานการ
เคลือบผิวมีการเพิ่มขึ้นของคา Effective SPW ที่สูงกวากระเจี๊ยบเขียวที่มีการเคลือบผิว ผลการศึกษา
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาการเคลือบผิวหนา เปนการลดการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
กระเจี๊ยบเขียว
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ภาพที่ 4.5 ผลของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (CB-Wax) และอุณหภู มิการเก็บรักษาตอสมบัติการ
ยอมใหไอน้ําซึมผานผิวหนา (Effective Surface Water Vapour Permeance;
Effective SPW) ของกระเจี๊ยบเขียวสด เปรียบเทียบกับกระเจี๊ยบเขียวที่ไมผาน
การเคลือบผิวหนา (Control)
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จากการศึกษาอัตราการหายใจของกระเจี๊ยบเขียวที่ ผานการเคลือบผิว หนา ดวย CB-wax
พบวา มีอัตราการหายใจที่ต่ํากวากระเจี๊ยบเขียวที่ไมผานการเคลือบผิวหนา (ภาพที่ 4.6) เนื่องจาก
กระเจี๊ยบเขียวชุดควบคุมมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
กระเจี๊ยบเขียว ที่ผานการเคลือ บผิว หนา สอดคลองกับความสัมพันธแบบ Arrhenius แสดงใหเห็นวา
อัตราการหายใจของพริกหวานมีการเพิ่มขึ้นแบบแอกโปเนนเชียล เมื่อ อุณหภูมิสูงเพิ่มขึ้น จากการ
พิจารณา ภาพที่ 4.6 แสดงใหเห็นวากระเจี๊ยบเขียวที่ไมผานการเคลือบผิว หนา เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
35ºC มีอัตราการหายใจในระดับที่ต่ํากวาที่อุณหภูมิ 25ºC อาจเนื่องเกิดความชราภาพที่รวดเร็วภายใต
อุณหภูมิที่สูงสงผลใหอัตราการหายใจลดลง
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ภาพที่ 4.6 ผลของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (CB-Wax) และอุณหภูมิการเก็บรักษาตออัตรา
การหายใจของกระเจี๊ยบเขียวสด เปรียบเทียบกับกระเจี๊ยบเขียวที่ไมผานการเคลือบ
ผิวหนา (Control)
ผลของสมบัติการยอมใหกาชคารบอนไดออกไซด ซึมผานผิวหนา (Effective skin
permeance to carbon dioxide: Effective SPC) ของกระเจี๊ยบเขียวที่ผานการเคลือบผิวหนา และ
ไมผานการเคลือบผิวหนามีคาสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 4.7) โดยกระเจี๊ย บเขียว
ที่ไมผานการเคลือบผิวหนาที่อุณหภูมิ 35ºC มีสมบัติการยอมใหกาชคารบอนไดออกไซด ซึมผาน
ผิวหนา ต่ํากวาคาที่ 25ºC ซึ่งมีแนวโนมเหมือนกับอัตราการหายใจอาจเปนผลจากการชราภาพของ
กระเจี๊ยบเขียวที่ถูกกระตุนเมื่อเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 35ºC จากขอมูลการทดลองชี้ใหเห็นวากระเจี๊ยบ
เขียวที่ไมผานการเคลือบผิวหนามีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับ
กระเจี๊ยบเขียวที่ผานการเคลือบผิว
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ภาพที่ 4.7 ผลของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (CB-Wax) และอุณหภูมิการเก็บรักษาตอสมบัติการ
ยอมใหกาชคารบอนไดออกไซดซึมผานผิวหนาของกระเจี๊ยบเขียวสด เปรียบเทียบกับ
กระเจี๊ยบเขียวที่ไมผานการเคลือบผิวหนา (Control)
4.4 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีใ นรูปสารละลายอิมัลชัน (Emulsion
solution)
การศึกษาสวนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสารเคลือบผิวจากไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีในรูป
สารละลาย อิมัลชัน (Emulsion) โดยไดทําการทดสอบหาความเขมขนของสารละลายที่เหมาะสม
สงผลใหสารละลายอิมัลชันมีความคงตัว ไมเกิดการแยกชั้นกันร
ะหวางไขสกัดกับตัวทําละลาย
ทั้งนี้หากสารละลายอิมัลชันเกิดการแยกชั้นและเมื่อนําไปเคลือบลงบนผิวหนาของผลิตผลอาจสงผลให
การยึดเกาะพื้นผิววัสดุของฟลมที่เกิดจากการเคลือบไมมีความสม่ําเสมอกัน และทําใหประสิทธิ ภาพ
ในการทํางานของสารเคลือบผิวลดลง (Tietel et al., 2010)
สารเคลือบผิวมีสวนประกอบของ ไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี น้ํากลั่น และไตรเอทาโนลามีน
โดยทั่วไปไขมันจะไมละลายในน้ํา เนื่องจากไขมันมีโมเลกุลจําพวกมีขั้วต่ําหรือไมมีขั้ว ในกรณีของน้ํา
มีโมเลกุลเปนพวกมีขั้ว จึงสงผลใหไขสกัดไมสามารถละลายในน้ํากลั่ นได (Morillon et al., 2002)
ในการพัฒนาสารละลายอิมัลชันไดมีการเติม สารละลายไตรเอทาโนลามีน เพื่อทําหนาที่เปน
อิมัลซิไฟเออร ในการผสมใหไขสกัดกับน้ําผสมเปนเนื้อเดียวกัน เนื่องจาก สารละลายไตรเอทาโนลามีน
มีสมบัติชวยใหสารละลายอิมัลชันคงตัว ลดแ รงตึงผิวระหวางตัวทําละลาย (น้ํากลั่น ) กับตัวถูกละลาย
(ไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี) และชวยปองกันการแยกชั้นของสารละลายอิมัลชัน เพราะไตรเอทา โนลามีน
มีโมเลกุลสวนที่มีขั้วและโมเลกุลสวนที่ไมมีขั้ว โมเลกุลของไตรเอทาโนลามีนทําหนาที่เชื่อมโมเลกุล
ของน้ํา กับไขสกัด โดยหันโมเลกุลสวนที่มีขั้วเขาจับกับโมเลกุลของน้ํา สวนโมเลกุลที่ไมมีขั้วลอมรอบ
ไขสกัดและเชื่อมกับโมเลกุลของไขสกัด จึงสงผลใหสารละลายอิมัลชันผสมเปนเนื้อเดียวกัน
ไมเกิดการแยกชั้น และมีความคงตัวมากขึ้น (Abo-Shosha et al., 2008) ขั้นตอนในการผสม
สารละลายอิมัลชันสารเคลือบผิวไดมีการสรุปไดดังขั้นตอนตอในภาพที่ 4.8 ทั้งนี้ปริมาณน้ํากลั่นและ
ไตรเอทาโนลามีนจะขึ้นอยูกับระดับความเขมขนที่ใชทดสอบ (แสดงในภาคผนวก ข. 1)
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1. ตัวอยางไขสกัดจาก
ใบกะหล่ําปลี

2. เติมสารละลาย
ไตรเอทาโนลามีน

3. ผสมน้ํากลั่น

4. ปนผสมสารละลายใหเขา
กันดวยเครื่องโฮโมจีไนสเซอร
(Homogenizer)
เปนเวลา 15 นาที

5. นํามาใหความรอนดวย
เครื่อง Hot plate ที่อุณหภูมิ
60°C เปนเวลา 3 ชั่วโมง

6. สารละลายอิมัลชัน
สารเคลือบผิวจากไขสกัด
ใบกะหล่ําปลี

ภาพที่ 4.8 ขั้นตอนการเตรียมสารละลายสารเคลือบผิวจากไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
ผลการทดสอบสมบัติทางดานเคมี-กายภาพของสารละลายอิมัลชันไดแสดงดังรายละเอียดตอไปนี้
4.4.1 ลักษณะปรากฏ (Visual appearance)
เมื่อทําการสังเกตลักษณะปรากฏของสารละลายอิมัลชั นความเขมขนตางๆ (ตารางที่ 4.2)
พบวา สารละลายอิมัลชันที่มีความเขมขน ไขสกัด 10 และ 20% (w/v) มีลักษณะเปนสีน้ําตาลออน
เมื่อเปรียบเทียบกับสารละลายอิมัลชันที่มีความเขมขนไขสกัด 30-50% (w/v) ซึ่งมีสีน้ําตาลเขม ทั้งนี้สี
ของสารละลายมีสีเขมขึ้นตาม ระดับของปริมาณของไขที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่สารละลายอิมัลชัน
สารเคลือบผิว ที่มีความเขมขน ไขสกัด 10 และ 20% (w/v) มีความคงตัวไมเกิดการแยกชั้นระหวางไข
และตัวทําละลาย แตสารละลายที่มีความเขมขนไขสกัด 30-50% (w/v) เกิดการแยกชั้นที่สามารถเห็น
ไดดวยตาเปลา (ตารางที่ 4.2) โดยสาเหตุของการแยกชั้นและความไมคงตัวของสารละลายอิมัลชัน
สารเคลือบผิว อาจเนื่องจากปริมาณของไขสกัดในอิมัลชันเพิ่มขึ้นสงผลใหการแตกตัว หรือการกระจาย
ตัวเปนหยดขนาดเล็กของไขที่เกิดจากแรงกวนในระหวางการผสมสารละลายอิมัลชั
นดวยเครื่อง
โฮโมจิไนส (Homogenizer) เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหวางของเหลว 2 ชนิด ไดแก ไขสกัด และ
น้ํากลั่น (Blake et al., 2014) แตดวยปริมาณของไขสกัดที่สูงขึ้นอาจสงผลใหการแตกตัวหรือ
การกระจายตัวของไขสกัดมีคาลดลง (Abo-Shosha et al., 2008)
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การพัฒนาสารละลายอิมัลชันไดใชสารไตรเอทา โนลามีนเปน สารละลาย อิมัลซิไฟเออร
งานวิจัยนี้ไดใชไตรเอทาโนลามีนในปริมาณสูงสุดเทากับมาตรฐานที่กําหนดใหใชได คือ 5% (w/w) แต
อาจไมเพียงพอตอความคงตัวของสารละลายอิมัลชัน จึงเปนสาเหตุ สําคัญที่สงผลใหเกิดการแยกชั้น
ของสารละลายอิมัลชันความเขมขน ไขสกัด 30% (w/v) (ตารางที่ 4.2) รุงทิพย จูฑะมงคล และคณะ
(2555) ทําการศึกษาความคงตัวของสารละลายอิมัลชันสารเคลือบผิวหลายองคประกอบ (ไขปาลม
(Palm wax) และไขคารนูบา) อัตราสวน 50:50% (w/w) และน้ํา ปริมาณ 56% (w/w) โดยใชอิมัลซิ
ไฟเออร ชนิด ไตรเอทาโนลามีน ปริมาณ 28% (w/w) แสดงใหเห็นวาสารละลายอิมัลชันที่ไดมีลักษณะ
ปรากฏเปนของเหลวเนื้อเดียวกัน สีครีมขน และไมเกิดการแยกชั้น เนื่องจากการเพิ่มปริมาณอิมัลซิไฟ
เออร ใหสูงขึ้นชวยใหสารละลายอิมัลชันมีความคง ตัว จากรายงานของ โศรดา กนกพานนท และคณะ
(2555) กลาววา สารละลายอิมัลชันสารเคลือบผิวดัดแปลงที่มีสวนผสมของ ไขเชลแลค ความเขมขน 5
และ 7.5% (w/w) น้ํา ปริมาณ 84.36 และ 83.11% (w/w) ตามลําดับ และมีการเติมพลาสติไซเซอร
(Plasticizers) ชนิด กรดโอเลอิก (Oleic acid) (อยูในรูปแบบเกลือโซเดียมของกรดโอเลอิก ) ปริมาณ
1% (w/w) สารละลายอิมัลชันที่ไดมีความคงตัวมาก กรดโอเลอิกทําหนาที่ในการลดแรงตึงผิว
ของสารละลายสงผลใหโมเลกุลของไขกับน้ําสามารถเคลื่อนที่ไปจับกันไดงายขึ้น และทําให สารละลาย
อิมัลชันผสมเปนเนื้อเดียวกันไดดี
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ตารางที่ 4.2 ลักษณะปรากฏของสารละลายอิมัลชันของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
ระดับความเขมขนของ
ไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
10% (w/v)

20% (w/v)

ภาพของอิมัลชันสารเคลือบผิวของไขสกัด
จากใบกะหล่ําปลี

ลักษณะที่สังเกตดวยตาเปลาของอิมัลชันสาร
เคลือบผิวของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
- สีของอิมัลชันเปนน้ําตาลออน
- อิมัลชันผสมเปนเนื้อเดียวกัน
- ไมมีการตกตะกอนของไขสกัดจาก
ใบกะหล่ําปลี
-

สีของอิมัลชันเปนสีน้ําตาลเขมเล็กนอย
ลักษณะผสมเปนเนื้อเดียวกัน
ไมมีการแยกชั้นหรือตกตะกอนข องไข
สกัดจากใบกะหล่ําปลีในอิมัลชัน

-

อิมัลชันมีสีน้ําตาลเขม
ลักษณะของอิมัลชันมีการแยกชั้น
และตกตะกอนอยูขางลางภาชนะ
และมีตะกอนของไขสกัดลอยอยูบริเวณ
ผิวหนาของอิมัลชันสารเคลือบผิว

-

30% (w/v)

40% (w/v)

-

50% (w/v)

-

มีลักษณะสีน้ําตาลเขมมาก
อิมัลชันแย กชั้นและตกตะกอนลอยอยู
ขางลางภาชนะ
มีไขสกัดบางสวนลอยอยูบริเวณผิวหนา
ของอิมัลชันสารเคลือบผิว
ลักษณะอิมัลชันสีน้ําตาลเขม
มีการแยกชั้นและตกตะกอนของ
ไขสกัดลงไปอยูดานลางกนภาชนะ
และมีตะกอนไขสกัดลอยอยูบริเวณ
ผิวหนาของอิมัลชัน

4.4.2 ความหนืด (Viscosity)
การศึกษานี้ไดทําการวัดคาความหนืดของสารละลายอิมัลชันที่ระดับความเขมขนตาง ๆ
ภายหลังจากการเก็บรักษาไวเปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง ณ อุณหภูมิหอง (30ºC) และแสดงผลใน
ตารางที่ 4.3 พบวา ความหนืดของสารละลายอิมัลชันเพิ่มขึ้นตามร ะดับความเขมขนของสารละลาย
โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากไขทําหนาที่ในการเพิ่มความหนืด
(Gelling agent) ใหกับ ระบบอิมัลชันชวยใหน้ํามันเกิด ออกาโนเจล (Organo gel) โดยอิมัลชัน
สารเคลือบผิวไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีเปนวัฏภาคในก ลุมไฮโดรเจล (Hydro gel) คือ วัฏภาคภายใน
เปนไข และภายนอกเปนน้ํา ซึ่งไขสกัด ภายหลังการโฮโมจีไนสไขสกัดจะมีขนาดโมเลกุลเล็กลง และ
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ไขสกัดเกิดการเชื่อมตอโมเลกุลเปนรางแห โดยมีสารละลายอิมัลซิไฟเออรเชื่อมโมเลกุลไขสกัดเขากับ
น้ํา จึง สงผลใหสารละลายอิมัลชัน มีความหนืดเพิ่มขึ้น (Vintiloiu and Leroux, 2008; Blake et al.,
2014) การเติมไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีชวยเพิ่มความหนืดใหกับระบบอิมัลชันสงผลใหระยะเวลาใน
การรวมตัวของน้ํากลายเปนหยดขนาดใหญเพิ่มขึ้นทําใหการแยกชั้นของน้ําและไขมันจึงเกิดขึ้นชาลง
(Salman et al., 2008) แตการเพิ่มปริมาณไขที่ไมสอดคลองกับปริมาณสารอิมัลซิฟายเออรสงผลเรง
ใหเกิดการแยกชั้นดังที่กลาวในหัวขอ 4.4.1 การเพิ่มขึ้นของความหนืดของสารละลายอิมัลชั นอีก
ประการหนึ่งเกิดจากการกระจายตัวของเม็ดน้ํามันหรือไขมัน ทําใหพื้นที่ผิวนอยลงสงผลใหมีความหนืด
เพิ่ มขึ้น โดยระบบอิมัลชันจะมีการเชื่อมตอผลึกของเม็ดไขมันเขาดวยกัน
สงผลใหเกิดโครงสราง
เปนรูปแห เชื่อมโยงกันอยางหนาแนนทําใหภายใน ระบบ ของอิมัลชันจึงเกิดมีความหนืดเพิ่มขึ้น
(ณรงค นิยมวิทย, 2538; อางอิงจาก Fox, 1974)
เมื่อพิจารณาคาความหนืดข องสารละลายอิมัลชันที่ระดับความเขมขม ไขสกัด 10 20
30 40 และ 50% (w/v) พบวามีคาเฉลี่ยอยูในชวง 10.10-31.87 (CP) (ตารางที่ 4.3) ซึ่งอยูในชวง
ใกลเคียงกับชวงความหนืดของสารละลายอิมัลชันสารเคลือบผิวเชิงพาณิชย เชน สารละลาย อิมัลชัน
จากไขเชลแลค (Shellac wax emulsion) มีคาเทากับ 10.70-30.80 (CP) และสารละลายอิมัลชัน
ไบเลเยอร (ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส (Hydroxypropyl methylcellulose) และ ไขเชลแลค
(Shellac wax)) มีคาเทากับ 12.20-16.30 (CP) (Navarro-Tarazaga et al., 2007; ValenciaChamorro et al., 2011) (ตารางที่ 4.3) ความหนืดเปนสมบัติที่บงชี้ถึงประสิทธิภาพในการเคลือบลง
บนผิวหนาของผักและผลไม เมื่อสารเคลือบผิวมีความหนืดเพิ่มมากขึ้นแสดงถึงความตานทานตอการ
ไหลที่สูงขึ้น (Perez-Gago and Krochta, 2002) อาจสงผลตอกระบวนเคลือบผิว ดังในกรณีของ
สารละลายความเขมขน ไขสกัด 40-50% (w/v) มีระดับความหนืด เทากับ 26.14 และ 31.87 (CP)
(ตารางที่ 4.3) ความหนืดที่เพิ่มขึ้นทําใหมีความตานทานตอการไหลสูง ซึ่งสารเคลือบผิวที่มีความ
ตานทานการไหลสูงสงผลตอการเกาะติดที่เพิ่มขึ้นที่มีผลมาจากคาความหนืดของสารเคลือบผิว
ที่เพิ่มขึ้น โดยสารอิมัลซิไฟเออรทําหนาที่เชื่อมโยงโครงสรางโมเลกุลใหมีขนาดใหญขึ้นดวยพันธะ
ไฮโดรเจนจึงมีผลตอความหนืดของเฟสตอเนื่องในระบบอิมัลชัน ทําใหสารเคลือบผิวมีความสาม ารถ
ในการยึดเกาะพื้นผิวของผักหรือผลไมไดดีมากยิ่งขึ้น (Perez-Gago and Krochta, 2002; Everett
and Mcleod, 2005) ในกรณีที่สารเคลือบผิวมีความหนืดต่ําจะมีความตานทานการไหลต่ํา เชน
ระดับความหนืดของสารละลายอิมัลชันความเขมขน ไขสกัด 10-30% (w/v) มีคาอยูในชวงเทากับ
10.10-21.48 (CP) (ตารางที่ 4.3) ความตานทานการไหลต่ํามีผลตอความสามารถในยึดเกาะพื้นผิว
วัสดุ ที่ลดลง อาจสงผลตอการหลุดหลอกจากผิววัสดุไดงายทําใหคุณภาพในการยืดอายุการเก็บรักษา
ภายหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไมลดลง (Perez-Gago and Krochta, 2002; Everett and
Mcleod, 2005)
เมื่อพิจารณาคา ความหนืดของสารละลายอิมัลชันความเขมขน ไขสกัด 10-30% (w/v)
แมวาจะมีคานอยกวาคาความหนืดของสารละลายความเขมขน ไขสกัด 40-50% (w/v) แตสารละลาย
ความเขมขนต่ํา ไมแยกชั้นและมีคาใกลเคียงกับสารเคลือบผิวในเชิงพาณิชยดังที่ไดกลาวมาขางตน จึง
กลาวไดวา สารเคลือบผิวความเขมขนไขสกัด 10-30% (w/v) มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิววัสดุ
ของสารเคลือบผิวไดดี นอกจากนี้คาความหนืดต่ําสงผลดีตอวิธีการเคลือบผิว ซึ่งอาจทํา โดยการฉีดพน
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ดวยสเปรย (Spraying) หรือการทําแอรบรัช (Airbrush) การเคลือบผิวดวยวิธีทั้งสองสามารถทําไดงาย
รวดเร็วและเคลือบผิวไดในจํานวนมากและลดระยะเวลาการเคลือบลง
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ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาคุณภาพอิมัลชันของสารเคลือบผิว
ชนิดของอิมัลชัน

คาความหนืด
(Viscosity; (CP)

คุณสมบัติของอิมัลชันองสารเคลือบผิว
คาความเปนกรด-ดาง
(pH)

ของแข็งที่ไมละลายน้ํา
(Insoluble solid; g)

สารละลายอิมัลชันสารเคลือบของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (Cabbage
wax emulsion: CB-Wax)
- CB-Wax-10%
- CB-Wax-20%
- CB-Wax-30%
- CB-Wax-40%
- CB-Wax-50%

10.10±0.003D
16.53±0.077C
21.48±0.046B
26.14±0.025B
31.87±0.070A

8.32±0.005A
8.34±0.004A
8.35±0.003A
8.36±0.002A
8.39±0.006A

0.11±0.014D
0.33±0.008D
0.45±0.026C
0.56±0.021B
0.78±0.020A

สารละลายอิมัลชันเชลแลค (Shellac wax emulsion)
สารละลายอิมัลชันไขคารนูบา (Carnauba wax emulsion)

10.70-30.80ข
37.50ค

0.10ก
0.37ง

100-150จ

8.5-8.7ก
8.24ค
9.10-9.30ง
6.68-10.00จ

12.20-16.30ช

7.4-7.6ช

6.0-8.0ช

36.75-40.10ซ
8.96ญ
116-188ฎ

8.58-8.82ซ

0.95ซ

4.71-4.89ฎ

1.22-2.86ฎ

สารละลายอิมัลชันไบเลเยอร (ไฮดรอกซี โพรพิล เมทิล เซลลูโลส
(Hydroxypropyl methylcellulose) และ ไขผึ้ง (Beeswax))
สารละลายอิมัลชันไบเลเยอร (ไฮดรอกซี โพรพิล เมทิล เซลลูโลส และ
เชลแล็ก (Shellac wax))
สารละลายอิมัลชันสารเคลือบผิวหลายองคประกอบ (ไฮดรอกซีโพรพิล
เมทิลเซลลูโลส เชลแล็ก และคารนูบาร)
สารละลายอิมัลชันไคโตซาน (Chitosan emulsion)

0.79ฉ

ที่มา: กโศรดา กนกพานนท (2555); ขNavarro-Tarazaga et al. (2007); ครุงทิพย จูฑะมงคล และคณะ (2555); งChiumarelli and Hubinger (2014); จFagundes et al. (2014); ฉBourtoom
(2008); ชValencia-Chamorro et al. (2011); ซสุทธิลักษณ พุงมณีสกุล และคณะ (2554); ญCisneros-Zevallos and Krochta (2003); ฎChonpracha et al. (2009) หมายเหตุ คาที่
แสดงของสารเคลือบผิวจากไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี คือ average ± standard error (n = 6) ; ตัวอักษรเหมือนกันคอลัมนเดียวกัน (ของผลการทดลองที่ไดจากการศึกษานี้ ) หมายถึง ไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางด านสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน 95%
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4.4.3 คาความเปนกรด-ดาง (pH)
ผลการทดสอบคาความเปนกรด -ดาง (คา pH) ของสารละลายอิมัลชันที่ระดับความ
เขมขนไขสกัดตาง ๆ แสดงในตารางที่ ตารางที่ 4.3 และพบวาคา pH ของสารละลายอิมัลชันทุกความ
เขมขน ไขสกัด อยูในชวงเทากับ 8.32-8.39 ซึ่งอยูในสภาวะความเปนดาง ซึ่งไม มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากสวนผสมที่ใชในสารละลายอิมัลชันประกอบดวยน้ํากลั่นที่มี
คา pH เทากับ 7 (สภาวะความเปนกลาง ) และสารละลายไตรเอทานอลเอมีน มีคา pH เทากับ 8.00
ทีส่ ามารถเพิ่มคาความเปนดางใหกับสารละลายอิมัลชัน (กระทรวงอุตสาหกรรม , 2556) เมื่อพิจารณา
คา pH ของสารละลายอิมัลชันจากไขสกัดใบกะหล่ําปลี พบวา มีคาใกลเคียงกับสารละลายอิมัลชัน
ของสารเคลือบผิวเชิงพาณิช ย ไดแก สารละลายอิมัลชันเชลแล ค ไขคารนูบา และสารเคลือบผิว
แบบผสมหลายองคประกอบ (ประกอบดวยสารไฮดรอก ซีโพรพิล สารเมทิลเซลลูโลส เชลแล ค แว็กซ
และสารคารนูบา แว็กซ ) มีคา pH เทากับ 8.5-8.7 8.24 และ 8.58-8.82 ตามลําดับ (โศรดา
กนกพานนท , 2555; รุงทิพย จูฑะมงคล และคณะ , 2555; สุทธิลักษณ พุงมณีสกุล และคณะ, 2554)
(ตารางที่ 7) ผลการศึกษาแสดงใหทราบวาสารละลายอิมัลชันของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีมีคา pH
ที่เหมาะสมในการนําไปใชงานไดจริง เนื่องจากองคประกอบของไขสกัดเปนวัตถุดิบจากธรรมชาติ
เชนเดียวกันกับอิมัลชันที่กลาวมาขางตน
สารละลายอิมัลชันของสารเคลือบผิวเชิงพาณิชยที่ใชในปจจุบันมีความเปนดาง เนื่องจาก
เมื่อนําไปเคลือบลงบนผิวหนาของผักและผลไมสารเคลือบผิวจะไมทําปฏิกิริยากับผิวหนา
ของผลผลิต ที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาของผักและผลไม เชน การเกิดรอยดํา
หรือ การเปลี่ยนแปลงสีของเปลือกผลไม (Rojas-Argudoa et al., 2009) สอดคลองกับงานวิจัยของ
Rojas-Grau et al. (2008) ไดนําสารเคลือบผิวที่บริโภคไดที่มีความเปนดางมาเคลือบผิวหนามะมวง
น้ําดอกไม ตัดแตงพรอมบริโภคพบวาชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยา โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงสีเนื้อจากการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลที่เกี่ยวของกับเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส
(Polyphenol oxidase (PPO)) ทั้งนี้คา pH ที่เหมาะสมตอการเกิดปฏิกิริยาอยูระหวาง 5-7 และ
ออกซิเจน (Oxygen) ทําหนาที่เปนตัวเรงใหเกิดปฏิกิริยา ดังนั้นหากมีการใชสารเคลือบผิวที่ใชมีคา pH
ที่สูงกวา 5-7 จึงสามารถชวยชะลอการปฏิกิริยาดังกลาวได
4.4.4 ปริมาณของแข็งที่ไมละลายน้ํา (Insoluble solid)
ผลของการศึกษาปริมาณของแข็งที่ไมละลายน้ําในสารละลายอิมัลชันความเขมขน ไขสกัด
ตาง ๆ แสดงในตารางที่ 4.3 และพบวา มีคาอยูใน ชวงเทากับ 0.11-0.78 (g) และมีคาสูงขึ้นตาม
ความเขมขน ไขสกัด ของสารละลายอิมัลชัน หรือปริ มาณไข สกัด ที่เปนสวนผสมในสารละลาย
ซึ่ง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากในระบบอิมัลชันเปนการผสมกัน
ระหวางไขสกัดกับน้ํา ทั้งนี้ ในกระบวนการผสมอิมัลชันมีการโฮโมจิไนสเพื่อใหไขสกัดแตกตัวทําให
อนุภาคไขมันมีขนาดเล็กลง อาจสงผลใหสามารถละลายน้ําไดบางสวน แตยังคงมี
ไขสกัดที่มี
อนุภาคเล็กลงแต ไมละลายน้ํามีคาสูงขึ้นตามระดับความเขมขน
สอดคลองกับความคงตัวของ
สารละลายอิมัลชันสารเคลื อบผิว ในหัวขอที่ 4.4.1 เมื่อระดับความเขมขนไขสกัดเพิ่มขึ้นทําให
ความคงตัวของอิมัลชันลดลง ซึ่งเกิดจากไขสกัดที่ไมละลายน้ํามีปริมาณสูงทําใหเกิดการแยกชั้น
ความคงตัวของอิมัลชันลดลง และไขสกัดตกตะกอนอยูขางลางภาชนะแมวามีการผสมสาร ละลาย
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อิมัลซิ ไฟเออรแตไมเพียงพอ ในการเชื่อมโมเลกุลของไขสกัดกับตัวทําละลายได จึงมีความเชื่อมโยงกับ
ปริมาณของแข็งที่ไมละลายน้ําที่สูงขึ้น ซึ่ง ปริมาณของแข็งที่ไมละลายน้ําไดของสารเคลือบผิว
มีสวนชวยเพิ่มความแข็งแรงของพอลิเมอรภายหลังการเกิดฟลม จึงสงผลดีต อสมบัติบางประการ
ของสารเคลือบผิว เชน ความสามารถในการตานทานการซึมผานของไอนํ้า และกาชออกซิเจน
และลดอัตราการสูญเสียนํ้าหนักของผลผลิตใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น (Debeaufort et al. 1998;
สุทธิลักษณ พุงมณีสกุล และคณะ, 2555)
เมื่อพิจารณาปริ มาณของแข็งที่ไมละลายน้ําของอิมัลชันสารเคลือบผิวจากไขสกัด
ใบกะหล่ําปลีเปรียบเทียบกับสารเคลือบผิวเชิงพาณิชย พบวามีคาใกล
เคียงกับ สารละลาย
อิมัลชันเชลแล ค ไขคารนูบา ไบเลเยอร (ไฮดรอกซี โพรพิล เมทิล เซลลูโลส (Hydroxypropyl
methylcellulose) และ ไขผึ้ ง (Beeswax)) ที่มีคาอยูในชวงเทากับ 0.10-0.79 (g) (ตารางที่ 4.3)
(โศรดา กนกพานนท , 2555; Chiumarelli and Hubinger, 2014; Fagundes et al. 2015)
เนื่องจากสารเคลือบผิวจากไขสกัดใบกะหล่ําปลีมีองคประกอบของไขจากธรรมชาติเชนเดียวกันกับ
สารเคลือบเชิงพาณิชย โมเลกุลของไขสกัดกลุมนี้มีความแข็งแรงสวนมากจะเปนโมเลกุลจําพวกไมมีขั้ว
ทําใหไมสามารถละลายน้ําไดจึง อาจเปนเหตุผลสําคัญซึ่ง สงผลใหมีสวนที่ไมละลายน้ํามีปริมาณ
ที่ใกลเคียงกัน (ดนัย บุญเกียรติ และนิธิยา รัตนาปนนท, 2548)
4.5 การศึกษาสมบัติบางประการของฟลมที่ขึ้นรูปจากสารเคลือบผิว
ภายหลังจากการศึกษาความเขมขนที่เหมาะสมในการพัฒนาสารละลายอิมัลชันของสารเคลือบผิว
จากไขสกัดใบกะหล่ําปลี ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกสารละลายอิมัลชันสารเคลือบผิวมาใชในการขึ้นรูป
เปนฟลมเพื่อศึกษาสมบัติบางประการของฟลม จํานวน 3 ระดับ ประกอบดวย ความเขม ขนที่ไขสกัด
10 20 และ 30% (w/v) เนื่องจากสารละลายอิมัลชันทั้ง 3 ระดับ มีความคงตัว ไมเกิดการแยกชั้นของ
ไขสกัดกับตัวทําละลายภายหลังการเก็บรักษาไว 1 คืน สงผลดีการนํามาพัฒนาเปนฟลมเพราะลักษณะ
ของฟลมที่ไดจะมีโครงสรางที่แข็งแรงที่เกิ ดการกระจายของไขสกัดจนทั่วทั้งระบบของอิมัลชันและมี
การเชื่อมโมเลกุลกันอยางสมบูรณจนฟลมที่ไดมีความแข็งแรง นอกจากนี้สมบัติทางดานเคมี- กายภาพ
ของสารละลายอิมัลชันทั้ง 3 ระดับ มีคาใกลเคียงกับสารเคลือบผิวเชิงพาณิชย แสดงใหเห็นวาสามารถ
เปนตัวแทนที่ดีในการนํามาศึกษาคุณภาพในลําดับตอไป
กระบวนการขึ้นรูปฟลมเพื่อทําการทดสอบคุณภาพ แสดงในภาคผนวก ค.1 จากนั้นทําการศึกษา
สมบัติบางประการของฟลมจากสารเคลือบผิวที่สําคัญไดแก ความหนาของฟลม การดูดซับน้ํา
สีของฟลม สมบัติทางความรอน ไดแก อุณหภูมิ ในการหลอ มเหลว (Tm) สมบัติเชิงกล (Mechanical
properties) ประกอบดวย ความทนแรงดึง และการยืดตัว อัตราการซึมผานฟลมของไอน้ํา และ
อัตราการซึมผานฟลมของกาชออกซิเจน ซึ่งผลการศึกษาไดนําเสนอในลําดับตอไปนี้
4.5.1 ความหนาของฟลม (Thickness)
ผลการทดสอบความหนาของฟลม พบวา มีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของสารเคลือบผิว
(10 20 และ 30% (w/v)) และมีคาเทากับ 0.506 0.514 และ 0.524 mm ตามลําดับ ซึ่งไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางดานสถิติ (p≤0.05) (ตารางที่ 4.4) เนื่องจากภายในฟลมสารเคลือบผิว
เมื่อผานกระบวนการทํา แหงแลวจะมีสวนของแข็งที่เปนเนื้อของไขสกัดหลงเหลืออยูภายในโครงสราง
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ของฟลม ฟลมสารเคลือบผิวที่มีการเติมไขสกัดเพิ่มมากขึ้น ทําใหปริมาณเนื้อของแข็งรวมอยูจํานวน
มากจึงสงผลใหความหนาของฟลมเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ โศรดา กนกพานนท และ
คณะ (2555 ) ทําการขึ้ นรูปฟลมจากสารเคลือบผิวเชลแล ค ที่มีสูตรสวนผสมแตกตางกัน พบวา
ฟลมสารเคลือบที่มีปริมาณของแข็งรวมสูงขึ้นมีผลทําใหฟลมสารเคลือบผิวมีความหนาเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อพิจารณาความหนาของฟลมสารเคลือบผิวจากไขสกัดใบกะหล่ําปลีเปรียบเทียบกับความหนา
ของฟลมสารเคลือบเชิงพาณิชย แสดงในตารางที่ 4.4 ทําใหคาดคะเนไดวาการถายเทของกาซและ
ไอน้ําซึมผานฟลมจากสารเคลือบผิวไขใบกะหล่ําปลีจะเกิดขึ้นในอัตราที่ต่ํากวา
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ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาสมบัติบางประการของฟลม
ชนิดของฟลม

ความหนา
(Thickne
ss) (mm)

การดูดซับน้ํา
(Water
absorption)
(g water/g
solid)

สมบัติบางประการของฟลม
สมบัติทางความรอน
สมบัติเชิงกล
(Thermal
(Mechanical properties)
properties)

สีของฟลม

Water vapour
transmission
rate
(g m-2·day)

Oxygen transmission
rate
(ml m-2·day)

377.28A
360.96A
239.04B

2,035.441A
1,619.213B
1,338.689B

L*

a*

b*

Melting
temperature:
(Tm; ºC)

Tensile
strength)
(MPa)

3.241A
2.655B

1.316C
2.547B

1.356C
2.529B

40.625C
41.918B

0.259C
0.372B

164.143A
149.367B

1.490C

3.427A

3.191A

51.985A

0.473A

129.201C

-

119.38ก

0.81ก

95.48ก

13.00J
17.21ค

212,782.5-749,805ก

15.70ง

82.90จ

0.709จ
1.050ง

130.00จ
133.64ง

0.22-83.15ข

38.16จ 537,022.3992,985ก

77-86ซ

2.30ช

51.44ช

0.76ฉ

7,866.87ช

ฟลมจากไขสกัดจากใบ
กะหล่ําปลี (Cabbage
wax film: CB-Wax)
CB-Wax-10%
CB-Wax-20%
CB-Wax-30%

0.506A

1.226B

0.514A
0.524A

1.300A
1.335A

ฟลมจากเชลแลค

0.10ก

0.69ก

-

-

ฟลมจากไขคารนูบา

0.15ง

1.05ก

60.35ง

-4.70ง

ฟลมจากไขผึ้ง

0.10ฉ

1.02ญ

65.46ซ

-5.41ซ

17.11ซ

Elongation
(%)

ที่มา: กโศรดา กนกพานนท และคณะ (2555); ขสุทธิลักษณ พุงมณีสกุล และคณะ (2554); คSoradech et al. (2012); งWeller et al. (1998); จRodrigues et al. (2014); ฉ
Velickova et al. (2013); ช Navarro-Tarazaga et al. (2008); ซAbdul Haq et al. (2016); ญKlangmuang and Sothornvit (2016); หมายเหตุ: n=6;
ตัวอักษรเหมือนกันคอลัมนเดียวกัน (ของผลการทดลองที่ไดจากการศึกษานี้) หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางดานสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน 95%
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ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาสมบัติบางประการของฟลม (ตอ)
ชนิดของฟลม

ความหนา
(Thickness)
(mm)

สมบัติบางประการของฟลม
สมบัติทางความรอน
สมบัติเชิงกล (Mechanical properties)
(Thermal
properties)

การดูดซับน้ํา
(Water
absorption)
(g water/g
solid)

สีของฟลม

L*

a*

b*

Melting
temperature:
(Tm: ºC)
328ฏ

Water vapour
transmission
(g m-2·day)

Elongation
(%)
20.70ฏ
42.38ฎ
90-800ณ
119.39น

6.70-1,146ฝ

Oxygen
transmission
rate
(ml m-2·day)

ฟลมจากไคโตซาน
(Chitosan film)
ฟลม LDPE
(Low density
polyethylene)
ฟลมคารบอกซี
เมทิล เซลลูโลส

0.114ฏ

1.21ฏ

94.24ฑ

3.42ฑ

12.25ฑ

0.065ด

-

-

-

-

112.57ณ
120ต

Tensile
strength
(MPa)
13.40ฏ
19.60ฎ
9.0-14.5ณ
6.27น

0.94ถ

1.257ธ

58.26ถ

-6.13ถ

11.26ถ

78.10น

77.74น

27.88ท

303.55ด

62.821ท

ฟลมไบเลเยอร
(Bilayer film เชน
กัวกัม และ แซน
แทนกัม)

0.142ผ

0.932บ

51.00บ

1.00บ

20.10บ

196.70ป

13.31-22.2ป

73.6-273น

144.20ผ

50.000ธ

18.00

ก

600.50ถ
3,480.99ด
7,750ณ

ที่มา: ฎCaner et al. (1998); ฏValenzuela et al. (2013); ฑCasariego et al. (2009); ฒปยพร แซหยอง และคณะ (2556); ณKwon et al. (2002); ดนิตยา ภูงาม (2556);
ต
ณัฐดนัย หาญการสุจริต (2558); ถGhanbarzadeh and Almasi (2011); ทTorres et al. (2012); ธสุจัยพรรณ เข็มแกว และ สุปราณี แกวภิรมย (2559); น
Rachtanapun and Rattanapanone (2011); บOsorio et al. (2011); ปGuo et al. (2014); ผVelickova et al. (2015); ฝWiler et al. (2000)
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ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาสมบัติบางประการของฟลม (ตอ)
ชนิดของฟลม

ความหนา
(Thickness)
(mm)

การดูดซับน้ํา
(Water
absorption)
(g water/g
solid)

ฟลมจากแปงขาวเจา
(Rice flour film)

0.073พ

ฟลมจากเจลาติน และ
ไคโตซาน (Gelatin
and Chitosan film)
ฟลมเจลาตินผสม
สมุนไพร (Gelatin
and selected
herbs film)
ฟลมยืด
(Polyethylene
film)

สมบัติบางประการของฟลม

สีของฟลม
L*

a*

b*

1.42ฟ

-

-

-

0.174-0.243ม

-

-

-

0.326ย

-

43.33ย

0.05ร

-

-

สมบัติทางความรอน
(Thermal
properties)
Melting
temperature
(Tm: ºC)

สมบัติเชิงกล
(Mechanical properties)

Water vapour
transmission
(g m-2·day)

Oxygen transmission
rate
(ml m-2·day)

Tensile
strength
(MPa)

Elongation
(%)

65-170ฟ

1.23-2.69พ
1.60ภ

3.68-14.78พ
2.80ภ

306.11พ

99.23พ

-

-

0.13-10.45ม

11.90-233.60ม

398.10ม

990.95-1,000.10ม

0.27ย

1.6
5ย

-

3.80-26.45ย

10.63-44.58ย

-

-

-

-

109.2-110.9ร

10.04715.514ร

7.80-100ร

20.29ล

550ล

ที่มา: พสายวรุณ มาตรวิจิตร (2554); ฟNithya et al. (2012); ภAmanda et al. (2009); มอภิตา บุญศิริ และคณะ (2551); ยผกาวรรณ นิ่มศิริพัฒนากุล (2557); รKasirajan
and Ngouajio (2012); ลปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ (2541)
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4.5.2 การดูดซับน้ํา (Water absorption)
สมบัติทางดานการดูดซับน้ําของฟลมคือการที่ฟลมสามารถอุมน้ําจากสภาวะแวดลอม
หรือบรรยากาศรวมทั้งน้ําที่ซึมผานออกมาจากผลิตผลแลวฟลมทําการดูดซับน้ําเก็บไว จากการทดลอง
การดูดซับน้ําของฟลมสารเคลือบผิวจากไขสกัดใบกะหล่ําปลี พบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามความเขมขน
ของไขสกัดที่สูงขึ้น (10 20 และ 30% (w/v)) มีคาเทากับ 1.226 1.300 และ 1.335 g water/g solid
ตามลําดับ โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางดานสถิติ (p≤0.05) (ตารางที่ 4.4) เนื่องจากภายใน
ชั้นของฟลมที่มีไขสกัดปริมาณเพิ่มขึ้นโมเลกุลของไขสกัดสามารถเชื่อมจับกับโมเลกุลของสาร ละลาย
อิมัลซิไฟเออรไดมากขึ้น ทําใหภายหลังกระบวนการทําแหงที่มีการระเหยน้ําออก ยังคงมีสวนที่เปน
ของแข็งของสารละลายอิมัลซิไฟเออรที่ผสมอยูรวมกันกับเนื้อของไขสกัด จึงสงผลใหสาม ารถดูดซับน้ํา
เขาไป ภายในโครงสราง ของฟลม ได ทั้งนี้การดูดซับน้ําเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุลของฟลมมีคา
มากกวาแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ําจึงสงผลใหเกิดปรากฏการณที่น้ําถูกดูดซับเขาไปภายในวัตถุของ
ฟลมที่สัมผัส แลวน้ําถูกอุมไวภายในโครงสรางของฟลม (Thakhiew et al., 2010)
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการดูดซับน้ําของฟลมจากไขสกัดใบกะหล่ําปลีมีคาใกลเคียง
กับฟลมสารเคลือบผิวเชิงพาณิชย ไดแก ฟลมสารเคลือบผิวจากไคโตซาน และคารบอกซีเมทิล
เซลลูโลส มีคาเทากับ 1.21 และ 1.257 g water/g solid ตามลําดับ (ตารางที่ 4.4) (Velickova et
al., 2013; Torres et al., 2006) เนื่องจากฟลมทั้ง 3 ชนิด เปนองคประกอบที่ไดจากธรรมชาติและ
ไดมีการเติมสาร ละลาย อิมัลชิไฟเออรเขาในองคประกอบฟลมเชนเดียวกันจึงอาจสงผลใหมีคา
การดูดซับน้ําใกลเคียงกัน ฟลมสารเคลือบผิ วจากไคโตซานมีสมบัติที่ไมสามารถละลายน้ําได
แตมีความสามารถในการดูดซับน้ําไดดีเพราะภายในโครงสรางโมเลกุลของไคโตซานมีสวนที่มีขั้ว
จึงสามารถจับกับโมเลกุลของน้ําและดูดซับน้ําเก็บไว อีกทั้งในกระบวนการพัฒนาฟลม
ไคโตซาน
ไดมี การเติมกลีเซอรอลเขาไปภายในฟลม เนื่องจากกลีเซอรอลมีสมบัติที่สามารถดูดซับน้ําไดดี
(Khalid et al., 2008) นอกจากนี้ ฟลมที่ขึ้นรูปจากสารเคลือบผลจากคารบอกซีเมทิล เซลลูโลสมี
ความสามารถละลายน้ําไดดี แตไมสามารถดูดซับน้ําได เมื่อนํามาพัฒนาเปนฟลมสารเคลือบผิว ไดมีการ
เติมกลีเซอรอลเขาดวยจึงทําใหฟลมดูดซับน้ําไดเพิ่มขึ้น (Hagenmaier, 2004)
4.5.3 คุณภาพดานสี (Colour)
สีเปนคุณลักษณะทางกายภาพแรกที่ผูบริโภคใหความสําคัญในการยืดอายุการเก็บรักษา
ดวยการเคลือบผิวหนาตองคงความเปนธรรมชาติของผักและผลไมไว จากการ ทดสอบคาสีของฟลมที่
พัฒนาจากสารเคลือบผิวไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีที่มีความเขมขนของไขสกัด 3 ระดับ พบวา ฟลมที่มี
ความเขมขนของไขสกัดเพิ่มสูงขึ้นมีแนวโนมของคาความสวาง
(L*) ที่มีคาลดลง โดยฟลมที่มี
ความเขมขนของไขสกัดในปริมาณต่ํา เชน 10 และ 20% (w/v) มีคา L* อยูในชวงที่สูง ซึ่งมีคา
เทากับ 3.241 และ 2.655 ตามลําดับ และฟลมที่มีความเขมขนไขสกัด
10 และ 20% ( w/v)
มีแนวโนม คาความเปนสีแดง (a*) และคาความเปนสีเหลือง (b*) ที่ลดลง กลาวคือ ฟลมที่มี
ความเขมขนไขสกัด 10% (w/v) มีคา a* เทากับ 1.316 และ คา b* เทากับ 1.356 ในขณะที่ ฟลม
มีความเขมขนไขสกัด 20% (w/v) มีคา a* เทากับ 2.547 และ คา b* 2.529 มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางดานสถิติ (p≤0.05) (ตารางที่ 4.4) จากการสังเกตในระหวางการทดลองพบวา เมื่อนําไ ข
ผสมเขากับน้ํากลั่นจะทําใหสีของไขสกัดที่ดั้งเดิมมีสีน้ําตาลเขมเกิดการเจือจาง สงผลใหสีของไขออนลง
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และทําใหมีคาความสวางที่เพิ่มสูงขึ้น แตความเปนสีแดงและสีเหลืองมีคาลดลง เมื่อพิจารณาฟลมที่มี
ความเขมขนไขสกัด 30% (w/v) แสดงใหเห็นวามีคา L* เทากับ 1.490 ซึ่งมีคาความสวางอยูในระดับ
ที่ต่ํา อีกทั้งยังสงผลใหฟลมที่ไดมีคา a* และ คา b* อยูในระดับที่สูง โดยคา a* เทากับ 3.427 และ
คา b* เทากับ 3.191 (ตารางที่ 4.4) ฟลมที่ไดมีลักษณะเปนสีน้ําตาลเขม แมวามีการผสมเจือจาง
กับน้ํากลั่นแตสีของสารเคลือบผิวหนายังมีสีน้ําตาลเขม
เมื่อนําฟลมสารเคลือบผิวจากไขสกัดใบกะหล่ําปลีมาเปรียบเทียบกับฟลมสารเคลือบ ผิว
เชิงพาณิชย พบวา ฟลมจากไขสกัดใบกะหล่ําปลี มีลักษณะสีน้ําตาล และมีคาความสวางที่ต่ํากวา
(ตารางที่ 4.4) การที่ฟลมสารเคลือบผิวเชิงพาณิชยมี คาความสวางที่สูง และสีของฟลมมีแนวโนมไปใน
สีเหลืองออน และสีขาวใส เนื่องจากไขจากธรรมชาติที่นํามาพัฒนาเปนฟลมสารเคลือบผิวสวนมาก
มีโทนสีเปนสีเหลืองออน เชน ไขผึ้ง คารบอกซิล เมทิล เซลลูโลส เจลาติน และคารนูบาร แว็กซ สีขาว
เชน ไคโตซาน นอกจากนี้ กระบวนการสกัดไขจากธรรมชาติ เหลานี้ ตองผานกระบวนการฟอกสี
โดยการใชสารดูดซับสีดวยสารดูดซับ ประเภท ดินเหนียวกัมมันต (Bleacning clay) ถานกัมมันต
(Acitated clay หรือ Activated carbon) สารดูดซับเหลานี้มีสวนชวยดูดซับสิ่งปนเปอนอื่นๆไดชวย
ใหไดไขสกัดที่ไดบริสุทธิ์มากขึ้น (พุทธชาติ แกวแดง , 2544) จึงสงผลใหฟลมที่ไดมีลักษณะมีคา
ความสวางที่เพิ่มขึ้นและมีสีเหลืองออน
4.5.4 สมบัติทางความรอน
สมบัติทางความรอนมีผลตอคุณลักษณะทางดานกายภาพของฟลมสารเคลือบผิว
สมบัตินี้ บงบอกถึงสถานะของฟลมสารเคลือบผิวกับอุณหภูมิในการใชงานที่จะสงผลตอการเก็บรักษา
ผลิตผลภายหลังการเคลือบผิว หากเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมชวยคงสถานะของสารเคลือบผิวไว
(Chambi and Grosso, 2006; อภิตา บุญศิริ และคณะ , 2551) สมบัติทางความ รอนที่ศึกษา
ในงานวิจัยนี้ คือ อุณหภูมิในการหลอมเหลว (Tm) คือ อุณหภูมิที่ทําใหสายโซโมเลกุลสวนที่เปนผลึก
(Crystalline region) สามารถเคลื่อนไหวไดจนเกิดการหลอมตัว (Molten state) (Jinaphan, 2012;
Chambi and Grosso, 2006)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาอุณหภูมิ Tm ของฟลมสารเค ลือบผิวไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
พบวา คา Tm มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อปริมาณของไขส กัดเพิ่มสูงขึ้น และมีคาเท า 40.625 41.918
และ 51.985°C ตามลําดับของความเขมขน ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางดานสถิติ (p≤0.05)
(ตารางที่ 4.4) เมื่อเปรียบเทียบคา Tm ของฟล มสารเคลือบผิวจากไขสกัดใบกะหล่ําปลีกับสารเคลือบ
ผิวเชิงพาณิชย แสดงใหเห็นวามีคา Tm ต่ํากวาฟลมสารเคลือบผิวเชิงพาณิชย (ตารางที่ 4.4) เนื่องจาก
ไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีมีองคประกอบไขมันหลายชนิดรวมตัวกันอยูภายใน หากพิจารณาจากลักษณะ
ภายนอกแสดงใหทราบวาจัดอยู ใน กลุมกรดไขมันชนิดอิ่มตัว เพราะมีลักษณะเปนของแข็งที่
อุณหภูมิหอง ประกอบไปดวย กรดลอริก กรดไมริสติก กรดปาลมาติก และกรดสเตรียริก ที่มีอุณหภูมิ
การหลอมเหลว เทากับ 44.2 53.9 63.1 และ 69.8ºC จึงสงผลใหจุดหลอมเหลวของฟลม สารเคลือบ
ผิวไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีมีคา ในชวงต่ําตามชนิดองคประกอบ ของไข (Gutierrez and Del Rio,
2003) ทั้งนี้ฟลมสารเคลือบผิวจากไขสกัดใบกะหล่ําปลีมีคา Tm ต่ํากวาฟลมสารเคลือบ ผิว ในเชิง
พาณิชย เชน ไคโตซาน ซึ่งมีคา Tm เทากับ 328°C (ตารางที่ 4.4) เนื่องจากไคโตซานมีโครงสรางผลึกที่
แข็งแรง ภาคอุตสาหกรรมไดเพิ่มสารพลาสติไซเซอรเขากับไคโตซานสงผลใหการจัดเรียงโครงสรางของ
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โมเลกุลไคโตซานเปนระเบียบเพิ่มขึ้น ผลึกที่เกิดขึ้นมีความแข็งแรงสูงมากจึงสงผลใหสายโซโมเลกุลไม
สามารถเคลื่อนไหวไดจึงตองมีใชอุณหภูมิที่สูงมากในการหลอมเหลว (Lazaridou and Biliaderis,
2002) สอดคลองกับรายงานการวิจัย Guo et al. (2014) ศึกษาอุณหภูมิการหลอมเหลวของฟลม
ไบเลเยอร ประกอบดวย กัวกัม และ แซนแทนกัม พบวา มีคาเทากับ 196.70°C (ตารางที่ 4.4) เพราะ
ฟลมไบเลเยอรเปนการทํางานรวมกันของสารสกัด 2 ชนิด ซึ่งแซนแทนกัมมีลักษณะโครงสราง เปน
แบบกิ่ง เมื่อนํามาผสมกับกัวกัมที่มีคุณสมบัติเปนสาร ละลายอิมัลซิไฟเออรแลวใหความรอนจึงทําให
โครงสรางของแซนแทนกัมเกิดการจัดเรียงตัวใหมภายหลังจากระเหยตัวทําละลายออกสงผลใหสายโซ
โมเลกุลภายในพอลิเมอรมีผลึกที่แข็งแรง ดังนั้นการที่จะใหสายโซโมเลกุลสวนที่ เปนผลึกเคลื่อนไหว
แลวเกิดการหลอมเหลวตองใชอุณหภูมิที่สูงมาก (Hoque et al., 2011)
4.5.5 สมบัติเชิงกล (Mechanical properties)
4.5.5.1 คาความทนแรงดึง
จากการทดสอบคาความทนแรงดึงของฟลมสารเคลือบผิวจากไขสกัด
ใบกะหล่ําปลี จากตารางที่ 4.4 พบวา ฟลมที่มีความเขมขนของไขสกัดเพิ่มขึ้นสงผลให คาการทดแรงดึง
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามไปดวย และมีคาเทากับ 0.259 0.372 และ 0.473 MPa ตามลําดับของความ
เขมขนของสารละลาย โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางดานสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากปริมาณ
ไขสกัดที่เพิ่มสู งขึ้นทําใหมีของแข็งที่ไมละลายน้ําไดคงอยูในพอลิเมอรจํานวนมาก ประกอบกับการ
ทํางานของสารละลายอิมัลซิไฟเออร ทําหนาที่ในการเชื่อมโมเลกุลของไขสกัดใหจับกับตัวทําละลายให
มีการจัดเรียงตัวกันอยางความหนาแนนและเปนระเบียบ จึงสงผลใหสายโซโมเลกุลของพอลิเมอรเกิด
ผลึกที่แข็งแรงและชวยใหพันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลของพอลิเมอรมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นทําให
คาความทนแรงดึงขาดสูงขึ้น (Ebewele, 2000; Mali et al., 2005) เมื่อเปรียบเทียบกับฟลม
สารเคลือบผิวเชิงพาณิชย พบวา มีคาทนแรงดึงที่ต่ํากวาฟลมสารเคลือบ เชิงพาณิชยในทุกๆ ประเภท
(ตารางที่ 4.4) เนื่องจากไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีจากการสังเกตของผูวิจัยพบวาโครงสรางผลึกมีความ
เปราะ แตกหักงาย และไมทนแรงสัมผัส แตไดมีการเพิ่มสารสารละลายอิมัลซิไฟเออรเขาใน
องคประกอบจึงทําใหฟลมมีโครงสรางผลึกที่แข็งแรงมากขึ้นกว าเดิม แตยังมีคาความทนแรงดึงนอย
กวาฟลมสารเคลือบผิวเชิงพาณิชย
4.5.5.2 เปอรเซ็นตการยืดตัว
การทดสอบเปอรเซ็นตการยืดตัวของฟลมสารเคลือบผิวไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
พบวา เมื่อความเขมขนของไขสกัดเพิ่มขึ้นเปอรเซ็นตการยืดตัวมีคาลดลง และมีคาเทากับ 164.143
149.367 และ 129.201% ตามลําดับของความเขมขนสารเคลือบผิว มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางดานสถิติ (p≤0.05) (ตารางที่ 4.4) เนื่องจากปริมาณของไขสกัดที่เพิ่มสูงขึ้นจะทําใหโครงสราง
โมเลกุลของสายโซเกิดผลึกที่แข็งมากขึ้น แตฟลมมีความ เปราะ และแตกหักงายจึ งทําใหมีเปอรเซ็นต
การยืดตัวลดลง (Ebewele, 2000) หากนํามาเปรียบเทียบกับฟลมสารเคลือบผิวเชิงพาณิชย พบวา
ฟลมสารเคลือบผิวจากไขสกัดใบกะหล่ําปลีมีเปอรเซ็นตการยืดตัวสูงกวาฟลมสารเคลือบผิวเชิงพาณิชย
ทุกๆ ประเภท ยกเวนฟลมสารเคลือบผิวที่มีความเขมขนไขสกัด 30% (w/v) มีคาต่ํากวาสารเคลือบผิว
เชิงพาณิชย ชนิดคารนูบา (ตารางที่ 4.4) อาจเปนผลตอของปจจัยหลายประการ เชน ลักษณะของ
พอลิเมอรของไขที่ใช หรืออาจเปนชนิดของอิมัลซิฟายเออรที่เติมลงไป
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4.5.6 อัตราการซึมผานฟลมของ ไอน้ํา (Water vapour transmission: WVTR) และ
กาซออกซิเจน (Oxygen transmission rate; OTR)
จากการทดสอบอัตราการซึมผานฟลมที่ขึ้นรูปจากสารเคลือบผิวของไอน้ํา พบวา
มีคาลดลงเมื่อความเขมขนของสารละลายเพิ่มขึ้น โดยคา WVTR เทากับ 377.28 360.96 และ
239.04 g m-2·day ตามลําดับของสารละลาย เมื่อพิจารณาอัตราการซึมผานฟลมของกาซออกซิเจน
พบวา มีแนวโนมที่เหมือนกันและมีคาเทากับ 2,035.44 1,619.21 และ 1,338.68 ml m-2·day
ตามลําดับของสารละลาย มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางดานสถิติ (p≤0.05) (ตารางที่ 4.4)
ปริมาณไขสกัดเพิ่มขึ้นสงผลใหโครงสรางมีความหนาแนนภายในโครงสรางพอลิเมอรเพิ่มมากขึ้น สงผล
ใหฟลมมีความหนาเพิ่มขึ้น (แสดงในหัวขอที่ 4.5.1) และนําไปสูการถายโอนมวลของไอน้ําและ
กาซออกซิเจนเกิดขึ้นไดในอัตราที่ต่ําจึงทําใหคา WVTR และ OTR มีคาที่ต่ําลง
เมื่อเปรียบเทียบฟลมที่พัฒนาขึ้นกับฟลมสารเคลือบผิวเชิงพาณิชย
แสดงใหเห็นวา
ฟลมสารเคลือบผิวจากไขสกัดใบกะหล่ําปลีมีคา
WVTR สูงกวาฟลมสารเคลือบผิวเชิงพาณิชย
ทุกประเภท (ตารางที่ 4.4) ในขณะที่เมื่อนําคา OTR ของฟลมสารเคลือบผิวจากไขสกัดใบกะห ล่ําปลี
เปรียบเทียบกับฟลมสารเคลือบผิวเชิงพาณิชย แสดงในตารางที่ 8 พบวา มีคา OTR ต่ํากวาฟลม
สารเคลือบผิวเชิงพาณิชย ประเภท ฟลมเชลแลค คารนูบา ไขผึ้ง และ LDPE (ตารางที่ 4.4) เนื่องจาก
ฟลมจากไขสกัดใบกะหล่ําปลีมีความหนาสูงกวาฟลมในเชิงพาณิชยที่ก ลาวมาขางตน จึงสงผลใหความ
ตานทางการซึมผานของกาชออกซิเจนที่ซึมผานฟลมมีคาอยูในชวงที่ต่ํา
4.5.7 สรุปการคัดเลือกความเขมขนของฟลมสารเคลือบผิว
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกฟลมสารเ คลือบผิวที่มีองคประกอบไขสกัด ความ
เขมขน 10% (w/v) เพื่อนํา ไปศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวในการยืดอายุการเก็บรักษาของ
พริกหวาน (ผลการศึกษาแสดงในบทที่ 5 ลําดับตอไป) โดยการคัดเลือกครั้งนี้ไดพิจารณาจากสมบัติ
ของฟลมสารเคลือบผิว ไดแก คาสี (เชน L* a* และ b*) เพราะฟลมสารเคลือบผิวที่มีความเขมขน
ไขสกัด 10% (w/v) มีคาความสวางที่สูง และมีแนวโนมสีน้ําตาลอมเหลืองออน ดังนั้นเมื่อนํามาเคลือบ
ลงบนผิวหนาของผักและผลไมจึงทําไมทําใหสีของผักและผลไมเปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้เพิ่ม
ความมันวาวใหผักและผลไมนารับประทานเปนที่ยอมรับของผูบริโภค คาการดูดซับน้ํา
ของ
ฟลมสารเคลือบผิวความเขมขนไขสกัด 10% (w/v) อยูในชวงระดับต่ํา (1.226 g water/g solid)
จึงสงผลดีเมื่อนําไปเคลือบลงบนผิวหนาของผักและผลไมแลวจะไมเกิดการอุมน้ําที่ซึมผานออกมาจาก
ภายในผลไมไว หากฟลมสารเคลือบผิวที่มีการดูดซับน้ําได สูงทําใหน้ําถูกดูดซับไวในฟลมแลวสงผลให
เกิดคุณลักษณะที่ไมพึงประสงค เมื่อผูบริโภครับประทานผักและผลไมเขาไปทําใหรับรูถึงความไมเปน
ธรรมชาติของผักและผลไมจนไมเปนที่ยอมรับ และทําใหเกิดการเจริญของเชื้อยีส ต-ราที่สงผลใหเกิด
การเนาเสียได (Arvanitoyannis et al. 1998)
นอกจากนี้ยังพิจารณาจากอัตราการซึมผานฟลมของไอน้ํา และกาซออกซิเจน โดยฟลม
สารเคลือบผิวที่มีความเขมขนไขสกัดที่ 10% (w/v) อยูในระดับสูงกวาความเขมขนอื่น ๆ ซึ่งผักและ
ผลไมเมื่อผานการเคลือบผิวยังมีความจําเปนตองมีการแลกเปลี่ย นไอน้ําและกาชออกซิเจนกับภายนอก
สิ่งแวดลอมอยู เพื่อเปนการระบายความรอนดวยการคายน้ําออกและน้ําเกิดการซึมผานชั้นของฟลม
ออกมายังภายนอกสิ่งแวดลอม และการแลกเปลี่ยนกาชออกซิเจนนําไปใชในกระบวนการหายใจ
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เพื่อใหเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมตอไป ดังนั้นฟลมสารเคลื อบผิวจึงมีความจําเปนตองสามารถ
แลกเปลี่ยนไอน้ําและกาชออกซิเจนที่อยูในระดับที่เหมาะสม และสมบัติดานตาง ๆ มีคาใกลเคียงกับ
ฟลมสารเคลือบผิวที่ใชในเชิงพาณิชย จึงจะไมสงผลเสียตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาของผัก
และผลไมภายหลังการเก็บเกี่ยว
ทั้งนี้เมื่อ พิจารณาสมบัติการยอมใหออกซิเจนซึมผานฟลมที่ขึ้นรูปจากสารเคลือบผิว
CB-wax ซึ่งมีเทากับ 2.40 x10-8 mol s-1 (คํานวณ จากพื้นที่ผิวของฟลมเทากับ 0.024 m2 หรือเปน
ขนาดพื้นที่ผิวของพริกหวาน 1 ลูก) พบวา มีคาสูงกวาอัตราการหายใจของพริกหวานที่เคลือบ ผิวดวย
CB-wax (3.30x10-9-7.73x10-9 mol s-1 คํานวณจากน้ําหนักเฉลี่ยของพริกหวาน 1 ลูก ซึ่งเทากับ
0.164 kg) ผลการเปรียบเทียบแสดงใหทราบวา กาซออกซิเจนที่แพรผานฟลมของสารเคลือบผิวไปยัง
เนื้อเยื่อของพริกหวานมีปริมาณที่เพียงพอสําหรับการหายใจ สงผลใหพริกหวานมี กระบวนการหายใจ
แบบใชออกซิเจนโดยปกติ ผลการศึกษานี้สนับสนุนการใชประโยชนของสารเคลือบผิว CB-wax กับผัก
และผลไมสด
4.6 สรุปประเด็นสําคัญ
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวากระบวนการสกัดที่เลือกใชสามารถสกัดไขจากใบกะหล่ําปลีได
ปริมาณที่พอเหมาะ ไขที่สกัดไดมีสมบัติทางเคมี และกายภาพที่คลายกับไขที่ใชงานในเชิงพานิชยอื่น ๆ
นอกจากนี้ไขสามารถพัฒนาตอเปนสารละลายอิมัลชันที่ไมแยกชั้นและสามารถเคลือบและยึดผิวหนา
ผักและผลไมได เมื่อทําการศึกษาสมบัติ ฟลมที่ขึ้น รูปจากสารละลายอิมัลชัน ความเขมขนตาง ๆ พบวา
มีสมบัติที่ใกลเคียงกับฟลมจากสารเคลือบผิวเชิงพาณิชยหลายประเภทที่มีการใชงานจริงอยูในปจจุบัน
ทั้งนี้ผูวิจัยคัดเลือกสารเคลือบผิวที่ความเขมขน ของสารละลายเทากับ 10% (w/v) เพื่อนําไปศึกษา
คุณภาพการเคลือบผิวของผักและผลไมตอไป

บทที่ 5
ผลของสารเคลือบผิวหนาสกัดจากไขใบกะหล่ําปลีตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
พริกหวานสดระหวางการเก็บรักษา
5.1 บทนํา
บทนี้นําเสนอผลของสารเคลือบผิวหนาที่พัฒนาจากไขสกัดใบกะหล่ําปลี (สารเคลือบผิวหนา
CB-Wax) ตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของของพริกหวานระหวางการเก็บ รักษา โดยเปรียบเทียบผล
ดังกลาวกับการเคลือบผิวหนาของพริกหวาน สดดวยสารเคลือบผิวไคโตซาน และการไมเคลือบผิวหนา
(สิ่งทดลองควบคุม หรือ Control) เพื่อนํามาเปนขอมูลสนับสนุนสมบัติและศักยภาพเชิงพาณิชยของ
สารเคลือบผิวหนา CB-Wax การศึกษานี้ไดใชพริกหวานเ ปนผลิตผลตัวอยาง (Demonstrative
produce) เนื่องจากมีมูลคาทางการตลาดที่สูงและมีแนวโนมที่จะเกิดการเสื่อมเสียไดงายในสภาวะ
การเก็บรักษาที่ไมเหมาะสม ผลการศึกษาไดนําเสนอในหัวขอตอไป
5.2 คุณภาพทางกายภาพ
5.2.1 ลักษณะปรากฏภายนอก
ลักษณะปรากฏภายนอกของผักและ ผลไมสดเปนสิ่งที่สามารถดึงดูดใจใหผูบริโภค
ให มีความสนใจในตัวของผลิตผลและเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อไปบริโภค ลักษณะภายนอก
ที่
สําคัญ ไดแก ลักษณะผิวหนาโดยรวม รอยช้ํา การเหี่ยวยน การเจริญของเชื้อยีสตและรา (Plotto,
2004 ) จากการศึกษาลัก ษณะปรากฏของพริกหวานสดที่ผานการเคลือบหนาดวยสารเคลือบผิว
CB-Wax เก็บรักษา ที่อุณหภูมิ 10°C เปนเวลา 21 วัน พบวา พริกหวานไมมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะปรากฏภายนอกที่แตกตางจากวันที่ 0 (ตารางที่ 5.1 และ 5.2) แตภายหลัง 21 วัน ลักษณะ
ปรากฏที่ มีรอยเหี่ยวยนบาง แตไมมีรอยช้ําและไมมีการเจริญของเชื้อจุลินทรีย ผลการศึกษาดังกลาว
คลายคลึงกันกับพริกหวานที่ผานการเคลือบผิวหนาดวยไคโตซาน การเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
ภายนอกดังกลาวเปนผลจากสารเคลือบผิวมีสมบัติในการชะลอการซึมผานของไอน้ําและ
การแลกเปลี่ยนกาช ดังนั้นจึงสามารถชะลอการสูญเสียน้ําและกระบวนการเมตาบอลิซึม นอกจากนี้
สารเคลือบผิวทําหนาที่เพิ่มความแข็งแรงเปนเกาะปองกันบริเวณผิวหนาของพริกหวานที่อาจเกิด
การกระแทกหรือสัมผัสกับภาชนะบรรจุ ทําใหไมเกิดรอยช้ําไดงาย และทําหนา
ที่ในการปองกัน
การเจริญของเชื้อจุลินทรียจากการปนเปอนที่บริเวณผิวหนา (Kader, 1983; Pen and Jiang, 2003)
เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพริก

79
หวานที่เคลือบดวย CB-Wax หรือไคโตซาน กับพริกหวาน สดที่ไมผานการเคลือบผิว พบ วา ภายหลัง
จากการเก็บรักษา 5 วัน พริกหวาน สดของสิ่งทดลองควบคุมเริ่มมีรอยช้ํา ผิวหนามีการเหี่ยวยน ไมมี
ความมันวาว และพริกหวานบางผลมีการเจริญของเชื้อจุลินทรียบริเวณขั้วผล และผิวหนาบางสวน
(ตารางที่ 5.1 และ 5.2)
ผลของการเคลือบผิวหนาที่ชวยชะลอการเ ปลี่ยนแปลงคุณภาพของลักษณะปรากฏ
สอดคลองกับงานวิจัยอื่นๆ เชน Abad-Ullah et al. (2017) รายงานวา การเคลือบผิวหนาพริกหวาน
สดดวยสารเคลือบผิวกัมอะราบิก 12% (w/v) ชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกของ
พริกหวานสดได โดยเฉพาะชะลอการเหี่ยวยนของผิวหนา แล ะการเจริญของเชื้อจุลินทรียที่สงผลตอ
การเนาเสียของพริกหวาน สดภายหลังการเก็บรักษาได สอดคลองกับรายงานของ Baldwin et al.
(1999) ที่ไดศึกษาการเคลือบผิวมะมวงดวยสารเคลือบผิวคารนูบารแว็ กซ และไฮดรอกซิลโพรพิล
เซลลูโลสที่มีความเขมขน ไขสกัด 5 และ 10.8% (w/v) ตามลําดับ พบวา การเคลือบผิวหนามะมวง
ดวยสารเคลือบผิวทั้ง 2 ประเภท สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอก เชน การเหี่ยว
การเกิดรอยช้ํา และการเจริญของเชื้อจุลินทรียได วาสนา พิทักษพล และคณะ (2553) รายงานวา
ลองกองที่ผานการเคลือบผิวหนาดวยสารละลายไ คโตซาน ที่ระดับความเขมขน 0.25 และ 0.5%
(w/v) มีแนวโนมชวยลดการเหี่ยว การเกิดสีน้ําตาลบริเวณเปลือกนอก และผิวเนื้อภายในผล รวม ทั้ง
ชวยลดการเนาเสียของผลลองกอง ที่เกิดจากการเขาทําลายของเชื้อจุลินทรียได เนื่องจากไคโตซานมี
สมบัติในการตานทานการเจริญของเชื้อจุลิ นทรีย โดยเขาทําลายผนังเซลสและขัดขวางการทํางานของ
ทางเดินอาหารของเชื้อจุลินทรียทําใหไมสามารถเจริญตอได
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หมายเหตุ: เครื่องหมาย + หมายถึง มีการเปลี่ยนอยางชัดเจน เครื่องหมาย − หมายถึง ไมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอยางชัดเจน และ สัญลักษณ § หมายถึง ไมมีความมันวาว

พริกหวานเคลือบผิวหนาดวย Chitosan

พริกหวานเคลือบผิวหนาดวย CB-wax

สิ่งทดลอง
พริกหวานไมผานการเคลือบผิวหนา (Control)

ตารางที่ 5.1 ผลการสังเกตลักษณะปรากฏภายนอกผิวหนาของพริกหวานดวยตาเปลา ภายหลังการเก็บรักษา ที่ อุณหภูมิ 10°C เปนเวลา 21 วัน
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ตารางที่ 5.2 ลักษณะภายนอกของพริกหวานที่ผานการเคลือบผิวหนาและไมผานการเคลือบ
ผิวหนา เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C ในระยะเวลาตางๆ ของการเก็บรักษา 21 วัน
วันที่

1

3

5

พริกหวานไมผานการเคลือบ
ผิวหนา (control)

พริกหวานผานการเคลือบผิวหนา
ดวย CB-wax

พริกหวานผานการเคลือบผิวหนา
ดวย Chitosan
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ตารางที่ 5.2 ลักษณะภายนอกของพริกหวานที่ผานการเคลือบผิวหนาและไมผานการเคลือบ
ผิวหนา เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C ในระยะเวลาตางๆ ของการเก็บรักษา 21 วัน
(ตอ)
วันที่

7

14

21

พริกหวานไมผานการเคลือบ
ผิวหนา (control)

พริกหวานผานการเคลือบผิวหนา
ดวย CB-wax

พริกหวานผานการเคลือบผิวหนา
ดวย Chitosan

5.2.2 การเปลี่ยนแปลงสี
สีเปนลักษณะภายนอกของผักและผลไมที่บงบอกถึงดัชนีบงชี้ความออน -แกของผักหรือ
ผลไมชนิดนั้น ๆ สีเปลือกมีส วนชวยในการดึงดูดความนาสนใจใหนารับประทานทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจซื้อผลิตผล (Nigel et al., 1997; สถาพร คําหอม, 2559) ผลการศึกษาแสดงใหทราบวา
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสีพริกหวานสดในทุกสิ่งทดลอง คือ คาความสวาง (L*) ของพริกหวานสด
ที่เคลือบผิวดวย CB-wax หรือ ไคโตซานมีแนวโนมคงที่ตลอดอายุการเก็บรักษา (มีคาอยูในชวง 45.046.0) แตคา L* ของพริกหวานสดที่ไมไดเคลือบผิวมีคาเฉลี่ยที่ลดลงอยางชัดเจนภายหลังจากเก็บรักษา
14 วัน (ภาพที่ 5.1) คา a* มีคาลดลงอยางตอเนื่องตลอดการเก็บรักษา แตคา a* ของพริก หวานสด
ที่ไมไดเคลือบมีคาลดลงมากกวาอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับคา a* ของพริกหวานสดที่เคลือบ
ดวย CB-Wax หรือไคโตซาน (ภาพที่ 5.1) ในขณะที่คา b* ของพริกหวาน สดที่เคลือบดวย CB-Wax
หรือ ไคโตซานลดลงภายในชวง 5 วันแรก จากนั้นจะคงที่ตลอดอายุการ เก็บรักษา (คา b* ในสภาวะ
คงที่อยูในชวง 28.0-24.9) ในขณะที่คา b* ของพริกหวาน สดที่ไมไดเคลือบมีคาลดลงอยางตอเนื่อง
เมื่อพิจารณาคา hue angle (hº) พบวามีแนวโนมที่จะคงที่ แตคา hº ของพริกหวานสดที่ไมไดเคลือบ
ผิวมีคาเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยของ hº ของพริ กหวานสดเคลือบผิวดวย CB-Wax หรือไคโตซาน (ภาพที่
5.1)
ผลการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวาการเคลือบผิวสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสี
ของพริกหวาน สดได นอกจากนี้สารเคลือบผิวมีสวนชวยเพิ่มความสวาง และความมันวาวใหแก
ผิวหนาของพริกหวาน สด เนื่องจากสาร เคลือบผิวทําหนาที่จํากัดการแลกเปลี่ยนกาชออกซิเจน
จึงสงผลใหกระบวนการเมตาบอลิซึมของพริกหวาน
สดที่สามารถทําให สารกลุมแคโรทีนอยด
ใหเปลี่ยนสี (เชน จากสีเหลืองไปเปนสีน้ําตาล ) เกิดขึ้นในอัตราที่ชาลง (Marty and Berset, 1990;
Trebitsh et al., 1993) จึงทําใหสีของพริกหวาน สดยังคงความเปนสีเหลืองที่มากกวาพริกหวาน สด
ที่ไมเคลือบผิว จากการศึกษาของ Abad-Ullah et al. (2017) รายงานวา การเคลือบผิวหนา ของ
พริกหวานดวยสารเคลือบผิว เจลวานหางจระเข ความเขมขน 4-6% (w/v) และ กัมอะราบิก
ความเขมขน 6-12% (w/v) เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 8°C เปนเวลา 24 วัน พบวา การเคลือบผิวสงผลให
พริกหวาน สดมีคา L*และความมันวาวที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้คา a* และคา b* มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตามระยะเวลาในการเก็บรักษา ซึ่งสอดคลองกับผลก ารศึกษานี้ ในทํานองเดียวกัน Lerdthanangkul
and Krochta (1996) รายงานวา การเคลือบผิวหนาพริกหวานสดสีเขียวดวยสารเคลือบผิวเวยโปรตีน
ไอโซเลต (Whey protein isolate) ความเขมขนเวยโปรตีน 10 (w/v) และโซเดียมคารซิเนตผสมไขผึ้ง
(Sodium caseinate mixed with beeswax) โซเดียมคารซิเนต ความเขมขน 10% (w/v) ตอ ไขผึ้ง
ความเขมขน 30% (w/v) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10°C เปนเวลา 20 วัน พบวา พริกหวาน สดสีเขียว
ที่ผานการเคลือบผิวหนาในทุกสิ่งทดลองไมเกิดการเปลี่ยนแปลงคาสี จากการศึกษาของ
วาสนา
พิทักษพล และคณะ (2558) รายงานวา มะนาว สดที่เคลือบผิวหนาดวยสารเคลือบผิวคารบอกซีเมทิล
เซลลูโลส ที่ความเขมขน 0.5-2.0% (w/v) มีการเปลี่ยนแปลงคาสีของมะนาว สดที่ชากวามะนาวสดที่
ไมผานการเคลือบผิว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสีเปนสีเหลืองไดอยางรวดเร็วและไมเปนที่ยอมรั
บของ
ผูบริโภค
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ภาพที่ 5.1 การเปลี่ยนแปลงคาสี L* a* b* และ hº ของพริกหวานสด เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
10°C ในระยะเวลาตางๆเปนเวลา 21 วัน (คา average ± standard error; n=18)
5.2.3 การสูญเสียน้ําหนักของพริกหวานสด
การสูญเสียน้ําหนักข องผลิตผลซึ่งเกิดจากการสูญเสียไอน้ําในระหวางการเก็บรักษา
เปนสาเหตุสําคัญที่สงผลตอการสูญเสียมูลคาทางการตลาด การนําสารเคลือบผิวมาชวยในการชะลอ
การสูญเสียน้ําหนักจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแกไขปญหานี้ได โดยสารเคลือบผิวภายหลัง
การเคลือบลงบนผิว หนาของพริกหวาน สดแลวเกิดการฟอรมตัวเปนฟลมบางคลุมบริเวณปากใบสงผล
ใหไอน้ํา หรือ ความชื้นที่อยูภายในผลิตผลแพรผานออกมาสูภายนอกสิ่งแวดลอมไดในระดับต่ําจึงสงผล
ใหการสูญเสียน้ําหนักของผลิตผลเกิดขึ้นไดในระดับต่ํา (Watada and Qi, 1999) ผลการศึกษา
แสดงใหทราบวาพริกหวานสดทุกสิ่งทดลองมีแนวโนมการสูญเสียน้ําหนักเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แตรอยละ
การสูญเสียน้ําหนักของพริกหวานที่เคลือบผิวหนาดวย CB-Wax หรือไคโตซานมีคาต่ํากวาพริกหวาน
ที่ไมเคลือบผิวหนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤0.05) (ภาพที่ 5.2) การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผล
เนื่องจากสารเคลือบผิวทําหนาที่ในการเปนอุปสรรคในการขัดขวางการซึมผานของน้ําที่อยูภายในผล
ของพริกหวานสดออกมาสูภายนอกสิ่งแวดลอม ดังที่ไดอภิปรายในหัวขอ 4.4.4 (Hagenmaier, 2002;
Valverde et al., 2005) จึงสงผลใหการสูญเสียน้ําหนักของพริกหวาน ที่ผานการเคลือบผิวเกิดขึ้นได
นอยลง
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ภาพที่ 5.2 1รอยละการสูญเสียน้ําหนักของพริกหวานสดที่ผานการเคลือบผิวหนาดวย CB-wax
และไคโตซาน (Chitosan) เปรียบเทียบกับพริกหวานสดที่ไมผานการเคลือบผิว
(Control) เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C ในชวงระยเวลาตางๆ เปนเวลา 10 วัน
(คา average ± standard error; n=6)
ผลการทดลองในการวิจัยนี้สอดคลองกับการศึกษาที่รายงานในเอกสารอางอิง
เชน Abad-Ullah et al. (2017) รายงานวา พริกหวาน สดที่ผานการเคลือบผิวดวยเจลวานหางจระเข
หรือ กัมอะราบิก มีแนวโนมการสูญเสียน้ําหนักในระดับที่ต่ํากวาพริกหวาน สดที่ไมผานการเคลือบผิว
ในขณะที่ Lerdthanangkul and Krochta (1996) รายงานวา พริกหวาน สดที่ผานการเคลือบผิวดวย
สารเคลือบผิวโซเดียมคารซิเนต และโซเดียมคารซิเนตผสมไขผึ้ง มีแนวโนมการสูญเสียน้ําหนักในระดับ
ต่ํา (2.00-7.00%) ซึ่งมีคาต่ํากวาพริกหวาน สดสีที่เคลือบดวย เวยโปรตีน ไอโซเลต (3.00-10.10%)
อาจเนื่องจากสารเคลือบผิวเวยโปรตีน ไอโซเลตมีความเปราะ แตกหักงายจึงสงผลใหในระหวาง
การเก็บรักษาเคลือบผิวที่เคลื อบอยูบริเวณผิวหนาของพริกหวาน สดหลุดลอกไปจึงสงผลใหมีการ
สูญเสียน้ําหนักที่เพิ่มสูงขึ้นใกลเคียงกับพริกหวาน สดที่ไมผานการเคลือบผิว (3.00-9.80%) ทั้งนี้
วาสนา พิทักษพล และคณะ (2558) รายงานผลการสูญเสียน้ําหนักของ มะนาวที่เคลือบผิวหนาดวย
สารเคลือบผิวคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส พบวา มะนาวที่ผานการเคลือบผิวในทุกสิ่งทดลองมีการสูญเสีย
น้ําหนักในระดับที่ต่ํากวามะนาวสดที่ไมผานการเคลือบผิว
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การศึกษารอยละการสูญเสียน้ําหนัก อัตราการหายใจ และความเขมขนของกาชออกซิเจน และคารบอนไดออกไซดภายใน ไดมีการเก็บรักษาและทดสอ บคุณภาพเปนระยะเวลา
10 วัน เนื่องจากเครื่อง วัดและวิเคราะหความเขมขน กาซออกซิ เจนและคารบอนไดออกไซด MAP test ที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดขัดของไมสามารถ
ดําเนินงานได ผูวิจัยจึงมีความจําเปนตองไปทําการทดสอบที่ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) จากผลการทดสอบ พบวา ภายหลังการเก็บรักษา 7-10 วัน ความเขมขน
กาซเขาสูสภาวะคงที่ (steady-state) สภาวะความเขมขนของกาซดังกลาวแสดงใหทราบวาอัตราแลกเปลี่ยนกาซผานผิวของพริกหวานเทากับอัตราการใชกาซออกซิเจ นหรือการผลิต
กาซคารบอนไดออกไซด ผูวิจัยจึงไดคาดคะเนวาระดับความเขมขนของกาซทั้งสองในวันที่ 14 และ 21 จะมีคาใกลเคียงหรือเทากับคาที่วัดไดในวันที่ 10 เนื่องจากอัตราการหายใจของ
พริกหวานที่ 10ºC มีคาที่ไมสูงมาก (ผลแสดงในหัวขอตอไปในบททนี้) กรอปกับระยะเวลาในการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการที่ MTEC มีจํากัด ดังนั้นผูวิจัยจึงไมไดดําเนินการวัดกาซ
ในวันที่ 14 และ 21 ตามสาเหตุและขอจํากัดที่ไดนําเสนอขางตน
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5.2.4 ความแนนเนื้อของพริกหวานสด
ลักษณะความแนนเนื้อเปนดัชนีที่บงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาของผัก
หรือ ผลไม เชน การสุก ผลิตผลบางชนิดมีความจําเปนตองรักษาความแนนเนื้อไวในระหวาง
การเก็บรักษาตามความตองการของผูบริโภค ทั้งนี้กระบวนการสุก การสูญเสียน้ํา และการเนาเสีย
สงผลตอความแนนเนื้อของผลิตผล รวมทั้งพริกหวาน มะนาว และกระเจี๊ยบเขียว
(McGuire
and Hallman, 1995) ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงความแนนเนื้อของพริกหวาน สดในระหวาง
การเก็บรักษาพบวา ความแนนเนื้อ (แสดงโดยคาแรงสูงสุด หรือ Maximum force) มีแนวโนมลดลง
แตการเปลี่ยนแปลงความแนนเนื้อของพริกหวานสดที่ผานการเคลือบผิวดวย CB-Wax หรือไคโตซานมี
การเปลี่ยนแปลงนอยกวา (มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 26.00-20.00 N) การเปลี่ยนแปลงของพริกหวาน สดที่
ไมไดเคลือบผิวหนา (มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 18.00-6.00 N (ภาพที่ 5.3) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงเนื้อ
สัมผัสนี้สอดคลองกับการสูญเสียน้ําหนัก (หัวขอ 5.2.3) อันสืบเนื่องจากสารเคลือบผิวทําหนาที่ในการ
ชะลอการสูญเสียน้ํา และจํากัดการแลกเปลี่ยนกาชทําใหพริกหวานมีอัตราการหายใจเขาสูสภาวะ
การชรา หรือการสุกไดชาลง (Elsheshetawy et al., 2016)

ภาพที่ 5.3 การเปลี่ยนแปลงความแนนเนื้อของพริกหวานสดที่ผานการเคลือบผิวหนาดวย
CB-wax และ ไคโตซาน เปรียบเทียบกับพริกหวานสดที่ไมผานการเคลือบผิว
เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C เปนระยะเวลา 21 วัน (คา average ± standard
error; n=18)
ผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยที่รา ยงานเกี่ยวกับการชะลอการเปลี่ยนแปลง
ความแนนเนื้อของพริกหวานดวยสารเคลือบผิวอื่น ๆ เชน สารเคลือบผิว เวยโปรตีน ไอโซเลต
และโซเดียมคารซิเนตผสม กับไขผึ้ง (Lerdthanangkul and Krochta, 1996) ในการวิจัยของ อภิตา
บุญศิริ และคณะ (2551) ซึ่งไดทําก ารเคลือบผิวหนาของเนื้อสมโอดวยสารเคลือบผิวที่พัฒนาจาก
ไคโตซานผสมกับเจลาติน เก็บรักษาเปนระยะเวลา 21 วัน พบวา เนื้อสมโอที่ผานการเคลือบผิวดวย
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สารเคลือบผิวดังกลาวมีความแนนเนื้อสูง (5.27-5.56 N) มากกวาเนื้อสมโอที่ไมผานการเคลือบผิว
(4.12-3.29 N) เนื่องจากสารเคลือบผิวลดการสูญเสียน้ําของเนื้อสมโอไดจึงทําใหเกิดการออนตัว
ของสมโอไดชาลง ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการวิจัยของ สมัคร แกวสุกแสง และนพรัตน
ทัดมาลา (2558) ผูวิจัยไดทําการทดสอบการเคลือบผิวเงาะ สด สายพันธุ โรงเรียน ดวยสารเคลื อบผิว
ซูโครสแฟตตี้แอซิด เอสเทอร (Sucrose fatty acid ester) ความเขมขน 0.5 และ 1.0% (w/v)
ที่อุณหภูมิ 13°C เปนเวลา 13 วัน พบวา เงาะ สดที่ผานการเคลือบผิวดวยสารเคลือบที่ระดับความ
เขมขน เทากับ 1.0% (w/v) สามารถคงความแนนเนื้อของเงาะ สดไดในระดั บสูง (7.97-7.03 N) กวา
เงาะสดที่ผานการเคลือบผิวดวยความเขมขน 0.5% (w/v) และเงาะสดที่ไมผานการเคลือบผิว
5.3 คุณภาพทางดานเคมี
5.3.1 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (Total soluble solid: %TSS)
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา ได (TSS) เปนการศึกษาระยะการเปลี่ ยนแปลงของผักและ
ผลไมเมื่อเขาชวงชราภาพ หรือชวงการสุก โดยมีการเปลี่ยนแปลงของแปงที่ไมละลายน้ําไปเปนน้ําตาล
ที่ละลายน้ําได (Trebitsh et al., 1993) ผลการศึกษาแสดงใหทราบวา พริกหวานสดที่เคลือบผิว หนา
ดวย CB-wax มีแนวโนมของ TSS เพิ่มขึ้นเล็กนอย มีคาอยูในชวง 5.8-7.2% ซึ่งมีคาใกลเคียงกันกับ
พริกหวานสดที่ผานการเคลือบผิวหนาดวยไคโตซาน ในขณะที่พริกหวานสดที่ไมผานการเคลือบผิว หนา
มีคา TSS เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และสูงกวาพริกหวาน สดที่เคลือบผิว หนา ดวยสารเคลือบผิวทั้งสอง
(5.8-14.8%) (ภาพที่ 5.4) การเปลี่ยนแปลงในพริกหวานสดที่เคลือบผิวเปนผลเนื่องจากสารเคลือบผิว
มีสวนชวยในการชะลอการแลกเปลี่ยนกาชระหวางพริกหวาน สดกับสิ่งแวดลอม สงผลใหพริกหวาน สด
มีอัตราการหายใจที่ลดลง จึงเปนผลใหกระบวนการเมทาบอลิซึมซึ่งเปลี่ยนแปงไปเปนน้ํา ตาลเกิดขึ้น
ไดชาลง (Sumnu and Bayindirli, 1994) ผลการวิจัยที่รายงานขางตนสอดคลองกับการศึกษาของ
Abad-Ullah et al. (2014) ซึ่งไดรายงานวาปริมาณของแข็งที่ละลายไดของพริกหวาน สดที่เคลือบผิว
ดวยสารเคลือบผิว เจลวานหางจระเข และกัมอะราบิก มีการเปลี่ ยนแปลงคา TSS ในระดับที่ต่ํากวา
พริกหวานที่ไมผานการเคลือบผิวหนา ในทํานองเดียวกัน Gol et al. (2015) รายงานวา มะเฟอง
ที่เคลือบผิวหนาดวยสารเคลือบผิวไคโตซานสามารถชะลอการเพิ่มขนของคา TSS ได
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ภาพที่ 5.4 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (แสดงในหนวย %) ของพริกหวานสดที่ผาน
การเคลือบผิวหนาดวย CB-wax และ ไคโตซาน (Chitosan) เปรียบเทียบกับ
พริกหวานสดที่ไมผานการเคลือบผิว (Control) เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C
เปนระยะเวลา 21 วัน (คา average ± standard error; n=18)
5.3.2 ปริมาณกรดที่ไทเทรตได (Titratable acidity; %TA)
กรดที่ไทเทรตไดที่มักพบมากในผลิตผลภายหลังการเก็บเกี่ยวเปนกรดอินทรีย
(Organic acids) ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของผักและผลไมและเกี่ยวของ
กับกระบวนการหายใจ เ นื่องจากกรดอินทรียถูกสังเคราะหขึ้นมาในระหวางการหายใจ ดังนั้น
หากผลิตผลมีอัตราหายใจสูงสงผลใหมีปริมาณกรดอินทรียสะสมอยูภายในเนื้อเยื่อจะสูงขึ้น
(Kays, 1991) ผลการศึกษาแสดงใหทราบวา พริกหวานที่เคลือบ ผิวหนา ดวย CB-wax หรือไคโตซาน
มีการเพิ่มขึ้นของคา TA เล็กนอยตลอดระยะเวลาเก็บรักษาและมีคาอยูในชวง 0.03-0.05% ในขณะที่
คา TA ของพริกหวาน สดที่ไมไดเคลือบผิวมีคาเพิ่มขึ้นสูงอยางตอเนืองและอยูในชวง 0.03-0.10%
(ภาพที่ 5.5) การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลจากการเคลือบผิวทําห นาที่ชะลอการเปลี่ยนแปลงกาซ
ทําใหพริกหวาน สดมีอัตราการหายใจและเมตาบอลิซึมที่ต่ําลง (Vargas et al., 2008) จึงสงผลให
การสังเคราะหกรดอินทรียที่ถูกสะสมไวในเนื้อเยื่อของพริกหวาน สดที่ผานการเคลือบผิว หนา มีคาที่
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วาสนา พิทักษพล และคณะ (2558)
ที่ไดรายงานวา มะนาว สดที่ผานการเคลือบผิว หนาดวยสารเคลือบ คารบอกซีเมทิล ซลลูโลส มีคา TA
เพิ่มขึ้นเล็กนอยตามระยะเวลาในการเก็บรักษา และมีคาต่ํากวามะนาวสดที่ไมผานการเคลือบผิว
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ภาพที่ 5.5 ปริมาณปริมาณกรดที่ไทเทรตได (แสดงในหนวย %) ของพริกหวานสดที่ผาน
การเคลือบผิวหนาดวย CB-wax และ ไคโตซาน (Chitosan) เปรียบเทียบกับ
พริกหวานสดที่ไมผานการเคลือบผิว (Control) เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C
เปนระยะเวลา 21 วัน (คา average ± standard error; n=18)
เมื่อศึกษาอัตราสวนของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดตอปริมาณกรดที่ไทเทรต (TSS/TA
ratio) ได พบวา อัตราสวนดังกลาวของพริกหวาน สดที่ผานการเคลือบผิว หนาดวยสารเคลือบผิว ชนิด
CB-wax หรือไคโตซาน มีคาลดลงเล็กนอยในช วง 3 วันแรกของการเก็บรักษา จากนั้นมีคาคงที่ตลอด
อายุการเก็บรักษาและมีคาอยูในชวง 140-130 ในขณะที่อัตราสวน TSS/TA ของพริกหวานสดที่ไมได
ผานการเคลือบผิว หนา มีแนวโนมที่เหมือนกันแตมีคาที่สูงกวาอัตราสวนของพริกหวาน สดที่มีการ
เคลือบผิว ซึ่งมีคาอยูในชว ง 140-150 (ภาพที่ 5.6) จากการศึกษาของ ศิริวรรณ ตั้งจิตวิบูลยกุล และ
พีระศักดิ์ ฉายประสาท (2557) ไดทําการทดสอบอัตราสวน TSS/TA ของทุเรียนหลงลับแลที่เคลือบผิว
ดวยกัมอะราบิก ที่ระดับความเขมขน 2.5 และ 5.0% (w/v) เปรียบเทียบกับทุเรียนที่ไมเคลือบผิว
พบวา ทุเรียนหลงลับแลที่ผานการเคลือบผิว หนาดวยสารเคลือบผิว ที่ระดับความเขมขน 5.0% (w/v)
มีคา TSS/TA มีคาต่ํากวา (74.96) ทุเรียนในสิ่งทดลองอื่นๆ เนื่องจากสารเคลือบผิวความเขมขน
5.0% สามารถชะลอการแลกเปลี่ยนกาซไดดีกวาสารเคลือบผิวความเขมขน 2.0% ในทํา นองเดียวกัน
ชมพูนุท บัวเผื่อน และ ลดาวัลย เลิศเลอวงศ (2557) รายงานคา มะนาวแปน สดที่ผานการเคลือบ
ผิวหนาดวยเจลวานหางจระเขมีอัตราสวน TSS/TA ที่คงที่และอยูในชวง 1.0-1.1 เนื่องจากสารเคลือบ
ผิววานหางจระเขมีองคประกอบพอลิแซ็กคาไรดที่ทําหนาที่ในการเป นอุปสรรคในการกั้นการแพรเขา ออกของกาชและความชื้น ดังนั้นมะนาวสดที่ผานการเคลือบผิว หนาจึงไมมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพที่
ชามาก (Athmaseivi et al., 2013)
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ภาพที่ 5.6 อัตราสวนของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ตอ กรดที่ไทเทรตได ของพริกหวานสด
ที่ผานการเคลือบผิวหนาดวย CB-wax และ ไคโตซาน เปรียบเทียบกับพริกหวานสด
ที่ไมผานการเคลือบผิวหนา เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10°C เปนระยะเวลา 21 วัน
(คา average ± standard error; n=18)
5.3.3 อัตราการหายใจของพริกหวานสด (Respiration rate)
ผลการศึกษาพบวา อัตราการหายใจของพริกหวาน สดที่ผานการเคลือบผิว หนา ดวย
CB-wax หรือไคโตซาน มีคาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและไมมีความแตกตางกัน คาเฉลี่ยของอัตรา
การหายใจของพริกหวาน สดที่เคลือบผิว ณ วันที่ 0 เทากั บ 0.010 µmol s-1 kg-1 และ วันที่ 10
เทากับ 0.043 µmol s-1 kg-1 ในขณะที่คาเฉลี่ยของอัตราการหายใจของพริกหวาน สดที่ไมมีการ
เคลือบผิวหนามีคาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่ อง และวันที่ 10 เทากับ 0.14 µmol s-1 kg-1 (ภาพที่ 5.7) จาก
ผลการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็น ถึงศั กยภาพของสารเคลือบผิวในการชะลออัตราการหายใจของ
พริกหวานสดได เนื่องจากการจํากัดการซึมผานของกาชออกซิเจน ดังที่กลาวมาแลวขางตนในสมบัติ
การชะลอการแลกเปลี่ยนกาซระหวางสิ่งแวดลอมและผลิตผล (Sharma et al., 2015) จากรายงาน
ของ Conforti and Zinck (2002) ทําการทดสอบอัตราการหายใจของพริกหวานสีเขียวที่ผานการ
เคลือบผิว หนาดวย โลกัสบีทกัม มอลโตเดกติน และแซนแทนกัม ที่มีระดับความเขมขน 20 5.8 และ
28% (w/v) ตามลําดับ เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 20°C เปนเวลา 21 วัน พบวา พริกหวาน สดที่ผานการ
เคลือบผิว หนามีแนวโนมของอัตราการหาย ใจที่ต่ํากวา (1.30 µmol s-1 kg-1) พริกหวานสดที่ไมผาน
การเคลือบ (1.80 µmol s-1 kg-1) ในทํานองเดียวกัน Maftoonazad et al. (2007) ไดศึกษาอัตรา
การหายใจของอะโวคาโดที่ ผานการเคลือบผิวหนาดวยเพคติน ที่มีระดับความเขมขน 3% (w/w) โดย
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20ºC เปนเวลา 7 วัน พบวา อะโวคาโดที่ผานการเคลือบผิวมีอัตราการหายใจที่
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการเก็บรักษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.25 µmol s-1 kg-1 และมีคาต่ํากวาอะโวคา
โดที่ไมผานการเคลือบผิวหนา ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.35 µmol s-1 kg-1
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ภาพที่ 5.7 อัตราการหายใจของพริกหวานสดที่ผานการเคลือบผิวหนาดวย CB-wax และ
ไคโตซานเปรียบเทียบกับพริกหวานสดที่ไมผานการเคลือบผิว เก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 10°C เปนระยะเวลา 10 วัน (คา average ± standard error; n=6)
หมายเหตุคาที่แสดงวันที่ 0 มีคาเทากับ 0.01 µmol s-1 kg-1
5.3.4 ความเขมขนของกาซออกซิเจนและกาซคารบอนไดออกไซดภายในพริกหวานสด
การวิจัยนี้ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเขมของกาซออกซิเจนและคาร บอนไดออกไซด
ภายใน หรือภายในโพรงของพริกหวาน สดทุก สิ่งทดลอง พบวา สภาวะบรรยากาศภายในโพรง
เปนสภาวะบรรยากาศดัดแปร กลาวคือ ความเขมขนของกาซออกซิเจนลดลงและความเขมขน
ของกาซคารบอนไดออกไซด มีคาเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 5.8) เมื่อทําการเปรียบเทียบความเขมขนของกาซ
ทั้งสองในโพรงกับความเขม ขนในบรรยากาศปกติ ซึ่งมีคาเทากับ O2 20.90 และ CO2 0.03% (v/v)
ตามลําดับ
ความเขมขนของกาซออกซิเจนในโพรงของพริกหวาน สดที่เคลือบผิว หนา ดวย CB-Wax
หรือ ไคโตซานมีคาลดลงอยางตอเนื่องภายใน 3 วันแรกของการเก็บรักษาจากนั้นมีคาคอนขางคงที่
ตลอดอายุการเก็บรักษา (คาเฉลี่ยเทากับ 19.5% (v/v)) ทั้งนี้ความเขมขนของกาซออกซิเจน ภายใน
โพรงของพริกหวาน สดที่ไมเคลือบผิวมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันกับภายในพริกหวาน สด
ที่เคลือบผิว แตมีการลดลงของความเขมขนกาซออกซิเจนที่เร็วกวามากและมีระดับความเข
มขน
ที่ต่ํากวา (คาเฉลี่ยเทากับ 18.5% (v/v)) (ภาพที่ 5.8) เมื่อพิจารณากาซคารบอนไดออกไซด พบวา
ความเขมขนมีคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องภายใน 3 วันแรกและมีแนวโนมคงที่ตลอดอายุการเก็บรักษา
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของคว
ามเขมขนกาซออกซิเจน
เนื่องจากการหายใจของผลิตผลเปนการใช กาชออกซิเจน (Oxygen consumption) และใหผลลัพธ
เปนกาซคารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide generation) น้ํา และพลังงาน โดยการเพิ่มขึ้น
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ของความเขมขนกาซคารบอนไดออกไซคภายในโพรงของพริก หวานสดที่เคลือบผิว หนาดวย CB-Wax
หรือ ไคโตซาน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงแปลงและร ะดับที่ต่ํา (คาเฉลี่ยประมาณ 0.9% (v/v))
เมื่อเปรียบเทียบกับความเขมขนในโพรงของพริกหวาน สดที่ไมผานการเคลือบผิว หนา (คาเฉลี่ย
ประมาณ 1.5% (v/v)) (ภาพที่ 5.8) ผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Lerdthanangkul and
Krochta (1996) ซึ่งรายงานวา ความเขมขนในสภาวะคงที่ของกาช O2 ที่อยูภายใน พริกหวานสด
สีเขียว ที่เคลือบผิวหนาดวยสารเคลือบผิวเวยโปรตีน ไอโซเลต และโซเดียม คารซิเนตผสมไขผึ้ง
มีคาประมาณ 16% (v/v) ในขณะที่ความเขมขนในสภาวะคงที่ของกาช CO2 ที่อยูภายในพริกหวานสด
สีเขียวที่เคลือบผิวหนา มีคาประมาณ 1.3-3.0% (v/v)
การเปลี่ยนแปลงลักษณะดังกลาวของความเขมขนกาซออกซิเจนและกาซคารบอน
ไดออกไซด ในโพรงของ พริกหวาน สด ที่มีการเคลือบผิวหนาเปนผลจากสารเคลือบผิวชะลอ
การแลกเปลี่ยนกาซโดยเฉพาะการซึมผานกาซออกซิเจนจึงสงผลใหอัตราการหายใจของพริกหวาน สด
ลดลง จึงทําใหความเขมขนของกาซออกซิเจนในโพรงมีคาลดลงจากอากาศปกติเพียงเล็กนอย
ในขณะเดีย วกัน จึงมีการผลิตกาซคารบอนไดออกไซด ในอัตราที่ต่ําทําใหมีการสะสมความเขมขนของ
กาซคารบอนไดออกไซด ในโพรงอยูในระดับที่ต่ํา ผลการทดลองดังกลาวนี้สนับสนุนผลการทดลอง
ที่ผานมาซึ่งแสดงใหเห็นศักยภาพของสารเคลือบผิวในการชะลอการหายใจของพริ กหวานสดได จึง
สงผลใหการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทั้งกายภาพและเคมีเกิดขึ้นไดชากวาพริกหวานที่ไมเคลือบผิว
นอกจากนี้การเคลือบผิวหนาไมไดทําใหเกิดการใชกาซออกซิเจนในอัตราที่สูงมากจนนําไปสูการลดลง
ของกาซออกซิเจนในปริมาณที่ต่ํา และสงผลใหเกิดการหายใจแบบไมใชออกซิเจน
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ภาพที่ 5.8 การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของกาชออกซิเจน (สัญลักษณเต็ม) และกาช
คารบอนไดออกไซด (สัญลักษณมีชองวาง) ที่สะสมอยูภายในโพรงของพริกหวานสด
ที่ผานการเคลือบผิวหนาดวย CB-wax และ ไคโตซานเปรียบเทียบกับพริกหวานสด
ที่ไมผานการเคลือบผิว เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10°C เปนระยะเวลา 10 วัน
(คา average ± standard error; n=6)
5.3.6 ความเขมขนของเอทานอลภายในเนื้อเยื่อพริกหวานสด
จากการศึกษาความเขมขนของ เอทานอลภายในของพริกหวานที่ ผานการเคลือบผิวหนา
พบวา ไมมีการ เปลี่ยนแปลงความเขมขนของ เอทานอลในชวง 7 วัน ของการเก็บรักษา ทั้งนี้
เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาครบ 14 และ 21 วัน ความเขมขนของ เอทานอลภายใน เนื้อเยื่อ
พริกหวาน สดที่ผานการเคลือบผิวหนามีแนวโนมเพิ่มขึ้ นเล็กนอย (1.84-2.27 ppm) (ภาพที่ 5.9)
เมื่อพิจารณาความเขมขนของ เอทานอลในเนื้อเยื่อ พริกหวานสดที่ไมผานการเคลือบผิว หนา ในชวงวัน
แรกของการเก็บรักษาไมมีการเปลี่ยนแปลงของเอทานอล แตภายหลังการเก็บรักษาวันที่ 3 มีแนวโนม
เพิ่มขึ้น (12.46-15.85 ppm) แตมีคาลดลงภายหลังเก็บรักษาครบ 14 วัน (8.13 ppm) จากนั้น
จะมีคาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งภายหลังวันที่ 21 ของการเก็บรักษา (21.97 ppm) (ภาพที่ 18) เนื่องจาก
พริกหวานที่ไมผานการเคลือบผิว หนาเริ่มมีการเจริญของเชื้อจุลินทรียในชวง 3 วันแรก และตลอดจ น
ระยะเวลาในการเก็บรักษา จุลินทรียสามารถเขาไปเปลี่ยนแปงไปเปนน้ําตาลอันเปนขั้นตอนที่สําคัญ
หนึ่งของกระบวนการหมักซึ่งมีผลิตภัณฑสําคัญคือ เอทานอล และอะเซตัลดีไฮด จึ งสงผลใหมีความ
เขมขนของเอทานอลสะสมอยูภายใน เนื้อเยื่อ พริกหวานสด (Arthey, 1975) จากรายงานของ Hoa et
al. (2002) กลาววา การเคลือบผิวม ะมวงสดดวยสารเคลือบผิว คารนูบา แว็กซ ความเขมขน 2%
(w/v) ชะลอการสะสมของเอทานอลภายในเนื้อเยื่อมะมวงสดได (0.76 ppm) เมื่อเปรียบเทียบกับ

94
มะมวง สดที่ไมผานการเคลือบผิวมีความเขมขนของไอระเหยเอทานอลภายในเพิ่มขึ้น
(5.45 ppm)
เอทานอลจะสงตอการเกิดกลิ่นที่ไมพึงประสงคสําหรับผลิตผลทําใหผูบริโภคไม
ยอมรับในผลิตผลนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ เกศรัตน วิศวไพศาล และคณะ (2555) รายงานวา
การเคลือบผิวมะนาว สดดวยสารเคลือบผิวไขผึ้งที่หนาจะสงผลใหมะนาวที่เก็บรักษาเปนเวลาน านเกิด
การหายใจแบบไมใชออกซิเจนทําใหเกิดการสะสมของเอทานอล และเกิดกลิ่ นที่ไมพึงประสงคใน
มะนาวสด

ภาพที่ 5.9 การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของเอทานอลภายในเนื้อเยื่อพริกหวานสดที่ผาน
การเคลือบผิวหนาดวย CB-wax และ ไคโตซานเปรียบเทียบกับพริกหวานสด
ที่ไมผานการเคลือบผิวเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10°C เปนระยะเวลา 10 วัน
(คา average ± standard error; n=6)
5.4 สรุปประเด็นสําคัญ
ผลจากการศึกษา พบวา สารเคลือบผิว CB-wax สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ภายหลังการเก็บเกี่ยวของพริกหวานสดได นอกจากนี้ยังพบวา สารเคลือบผิว CB-wax มีความสามารถ
ใกลเคียงกับสารเคลือบผิวไคโตซานในการชะลอการเปลี่ยนแปลงและสรางความโดดเดนใหกับ
ผลิตภัณฑดานความแวววาว จากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปสารเคลือบผิว CB-wax มีประสิทธิภาพที่
ดีในการชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของพริกหวานสดได

บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้มีจุดมุงหมายสําคัญคือการพัฒนา สารเคลือบผิวผักและผลไมสดจาก ไขสกัด ของ
ใบกะหล่ําปลีคัดทิ้ง ซึ่งเปนการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาจากวัสดุการเกษตรที่เหลือทิ้งเนื่องจาก
ใบกะหล่ําปลีมีศักยภาพเปน แหลงของไขที่สามารถนํามาพัฒนาตอเปนสารเคลือบผิวได ผลการศึกษา
การสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี แสดงใหเห็นวาวิธีการสกัด แบบจุมหรือแบบแช (ดัดแปลงจากวิธีการของ
Bohinc et al., 2014) สงผลใหไขสกัดที่ไดออกมาในปริมาณพอสมควร และไขสกัดที่ไดมีความบริสุทธิ์
กวาไขสกัดที่ไ ดมาจากวิธีการสกัดอื่น ๆ เมื่อทดสอบสมบัติ ทางเคมี เชน คาความเปนกรด คาไอโอดีน
และคาซาปอนิฟเคชัน และสมบัติทางกายภาพ เชน จุดหลอมเหลว พบวามีสมบัติใกลเคียงกับไข สกัด
เชิงพาณิชย เชน คารนูบา แว็กซ เชลแลค แว็กซ และไคโตซาน นอกจากนี้ ไขสกัด จากใบกะห ล่ําปลี
มีสมบัติเปน Thermoplastic มีลักษณะแข็ง เมื่ออยูในสภาวะอุณหภูมิหอง และเมื่อไดรับความรอน
ที่เพิ่มสูงขึ้นกวาจุดหลอมเหลว สงผลให ไขสกัดออนตัว สามารถยืดตัวและเปลี่ยนรูปรางได ดังนั้น
เมื่อนํา ไขมาเคลือบบนผิวหนาของผักและผลไมและทําการเก็บรั กษาอุณหภูมิที่ต่ํากวา จุดหลอมเหลว
ไขจะเกิดการคงตัว ไมเกิดการไหล เคลื่อนที่หรือหลุดออกจากผิวหนาของผลิต ผล โดยผลการศึกษา
ดังกลาวยืนยันศักยภาพของไขที่จะนําไปพัฒนาเปนอิมัลชันสารเคลือบผิว
ผลการวิจัยเพื่อ พัฒนาสารเคลือบผิวจากไข ที่สกัด ไดในรูปสารละลายอิมัลชัน พบว า สารละลาย
อิมัลชัน ซึ่งมีความเขมขน ไขสกัด เทากับ 10% (w/v) และมีองคประกอบ ของ ไขสกัด น้ํากลั่น และ
สารไตรเอทาโนลามีน (สารอิมัลซิไฟเออร ) มีคาความสวางที่สูง และฟลมที่ขึ้นรูปจากสารละลาย
อิมัลชันมีสีน้ําตาลอมเหลืองออน เมื่อนําไปเคลือบลงบนผิวหนาทําใหผลิตผล มีความสวาง มันวาว และ
ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงจากสีธรรมชาติ นอกจากนี้สารละลายอิมัลชันดังกลาวมี ความหนืดต่ํา
สงผลดีตอวิธีการเคลือบผิว ที่สามารถพัฒนาตอไปไดทั้งก ารฉีดพนดวยสเปรย หรือกา รใชวิธีการ
แอรบรัช (Air brushing) การเคลือบผิวไดทําใหเกิดการเ ปลี่ยนแปลงสมบัติการแลกเปลี่ยนกาซและ
ไอน้ํา ดาน Effective skin permeances to water vapour, carbon dioxide and oxygen ของ
กระเจี๊ยบเขียว สด มะนาว สด และพริกหวาน สด โดยทําใหสมบัติเหลานี้มีคาลดลงสงผลใหเกิดการ
ชะลอของอัตราการหายใจ การคายน้ํา และกระบวนการเมตาบอ ลิซึมอื่น ๆ ผลการศึกษาการสกัดไข
จากใบกะหล่ําปลีและ การพัฒนาสารเคลือบผิวจากไขในรูปสารละลายอิมัลชันเปนองคความรูใหม
(Advanced knowledge) และนวัตกรรม (Innovation) ที่ยังไมไดรับการพัฒนาและวิจัยมากอน
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ผลการวิจัยการเคลือบผิวหนาของพริกหวาน สดดวยสารเคลือบผิว จากไขสกัดใบกะหล่ําปลี
ที่ไดพัฒนาขึ้น พบวา สารเคลือบผิวมีประสิทธิภาพที่ดีในการชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ของพริกหวาน สดในระหวางการเก็บรักษาได เชน ชะลอการเกิดรอยเหี่ยวยน /รอยช้ําบนผิวหนา
การเจริญของเชื้อจุลินทรย การเปลี่ยนแป
ลงสี เพิ่มความมันวาวใหกับตัวผลิตผลและเปนที่
ดึงดูดใจผูบริโภคได นอกจากนี้สารเคลือบผิวหนามีประสิทธิภาพในการชะลอการสูญเสียน้ําหนัก
การเปลี่ยนแปลงความแนนเนื้อ และอัตราการหายใจของพริกหวาน
สดไดตลอดระยะเวลาใน
การเก็บรักษา ทั้งนี้การเคลือบผิวหนาพริกหวาน สดและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10ºC ไมสงผลใหเกิด
สภาวะการหายใจแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic respiration) ที่นําไปสูการสะสม เอทานอลใน
เนื้อเยื่อ ปริมาณที่สูง (จากการหมัก ) หรือการลดลงต่ําของกาซออกซิเจนและการเพิ่มขึ้นสูงมา กของ
กาซคารบอนไดออกไซค ผลการศึกษานี้ทําใหเห็นไดวาการ ใชสารเคลือบผิวจากไขใบกะหล่ําปลี
สามารถชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผล ซึ่งเปนแนวทางสําคัญ
ในการลดการสูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยวอันเปนปญหาที่สําคัญของการเกษตรในประเทศไทย
จากผลการวิจัยทั้งหมดในการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา กระบวนการสกัดไข จากใบกะหล่ําปลี
การพัฒนาสารเคลือบผิวในรูปของสารละลายอิมัลชัน การทดสอบสมบัติเคมี- กายภาพของไข และ
สารเคลือบผิว ตลอดจนการทดสอบผลของสารเคลือบผิวตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ของผลิตผล
ไดทําใหการศึกษานี้ไดบรรลุวัตถุประสงคและจุดมุงหมายที่ตั้งเอาไว นอกจากนี้ผลการวิจัยที่นําไปสู
การพัฒนาสารเคลือบผิวที่มีศักยภาพเชิงพานิชย แสดงใหทราบวากระบวนการ และลําดับขั้นตอนของ
การดําเนินการวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับการพัฒนาสารเคลือบผิวหนาจากวัสดุการเกษตรอื่นๆ
เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและ/หรือยกระดับรายไดใหกับภาคการเกษตรของประเทศไทยตอไป
6.2 แนวทางการนําผลการทดลองไปใชประโยชน
6.2.1 นําสารเคลือบผิวที่ไดไป ใชทดแทนการนําเขาสารเคลือบผิวจากตางประ เทศ เชน ลดการ
นําเขาคารนูบา แว็กซ พรอมกับ พัฒนาและ การจัดจําหนายในรูปสารเคลือบผิวพรอมใช งาน (ภาพที่
6.1)
6.2.2 สารเคลือบผิวชวยชะละการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีระวิทยาของผักและผลไมภายหลัง
การเก็บเกี่ยวได ชวยเพิ่มความมันวาวดึงดูดใจผูบริโภค และมีสวนชวยในการคงมูลคา ทางการตลาด
ใหยาวนานมากยิ่งขึ้น
6.2.3 สามารถนําสารเคลือบผิวที่ไดไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไดอีกทางหนึ่ง
ดวย เชน อุตสาหกรรมลิปสติก
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ภาพที่ 6.1 ตัวอยางผลิตภัณฑตนแบบสารเคลือบผิวหนาผักและผลไมสดจากไขสกัดใบกะหล่ําปลี
แสดงในงาน RISE 2018 ระหวางวันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน 2561 ณ เซ็นทรัล
พลาซา อุบลราชธานี (Central Plaza Ubon Ratchathani) จัดโดย สํานักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6.3 แนวทางการศึกษาตอไป
6.3.1 นําไขสกัดไปพัฒนาเปนสารเคลือบผิวหลายองคประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของ
สารเคลือบผิวใหดียิ่งขึ้น โดยการเพิ่มสารเคลือบผิว เชน ไคโตซาน ไขรําขาว และไขออย
6.3.2 นําไขสกัดที่ไดไปใชในอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้น เชน อุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง
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1 วิธกี ารสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี
1.1 บทนํา
กระบวนการสกัดทําหนาที่ในการสกัดวัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อนําสารสกัดที่ตองการ
ออกมาใชประโยชนตามวัตถุสงคตาง ๆ ที่ตองการ เชน น้ํามันรําขาว ไขรําขาว ไขออย ไขจากฟางขาว
และในงานวิจัยนี้เปนการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี ซึ่งกระบวนการสกัดที่จะใหไดมาซึ่งสารสกัด
ที่ตองการจําเปนพิจารณาถึงลักษณะโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของพืชหรือวัตถุดิ บที่นํามา
ทําการสกัดดวย โดยทั่วไปลักษณะโครงสรางทางเคมีของไขสกัด (Wax extraction) ซึ่งเปนกลุมไข
ที่โมเลกุลที่ไมละลายน้ํา เนื่องจากน้ํามีโมเลกุลในกลุมพวกมีขั้วจึงไมสามารถจับกับโมเลกุลของไขมัน
ที่มีโมเลกุลจําพวกมีขั้วต่ําหรือไมมีขั้วจึงสงผลใหไขมันไม สามารถละลายในน้ําได แตไขสามารถละลาย
ในตัวทําละลายอินทรีย เพราะไขเปนสารประกอบจําพวกไมมีขั้วจึงละลายในตัวทําละลายอินทรีย
จําพวกไมมีขั้ว เชน เอทานอล (Ethanol) เฮกเซน (N-hexane) เมทานอล (Methanol) และ
ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) (Morillon et al., 2002; อางใน Johnson and Lusas, 1983)
โดยทั่วไปไขจากพืชหรือวัตถุดิบจากธรรมชาติอื่น ๆ เปนสวนประกอบแทรกตัวอยูในโครงสรางหรือ
องคประกอบอื่นของพืช เชน ลําตน เมล็ด และใบ ในการสกัด โดยมีการทํางานรวมกันระหวาง
วิธีการสกัด ระยะเวลา และตัวทําละลาย ดังที่ไ ดกลาวไวในบทที่ 2 เพื่อใหไดมาซึ่งไขหรือน้ํามัน
ที่ตองการนํามาออกมาจากผิวหนาหรือโครงสรางภายในของสวน ประกอบตางๆของพืชนํามาใชเปน
วัตถุดิบในการสกัด (Chan et al., 2014)
ซึ่งบทนี้เปนการสรุปกระบวนการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลีทั้งหมดที่ผูวิจัยไดทําการ ทดสอบ
เพื่อคนหากระบวนการที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดเพื่อใหไดไขในปริมาณที่สูงและมีคุณลักษณะที่ดี
ของไขสกัด
1.2 สรุปกระบวนการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี
จากการประยุกตกระบวนการสกัดงานวิจัยของ Frati et al. (2013) แสดงกระบวนสกัด
ในตารางที่ ก.1 (A) พบวา เปนกระบวนการที่ควบคุมวิธีการสกัดยาก เนื่องจากตองใชแกวในการครอบ
เพื่อจํากัดพื้นที่ในการสกัดในระหวางการสกัดอาจมีรอยแตกของใบกะหล่ําปลีสงผลใหตัวทําละลายรั่ว
แมวาวิธีการนี้ใชตัวทําละลายคลอโรฟอรม (Chloroform) ที่เปนตัวทําละลายอินทรียที่มีคุณสมบัติ
เปนกลุมโม เลกุลไมมีขั้ว หรือมีขั้วต่ําที่มีประสิทธิภาพในการจับกับโมเลกุลของไขและละลายไข
ออกมาได นอกจากนี้ยังการปมตัวทําละลายดวยปเปตใหมีแรงดันเพื่อชวยใหตัวทําละลายชะไขออกมา
จากผิวหนาของใบกะหล่ําปลีใหไดมากที่สุด แตกระบวนการสกัดนี้ใชเวลาในการสกัดสั้นมากเพียง
30 วินาที จึงสงผลใหการสัมผัสกันระหวางตัวทําละลายกับไขที่อยูบนผิวหนาของใบกะหล่ําปลีนอย
ทําใหประสิทธิภาพในของตัวทําละลายในการละลายไขออกมาไดนอยมาก หรือแทบไมพบไขออกมา
เลยภายหลังจากการนําสารละลายไประเหยตัวทําละลายออก เนื่องจากระยะเวลาในการสกัดมีสวน
สําคัญมากในกระบวนการสกัดเพราะระยะเวลาเปนตัวกําหนดใหสารละลายสัมผัสหรือแทรกซึมเขาสู
โครงสรางของวัตถุดิบเพื่อชวยการทําปฏิกิริยากันระหวางตัวทําละลายและตัวถูกละลายเพื่อทําการ
ยอยสลาย หรือละลายสารสกัดออกมาสูภายนอกโครงสรางของวัตถุดิบ โดยออกมาในรูปแบบของ
สารละลายระหวางตัวทําละลายกับไขสกัดที่ตองการ (Perry et al., 1996)
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เชนเดียวกับการยุกตใชกระบวนการสกัดจากรายงานวิจัยของ Myung et al. (2013) แสดง
ในตารางที่ ก. 1 (B) พบวา กระบวนการสกัดนี้เปนวิธีการที่สะดวกและงายในการเตรียมตัวอยางและ
วิธีการสกัด นอกจากนี้ยังใชตั วอยางในการสกัดนอย โดยกระบวนการนี้มีการเปรียบการสกัดดวย
ตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ ไอโซโพรพานอล (Isopropanol) ซึ่งเปนสารละลายในกลุมที่มีขั้ว หรือมี
ความมีขั้วต่ํา (Polar) จากการทดลองพบวาตัวทําละลายชนิดนี้สามารถละลายไขกะหล่ําปลีออกมาได
เล็กนอย แมว าไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีจะมีโมเลกุลในกลุมไมมีขั้วหรือมีขั้วต่ํา เนื่องจากความมีขั้วต่ํา
ของไขจากใบกะหล่ําปลีไปจับกับบางสวนของตัวทําละลายจึงสามารถละลายออกมาไดบาง และจาก
การสกัดที่ใชตัวทําละลายเมทานอล (Methanol) เปนตัวทําละลายอินทรียที่มีโมเลกุลในกลุมไมมีขั้ วจึง
สามารถจับกับโมเลกุลของไขจากใบกะหล่ําปลีออกมาไดบางเล็กนอย (Kwiatkowski and Cheryan,
2002) แตเมื่อพิจารณาระยะเวลาในการสกัดเพียง 3 นาที แสดงใหเห็นวาระยะเวลาในการสกัดสั้น
สงผลตอประสิทธิภาพในการสกัดได เนื่องจากในการสกัดหากใชระยะเวลานอยเกินไปทําให
ตัวทําละลายสัมผัสกับไขของใบกะหล่ําปลีไดนอยจึงไมสามารถทําปฏิกิริยาหรือจับกับโครงสรางของไข
และละลายไขออกมาไดในประมาณเยอะ แมวาไขจากใบกะหล่ําปลีจะอยูบริเวณผิวหนาของ
ใบกะหล่ําปลีก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาในการสกัดที่นานขึ้นสามารถทําใหตัวทําละล ายสัมผัสกับไข
ไดนานขึ้น และทําการยอย หรือสกัดไขออกมาจากบริเวณพื้นผิวใบไดมากขึ้น (Mendez-Santiago
and Teja, 1999) ซึ่งการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลีดวยวิธีนี้แมวาภายหลังการระเหยตัวทําละลายออก
จะมีการหลงเหลือของไขอยูแตในปริมาณนอยมาก
จากกระบวนการสกัด ไขของ Koch et al. (2006) โดยกระบวนการสกัดแสด งใน
ตารางที่ ก. 1 (C) ซึ่งในกระบวนนี้มีการใชตัวอยางในการสกัดปริมาณสูง 10 g ตอปริมาณของ
ตัวทําละลาย 100 ml และใชระยะเวลาในการสกัด 60 วินาที จากการทดสอบภายหลังจาก
ครบระยะเวลาในการ สกัดและนําสารละลายที่ไดไปกรองแยกสวนของไขสกัดกับตัวทําละลายออก
พบวา ในการสกัดดวยวิธีนี้ไมมีไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีหลงเหลือออกมาเลย และจากกระบวนการนี้
เห็นไดวาการใชตัวอยางในการทดลองทั้งใบและจุมลงในตัวทําละลายครั้งเดียวผูวิจัยก็ไมพบวามีไขหลุด
ออกมาเลย ดั งนั้นผูวิจัยจึงไดประยุกตวิธีการโดยการตัดชิ้นตัวอยางเล็กลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส
ใหตัวทําละลายสามารถสัมผัสกับตัวอยางไดอยางทั่วถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัด
(Harper,
1983; อางใน Johnson and Lusas, 1983) ซึ่งนําใบกะหล่ําปลีที่มีการหั่นเป นชิ้นและจุมลงใน
ตัวทําละลายเหมือนดังวิธีการดั้งเดิม และภายหลังการกรองสารละลายดวยกระดาษกรองก็ยังไมพบ
การหลงเหลือของไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีออกมาเชนเดียวกัน อาจเนื่องจากในกระบวนการนี้ใช
ระยะเวลาในการสกัดสั้นเกินไปจึงสงผลใหตัวทําละลายไมสามารถแทรกซึมเขา ไปจับกับไขและทําการ
ยอยหรือละลายไขออกมาได (Perry et al., 1996) แมวาไขเคลือบอยูบริเวณผิวหนาของใบกะหล่ําปลี
ซึ่งเปนสวนที่อยูภายนอกโครงสรางของใบพืชก็ตามแตหากระยะเวลาในการสัมผัสกันระหวาง
ตัวทําละลายและตัวถูกละลายนอยเกินไปก็อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการสกัดลดลงไดเชนเดียวกัน
สอดคลองกับรายงานการวิจัยของ Znidarcic et al. (2008) แสดงในตารางที่ ก. 1 (D) ซึ่ง
กระบวนการนี้เปนวิธีที่ใชตัวอยางในการสกัดปริมาณมากถึง 20 g อาจเนื่องมาจากปริมาณของไขจาก
ใบกะหล่ําปลีมีปริมาณต่ําจึงจําเปนตองใชตัวอยางในการสกัดป ริมาณมาก (Znidarcic et al., 2008)
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของ ใบกะหล่ําปลีที่มีขนาดใหญเมื่อนํามาจุมลงในตัวทําละลายปริมาณเพียง
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40 ml อาจทําใหตัวทําลายกระจายไปทั่วพื้นผิวของใบกะหล่ําปลีเพื่อทําการยอยหรือละลายไข
ออกมาได เนื่องจากตัวอยางมีขนาดใหญเกินไปดังนั้นผู วิจัยจึงไดทําการลดขนาดตัวอยางโดยการหั่น
ใบกะหล่ําปลีใหชิ้นตัวอยางมีขนาดเล็กลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสใหตัวทําละลายสามารถทําการสกัดไข
ออกมาใหไดมากที่สุด (Harper, 1983; Johnson and Lusas, 1983) ภายหลังการกรองสารละลาย
เพื่อแยกตัวทําละลายออกจากไขสกัดดวยกระด าษกรอง พบวา ไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีที่ไดมีปริมาณ
ที่นอยมากหรือแทบจะไมมีการหลงเหลือไขออกมาเลย อาจเนื่องจากระยะเวลาในการสกัดยังสั้น
เกินไปทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของตัวทําละลายในการเขาไปจับกับโครงสรางโมเลกุลของไขที่
เปนสวนมีขั้วต่ํา หรือไมมีขั้ว และทําการย อยหรือละลายไขออกมาไดในปริมาณต่ํา (MendezSantiago and Teja, 1999) แมวาในกระบวนการนี้ใชตัวทําละลายอินทรียที่มีโมเลกุลเปนกลุมไมมีขั้ว
เชนเดียวกับไขจากใบกะหล่ําปลี แตหากระยะเวลาในการสกัดไมนานเพียงพอตอการสกัด ก็สงผลให
ประสิทธิภาพในการสกัดลดลงได
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ตารางที่ ก.1 กระบวนการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี
สภาวะในการสกัด

ขอดีของกระบวนการสกัด

วิธีกา
รสกัด

ปริมาณ
ตัวอยาง
(g)

อุณหภูมิ
ในการ
สกัด (ºC)

ระยะ
เวลา
การสกัด
(Sec./
Min)

ชนิดของตัว
ทําละลาย

ปริมาณ
ตัวทํา
ละลาย
(ml)

ชนิด
ตัวอยาง

(A)

10 g
(1 ใบ)

30 Sec.

ใบสด

4 ใบ
(ขนาด
10x20
mm)

คลอโรฟอรม
(Chloro
form)

4

(B)

อุณหภูมิ
หอง
(35ºC)

100 ml

ใบสด

100 ml

ใบสด

(C)

10 g
(1 ใบ)

อุณห
ภูมิหอง
(35ºC)

1 Min.
2 Min.
3 Min.

เมทานอล
Methano
ไอโซโพร
พานอล
(Isopro
panol)

อุณหภูมิ
หอง
(35ºC)

60 Sec.

คลอโรฟอรม
(Chloro
form)

,,

ขอเสียของกระบวนการสกัด

ปริมาณไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี (%)

1M.
0.4

Methanol
2M.
0.5

Isopropanol

3M.
1.6

-

1M.

2M.

3M.

0.14

0.16

0.6

วิธีการ
ในการ
สกัดงาย

ตัวทํา
ละลาย
ปริมาณ
นอย

ปริมาณ
ตัวอยาง
นอย

ระยะ
เวลาการ
สกัดสั้น

ไขสกัดมี
ปริมาณ
สูง

ไขสกัดที่ได
มีปริมาณ
นอยหรือไม
พบ

วิธีการ
สกัดมี
ขอจํากัด

ปนเปอน
ของคลอโร
ฟล (ไข
สกัดเปนสี
เขียวคล้ํา)

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

-

หมายเหตุ: เครื่องหมาย + และ – ที่แสดงในตาราง หมายถึง มีประสิทธิภาพ และ ไมมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี ตามลําดับ, ที่มา: Frati et al. (2013);
Myung et al. (2013); Koch et al. (2006); Znidarcic et al. (2008)
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ตารางที่ ก.1 กระบวนการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี (ตอ)
วิธี
การ
สกัด

(D)

(E)

สภาวะในการสกัด

ปริมาณไขสกัดจากใบ
กะหล่ําปลี (%)

ปริมาณ
ตัวอยาง
(g)

อุณหภูมิใน
การสกัด
(ºC)

ระยะเวลา
การสกัด
(Sec./
Min.)

ชนิดของตัว
ทําละลาย

ปริมาณ
ตัวทํา
ละลาย
(ml)

ชนิด
ตัวอยาง

20 g
(2 ใบ)

อุณหภูมิ
หอง
(35ºC)

1 Min.
2 Min.
3 Min.

เฮกเซน
(Hexane)

40 ml

ใบสด

480 Sec.

เอทานอล
(Ethanol)

150 ml

5g

สกัด

90

ระ
เหย

45

ใบแหง

1 Min

2 Min

3 Min

0.45

0.35

0.17

ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

ครั้งที่
3

3.33

2.86

4.16

ขอดีของกระบวนการสกัด

ขอเสียของกระบวนการสกัด

วิธีการ
ในการ
สกัดงาย

ใชตัวทํา
ละลาย
ปริมาณ
นอย

ปริมาณ
ตัวอยาง
นอย

ระยะ
เวลา
การ
สกัด
สั้น

ไขสกัด
ที่ไดมี
ปริมาณสูง
และบริสุทธิ์
สูง

ไขสกัดที่ไดมี
ปริมาณนอย
หรือไมพบ

วิธีการสกัด
มีขอจํากัด

มีการปนเปอน
ของคลอโรฟล
(ไขสกัดเปน
สีเขียวคล้ํา)

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

หมายเหตุ: เครื่องหมาย + และ – ที่แสดงในตาราง หมายถึง มีประสิทธิภาพ และ ไมมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี ตามลําดับ; ที่มา: Zhao and Zhang
(2014); Bohinc et al. (2014)
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ตารางที่ ก.1 กระบวนการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี (ตอ)
วิธี
การ
สกัด

(F)

ปริมาณไขสกัดจาก
ใบกะหล่ําปลี (%)

สภาวะในการสกัด
ปริมาณ
ตัวอยาง
(g)

อุณหภูมิใน
การสกัด
(ºC)

ระยะเวลา
ในการสกัด
(Sec./
Min.)

ชนิดของ
ตัวทํา
ละลาย

ปริมาณตัว
ทําละลาย
(ml)

ชนิด
ตัวอยาง

150 g

อุณหภูมิ
หอง
(35ºC)

15 hour.

ไดคลอโร
มีเทน
(Dichlo
rometh
ane)

300 ml

ใบสด

0.38

0.15

0.64

ขอดีของกระบวนการสกัด

ขอเสียของกระบวนการสกัด

วิธีการ
ในการ
สกัดงาย

ใชตัวทํา
ละลาย
ปริมาณ
นอย

ปริมาณ
ตัวอยาง
นอย

ระยะ
เวลาใน
การสกัด
สั้น

ไขสกัด
ที่ไดมี
ปริมาณ
สูงและ
บริสุทธิ์
สูง

ไขสกัดที่ไดมี
ปริมาณนอย
หรือไมพบ

วิธีการสกัด
มีขอจํากัด

มีการปนเปอน
ของคลอโรฟล
(ไขสกัดเปน
สีเขียวคล้ํา)

+

-

-

-

+

+

-

-

หมายเหตุ: เครื่องหมาย + และ – ที่แสดงในตาราง หมายถึง มีประสิทธิภาพ และ ไมมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี ตามลําดับ; ที่มา: Zhao and Zhang
(2014); Bohinc et al. (2014)
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นอกจากนี้ไดมีการประยุกตกระบวนการสกัดจากรายงานการวิจัยของ Zhao and Zhang
(2014) แสดงในตารางที่ ก. 1 (E) ซึ่งกระบวนการนี้เ ปนการสกัดไขโดยใชเครื่องซอกหเลต (Soxhlet)
เปนเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงในการสกัดและเปนที่นิยมในการนํามาประยุกตใชในการสกัดสารสกัด
จําพวกไขมันโดยจากการทดลองดวยวิธีนี้ พบวา กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพสูงในการสกัด
ใหไดไขสกัดออกมาในปริมาณมากกวาวิ ธีการที่ไดทําการทดสอบมาในขางตน แตไขสกัดที่ไดมา
มีความบริสุทธิ์ต่ํามาก เนื่องจากกระบวนการนี้เปนการสกัดที่ใชตัวทําละลายอินทรียที่มีประสิทธิ
ในการละลายไขไดสูง การใชอุณหภูมิสูง 90ºC และระยะเวลาในการสกัดนาน 480 วินาที หรือ
8 ชั่วโมง ซึ่งอุณหภูมิสูงสงผลใหโครงสรางภายในของใบกะหล่ําปลีเกิดการขยายและออนตัวมากขึ้น
รวมทั้งทําใหความหนืดของตัวทําละลายลดลงทําใหตัวทําละลายสามารถแทรกซึมเขาไปทําหนาที่ใน
การจับกับโมเลกุลของไขและทําการยอยหรือการละลายไขออกมาสูภายนอกโครงสรางของ
ใบกะหล่ํา ปลีไดอยางมีประสิทธิภาพ (Patil and Ali, 2006) ไมเพียงแตไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีจะ
ละลายออกมาเพียงอยางเดียวเทานั้นอาจมีองคประกอบอื่นๆของใบกะหล่ําปลีหลุดออกมาดวย
เชน สารสีเขียวหรือคลอโรฟลลของใบกะหล่ําปลีหลุดออกมาดวย เนื่องจากคลอโรฟลลละลายไดดีใน
ตัวทําละลายกลุมแอลกอฮอล (Wong, 2000) ซึ่งในกระบวนการสกัดนี้ใชตัวทําละลายเปนเอทานอลที่
เปนแอลกอฮอลจึงสงผลใหคลอโรฟลลละลายออกมาในปริมาณมากทําใหไขสกัดที่ไดมีความบริสุทธิ์ต่ํา
จากการศึกษากระบวนการสกัดทั้งหมดที่ผานมา พบวา บางกระบวนการก็ไมมีไขจาก
ใบกะหล่ําปลีหลงเหลือออกมาเลยหรือบางวิธีการสกัดไดไขสกัดออกมาในบาง แตไขสกัดจาก
ใบกะหล่ําปลีที่ไดก็มีความบริสุทธิ์ต่ํา โดยทางผูวิจัยไดพบงานวิจัยของ Bohinc et al. (2014) จึงไดทํา
การดัดแปลงกระบวนการสกัด แสดงในตารางที่ ก. 1 (F) จนไดไขสกัดตามวัตถุประสงค ที่ตองการ
คือ ไขสกัดที่ไดมีความบริสุทธิ์กวาวิธีการสกัดดวยวิธีการซอกหเลต โดยลักษณะไขที่ไดมีลักษณะ
เหนียวเล็กนอย และสีของไขสกัดเปนสีน้ําตาลอาจเนื่องจากตัวทําละลายชนิด ไดคลอโรมีเทน
(Dichloromethane) ที่มีคุณสมบัติเปนพวกโมเลกุลที่มีขั้วต่ํา หรือไ มมีขั้ว จึงสามารถไปจับกับ
โครงสรางของไขกะหล่ําปลีที่มีโมเลกุลชนิดเดียวกัน (Myung et al., 2013) และในกระบวนการนี้ใช
ตัวอยาง 150 g ตอตัวทําละลายปริมาณสูง 300 ml และระยะเวลาในการสกัดที่นานถึง 15 ชั่วโมง
ซึ่งใบกะหล่ําปลีผานการลดขนาดตัวอยางโดยการหั่นใบกะหล่ําใหมีขนาดเล็กลงเพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัสให
ตัวทําละลายไดแพรกระจายอยางทั่วถึงและสามารถจับกับโมเลกุลของไขกะหล่ําปลีและละลายไขสกัด
ออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ (Harper, 1983; อางใน Johnson and Lusas, 1983) นอกจากนี้
กระบวนการยังมีประสิทธิภาพที่ดี คือ ในการสกัดไมไดมีการใหความรอนรวมดวยจึงทําใหตัวทําละลาย
ไมแทรกเขาไปในโครงสรางภายในของใบกะหล่ําปลีและไปละลายเอาคลอโรฟลลออกมาดวย เนื่องจาก
คลอโรฟลลละลายไดดีในตัวทําละลายกลุมแอลกอฮอล (Wong, 2000) ดังนั้นกระบวนการนี้จึงไมมีผล
ตอการละลายสารกลุมคลอโรฟลลออกจึงทําใหไดไขสกัดที่บริสุทธิ์กวาวิธีการอื่น ๆ
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1.3 สรุปประเด็นสําคัญ
กระบวนการสกัดที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการสกัด คือ การใชกระบ
วนการจุม หรือแช
ใบกะหล่ําปลี หั่นปริมาณ 150 g ในตัวทําละลายไดคลอโรมีเทน 300 ml เปนระยะเวลา 15 ชั่วโมง
เนื่องจากเปนกร ะบวนการที่ใหไขสกัดในปริมาณที่สูงกวาวิธีการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน แตอาจได
ไขสกัดในปริมาณที่ต่ํากวาที่ไดจากกระบวนการสกัดแบบซอกหเลตก็ตาม แตไขสกัดที่ไดมีความบริสุทธิ์
กวาและมีสีที่มีลักษณะคลายคลึงกับไขสกัดในเชิงพาณิชย คือ สีน้ําตาล
2. คาไอโอดีน (Iodine value: IV)
คาไอโอดีน หมายถึง กรัมของไอโอดีนที่ใชเติมเขาไปทําปฏิกิริยาพอดีกับไขมัน 100 g เปนคาบงชี้
ถึงระดับความไมอิ่มตัวเฉลี่ยของไขมัน (%) โดยมีวิธีการดังตอไปนี้
2.1 ชั่งตัวอยางไขจากใบกะหล่ําปลี 0.3-0.4 g (บันทึกน้ําหนักที่แนนอน) ลงในขวดสีชาที่มีฝาปด
จากนั้นปเปต Iodine mono-chloride (ICI) ปริมาตร 25 ml เติมลงไปจากนั้นปดฝาขวดและนําไปตั้ง
ทิ้งไวในที่มืด เปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยในระหวางนั้นเขยาบางเปนบางครั้ง ในขณะเดียวกันเตรียม
ขวดเปรียบเทียบ (Blank) ซึ่งใชคลอโรฟอรม ปริมาตร 10 ml แทนสารละลายลิปด
2.2 ถายสารละลายออกจากขวดที่มีฝาปดลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 ml จากนั้นใชน้ํากลั่น
ปริมาณเล็กนอยลางสารละลายที่ติดขวดสีชาและเทลงในขวดรูปชมพูใหหมด แลวปเปต Potassium
iodide (KI) ปริมาตร 10 ml เติมลงไปในขวดรูปชมพู แลวปดปากขวดใหสนิทดวยพา ราฟลม
ทําการเขยาใหสารละลายเขากันในระหวางนั้นเกิดกาช I2 ขึ้น จากนั้นนําไปไตเตรทหาปริมาณกาช
ที่เกิดขึ้นดวย Sodium thiosulphate (Na2S2O3) เมื่อไตเตรทจนไดสารละลายสีเหลืองซีด
(โดยเปรียบเทียบสีเหลืองของขวดตัวอยางใหเทากันกับขวด Blank) และทําการเติมน้ําแปงลงไปใน
ขวดตัวอยาง ปริมาตร 1 ml ซึ่งน้ําแปงทําปฏิกิริยากับไอโอดีนไดสารละลายเปนสีน้ําเงิน
2.3 นํามาไตเตรทตอจนสีน้ําเงินหายไปในระหวางไตเตรทคอยๆ เติม Na2S2O3 ทีละนอยและ
ทําการเขยาอยางแรงตลอดเวลาเพื่อใหแนใจวา I2 ถูกดึงออกจากชั้ นของไขมันและของคลอโรฟอรม
และทําปฏิกิริยาไดเต็มที่
2.4 บันทึกปริมาตรสารละลาย Na2S2O3 ที่ใชในการไตเตรทขวดตัวอยางและขวด Blank และ
นํามาคํานวณหาคาไอโอดีน ตามสมการที่ 2.4 (อภิญญา วัฒนา, 2551; อนรรฆอร ศรีไสยเพชร และมา
โนชย ถนอมวัฒน, 2555)
คาไอโอดีน (Iodine value)
โดย

=

(2.4)

B = ปริมาตร ของ 0.1 M Na2S2O3 ที่ใชในการไตเตรทขวดเปรียบเทียบ (Blank) (ml)
C = ปริมาตรของ 0.1 M Na2S2O3 ที่ใชในการไตเตรทขวดตัวอยาง (ml)
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3. ไตรเตรทหาคาความเปนกรด (Acid value)
ชั่งไขจากใบกะหล่ําปลี 7 g บันทึกน้ําหนักที่แนนอน เติมเอทานอลรอน (78ºC) (Ethanol)
ปริมาตร 75 ml และฟนอลฟทาลีน 2 ml จากนั้นนําไปไตเตรทดวยสารละลายมาตรฐาน โซเดียม
ไฮดรอกไซด 0.25 N เขยาใหเขากันจนไดสารละลายสีชมพูที่คงตัว นาน 30 วินาที พรอมทํา Blank
แลวคํานวณคากรดไขมันอิสระ ตามสมการที่ 2.5 และคากรดดังแสดงใน สมการที่ 2.6 (AOCS, 1997;
ปทมา น้ําทองคํา, 2552)
%Free
(2.5)

fatty

acid

=

เมื่อ

A = ปริมาตรของ NaoH 0.25 N ที่ใชในการไตเตรทกับตัวอยาง (ml)
B = ปริมาตรของ NaoH 0.25 N ที่ใชในการไตเตรทกับสารละลาย Blank (ml)
N = ความเขมขนของ NaoH (Normality: N)
W = น้ําหนักตัวอยางที่ใช (g)
คํานวณปริมาณกรดไขมันอิสระใหอยูในรูปของ Acid value
โดย
Acid value = % Free fatty acid x 1.99
(2.6)

4. คาซาปอนิฟเคชัน (Saponification number)
คาซาปอนิฟเคชัน หมายถึง มิลลิกรัมของ KOH ที่ใชในการทําปฏิกิริยาพอดีกับไขมัน 1 g
เปนคาชี้บอกขนาดของโมเลกุลเฉลี่ยของไขมัน มีวิธีการดังตอไปนี้
4.1 ชั่งไขจากใบกะหล่ําปลี ปริมาตร 2 g ใสลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 ml แลวเติม 1 M
alcoholic KOH ปริมาตร 50 ml (เตรียมสารละลายโดยชั่ง KOH ปริมาตร 1.4 g อยางรวดเร็วใสลง
ในขวด สีชา จากนั้นเติมเมทานอลลงไป ปริมาตร 50 ml เขยาใหเม็ด KOH ละลายเล็ก นอย
นําสารละลายไปตมโดยวิธีการ Reflux เปนระยะเวลา 45 นาที โดยในระหวางการใหความรอน
เพื่อปองกันไมใหสารละลายเดือดเกินไปใหเติมเม็ด KOH ลงไป 2-3 ชิ้น)
4.2 จากนั้นปเปตสารละลายออกมา ปริมาตร 30 ml แบงใสขวดรูปชมพูขนาด 100 ml จํานวน
2 ใบ และหยด 0.04% Phenolphthalein ปริมาตร 1-2 หยด นําสารละลายไปไตเตรทกับ 0.5 M
Standard HCL แลวจดบันทึกขอมูล นํามาเทียบกับตัวอยางเปรียบเทียบ (Blank) โดยเตรียมตัวอยาง
Blank นําสารละลาย KOH ปริมาตร 15 ml เติมลงไปในขวดรูปชมพูขนาด 250 ml และหยด 0.04%
Phenolphthalein ปริมาตร 1-2 หยด นําสารละลายไปไตเตรทกับ 0.5 M Standard HCL และ
บันทึกขอมูล นํามาคํานวณคาสะปอนิฟเคชัน ตามสมการที่ 2.7 (นิธิยา รัตนาปนนท , 2529; อนรรฆอร
ศรีไสยเพชร และมาโนชย ถนอมวัฒน, 2555)
คาซาปอนิฟเคชัน = ปริมาตรของ KOH ที่ใชในการไตเตรทไขมัน 1 g (ml)
=

(2.7)
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โดย A =
B =
N =
W =

ปริมาตรเฉลี่ยของ 0.5 M Standard HCL ที่ใชในการไตเตรทขวดตัวอยาง (ml)
ปริมาตรเฉลี่ยของ 0.5 M Standard HCL ที่ใชในการไตเตรทขวดเปรียบเทียบ (ml)
ความเขมขนของ HCL (0.5 M)
น้ําหนักไขจากใบกะหล่ําปลี (g)

5. งานวิจัย เรื่อง ผลของการเคลือบผิวดวยไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีตอสมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผาน
และอัตราการหายใจของมะนาวสด (Effects of Surface Coating Using Wax Extracted from
Cabbage Leaf on Effective Water Vapour Permeance and Respiration Rate of Fresh
Lime) นําเสนอผลงานในงาน การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งที่ 15 และ
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปที่ 48 ฉบบัที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2560
ผลของการเคลือบผิวดวยไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีตอสมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานและ
อัตราการหายใจของมะนาวสด
Effects of Surface Coating Using Wax Extracted from Cabbage Leaf on Effective
Water Vapour Permeance and Respiration Rate of Fresh Lime
นิตยา ภูงาม 1 วีรเวทย อุทโธ1,2 และฤทธิรงค พฤฑฒิกุล 3
Nittaya Phungam1, Weerawate Utto1,2 and Rittirong Pruthtikul3
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Abstract
This research has developed the method to extract wax from the cabbage leaf
i.e. immersion of fresh leaves cut into size of 1 x 3 cm in a dichloromethane solution,
as a solvent, for 15 h at room temperature (35°C) after which the solvent was
evaporated out from the extract using nitrogen gas flushing technique giving the dried
and ready-to-use wax extract. The research was conducted to investigate effects of
surface coating using the wax extract which was dissolved in an ethanol solvent on
effective water vapor permeance (effective WVP) and respiration rate of fresh lime.
This was compared to those of surface coating using the chitosan coating material
(Benefit Chitosan, 2% (w/w) concentration) and non-coated lime (designated as
control) at 25°C. The experimental results showed that the effective WVP values of
fresh lime coated using both coating materials were significantly lowered than those
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Department of Food Technology, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, StlMark Road, Warinchamrab district., Ubon
Ratchathani
2
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
2
Postharvest
Technology Innovation Center, Commission on Higher Education, Bangkok 10400, Thailand.
3
ห้ องปฏิบตั ิการพลาสติก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแหงชาติ
3
Laboratory Plastics, National Metal and Materials Technology Center, National Science and Technology Development Agency
1

140
of non-coated lime (7.2 µmol s-1 m-2 Pa-1). An average value of the effective WVP of
lime coated using the cabbage wax extract and the chitosan were 1.6 and 1.4 µmol s1 -2
m Pa-1 respectively. The study results show that surface coating could greatly
decrease respiration rates. An average value of the respiration rate of the lime coated
with the cabbage leaf wax extract (25.8 nmol s-1 kg-1) was comparable to that of the
lime coated with the chitosan (26.9 nmol s-1 kg-1). These were approximately 2-fold
lower than the average respiration rate value of the non-coated lime (50.1 nmol s-1
kg-1).
Keywords: Effective water vapor permeance (WVP), Respiration rate, Cabbage leaf
wax extracted
บทคัดยอ
การวิจัยนี้ไดพัฒนาวิธีการสกัดไขจากใบกะหล่ําปลีโดยการแชใบกะหล่ําปลีสดขนาด 1 x 3 cm
ในตัวทําละลาย ไดคลอโรมีเทน เปนระยะเวลา 15 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง (35°C) และระเหย
ตัวทําละลายออกจากไขที่สกัดดวยกาซไนโตรเจน ไขที่ไดมีลักษณะแหงพรอมใชงาน การวิจัยไดศึกษา
ผลของการเคลือบผิวมะนาวดวยไขที่สกัดซึ่งนํามาละลายในตัวทําละลายเอทานอลตอสมบัติการยอม
ใหไอน้ําซึมผานและอัตราการหายใจ เปรียบเทียบกับมะนาว ซึ่งเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไคโตซาน
(Benefit Chitosan ความเขมขน 2% (w/w)) และมะนาวที่ไมผานการเคลือบผิวหนา (ชุดควบคุม ) ที่
อุณหภูมิ 25°C ผลการทดลอง พบวา การเคลือบผิวหนาทําใหสมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานของ
มะนาวลดลงอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับมะนาวชุดควบคุม (7.2 µmol s-1 m-2 Pa-1) โดยคาเฉลี่ย
ของสมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานของมะนาวที่เคลือบผิวหนาดวยไขสกัด และสารเคลือบผิวไคโตซาน
มีคาเทากับ 1.6 และ 1.4 µmol s-1 m-2 Pa-1 ตามลําดับ ผลการศึกษาแสดงใหทราบวาการเคลือบ
ผิวหนาทําใหอัตราการหายใจลดลง คาเฉลี่ยของอัตราการหายใจของมะนาวที่เคลือบผิวดวยไขสกัด
จากใบกะหล่ําปลี (25.8 nmol s-1 kg-1) มีคาใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของอัตราการหายใจของมะนาวที่
เคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไคโตซาน (26.9 nmol s-1 kg-1) และมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของอัตราการ
หายใจของมะนาวที่ไมผานการเคลือบผิว (50.1 nmol s-1 kg-1)
คําสําคัญ: สมบัติการซึมผานของไอน้ํา อัตราการหายใจ ไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี
คํานํา
สารเคลือบผิวที่ไดจากวัตถุดิบธรรมชาติเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมการ
เคลือบผิวผักและผลไมสด เนื่องจากชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีระวิทยาภายหลังการเก็บ
เกี่ยวของผักและผลไมสดได เชน ชะลอการหายใจ และการคายน้ํา สารเคลื อบผิวผลิตจากวัตถุดิบทาง
ธรรมชาติที่สามารถรับประทานได (Edible films) เชน ไขผึ้ง (Bee wax) ไขรําขาว (Rice bran wax)
ไขออย (Sugarcane wax) ไคโตซาน (Chitosan) คารบอกซิวเมทิล เซลลูโลส (Carboxymethyl
cellulose) มีความปลอดภัยตอผูบริโภค (Arnon et al., 2014) สารเคลือบผิวที่มีสวนประกอบของ
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คารนูบาร (Carnauba wax) และเชลแล็ก (Shellac) เปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรม
การเคลือบผิวผักและผลไม เนื่องจากมีคุณสมบัติทางดานความแข็งแรงทนทาน ยึดติดพื้นผิวดี และ
ชะลอการสูญเสียน้ําหนัก และปลอดภัยตอผูบริโภค (จริงแท , 2549; Srithanyarat et al., 2011) การ
พัฒนาสารเคลือบผิวจากวัสดุธรรมชาติเพื่อทดแทนการนําเขาไขจากตางประเทศ เชน ไขคารนูบารเปน
แนวทางการพัฒนาทางการเกษตรหนึ่งที่ไดรับความสนใจอยางตอเนื่อง (สวทช, 2554) การวิจัยนี้ได
ศึกษาการใชประโยชนของใบกะหล่ําปลีคัดทิ้งจากการตัดแตงกอนจําหนาย โดยไดพัฒนาวิธีการสกัดไข
จากใบกะหล่ําปลี เนื่องจากไขที่สกัดจากใบกะหล่ําปลี ซึ่งมีสมบัติไมชอบน้ํา (Hydrophobicity) เปยก
น้ําไดนอยมาก (Low wettability) และสามารถทําความสะอาดตัวเองได (Self-cleaning หรือ Lotus
leaf effect) (Koch et al., 2006) การวิจัยนี้ยังไดศึกษาผลของการใชสารเคลือบผิวหนาที่ไดจากการ
สกัดไขจากใบกะหล่ําปลีตอสมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานและอัตราการหายใจของมะนาวสด
อุปกรณและวิธีการ

1. การสกัดไขจากใบกะหล่ําปลี
การสกัดไขจากใบกะหล่ําปลีไดประยุกตวิธีจากงานวิจัยของ Bohinc et al. (2014) โดยใช
ใบกะหล่ําปลีสดขนาด 1 x 3 cm จํานวน 150 g ใสลงในขวดโหลแกวขนาด 2 L ภายในบรรจุ
ตัวทําละลายไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) (ความเขมขน 100%) ปริมาตร 300 ml ปดฝาให
สนิท แชเปนระยะเวลา 15 ชั่วโมง ณ อุณหภูมิหอง (35°C) จากนั้นแยก สารสกัดออกจากเศษใบ
กะหล่ําปลีดวยการกรอง และนําสารสกัดไประเหยตัวทําละลายออกจากไขสกัดดวยกาซไนโตรเจน
(Nitrogen gas) อัตราการไหล 5 mL min-1 โดยสารสกัดแชในอางน้ํารอนที่ควบคุมอุณหภูมิ 50ºC จน
ตัวทําละลายระเหยออกหมด สภาวะดังกลาวทําใหไขสกัดที่ไดมีลักษณะแหงและสาม ารถนํามาใชงาน
เปนสารเคลือบผิวไดโดยการละลายในตัวทําละลายตอไป
2. การเคลือบผิวหนามะนาว
การเตรียมสารเคลือบผิวดวยการนําไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีผสมกับสารละลายเอทานอล (99%)
อัตราสวน 0.5:5 (w/v) นํามะนาวที่ผานการทําความสะอาดและเก็บรักษาไว ณ อุณหภูมิ 25ºC เปน
เวลา 24 ชั่วโมง มาเคลือบผิวหนาดวยสารเคลือบที่ผสมขึ้นดวยการนําแปรงจุมสารเคลือบแลวทาลง
บนผิวหนาของมะนาวจนทั่ว ทําซ้ํา 2 รอบและทําใหสารเคลือบบนผิวหนามะนาวแหงดวยการนําพัด
ลมมาเปา เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นเก็บรักษา ณ อุณหภูมิ 25ºC แลวนําไปศึกษาอัตราการหายใจ
และอัต ราการซึมผานของไอน้ํา ทําการเปรียบเทียบกับมะนาวที่ผานการเคลือบผิวหนาดวยไคโตซาน
(Benefit Chitosan ความเขมขน 2% (w/w)) โดยวิธีการเคลือบดังวิธีที่ไดรายงานขางตน และมะนาว
ที่ไมผานการเคลือบผิว (ชุดควบคุม)
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3. วิธีการศึกษา
3.1 สมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผา น (effective water vapour permeance; effective
WVP)
การประมาณคาสมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานของมะนาวที่ผานการเคลือบผิว และไมผาน
การเคลือบผิว ไดประยุกตจากงานวิจัยของ Maguire (1998) ซึ่งเปนการวัดอัตราการซึมผานของไอน้ํา
ในสภาวะคงที่ (steady-state diffusion) การประมาณคา effective WVP ใชหลักการของการแพร
ในสภาวะคงที่ หรือ Fick’s first law โดยอัตราการซึมผานผิวของผักและผลไมของไอน้ํา สัมพันธกับ
(1) คา effective WVP (2) พื้นที่ผิว และ (3) ความแตกตางระหวางความดันไ อน้ําภายในผลิตผลและ
สิ่งแวดลอม
3.2 การวัดอัตราการหายใจของมะนาว (respiration rate)
ชั่งน้ําหนักผลมะนาวแตละลูก และจดบันทึกเปนน้ําหนักสด และนําผลผลิต ใสลงในขวดโหล
(1 ลูก ตอ 1 โหล) ปดฝาใหสนิท เก็บรักษาไว ที่อุณหภูมิ 25ºC เปนระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (โดย
ณ เวลาเริ่มตน หรือ t=0 จะกําหนดใหความเข มขนของ CO2 = 0.03% (v/v)) เมื่อเวลาครบ 1 ชั่วโมง
ทําการดูดกาซ 20 ml จากบรรยากาศภายในขวดโหลโดยใชเข็มฉีดยา นําตัวอยางกาซฉีดลงในเครื่อง
MAPtest เพื่อวิเคราะหความเขมขนกาซ CO2 และรายงานคาในหนวย % (v/v) จากนั้นนําคามา
คํานวณอัตราการหายใจรวมกับน้ําหนักของม ะนาว ตาม Ideal gas law โดยคํานวณอัตราการผลิต
CO2 ตอหนวยเวลา วิธีการวัดและคํานวนอัตราการหายใจไดประยุกตจากงานวิจัยของ Maguire
(1998)
ผล
ผลการศึกษาการเคลือบผิวมะนาวดวยไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีที่สงผลตอสมบัติการยอมให
ไอน้ําซึมผานของมะนาวเปรียบเทียบกับมะน าวที่เคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซาน และมะนาวไม
ผานการเคลือบผิว (ชุดควบคุม ) พบวา การเคลือบผิวสงผลใหสมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานของ
มะนาวลดลงอยางมาก (Figure 1) ซึ่งมะนาวที่เคลือบผิวดวยไขสกัดจากใบกะหล่ําปลี และสารเคลือบ
ผิวไคโตซานมีคาเฉลี่ยของสมบัติการยอมให ไอน้ําซึมผาน เทากับ 1.6 และ 1.4 µmol s-1 m-2 Pa-1
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับมะนาวชุดควบคุมแสดงใหเห็นวามีคาสมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานสูง
กวามาก (7.2 µmol s-1 m-2 Pa-1)
การเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวของไขที่สกัดจากกะหล่ําปลีและสารละลายไคโตสานสงผลให
อัตราการหายใจของมะนาวมีคาลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการหายใจของมะนาวชุดควบคุม
(50.1 nmol s-1 kg-1) (Figure 2) มะนาวที่เคลือบผิวดวยไขสกัดจากใบกะหล่ําปลีมีคาเฉลี่ยอัตราการ
หายใจ เทากับ 25.8 nmol s-1 kg-1 ซึ่งใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของอัตราการหายใจของมะนาวที่ เคลือบ
ผิวดวยสารเคลือบผิวไคโตซาน ซึ่งมีคาเทากับ 26.9 nmol s-1 kg-1
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Figure 1 Effects of CB-Wax coating and chitosan coating on effective WVP of
fresh lime fruit (n = 8 at 25ºC). Ctrl (control) represents non-coated
lime. Data shown represented average ± standard deviation

Figure 2 Effects of CB-Wax coating and chitosan coating on respiration rate of
fresh lime fruit (n = 8 at 25ºC). Ctrl (control) represents non-coated
lime. Data shown represented average ± standard deviation
วิจารณผลการทดลอง
การเคลือบผิวชวยใหสมบัติการยอมใหไอน้ําซึมผานของมะนาวลดลง เนื่องจากสารเคลือบผิวไป
ทําหนาที่ในการเปนตัวขัดขวางการซึมผานของไอน้ําโดยการปดรูปากใบที่เปดตามธรรมชาติในชั้น
epidermis ของผักและผลไม (Hagenmaier and Baker, 1993) การซึมผานไอน้ําเกิดจากความ
แตกต างของความดันไอน้ําภายในมะนาวมีคาสูงกวาความดันไอน้ําที่อยูภายนอกสิ่งแวดลอม (Kays,
1991) ทั้งนี้ผักและผลไมมีไขเคลือบผิวหนาตามธรรมชาติ
ทําหนาที่ควบคุมการซึมผานของกาซ
และไอน้ําระหวางผลิตผลและสิ่งแวดลอม แตไขสามารถเกิดการสูญเสียในระหวางการเก็บเกี่ย
ว
กระบวนการทําความสะอาด และขนสง (Wiles et al., 2000; เกศรัตน และคณะ, 2555)
การเคลือบผิวหนาสงผลใหอัตราการหายใจลดลง เนื่องจากสารเคลือบผิวจํากัดการถายเทของ
กาชออกซิเจนจากภายนอกมาสูเนื้อเยื่อของพืช จึงสงผลใหอัตราการผลิตกาชคารบอนไดออกไซด
ลดลง (Cisneros‐Zevallos and Krochta, 2002) ดังผลการศึกษาที่พบในการศึกษานี้หรืองานวิจัย
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ของ Del Nobile et al. (2009) ซึ่งไดรายงานวาการเคลือบผิวหนาของผลแคคตัสแพร (Cactus
pear) ดวยวุน (Agar) และอัลจิเนท (Alginate) สงผลใหอัตราการหายใจของผลแคคตัสแพรลดลง
สรุป
จากการทดลองการสกัดไขดวยวิธีการแชสามารถสกัดไขจากใบกะหล่ําปลีได และสารเคลือบผิว
จากไขสกัด
ใบกะหล่ําปลีมีผลตอการแลกเปลี่ยนกาชของมะนาว สงผลใหสมบัติการยอมใหไอ
น้ําซึมผานของมะนาวลดลง และอัตราการหายใจของมะนาวลดลงดวย
คําขอบคุณ
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Abstract
Significant shelf-life losses can occur in fresh okra fruit because of weight loss and
shrivelling. The effects of surface coating using wax extracted from cabbage leaf (CBWax), and storage temperature on water vapour and gaseous exchange properties of
fresh okra were investigated. CB-wax was prepared by immersion of outer cabbage
leaves in dichloromethane solvent for 15 h at ambient temperatures and stored in a
dried form. The extract was mixed with ethanol for coating the intact okra surface
through brushing. CB-Wax coated okra were kept in three different temperatures (10,
25 and 35°C) and effective skin permeance to water vapor (effective SPW), respiration
rate, and effective skin permeance to CO2 (effective SPC) were studied and compared
to those of a non-coated control. Values of effective SPW, respiration, and effective
SPC of CB-Wax coated okra were significantly lower than those of non-coated fruit.
These values showed temperature dependence where could be described by the
Arrhenius model; values of error root mean squares were in a range of 0.001-0.422.
However, CB-Wax coated okra apparently were less sensitive to temperature changes
compared to non-coated okra as determined by activation of energy estimated from
the model using a non-linear regression approach. CB-Wax has external benefits in
reducing water vapour loss, respiration rate, and CO2 permeation through the skin of
fresh okra.
Keywords
Effective skin permeance, Gas exchange properties, Surface coating, Wax, Okra
Introduction
Water loss from fresh okra (Abelmoschus esculentus) after harvest causes
reductions in its market value because of wilt or a wrinkled appearance and more,
importantly, it is due to weight loss (Ben-Yehoshua, 1987; Finger et al., 2008). Water
loss is the major contributor to this weight loss (Gillepsie, 1986). The market
acceptance of weight loss for okra is limited to 5% (Finger et al., 2008). Like other
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horticultural products, water vapour continuously diffuses from the cuticle of the
okra fruit skin to the surrounding environment due to the water vapour pressure
gradient (Kays, 1991). Although plants have natural waxes on their surface to minimize
water loss, some losses of these waxes are unavoidable and may result from for
example, harvesting and cleaning processes (Srilaong et al., 2013). Losses of wax
subsequently lead to weight loss, through facilitating water vapor losses from the fruit
(Dagostin et al., 2015). To compensate for waxes lost from the fruit, surface coating
with either natural or synthetic waxes including carnauba wax, shellac wax, rice bran
wax, chitosan and oxidized polyethylene have been commercially applied to a range
of fruit to prevent water loss, as well as to increase fruit surface appearance
(Cisneres-Zevallos and Krochta, 2002).
In this study, wax was extracted from the outer leaves of fresh cabbage as
surface coating material (CB-Wax). Outer fresh cabbage leaves are typically discarded
as part of normal marketing practices because of their tough hard texture, and
unpleasant appearance caused by, for example, bruises and holes from insect
damage (Thammawong et al., 2011). Cabbage leaf has high amounts of surface wax
which can exert a so-called ‘lotus leaf effect’ in which the surface is considered
unwettable or self-cleaning (Koch et al., 2006). Utilisation of the outer cabbage leaves
for wax extraction is a value-added approach for what is otherwise a waste product.
These appear to be no other reports on using wax extracted from cabbage leaves for
use on okras or other horticultural products. Wax coating is considered to provide
additional barriers to water vapour and to gaseous permeations through the skin of
fruit (Kays, 1991). Consequently changes to water vapour diffusion and to other
gaseous exchange properties of coated okra fruit could be expected when the fruit
are treated with cabbage leaf waxes. Storage temperatures of horticultural products
can often fluctuate and vary widely. Such changes can have negative consequences
to fruit including the promotion of microbial proliferation, water loss, reductions in
firmness and colour changes (Celikel et al., 2002). The influence of temperature on
okra fruit that were either untreated or coated with wax extracted from cabbage
leaves (denoted as CB-Wax) was also studied. The aims of this study were to
investigate the effectiveness of CB-Wax surface coating as well as the influences of
temperature on respiration and skin permeance to water vapour and gaseous
exchange in okra fruit.

148
Materials and Methods
Raw material
Cabbages and okra fruit were purchased from markets in Warin Chamrap,
Ubon Ratchathani, Thailand. Both products were transported to the postharvest
laboratory, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University within 2 h. Outer
cabbage leaves were detached out from the cabbage head and left at room
temperature (approximately 35°C) prior to the extraction process. Okra fruit were
separated into three groups in accordance to experimental temperatures (10, 25 and
35°C). The fruits were kept in the desired temperatures for 18 h to equilibrate with
the storage temperature treatment prior to applying the coating. Preliminary tests
showed that the fruit temperature, measured using a thermocouple probe, was equal
to the storage room temperature in which the fruit was stored after this equilibration
period.
CB-wax extraction and preparation
The CB-Wax extraction procedure used was an immersion method as
reported by Bohinc et al. (2014) with some modifications. Fresh leaves were cut size
into 1 x 3 cm pieces and 150 g of leaf was placed in to a 2 L glass jar. A 300 mL
volume of dichloromethane liquid (99% w/v) was added and the jars were left for 15
h at ambient temperature (35ºC). The extract was then separated from the leaves by
filtration. The solvent was evaporated by placing the extract solvent solution in a
beaker in water bath (50ºC) and aerating with nitrogen gas (5 mL min-1 flow rate)
within a fume hood. The dried wax was stored in a desiccator.
Coating of okra surface using CB-Wax
To prepare the wax surface coating material, the dried CB-Wax was mixed
with ethanol (99%) at a ratio of 0.5: 5 (w/v). Individual okra fruits were coated using a
brush dipped in the coating material. The okra surface was brushed thoroughly and
left to dry in a ventilated area, i.e. the time period was at least 12 h. The time period
was considered sufficient for gas transport processes achieving their steady-state
condition. Non-coated okra fruit were designated as the control (Ctrl). From our
studies undertaken (data not shown), there were no significant effects of ethanol as a
wax solvent on gaseous exchange properties of okra studied. Values of the properties
measured from okra either control or only brushed with ethanol were comparable.
The effects of cabbage wax extracted surface coating on the gaseous exchange
properties of the okras should be considered results of the wax per se.
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Measurement of effective skin permeance to water vapour
Values of effective skin permeance to water vapour (denoted as effective
SPW) for both coated and non-coated fruit were estimated according to Fick’s first
law for steady-state diffusion (Equation 1) following Maguire (1998):
H 2O
Pokr
=

(p

H 2O
int

H 2O
rokr
H 2O
− p env
× A fr

(Equation 1)

)

where PokrH O is the effective SPW (mol s-1 m-2 Pa-1); rokrH O is the steady-state rate of
water loss from fruit (mol s-1); Aokr is the fruit surface area (m2); and pintH O and
H O
p env
are the partial pressure of water vapor inside the fruit and in the atmosphere
surrounding the fruit (Pa), respectively. The value of rfrH O was estimated by
subtracting the rate of carbon loss attributed to respiration processes from the
steady-state rate of weight loss (Equation 2).
2
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2

2
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rokr
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− rokr

(Equation 2)

where rokrwt is the steady-state weight loss of fresh okra (mol s-1); and rokrCloss is the rate
of carbon loss attributed to respiration processes of fresh okra
(mol s-1). To
quantify rokrwt , fresh okra fruit were weighed periodically using a digital balance until the
weight reduction became linear and the value of rokrwt was represented by the slope
of the linearized weight change which was estimated using linear regression (Microsoft
Excel 2010). The value of rokrCloss was estimated using equation 3.
CO2
Closs
rokr
= rokr
M okr

(Equation 3)

where rokrCO is the respiration rate (mol s-1 kg-1); and M okr is the okra mass (kg). The
respiration rate of fresh okra was measured through CO2 generation rate in a closed
H O
were calculated using
system following Maguire (1998). Values of p Hfr O and p env
equation 4 and equation 5, respectively.
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(Equation 5)

where T fr fruit temperature (ºC); a w water activity [defined as 0.995 following
Maguire (1998)]; Twb , Tdb wet and dry bulb temperature (ºC), respectively; γ constant,
defined as 67 Pa C-1 following Maguire (1998). The okra surface area was measured
using a leaf area measuring meter (Area meter Li-3100, Nebraska, USA). To measure
the surface area, individual okra were wrapped with opaque tape which was later cut
and peeled off from the okra using a sharp knife. The tape was spread out and
flattened on a transparent sheet inserted into the leaf area meter. The surface area
was estimated from the opaque section laid on the sheet.
Measurement of effective skin permeance to CO2
Effective skin permeance to CO2 (denoted as effective SPC) was estimated
according to Fick’s first law for steady-state diffusion following Banks (1983). To
quantify CO2 concentration inside the fruit, the techniques by Banks (1983) were
utilized. Cannulae (14 gauge stainless steel needles, cut down to 2-cm length) were
inserted through the fruit wall into the cavity of the fruit. The connection between
the cannula and the skin was sealed to be gas-tight using an epoxy adhesive. Once
the cannulae were attached, fruit were separated into three groups (8 fruits per
individual temperature; n = 8) and then equilibrated for 18 h in three different
CO
temperatures (10, 25 and 35ºC). Steady-state internal CO2 ( pokr
,int ) at each storage
temperature thereafter were determined by sampling 10 mL from the fruit cavities
through the cannulae (Banks, 1983). Values for effective SPC were then calculated
using equation 6 (Cheng, 1999).
2
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M okr
= CO2
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(

(Equation 6)
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CO
are CO2
where PokrCO is an effective SPC (mol s-1 m-2 Pa-1); and pintCO , penv
concentration in the fruit interior and in the environment (Pa), respectively. It should
CO
was equal to 0.03 kPa which is the CO2 pressure in
be noted that the value of penv
the ambient atmosphere.
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Data analysis
The experimental design and statistical analysis was in accordance with a
factorial in Complete Randomized Design (CRD) of which the coating (CB-Wax and
non-coated) and storage temperatures (10, 25 and 35ºC) were main effects. All data
were analysed using the General Linear Model (GLM) analysis of variance and Tukey
multiple range test (p<0.05) for comparison of means using MINITAB (Minitab, Inc.).
Data for effective SPW, respiration rate and SPC were analyzed and
expressed according to units proposed by Bank et al. (1995). Temperature
dependences of the data were analysed using Arrhenius’s law (Equation 7). The
reference temperature for Arrhenius’s law was in all cases fixed at 15ºC (288.15 K).
 Ea  1
1 

k = k ref exp
− 
 R  Tref T  




(Equation 7)

where R is gas constant (8.314 J mol-1 K-1); Ea energy of activation (J mol-1) expresses
the dependence of given rate (either effective skin permeance or respiration rate
represented by ) on temperature ( T , K), kref effective skin permeance or
respiration rate at arbitrarily chosen reference Tref .
Nonlinear regressions were conducted for fitting data from equation 7 to the
empirical results. Values of Arrhenius coefficients were identified through fitting by
minimizing the sum of squared residuals in Microsoft Excel®. Statistical analyzes were
conducted to evaluate the differences between the predicted ( pred ) (i.e. Equation
7) and experimental ( epmt ) results, through calculations of root mean square of
error following Yantarasri et al. (1995) (Equation 8).
RMSE =

(

1 n
(epmt )i − ( pred )1
∑
n i =1

)

2

(Equation 8)

where RMSE is root mean square of error, n is number of data points, and epmt
and pred are experimental and equation 7’s predicted data, respectively.
Results and discussion
Effective skin permeance to water vapour (Effective SPW)
The effective SPW values of okra coated with CB-Wax were significantly
lower than for non-coated okra (approximately 100-fold) (Figure 1). The reductions
were attributed to the CB-Wax layer coated on the okra, which decreased the rate of
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water vapor transfer from the okra to the immediate environment, due to the
differences between the partial pressure of water vapor inside and outside the fruit
(Tapia et al., 2008). Hence CB-Wax significantly reduced the loss of water vapour
from the fruit and, consequently, minimized the loss in fresh fruit weight. CB-Wax has,
therefore, potential as method for effective water vapour and weight loss control.
Okra coated with CB-wax had a greener color and had only minor wrinkle marks on
the fruit surface. In contrast, non-coated fruit had a noticeably wrinkled appearance
and became slightly yellow in appearance (data not shown).
The effective SPW of both CB-Wax coated and non-coated okra increased
with increased temperature (Figure 1). Changes of the effective SPW in relation to
temperature were adequately described by Arrhenius’s relationship (Equation 7)
(Table 1). The value of RMSE was lower than 2 which, according to Yang and
Chinnan (1998), indicated that the model or equation can reasonably described the
experimental data. Variations observed amongst the effective SPW data especially
observed in non-coated okra could mainly be attributed to natural characteristics wax
coated on fruit surface (Figure 1). Unlike plastic film, the wax layer naturally coated
on fruit surface is not even which could be results of, for examples, cracks and losses
of wax at some areas on the surface (Maguire et al., 1999). Such irregularities of wax
could provide additional passages for gaseous and water vapour exchanges between
fruit and immediate environment. Since individual okra fruit could have different wax
irregularities, the effective SPW data of non-coated okra accordingly showed high
variations. In contrast, the variations become lesser amongst CB-Wax coated okra
(Figure 1). These could be attributed to the fact that CB-Wax additionally applied on
the fruit surface filled in some cracks or replaced empty spaces caused by losses of
wax.
The estimates for activation energy ( EaP ) of CB-Wax coated okra was
approximately 3-fold lower than that of control fruit (Table 1). The experimental
results indicated that non-coated okra were more sensitive to temperature changes,
compared to the CB-Wax coated okra. The values of EaP for both CB-Wax coated
okra and the non-coated controls were much lower than those of plastic films: for
example, 61.9 kJ· mol-1 polyvinylidene chloride (PVDC), 42.2–65.3 kJ mol-1
polypropylene (PP), and 33.4–61.7 kJ mol-1 polyethylene (Roger et al., 1982).
Consequently the rates of water vapour loss from okra are relatively less sensitive to
temperature changes compared to those of water vapour permeations through such
plastic films.
H 2O
okr

H 2O
okr
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Respiration rates
Values for respiration rate of okra coated with CB-Wax were approximately
10-fold lower than those of non-coated okra (Figure 2). The wax layer is likely to have
been an additional barrier that limits oxygen transfer from the outside of the okra
fruit to the fruit interior, causing a lower respiration rate as the rate is dependent on
oxygen concentration (Cisneros‐Zevallos and Krochta, 2002). Del Nobile et al. (2009)
similarly reported that cactus pear coated with agar and alginate coating materials
had lower rates of oxygen exchanges between the cactus pear and the environment
due to the coating layers. Values of respiration rates of non-coated okra measured at
35ºC were apparently lower than those measured at 25ºC in the control fruit. These
lower values could be attributed to effects of high temperature during storage (i.e.
35ºC) stimulating senescence of okra which subsequently led to lower respiration
rates. In contrast, the respiration rates of CB-Wax coated okra measured at 35ºC were
higher than those measured at 25ºC and these could be results of the wax coated
lowered the respiration and related metabolic activities, causing the okra having
slower senescence rate.
Changes in respiration rate in relation to temperature were adequately
described by the Arrhenius relationship (Equation 7) with values of RMSE being
lower than 2 (Table 1). The estimates for activation energy ( Ear ) of okra coated
with CB-Wax were lower than there for non-coated okra (Table 1). The experimental
result indicated that non-coated okra is more sensitive to temperature change
compared with the CB-Wax coated okra. It could be noticeable that the Arrhenius
model overestimated respiration rates of non-coated okra measured at 10ºC (Figure
2). The low respiration rate could be results of chilling injury. Whilst there is limited
information on effects of the chilling injury on respiration rate of okra, those for
example, on mango were reported i.e. the chilling injury suppressed respiration rate
and delayed fruit colour development (Nair and Singh, 2009). Although optimal
storage temperature of okra is in a range of 7-10ºC, different cultivars and production
environment among others would be factors causing the okra became differ in
susceptibility to the chilling injury (Cantwell and Suslow, 2001). Given such
information, the low respiration rates measured at 10ºC of non-coated okra would be
considered disorders attributed to the chilling injury. In contrast, Arrhenius model
sufficiently predicted the respiration rates measured at 10ºC of CB-Wax coated fruit
suggested that symptoms of chilling injury occurred to the coated okra were lessened
compared to those of the non-coated fruit. Future studies would be conducted to
investigate for understanding effects of CB-Wax on chilling injury of fresh okra.
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The Ear values of both CB-Wax coated and non-coated okra were lower
than those for bell pepper (39.869 kJ mol-1) (Chen et al., 2000), and hot chillies
(69.813 kJ mol-1) (Utto, 2001). These other species physically have internal cavities,
similar to those in okra but fresh okra appears to be less sensitive to temperature
than both crops mentioned. The CB-Wax further reduced okra’s sensitivity to
temperature differences. The reduced in sensitivity could provide benefit in future
supply chain management of fresh okra where temperature fluctuations occur during
cool chain transportation and storage.
Effective skin permeances to CO2
The values for effective SPC of okra coated with CB-Wax were
approximately 10-fold lower than those of non-coated okra. These lower values were
attributed to the coated layer which minimizes gaseous exchanges between okra and
the environment (Banks, 1984). As mentioned above the wax layer can reduce the
rate of oxygen transfer into the fruit causing a reduction in respiration rate. This
lowers the concentration of CO2 which is a key product of respiration. The lower CO2
concentration accumulated in the internal regions of the fruit in turn lowers effective
SPC because of the decreased CO2 concentration gradient between the internal and
the immediate external environment, subsequently reducing CO2 transfer rates.
Like the effective SPW, values of effective SPC of both coated and noncoated okra increased with increasing temperature (Figure 3). Amongst the control
okra, the SPW values measured at 35ºC were lower than those measured at 25ºC.
The similar trend was observed in the respiration values (Figure 2) and these could be
mainly attributed to senescence of okra which was stimulated when they were kept
at 35ºC. The Arrhenius relationship described adequately the experimental data
supported by the values of RMSE which were lower than 2 (Table 1). The activation
energy of non-coated okra ( EaP ) was approximately 2-fold high than that of CBWax coated okra (Table 1). The experimental data suggested that non-coated okra
were more sensitive to temperature changes compared to CB-Wax coated fruit. It can
be noticed that the Arrhenius model overestimated values of the effective SPW of
non-coated okra measured at 10ºC. Similar prediction of the Arrhenius model was
observed in Figure 2. The overestimations among the effective SPW data could be
results of effects of the chilling injury on respiration rates of non-coated fruit at 10ºC
as discussed previously in the respiration rate.
CO2
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Conclusion
The experimental results showed that both CB-Wax coating and storage
temperatures had significant effects on water vapour and CO2 gas exchange properties
of fresh okra. Applications of CB-Wax as a surface coating material reduced effective
skin permeances to both water vapour and CO2, as well as respiration rates. The CBWax developed in this study shows potential benefits for incorporation in future
postharvest cool chain management for reducing sensitivity of fresh okra to
temperature fluctuations.
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Figure 1. Effects of CB-Wax coating and storage temperature on effective SPW of fresh
okra fruit (n = 8). Ctrl (control) represents non-coated okra. Epmt. and Pred.
represented experimental and Eq. 7’s predicted data, respectively.
Table 1. Parameter estimates resulting from non-linear regression analysis of data of
the effects of storage temperature differences on effective SPW, respiration
rate, and effective SPC (Ctrl represents non-coated okra; CB-Wax represents
coated okra)
Water vapour and gas
exchange properties
Effective SPW

Parameters

Ctrl

CB-Wax

H 2O
Pokr
,ref

3.484

0.017

EaP H 2O

7.206

2.337

RMSE
CO2
rokr
,ref

0.422
0.023

0.003
0.002

Ear CO2

32.138

20.000

RMSE

0.014

0.001

CO2
Pokr
,ref

0.230

0.019

EaPCO2

49.807

14.367

RMSE

0.325

0.006

okr

Respiration rate

okr

Effective SPC

okr
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Figure 2. Effects of CB-Wax coating and storage temperature on respiration rate of
fresh okra (n= 8). Ctrl represents non-coated okra (control). Epmt. and Pred.
represented experimental and predicted data, respectively.
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Figure 3. Effects of CB-Wax coating and storage temperature on effective SPC of fresh
okra (n= 8). Ctrl represents non-coated okra (control). Epmt. and Pred.
represented experimental and predicted data, respectively.

160

ภาคผนวก ข
การศึกษาความเขมขนที่เหมาะสมของไขซึ่งสกัดจากใบกะหล่ําปลีที่ใชในการเคลือบผิว

161
1. ผลของความเขมของ สารละลาย ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine) ที่เหมาะสมกับ
ความคงตัวของอิมัลชันสารเคลือบผิว
จากการศึกษาความเขมขนของสารละลายไตเอทานอลเอมีนที่แตกตางกัน 5 ระดับ พบวา
ภายหลังจากการนําสารละลายอิมัลชันสารเคลือบผิวมาเก็บรักษาไวเปนระยะเ วลา 1 วัน อิมัลชัน
สารเคลือบผิวที่เติมสารละลายไตรเอทานอลเอมีนความเขมขน 1-4% (w/v) (ตารางที่ ข.1) อิมัลชัน
ที่ไดมีความคงตัวที่ต่ําและมีการแยกชั้นกัน โดยเฉพาะที่ความเขมขน 1-3% (w/v) มีการแยกชั้นกัน
อยางชัดเจนและมีความคงตัวในระดับที่ต่ํามาก เมื่อเปรียบเทียบกับอิมัลชันที่มีระดับความเขมขน
ไตรเอทานอลเอมีน เทากับ 5% (w/v) ซึ่งอิมัลชันที่ไดมีความคงตัวสูงไมเกิดการแยกชั้นกันจึงเปน
ความเขมขนที่เหมาะสมในการนําไปใชในการพัฒนาเปนอิมัลชันสารเคลือบผิวในลําดับตอไป
ตารางที่ ข.1 ผลของความเขมของสารลายไตรเอทานอลเอมีนที่เหมาะสมกับความคงตัวของ
อิมัลชันสารเคลือบผิว
ลําดับ ความเขมขนของสารละลาย
ไตรเอทานอลเอมีน (%)
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

ความคงตัวของอิมัลชัน
ระหวางเก็บรักษา
–
–
–
–
+

เกิดการแยกชั้นของ
อิมัลชันระหวางเก็บ
รักษา
–
–
–
–
+

สัญลักษณ: เคริ่งหมาย – คือไมมีผลตอคุณภาพอิมัลชัน เครื่องหมาย + สงผลดีตอคุณภาพอิมัลชัน

สรุปประเด็นสําคัญ
ระดับความเขมขนของสารละลายไตรเอทานอลเอมีนที่ 5% (w/v) มีผลทําใหอิมัลชันมีความ
คงตัวและไมเกิดการแยกชั้นของอิมัลชันสารเคลือบผิว
2. ลักษณะภายนอก
โดยบันทึกขอมูลลักษณะภายนอกของสารละลายดวยการถายรูปดวยกลองดิจิตอล สังเกตการณ
แยกชั้นของสารเคลือบผิวแตละสูตร โดยมีระดับความเขมขนไขสกัด 10 20 30 40 และ 50% (w/v)
บรรจุในบีกเกอรขนาด 150 ml (โศรดา กนกพานนท และคณะ, 2555)
3. ความหนืด (Viscosity)
เตรียมตัวอยางวัด โดยนําตัวอยางไขจากใบกะหล่ําปลี ปริมาณ 150 ml ใสลงใน บีกเกอร
ขนาด 250 ml โดยใชหัววัดทรงกระบอก ขนาด 1.5 cm ทําการวัดความหนืดของสารละลายดวย
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เครื่องวัดความหนืดของเหลว (Viscometer) และจดบันทึกผลการทดลอง (โศรดา กนกพานนท และ
คณะ, 2555)
4. คาความเปนกรด-ดาง (pH)
วิเคราะหดวยเครื่อง pH (pH meter) โดยการนําตัวอยางไขจากใบกะหล่ําปลี ปริมาณ 10 ml
ใสลงในบีกเกอรขนาด 50 ml จากนั้นนําหัววัดจุมลงในตัวอยาง และจดบันทึกผลการทดลอง (โศรดา
กนกพานนท และคณะ, 2555)
5. เปอรเซ็นตน้ําหนักของแข็งอยูในสารเคลือบ (Insoluble solid)
โดยวัดน้ําหนักของแข็งดวยการอบดวยเตาอบ (Drying oven) อุณหภูมิ 50ºC โดยชั่งน้ําหนัก
เริ่มตน และอบตัวอยางเปนเวลา 6 ชั่วโมง และชั่งน้ําหนักทุกๆ 2 ชั่วโมง แลวบันทึกน้ําหนักจนได
น้ําหนักที่คงที่ (โศรดา กนกพานนท และคณะ, 2555)
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1. ความหนาของฟลม
วัดดวยเวอเนียคาลิปเปอร แบบดิจิตอล (Vernier caliper digital) โดยสุมวัด ความหนาของฟลม
อยางนอย 6 จุด และจดบันทึกผล (โศรดา กนกพานนท และคณะ, 2555)
2. การดูดซับน้ํา (Moisture adsorption)
วัดปริมาณการดูดซับน้ําไดโดยตัดฟลมสารเคลือบในแตละสูตรขนาดเทา ๆ กัน ชั่งน้ําหนักเริ่มตน
จากนั้นแชฟลมในน้ําอุณหภูมิ 25ºC ที่มีความชื้นสัม พันธ ชั่งน้ําหนักทุก ๆ 6 ชั่วโมง โดยจดบันทึก
ขอมูลจนน้ําหนักคงที่ ซึ่งวัดน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับน้ําหนักของฟลมแหง (โศรดา กนกพา
นนท และคณะ, 2555)
3. สีของฟลมสารเคลือบผิว (Color)
วัดดวยระบบ Color space CIF L* a* และ b* โดยใชเครื่องวัดสี Color meter
คา L* เปนคาที่รายงานถึงความสวางของสีมีคาตั้งแต 0-100 (โศรดา กนกพานนท และคณะ ,
2555)
กรณีที่คา L* เทากับ 100 หมายถึง ความสวาง
คา L* เทากับ 0 หมายถึง ความมืด
คา a* เปนคาที่รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงของสีในชวงสีเขียวถึงสีแดง
กรณีที่คา a* เปนลบ หมายถึง สีเขียว
คา a* เปนบวก หมายถึง สีแดง
คา b* เปนคาที่รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงสีในชวงสีน้ําเงินถึงสีเหลือง
กรณีที่คา b* เปนลบ หมายถึง สีน้ําเงิน
คา b* เปนบวก หมายถึง สีเหลือง
เครื่องวัดสีทํางานใชหลักการ โดยใหแสงจากแห ลงกําเนิดแสงภายในตัวเครื่องตกกระทบบนผิว
วัสดุอนุภาคของสีบนผิววัสดุดูดกลืนแสงบางชวงคลื่นไว และสะทอนแสงบางชวงคลื่นออกมา
และ ถูกบันทึก และนําขอมูลมาประมวลตามการตอบสนองของตามนุษยที่ไวตอแสง สีแดง สีเขียว
และสีน้ําเงิน คํานวณคาสีออกมาเปนตัวเลขตามร ะบบ CIE (Commission International de I’
Eclariage) (โศรดา กนกพานนท และคณะ, 2555)
4. สมบัติของความรอน (Thermal properties)
วิเคราะห คาอุณหภูมิในการหลอมเหลว (Melting temperature: Tm) ดวยเครื่อง Differential
scanning calorimeter (DSC) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงสถานะของพอลิเมอร โดยตัด
ฟลมสารเคลือบผิวใหมีขนาดเล็ก ชั่งตัวอยางน้ําหนัก 5 mg วางในภาชนะบรรจุตัวอยางใหความรอน
แกชิ้นตัวอยางดวยอัตรา 10ºC ตอนาที ในชวงอุณหภูมิ -20–180ºC (โศรดา กนกพานนท และคณะ ,
2555)
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5. สมบัติเชิงกล (Mechanical properties)
โดยทําการวิเคราะห ความทนแรงดึง (Tensile strength) และการยืดตัว (%Elongation)
วิเคราะหโดยการใชเครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture analyzer (LLODY model, LR series, USA.)
อางอิงมาตรฐานในการทดสอบ ASTM D882-01 ซึ่งการเตรียมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยมี ลักษณะ
ดังภาพที่ ค.1 ในการวิเคราะหใชจํานวนแผนฟลมที่ใชทดสอบแตละชุดไมนอยกวา 5 ชิ้น แผนฟลมที่ใช
ในการทดสอบมีขนาด 10x90 mm โดยบริเวณขอบของฟลมตองไมมีรอยตําหนิจากการเตรียม
ซึ่งสภาวะในการทดสอบ คือ ใชหัววัด Tension แรงดึงขนาด (Load cell) 1,000 N และอัตราเร็วใน
การดึง 20 mm/min บันทึกคาแรงดึง Stress/Strain ณ จุดที่ดึงขาด (โศรดา กนกพานนท และคณะ ,
2555)
20 mm
10 mm

50 mm
ระยะทดสอบ

20 mm
10 mm

ภาพที่ ค.1 ขนาดของฟลมสารเคลือบผิวที่ใชในการทดสอบสมบัติเชิงกล
ที่มา: โศรดา กนกพานนท และคณะ (2555)
6. อัตราการซึมผานฟลมของไอน้ํา (Water vapour transmission rate: WVTR)
ทําการวัดปริมาณน้ําหนักของไอน้ําที่สามารถซึมผานฟลมไดในชวงเวลาตางๆ ตามมาตรฐาน
ASTM E96-95 โดยการวัดปริมาณน้ําหนักของไอน้ําที่สามารถซึมผานฟลมไดในชวงเวลาตาง ๆ ศึกษา
ความสัมพันธระหวางอัตราการซึมผานเขาออกของไอน้ํา และความหนาของฟลมสารเคลือบผิว
การทดสอบทําโดยการประยุกตจากวิธีการของ Jo et al. (2004) ตามมาตรฐาน ASTM E96-95
เพื่อศึกษาความสามารถในการซึมผานของไอน้ําสําหรับฟลมสารเคลือบผิวที่บริโภคได โดยใชขวดขนาด
เสนผานศูนยกลาง 25 mm เติมน้ํากลั่นปริมาตร 10 ml จากนั้นปดปากขวดดวยฟลมเคลือบผิว
สูตรตาง ๆ ใหสนิท หลังจากนั้น ทําการชั่งน้ําหนักเริ่มตน และชั่งน้ําหนักอีกครั้ง เมื่อครบ 24 ชั่วโมง
ทําการทดลอง ณ อุณหภูมิ 25ºC ความชื้นสัมพั ทธ 80% คํานวณหาอัตราการซึมผานของไอน้ําตอ
พื้นที่ตามสมการ 2.8 และ 2.9 (โศรดา กนกพานนท และคณะ, 2555)
WVTR =
โดย

A

WVP =

(2.8)
= น้ําหนักของน้ําที่ซึมผานตอหนวยเวลา
= พื้นที่สําหรับใชในการซึมผานของน้ํา (m2)
(2.9)
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โดย
(g s·m )
2

WVTR

= อัตราการซึมผานของไอน้ํา (Water vapour transmission rate)

L

= ความหนาของฟลม (m)
= ความแตกตางของคาความดันไอน้ําระหวางฟลม (Pa)

โดยคิดวาขวดที่มีน้ํากลั่นอยูเทียบไดกับผลไมที่มีน้ําเปนองคประกอบอยูภายใน ซึ่งเราถือวา
ภายในผลไมมีอากาศ และ ความชื้นอยู 100% มีความดันไอในระดับอิ่มตัว (Saturated vapour
pressure) ตัวอยาง เชน ขวดน้ํากลั่นที่ตั้งทิ้งไว ณ อุณหภูมิ 27ºC มีความชื้นสัมพัทธเทากับ 70%
เมื่ออานคาความดันไอจากแผนภูมิไซโครเมตริกไดเทากับ 16 mbar หรือเทากับ 1,600 Pa ความดัน
ไอน้ําในร ะดับอิ่มตั วที่อุณหภูมิ 27ºC อานคาจากแผนภูมิไซโครเมตริก (Psychrometric chart)
ไดเทากับ 38 mbar หรือเทากับ 3,800 Pa ดังนั้นความแตกตางความดันไอน้ําระหวางฟลมมีคาเทากับ
2,200 Pa โดยมีความหนาของฟลมเทากับ 0.24 mm หรือเทากับ 0.00024 m
7. อัตราการซึมผานฟลมของกาซออกซิเจน (Oxygen transmission rate: OTR)
การทดสอบอัตราการซึมผานของกาชออกซิเจน หรือ OTR ของฟลมจากสารเคลือบผิวได
ดําเนินการโดยใชเครื่อง Illinois instrument รุน 8000 ใชสภาวะในการทดสอบ ณ อุณหภูมิ 23ºC
และความชื้น 0% RH (ASTM D3985) ซึ่งไดทําการวัดคา OTR ของตัวอยาง ณ หองปฏิบัติการ
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ หลักการการทดสอบการวิเคราะหแบบมาโนเมตริกเปน
การวิเคราะหโดยอาศัยความแตกตางของความดันที่ผิวหนาทั้งสองดานของฟลมสารเคลือบผิวและ
กาช ซึ่ง ซึมผานจากดานที่มีความดันสูงไปยังดานที่มีความดันต่ํา โดยการวัดการซึมผานที่เกิดขึ้นทําได
หลากหลายขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องมือที่ใชการวัดอัตราการซึมผานของกาชออกซิเจน
โดย Coulometric sensor ทําการวัดภายใตสภาวะการทดสอบที่แหง ซึ่งตัวอ ยางถูกยืดในสภาวะปด
ที่มีความดันบรรยากาศดานหนึ่งของฟลมเปนกาชออกซิเจน สวนอีกดานหนึ่งเปนกาชตัวพา คือ
กาชไนโตรเจน ที่ทําหนาที่ในการนํากาชออกซิเจนซึมผานไปยังเซ็นเซอรเพื่อประมวลผล เปน คาอัตรา
การซึมผาน และรายงานผลเปนคา Oxygen transmission rate (OTR; หนวย คือ mḷ m-2 day-1)
(De Jong, 2014; นิตยา ภูงาม, 2556)
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ภาคผนวก ง
การทดสอบประสิทธิภาพสารเคลือบผิวจากไขกะหล่ําปลี ในการเก็บรักษา
ของผัก และผลไมสด
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1. สีของผิวหนาผลไม (Color)
วัดดวยระบบ Color space CIF L* a* และ b* โดยใชเครื่องวัดสี Color meter
คา L* เปนคาที่รายงานถึงความสวางของสีมีคาตั้งแต 0-100 (โศรดา กนกพานนท และคณะ, 2555)
กรณีที่คา L* เทากับ 100 หมายถึง ความสวาง
คา L* เทากับ 0 หมายถึง ความมืด
คา a* เปนคาที่รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงของสีในชวงสีเขียวถึงสีแดง
กรณีที่คา a* เปนลบ หมายถึง สีเขียว
คา a* เปนบวก หมายถึง สีแดง
คา b* เปนคาที่รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงสีในชวงสีน้ําเงินถึงสีเหลือง
กรณีที่คา b* เปนลบ หมายถึง สีน้ําเงิน
คา b* เปนบวก หมายถึง สีเหลือง
คา hº เปนคาที่รายถึงคาเฉดสี
กรณีที่คา hº = 0 หมายถึง สีออนลง
กรณีที่คา hº = 10 หมายถึง สีสวางขึ้น
เครื่องวัดสีทํางานใชหลักการ โดยใหแสงจากแหลงกําเนิดแสงภายในตัวเครื่องตกกระทบ
บนผิววัสดุอนุ ภาคของสีบนผิววัสดุดูดกลืนแสงบางชวงคลื่นไว และสะทอนแสงบางชวงคลื่นออกมา
และถูกบันทึก และนําขอมูลมาประมวลตามการตอบสนองของตามนุษยที่ไวตอแสง สีแดง สีเขียว และ
สีน้ําเงิน คํานวณคาสีออกมาเปนตัวเลขตามระบบ CIE (Commission International de I’
Eclariage) (โศรดา กนกพานนท และคณะ, 2555)
2. การวัดอัตราการสูญเสียน้ํา (Water loss)
นําผลิตผลมาชั่งน้ําหนักผลผลิตแตละลูก จดบันทึกเปนน้ําหนักเริ่มตน จากนั้นเก็บรักษาผลิตภัณฑ
ในตูควบคุมอุณหภูมิ (10ºC) โดยวางเรียงเพียงชั้นเดียว (ไมใหเกิดการทับกันของผลผลิต ) เปนเวลา
อยางนอ ย 12 ชั่วโมง ภายหลังจากการเก็บตามเวลาขางตน ทําการชั่งน้ําหนักผลผลิตแตละ
ลูก
และจดบันทึกเปนน้ําหนักสุดทาย คํานวณตามสมการที่ 2.10
Water loss

=

น้ําหนักเริ่มตน (g) – น้ําหนักสุดทาย (g) x 100

(2.10)

3. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของผลไม (Total soluble solids; TSS) มีวิธีการดังตอไปนี้
3.1 นําผลไมสดที่ผานการเคลือบผิวมาหั่นเปนชิ้นเล็กๆ ชั่งน้ําหนักปริมาณ 50 g
3.2 เติมน้ํากลั่นปริมาตร 200 mL ใสในตัวอยางและปนดวยเครื่องโฮโมจิไนส เปนเวลา 2 นาที
จากนั้นกรองผานผาขาวบางเพื่อแยกกากออก
3.3 นําสารละลายผลไมที่ได ไปวัดคาปริมาณของแข็งที่ละลายไดดวย Hand refractometer
(ATAGO, ATC-1 Cat. No. 2910) อานและบันทึกคา จากนั้นทําการคํานวณแฟคเตอรการละลาย
(dilution factor) ตามสมการที่ 2.11
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%TSS =
(2.11)
โดย

%Brix

ที่วัดไดจากเครื่อง Hand refractometer

(%)

4. ปริมาณกรดที่ไทเทรตไดของผลไม (Titratable acidity; TA)
4.1 นําตัวอยางสารละลายจากขอ 1 วัดปริมาตรดวยกระบอกตวง ปริมาณ 20 ml ใสในขวด
รูปชมพู (Erlenmeyer flask) แลวเติมน้ํากลั่น 30 ml
4.2 จากนั้นหยดสารละลายฟนอฟทาลีน ความเขมขน 0.1% ปริมาณ 1-2 หยด แลว ทําการ
ไทเทรตดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 N จนถึงจุดยุติ (End point) ของ
ฟนอฟทาลีน ที่ pH 8.2 สังเกตไดวาจะเปนสีชมพูจางๆ
4.3 แลวหยุด การไทเทรต อานคาและบันทึกผลปริมาตร NaOH ที่ใชมีหนวยเปน ml แลวนําไป
คํานวณหาคา %TA ตามสมการ 2.12
%TA = ปริมาณของ NaOH ที่ใช (ml) x ความเขมของ NaOH (0.1 N) x meq of acid (0.064) x100
(2.12)
100 ml

โดย

ปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด (NaoH) ที่ใชในการไทเทรต
ความเขมของโซเดียมไฮดรอกไซด (NaoH) (0.1)

(ml)
(N)

5.
อัตราสวนของ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ตอ ปริมาณกรดที่ไทเทรตได ของผลไม
(%TSS/TA) คํานวณไดตามสมการที่ 2.13
%TSS/TA = TSS
TA
โดย

TSS
TA

= ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของผลไม (%)
= ปริมาณกรดที่ไทเทรตไดของผลไม (%)

6. อัตราอัตราการหายใจ (โดยทําการวัดการผลิต CO2 ในระบบปด) มีวิธีการดังตอไปนี้
6.1 ชั่งน้ําหนักผลผลิตแตละลูก และบันทึกเปนน้ําหนักสด ( M fr )

(2.13)
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6.2 นําผลผลิตใสลงในขวดโหล (1 ลูก ตอ 1 โหล) ปดฝาใหสนิท จํานวน 5 ขวดโหล แลวทําการ
จับเวลาวางไว ณ อุณหภูมิ 30ºC แลวปลอยทิ้งไว เปนเวลา 1 ชั่วโมง (โดย ณ เวลา เริ่มตน หรือ t=0
กําหนดให ความเขมขนของ CO2 = 0 % (v/v)) โดยทั้งนี้
6.3 ภายหลังจากทิ้งไวครบ 1 ชั่วโมง ทําการดูดกาซจากบรรยากาศภายในขวดโหลโดย ใชวิธีการ
ใชเข็มฉีดยา โดยปริมาตรที่ดูด คือ 20 ml ทั้งนี้ใหดูดประมาณ 23-25 ml และกอนนําไปฉีดลงใน
เครื่อง MAP test ใหดันกานเข็ม (Plunger) ลงมาเบาๆ เพื่อปรับปริมาตรกาซในเข็มใหเปน 20 ml
แลวจึงทําการฉีดลงเครื่อง จากนั้นทําการจดบันทึกคาความเขมขนของ CO2 (หนวย คือ % (v/v))
6.4 การคํานวณอัตราการหายใจ คํานวณบน พื้นฐานของ Ideal gas law โดยคํานวณ
อัตราการผลิต CO2 ตอหนวยเวลา ตามสมการที่ 2.14 (Utto et al., 2008)
rCO2 =

C CO2
100

⋅ ptot ⋅

(V

jar

− V fruit ) ⋅ 10 −6

8.314 ⋅ (273.15 + T fr )

โดย
rCO2

C CO2

ptot
V jar , V fr

T fr

t
M fr

⋅

1
1
⋅
(t ⋅ 3600) M fr ⋅ 10 −3

(

)

(2.14)

อัตราการหายใจ (mol⋅s-1⋅kg-1)
ความเขมขนของ CO2 (%)
ความดันบรรยากาศ (Pa; กําหนดใหเทากับ 105 Pa)
ปริมาตรขวดโหล และ ผลผลิต ตามลําดับ (ml)
อุณหภูมิผลผลิต (ºC; กําหนดใหเทากับอุณหภูมิที่ทําการวัดอัตรา
การหายใจ)
= เวลาในการวัด (hr)
= น้ําหนักผลผลิต (g)

=
=
=
=
=

การหาปริมาตรขวดโหล สามารถหาโดยการเติมน้ําที่รูปริมาตรลงในขวดโหลจนเต็ม และ
ทําการบันทึก สวนการวัดปริมาตรผลผลิต โดยทั่วไปจะทําการวัดโดยการแทนที่น้ํา ซึ่งจะตองมีอุปกรณ
เฉพาะที่จะกดผลผลิตลงในน้ํา โดยที่มือของผูวิจัยจะไมไปแทนที่น้ําดวย ในการศึกษานี้จะทําการ
ประมาณปริมาตรผลผลิตจากน้ําหนักผลผลิต (ชั่งกอนการวัด ) โดยอาศัยความสัมพันธของน้ําหนักปริมาตร จากคาความหนาแน น ทั้งนี้ผลผลิตสวนใหญมักจะลอยปริ่มน้ํา ดังนั้นความหนาแนนที่จะใช
ในการประมาณ คือ 0.99 g⋅ml-1
7. ความเขมขนของกาซออกซิเจนและกาซคารบอนไดออกไซคภายในผลไม (Internal oxygen
and carbon dioxide concentration) โดยประยุกตวิธีที่รายงานใน Utto (2001)
ผลไมสดที่ผานการเคลือบผิวจากไขจากใบ กะหล่ําปลี และผลไม ที่ไมผานการเคลือบผิว ถูกนํามา
วัดปริมาณกาช O2 และ Co2 ที่อยูภายในผลไมภายใตอุณหภูมิในการเก็บรักษา 10ºC (18 ซ้ํา) โดยนํา
เข็มฉีดยา (เข็มสแตนเลส ขนาด 14 โดยตัดส วนของไซลิ้งคออกยาว 2 cm) จากนั้นนําเข็มฉี ดยาแทรก
ผานชั้นของผิวเปลือก ผลไม ใหอยู ภายในผนังผลชั้นกลาง (Mesocarp) จากนั้นเชื่อมตอเข็มฉีด ยากับ
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ผลไมโดยใชกาวอีพ็อกซี่ทิ้งใหแห ง เมื่อเข็มฉีดยาแนบชิดกับผล ไมแลว ตัวอยางถูกเก็บรักษาที่กําหนด
(10ºC) จากนั้นทิ้งไวขามคืนเปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อรอใหกาชที่อยูภายในผล ไม เขาสูสภาวะ
สมดุล หลังจากนั้นสุม วัดปริมาณก าชที่อยูภายในผลไม โดยสุมตัวอยาง 100 µl ผานเข็มฉีดยาที่ฝงอยู
ภายในผลไม โดยวัดปริมาณกาชดวยเครื่อง MAP test แลวจดบันทึกขอมูล
8. ความเขมขนของเอทานอลในผลไมทําการประยุกตวิธีที่รายงานโดย Bai et al. (2011)
ทําการวิเคราะหความเขมขนโดยเครื่อง Gas Chromatogram แบบ Flame ionized detector
(FID-GC) และคอลัมนที่ใช คือ Porapak Q (2.0 m length, inner diameter 3.00 mm) ซึ่งใช
ฮีเลียม (Helium) เปนแกสตัวพา (Carrier gas) (วีรเวทย อุทโธ และคณะ , 2555) โดยวัดความเขมขน
ของเอทานอล บริเวณ Head space การเตรียมสารมาตรฐานเอทานอล (1000 µLL-1) ปริมาตร
2.6 µL ฉีดลงในขวดแกวขนาด 1000 ml แลวปดผนึกดวยเทปลอน หลังจาก ที่เอทานอลมีปริมาณ
ลดลง หรือระเหยสมบูรณ นํากาชเอทานอลบริเวณ Head space ไปเจือจางจาก 0-100 µLL-1 โดยใน
การเจื อจางเอทานอลมาตรฐาน มีสวนผสมของสารละลายน้ําตาล 15% สารละลายโซเดียมคลอไรด
อิ่มตัว และน้ําปราศจากไอออน (2:1:1, w/w/w) นําไปบม ณ อุณหภูมิ 50ºC เปนระยะเวลา 15 นาที
จากนั้นดูดกาชเอทานอลที่อยูบริเวณ Head space ปริมาณ 1 ml เพื่อนําเสนโคงกราฟมาตรฐานที่ได
จากอนุกรมของกาชเอทานอลมาใชสําหรับคํานวณความเขมขนของเอทานอลในเนื้อเยื่อของผลไม
15 g นําผลไมไปปนดวยเครื่องโฮโมจิไนสแเติมสารละลายโซเดียมคลอไรดอิ่มตัว ปริมาณ 7.5 g และ
เติมน้ําปราศจากไอออน ปริมาณ 7.5 g จากนั้นนําไปปนดวยเครื่องโฮโมจิไนซใหเขากัน แลวนํา
ตัวอยางที่ไดปริมาณ 3 g ใสลงในขวดแกวขนาด 10 ml แลวปดผนึดดวยฝาจีบที่มีเทฟลอนซิลิโคน
ประกอบอยู นําขวดตัวอยางที่ไดไปบม ณ อุณหภูมิ 50ºC เปนระยะเวลา 15 นาที จากนั้นดูด
กาชเอทานอลที่อยูบริเวณ Head space ปริมาณ 1 ml และฉีดเขาไปในเครื่อง GC เพื่อวิเคราะห
ขอมูลแลวนําไปเปรียบเทียบกับเสนโคงของกราฟมาตรฐานเพื่อคํานวณความเขมขนของเอทานอล
ในเนื้อเยื่อผลไม
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