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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเก็บรักษาฝรั่งกิมจูหลังการเก็บเกี่ยวด้วยสารเคลือบคาร์บอก
ซี เมทิล เซลลู โลสร่ วมกับสารสกัดข่ า  และ วิ เคราะห์ปริมาณวิตามินซี โดยใ ช้ วิ ธีการไทเทรตกับ 2 ,6-
dichlorophenolindophenol ผลการทดลองพบว่าฝรั่งกิมจูมีร้อยละการสูญเสียน้ าหนักต่ าสุดเท่ากับ 10.3% 
หลังจากเคลือบด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร 0.2% เป็นระยะเวลา 8 วัน 
เมื่อผสมสารเคลือบผิวคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเข้มข้น 0.2% ร่วมกับสารสกัดข่าที่ความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อ
ปริมาตร 0.4% พบว่าสามารถชะลอการเกิดเช้ือรา การเกิดสีน้ าตาล และพบปริมาณวิตามินซีในน้ าคั้นฝรั่งที่เก็บ
รักษาเป็นระยะเวลา 10 วัน เฉลี่ยสูงสุด 1.64 mg/mL  
ค าส าคัญ: วิตามินซี / คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส / ข่า / ฝรั่งกิมจู  
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the effect of preservation of guava after harvest 
with carboxymethyl cellulose coating in combination with galangal extract and determination the 
amount of vitamin C by 2,6-dicholorophenolindophenol titrimetric analysis. The result showed that 
the lowest percentage of weight loss of guava was 10.3% after coating with carboxymethyl 
cellulose at the concentration of 0.2% w/v for 8 days. The coating with 0.4% of galangal extract 
and 0.2% of carboxymethyl cellulose showed significant decreased in mold development, peel 
browning and showed the highest average vitamin C content in guava at 1.64 mg/mL after storage 
for 10 days. 
Keywords: Vitamin C / Carboxymethyl cellulose / Alpinia galangal / Guava 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ าและสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่มีพืชพรรณตามธรรมชาติหลากหลายชนิด เหมาะต่อการเพาะปลูกและท าเกษตรกรรม ผลไม้ไทยนับเป็น
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยและเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไป รวมถึงฝรั่งที่เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคและ
เพาะปลูกกันอย่างแพร่หลาย (เที่ยวทั่วไทย, ม.ป.ป.) 
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 การปลูกฝรั่งในจังหวัดก าแพงเพชร มาจากคุณพงษ์สวัดิ์ ได้พบกับคุณสุกิจ ผู้จัดการสวนคนปัจจุบัน มี
ประสบการณ์ในการปลกูฝรั่งมาก่อน ได้แนะน าว่าฝรั่งเป็นผลไม้ที่น่าสนใจ ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดห้ลังจากปลกู
เพียง 8 เดือน และหาข้อมูลเรื่องสายพันธุ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไปศึกษาสวนฝรั่งจนเกิดความแน่ใจเรื่องสายพันธ์ุ 
ได้ตัดสินใจซื้อฝรั่งพันธุ์จากไต้หวันท่ีปลูกกันมากและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมมาปลกู คือ ฝรั่ง
กิมจู ลักษณะเด่นของฝรั่งพันธุ์นี้มีจุดเด่นตรงที่รสชาติอร่อย เมล็ดน้อยมาก หรือขนาดไส้เมล็ดเท่ากับเหรียญบาท
เท่านั้น (รักบ้านเกิด, 2553) 
 เกษตรกรต าบลสระแก้วนิยมปลูกฝรั่งจ านวน 2 สายพันธุ์ คือ ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง เป็นฝรั่งพุ่มไม้ใหญ่      
ใบเดี่ยว ผลเป็นผลเดี่ยว เนื้อผลเมื่อแก่จะหวานกรอบ เมื่อสุกจะนิ่มและมีกลิ่นหอม แต่ในปัจจุบันฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง
จะมีราคาตกต่ ามาก ส่วนพันธุ์ท่ี 2 คือ ฝรั่งพันธุ์กิมจู มีจุดเด่น คือ รสชาติอร่อย เมล็ดน้อย หวาน กรอบ แต่ชาวบ้าน
จะนิยมปลูกน้อย เนื่องจาก พันธุ์กิมจูจะดูแลยากและต้องการการดูแลเอาใจใส่สูง (ประพล จิตคติ, สุปราณี ตาแปลง, 
อนุวัต ค าชู, วิษณุ ฟักกลิ่ม และรื่นฤดี ปิ่นจุไร, 2563) 

ฝรั่งเป็นผลไม้ที่เสียสภาพง่าย เนื่องจาก มีปริมาณน้ าสูง มีสารอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์ 
และมีลักษณะอวบน้ า เมื่อมีแรงกระแทกจากการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว จะท าให้บอบช้ าได้ง่าย  
(พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, ม.ป.ป.) แนวทางแก้ไขทางหนึ่ง คือ การใช้สารเคลือบผิวสามารถยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว โดยสารเคลือบผิวมีบทบาทส าคัญต่อการควบคุมการคายน้ า ป้องกันการเข้าออกของก๊าซ
ออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดการสูญเสียน้ าหนัก และอาการเหี่ยวของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว 
(Baldwin E.A., Nisperos-Carriedo M.O. and Baker R.A.., 1995) ทางด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โดยได้มี
การน าเอาคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส มาเคลือบผิวผลไม้เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการ
เกษตร (ศิรินทิพย์ และคณะ, 2551) การเคลือบผิวด้วยคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลสจากผักตบชวา ความเข้มข้น 1.0 
และ 1.5 % พบว่าช่วยรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลมะนาว (วาสนา พิทักษ์พล, วิไลพร พีระ, เพ็ญ
โฉม พจนธารี และสมสุดา วรพันธ์ุ, 2559)  

หลังการเก็บเกี่ยวฝรั่งกิมจูมีการสูญเสียน้ าและเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการใช้สารเคลือบที่ท าให้
ลดการสูญเสียน้ าและมีผิวมันวาว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดข่า
มาพัฒนาเป็นสารเคลือบผิวฝรั่งกิมจู เพื่อรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการเก็บรักษาผลฝรั่งกิมจูให้ได้
นานข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารเคลือบคาร์บอกซีเมทลิเซลลโูลสตอ่การเก็บรักษาฝรั่งกิมจ ู
2. เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดข่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคลือบคาร์บอกซีเมทลิเซลลโูลสต่อ

การเก็บรักษาฝรั่งกิมจ ู
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การเตรียมฝร่ังกิมจู 
คัดเลือกฝรั่งกิมจูจากตลาดสด ที่เก็บเกี่ยวจากสวนเกษตรกรต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร ที่มีขนาดประมาณ 180-200 กรัม ท่ีไม่มีรอยช้ า เชื้อรา และมีสีผิวใกล้เคียงกัน จากนั้นน ามาล้าง
ท าความความสะอาดและเคลือบผิวตามแผนการทดลอง 
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การเตรียมสารสกัดข่า 
ช่ังผงข่าแห้ง 4 กิโลกรัม แช่ในเอทานอลปริมาตร 4 ลิตร เป็นเวลา 36 ช่ัวโมง ในภาชนะปิด หลังจาก

นั้นกรองเก็บสารละลายด้วยผ้าขาวบาง น าไประเหยตัวท าละลายด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ที่อุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียส จนได้สารสกัดข่า น าไปชั่งน้ าหนักค านวณร้อยละของสารสกัดหยาบต่อน้ าหนักแห้ง 

การวางแผนการทดลอง 
1. ศึกษาความเข้มข้นของสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อการเก็บรักษาฝรั่งกิมจู 

ท าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) 
ประกอบด้วย 6 สูตร ได้แก่ (1) ชุดควบคุม (ไม่เคลือบผิว) (2) เคลือบผิวด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 
(Carboxymethyl cellulose : CMC) 0.2% (3) เคลือบผิวด้วย CMC 0.4% (4) เคลือบผิวด้วย CMC 0.6% (5) 
เคลือบผิวด้วย CMC 0.8% (6) เคลือบผิวด้วย CMC 1.0% การเตรียมสารเคลือบ CMC ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย 

2. ศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดข่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
ต่อการเก็บรักษาฝรั่งกิมจู 

ก าหนดความเข้มข้น CMC ที่เหมาะสมจากผลการทดลองข้อที่ 1 ท าการวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ประกอบด้วย 6 สูตร ได้แก่ (1) ชุดควบคุม (เคลือบ
ผิวCMC) (2) เคลือบผิวด้วยCMC + สารสกัดข่า 0.1% (3) เคลือบผิวด้วย CMC + สารสกัดข่า 0.2% (4) เคลือบผิว
ด้วย CMC + สารสกัดข่า 0.3% (5) เคลือบผิวด้วย CMC + สารสกัดข่า 0.4% (6) เคลือบผิวด้วย CMC + สารสกัด
ข่า 0.5% การเตรียมสารเคลือบ CMC + สารสกัดข่า ใช้ตัวท าละลายเป็น เอทานอล : น้ า (1 : 39) 

วิธีการหาปริมาณวิตามินซี 
ปริมาณวิตามินซีของน้ าคั้น ท าวิธี 2, 6-dichlorophenolindophenol titrimetric (AOAC, 1990) 

โดยน าน้ าคั้นของผลฝรั่งปริมาตร 2 มิลลิลิตร เติม สารละลายกรด oxalic 5 มิลลิลิตร แล้วไทเทรตด้วย dye 
solution (สารละลาย 2,6-dichlorophenolindophenol) จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วง 
ค านวณหาปริมาณวิตามินซีเทียบกับ สารละลายกรด ascorbic โดยการน าสารละลายกรด ascorbic 2 มิลลิลิตร 
เติม สารละลายกรด oxalic 5 มิลลิลิตร แล้วไทเทรตด้วย dye solution เช่นเดียวกัน น าค่าที่ได้มาค านวณหา
ปริมาณวิตามินซีโดยใช้สูตร 

Mg Ascorbic acid =  (X-B)(F/E)(V/Y)              ..................(สูตร 1) 
เมื่อ  X = ปริมาตร dry solution ที่ใช้ไทเทรตกับสารละลายตัวอย่าง (ml) 

B = ปริมาตร dry solution ที่ใช้ไทเทรตกับ blank (น้ าเปล่า) (ml) 
F = mg equivalent ascorbic/1 ml dry solution 
E = ปริมาตรของ standard (1 mg ascorbic acid/1 ml) ที่ใช้ (ml) 
V = ปริมาตรของสารละลายตัวอย่าง (น้ าคั้น) ที่ใช้ในการไทเทรต (ml) 
Y = ปริมาตรของสารละลายตัวอย่าง (น้ าคั้น) ทั้งหมดที่ใช้ในการไทเทรต (ml) 

การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ท าการเคลือบผิวฝรั่งกิมจูด้วย CMC ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ตามแผนการทดลองที่ 1 ผึ่งไวใ้ห้แห้ง แล้ว

น าไปเก็บรักษาฝรั่งไว้ในอุณหภูมิห้อง (25-30 ๐C) สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทาง
เคมีเป็นระยะเวลา 8 วัน  ได้แก่ ร้อยละการสูญเสียน้ าหนัก (สูตรที่ 2) การเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงสีผิว (ประเมิน 5 
ระดับ คือ 1 = ไม่มีการเกิดสีน้ าตาล 2 = มีการเกิดสีน้ าตาลแล้วเล็กน้อย 3 = มีการเกิดสีน้ าตาลน้อยกว่า 25% 4 = 
มีการเกิดสีน้ าตาล 25-50% 5 = มีการเกิดสีน้ าตาลมากกว่า 50%) และอายุการเก็บรักษาโดยประเมินจากการเกิดสี
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น้ าตาลที่ผิวฝรั่งมากกว่า 50% ร่วมกับการเน่าเสียมากกว่า 50% ซึ่งผู้บริโภคยอมรับว่าหมดสภาพและหมดอายุใน
การเก็บรักษา  

ร้อยละการสูญเสียน้ าหนัก = 
น้ าหนักเริ่มต้น – น้ าหนักหลัง 

น้ าหนักหลัง
*100  ..................(สูตร 1)  

หลังจากนั้นเคลือบผิวฝรั่งกิมจูด้วยสารเคลือบ CMC + สารสกัดข่าท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ ตามแผนการ
ทดลองที่ 2 ผึ่งไว้ให้แห้ง แล้วน าไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25-30 ๐C) แล้วสังเกตลักษณะทางกายภาพโดยการสังเกต 
การเกิดโรค สีผิวฝรั่ง (ประเมิน 5 ระดับ คือ 1 = ไม่มีการเกิดสีน้ าตาล 2 = มีการเกิดสีน้ าตาลแล้วเล็กน้อย 3 = มี
การเกิดสีน้ าตาลน้อยกว่า 25% 4 = มีการเกิดสีน้ าตาล 25-50% 5 = มีการเกิดสีน้ าตาลมากกว่า 50%) วิเคราะห์
ปริมาณวิตามินซี โดยวิธีการไทเทรต ค านวณปริมาณวิตามินซี (สูตร 1) เป็นระยะเวลา 10 วัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความเข้มข้นของสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อการเก็บรักษาฝรั่งกิมจู 
จากการทดลองพบว่า ฝรั่งกิมจูทีผ่่านการเคลือบและไม่เคลือบผิว เมื่อเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง มีน้ าหนัก

ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 1) โดยมีการสูญเสียน้ าหนักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพท่ี 1) การสูญเสียน้ าหนักของผล
ฝรั่งเป็นเวลา 8 วัน พบว่า สารเคลือบคาร์บอกซีเซลลูโลสที่ความเข้มข้น 0.2% มีร้อยละการสูญเสียน้ าหนักเท่ากับ 
10.28  
ตารางที่ 1 ร้อยละการสูญเสียน้ าหนักของฝรั่งกิมจูที่เคลือบด้วยสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ท่ีเก็บไว้
อุณหภูมิห้อง 
 

ระยะเวลาเก็บรักษา 
ร้อยละการ

สูญเสีย
น  าหนัก 

ร้อยละการ
สูญเสีย
น  าหนัก 

ร้อยละการ
สูญเสีย
น  าหนัก 

ร้อยละการ
สูญเสีย
น  าหนัก 

ร้อยละการ
สูญเสีย
น  าหนัก 

ร้อยละการ
สูญเสีย
น  าหนัก 

เร่ิมต้น 0 0 0 0 0 0 
วันที่ 2 2.59 2.37 2.86 2.53 2.36 2.28 
วันที่ 4 6.41 5.71 7.16 5.78 5.97 6.45 
วันที่ 6 10.15 9.00 10.60 9.24 11.89 10.39 
วันที่ 8 10.89 10.28 13.74 11.59 12.42 13.20 
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ภาพที่ 1 กราฟร้อยละการสญูเสยีน้ าหนักของฝรั่งกิมจูที่เคลือบด้วยคาร์บอกซีเมทลิเซลลโูลส 
  

การเกิดโรคกับผลของฝรั่งกิมจูจะเริ่มเกิดโรคในวันที่ 6 ของการเก็บรักษา และเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เก็บเป็นระยะเวลาที่นานข้ึน โดยที่การเคลือบผิวด้วย CMC 0.2% ช่วยชะลอการเกิดโรคได้ดีที่สุด 
 การเกิดสีน้ าตาลผิวฝรั่งกิมจูด้านนอกประเมินจากการเปลี่ยนแปลงของสีผิวจากสีเขียวเป็นสีน้ าตาล 
พบว่า การเก็บรักษาผลฝรั่งกิมจูที่เคลือบด้วย CMC 0.2% มีแนวโน้มในการช่วยชะลอการเกิดสีน้ าตาลที่ผิวฝรั่งกิมจู
เริ่มสังเกตได้ตั้งแต่วันที่ 4 ของการเก็บรักษาและฝรั่งกิมจูจะมีการเกิดสีน้ าตาลเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บ
รักษาท่ีนานข้ึน 

2. ผลการศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดข่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
ต่อการเก็บรักษาฝรั่งกิมจู 

ปริมาณวิตามินซีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในความเข้มข้น 0% จาก 1.226 เป็น 1.262 mg/ml ความเข้มข้น 
0.1% จาก 1.316 เป็น 1.488 mg/ml ความเข้มข้น 0.2% จาก 1.179 เป็น 1.911 mg/ml ความเข้มข้น 0.3% จาก 
1.191 เป็น 1.857 mg/ml ความเข้มข้น 0.4% จาก 1.006 เป็น 1.988 mg/ml และความเข้มข้น 0.5% จาก 0.81 
เป็น 2.089 mg/ml ฝรั่งที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง มีปริมาณวิตามินซีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ตาราง 2 และ ภาพที่ 2)  
ปริมาณวิตามินซีเฉลี่ยของน้ าคั้นฝรั่งเป็นเวลา 10 วัน พบว่า สารเคลือบคาร์บอกซีเซลลโูลสร่วมกับสารสกัดข่า (CMC 
+ GE) ที่ความเข้มข้น 0.4% มีปริมาณวิตามินซีเฉลี่ยมากที่สุด (ภาพที่ 3) ปริมาณวิตามินซีเพิ่มมากขึ้นมีสาเหตุมา
จากการสุกของฝรั่งกิมจู  
ตารางที่ 2 ปริมาณวิตามินซีของฝรั่งกิมจูที่เคลือบด้วยสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 0.2% ร่วมกับสารสกัดขา่ 
(CMC + GE) ที่เก็บไว้อุณหภูมิห้อง 
 

ระยะเวลา
การเก็บ
รักษา 

ปริมาณวิตามินซี (mg/ml) 

CMC + GE 
0% 

CMC + GE 
0.1% 

CMC + GE 
0.2% 

CMC + GE 
0.3% 

CMC + GE 
0.4% 

CMC + GE 
0.5% 

วันที่ 2 1.226 1.316 1.179 1.191 1.006 0.81 

วันที่ 4 1.268 1.417 1.542 1.506 1.542 1.75 

วันที่ 6 1.316 1.351 1.22 1.566 1.714 1.941 

วันที่ 8 1.262 1.488 1.911 1.857 1.988 1.841 
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ภาพที่ 2 กราฟปริมาณวิตามินซีของฝรั่งกิมจูที่เคลือบด้วยคาร์บอกซเีมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกดัข่า 
 

 
 

ภาพที่ 3 กราฟปริมาณวิตามินซีเฉลี่ยของน้ าฝรั่งกิมจูที่เก็บรักษาเปน็ระยะเวลา 10 วัน 
 

การเกิดโรคกับผลของฝรั่งกิมจูจะเริ่มเกิดโรคในวันที่ 8 ของการเก็บรักษา และเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เก็บเป็นระยะเวลาที่นานขึ้น โดยที่การเคลือบผิวด้วย CMC 0.2% + สารสกัดข่า 0.4% ช่วยชะลอการเกิดโรคได้ดี
ที่สุด 
 การเกิดสีน้ าตาลผิวฝรั่งกิมจูด้านนอกประเมินจากการเปลี่ยนแปลงของสีผิวจากสีเขียวเป็นสีน้ าตาล 
พบว่า การเก็บรักษาผลฝรั่งกิมจูที่เคลือบด้วย CMC 0.2% + สารสกัดข่า 0.4% มีแนวโน้มในการช่วยชะลอการเกิดสี
น้ าตาลที่ผิวฝรั่งกิมจูเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่วันที่ 6 ของการเก็บรักษาและฝรั่งกิมจูจะมีการเกิดสีน้ าตาลเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
ระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การสูญเสียน้ าหนักเป็นผลเนื่องจากความแตกต่างของความดันไอน้ าระหว่างผลิตผลกับบรรยากาศรอบ ๆ 

ผลิตผลจึงท าให้เกิดการสูญเสียน้ า และสูญเสียอาหารสะสมในเนื้อเยื่อ มีผลท าให้น้ าหนักของผลิตผลลดลง ผลเหี่ยว 
เสียรูปร่างและรสชาติด้อยลง (ดนัย บุณยเกียรติ และนิธิยา รัตนาปนนท์ , 2540 และ Kader, A.A., 1985) การ
เคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเข้มข้น 0.2% มีแนวโน้มช่วยชะลอการสูญเสียน้ าหนักได้ดีกว่า
ชุดควบคุม ท้ังนี้เนื่องจากการเคลือบผิวด้วย CMC เป็นการเก็บรักษาแบบดัดแปลงสภาพบรรยากาศท าให้การสญูเสยี
น้ าหนักและการแลกเปลี่ยนก๊าซมีน้อยลง ส่งผลให้ชะลอการสูญเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีช้าลง 
(Kader, A.A, 1985) 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณวิตามินซีพบว่า ฝรั่งกิมจูที่เคลือบด้วยสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับ
สารสกัดข่าเข้มข้น 0.4% มีปริมาณวิตามินซีเฉลี่ยสูงที่สุด แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปริมาณวิตามินซีที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด
เคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดข่าเข้มข้น 0.4% สอดคล้องกับงานวิจัยปริมาณ
วิตามินซีในฝรั่ง 1.20 mg/mL (ชานิตา ระดมกิจ, 2548) แนวโน้มกับการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นเมื่อหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติก 
ได้นานถึง 12 วัน (จันทร์สุดา จงสวัสดิ์, 2540) การเกิดสีน้ าตาลในผิวผลไม้ มีอายุการเก็บรักษา 4 วัน (จารุณี       
โลกสุวรรณ และทิพรัตน์ โตมงคล, 2544) และปริมาณวิตามินซีเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการสุกของฝรั่งกิมจูหรือการ
ลดลงของปริมาณวิตามินซีจากการเสื่อมสภาพของฝรั่งกิมจู 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การใช้สารเคลือบในการยืดอายุผลไม้ชนิดอื่น ๆ เพื่อชะลอการเน่าเสียของผลไม้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป 

ควรศึกษาวิธีการเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่เหมาะสม ศึกษาคุณภาพทางกายภาพของฝรั่งกิมจู ความแน่น
เนื้อ  ดูฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พัฒนาการสารเคลือบเพื่อทดสอบฤทธิก์ารต้านเชื้อรา  
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