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บทคัดย่อ
น้อยหน่าลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่องจัดอยู่ในพืชสกุล Annona เป็ นผลไม้ทนFี ิยมในการบริโภค เนืFองจาก
มีรสชาติหวาน กลินF หอม และเมล็ดน้อย การวิจยั ครังJ นีJมวี ตั ถุประสงค์เพืFอศึกษาการผสมเกสรทีFมผี ลต่อการ
เจริญเติบโต รวมถึงช่วงเวลาการเก็บเกียF วของผลน้อยหน่ าลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่อง ระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 พบว่าเปอร์เซ็นต์การผสมเกสรระหว่างวิธกี ารผสมแบบธรรมชาติและการผสม
ด้วยมือเท่ากับ 29 และ 38 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ จากการศึกษาเปรียบเทียบขนาดของผล การเปลียF นแปลงสี
ภายนอกและภายในผลของทังJ สองวิธี ตลอดจนการพัฒนาของเมล็ด โดยการชังนํ
F J าหนักผลตังJ แต่อายุผล 2-14
สัปดาห์ พบว่าการเจริญเติบโตของผลน้อยหน่ าลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่องเป็ นแบบ double sigmoid curve
อย่างไรก็ตาม ทังJ ขนาดและรูปทรงของผลมีลกั ษณะไม่แตกต่างกัน จากนันJ จึงศึกษาช่วงเวลาการเก็บเกีFยวทีF
เหมาะสม เนืFองจากน้อยหน่ าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องมีอายุการเก็บรักษาสันJ และมีการเปลีFยนแปลงทาง
สรีรวิทยาทีคF ่อนข้างเร็วหลังการเก็บเกียF ว โดยแบ่งช่วงการเก็บเกียF วออกเป็ น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงทีF 1 (100110 วัน ) ช่ ว งทีF 2 (111-120 วัน ) และช่ ว งทีF 3 (121-130 วัน ) เก็บ รัก ษาทีFอุ ณ หภู มิ 25±2 องศาเซลเซีย ส
ความชืJนสัมพัทธ์ร้อยละ 70±5 พบว่าช่วงทีF 1, 2 และ 3 ผลมีลกั ษณะเข้าสู่กระบวนการสุกแบบปกติ และมี
คุณภาพการยอมรับของผูบ้ ริโภค โดยมีอายุเฉลียF 6, 5 และ 4 วัน ตามลําดับ หลังการเก็บเกียF วในแต่ละช่วง
อายุผล มีการเปลียF นแปลงสีผวิ เปลือกผล ความแน่ นเนืJอ คุณภาพการมองเห็น และการทดสอบปริมาณแป้ ง
พบว่ามีแนวโน้มลดลง สําหรับการสูญเสียนํJาหนัก ปริมาณของแข็งทังJ หมดทีลF ะลายนํJาได้ และปริมาณกรดทีF
ไตเตรทได้ รวมถึงอัตราการหายใจและการผลิตเอทิลนี มีแนวโน้มเพิมF ขึนJ ตามอายุผลหลังการเก็บเกียF ว
คําสําคัญ : น้อยหน่าลูกผสม; พันธุเ์ พชรปากช่อง; วิธกี ารผสมเกสร; การเจริญเติบโต; ช่วงเวลาการเก็บเกียF ว

Abstract
Petchpakchong sugar apple belongs to the genus Annona which is quite popular fruit due to its
sweet taste and fragrance, and less seeds. The objectives of this investigation were to study fertilization
percentages between natural and artificial approaches, and to determine growth and harvesting period
of the fruit during January to June, 2017. The results revealed that fertilization percentages of natural
and artificial approaches were 29 and 38 %, respectively. Fruit- size, color changing of exterior and
interior peels of the fruit, seed development and fruit weight were investigated at the period of 2-14
week-old fruit. In both pollination approaches, the growth of Pethpakchong sugar apple fruit has double
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sigmoid curve pattern, and both size and shape were not different. Regarding to short shelf of this fruit
due to rapid physiological changing, harvesting time after fertilization was concerned and studied.
There were 3 old-periods of fruit, including 1st stage (100-110 day-old), 2nd stage (111-120 day-old)
and 3rd stage (121-130 day-old). After harvesting all treatments, the fruits were kept at 25±2 oC and
70±5 % RH. The results presented that all harvesting periods were given normal fruit ripening and
consumer acceptance scores were 6, 5 and 4 days after harvest, respectively. Moreover, peel color
changes, firmness, visual quality and flour of each harvesting time period have gradually declined
when harvesting time increased. In contrast, weight loss, total soluble solids, titration acidity, respiratory
rate and ethylene production were increased congruence to maturity of the fruit.
Keywords: Annona atemoya; Petchpakchong; pollination approach; growth; harvesting period

1. คํานํา

หลัง จากดอกบาน 1 วัน ซึF ง ดอกทีF ผ สมไม่ ติ ด มี
โอกาสร่วงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ซึFงสอดคล้องกับการ
รายงานของ ผาณิต (2513) ทีFพบว่าน้อยหน่ าพันธุ์
ฝ้ ายมีการพัฒนาของดอกโดยตังJ แต่ระยะเป็ นตาดอก
จนถึงระยะดอกบานใช้เวลา 50-55 วัน ซึงF ดอกบาน
ในช่วงเวลา 6.00-9.00 น. และมีการติดผลเพียง 2030 เปอร์เซ็นต์ ส่วนทีผF สมติดจะมีการพัฒนาเป็ นผล
เล็ก ๆ โดยการผสมพันธุข์ องพืชสกุล Annona ส่วน
ใหญ่จะอาศัยลมและแมลงช่วยในการกระจายละออง
เรณูเกสร
สํ า หรั บ การศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตและ
ช่วงเวลาการเก็บเกีFยวทีFเหมาะสม พบว่าน้อยหน่ า
แต่ ละสายพันธุ์มอี ายุตังJ แต่ดอกบานจนถึงการเก็บ
เกียF วใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือ 110-120 วัน แต่
ในสภาพทีมF ฝี นน้อยหรือแห้งแล้ง อายุการแก่ของผล
จะยืดออกไป ซึงF ตรงกันข้ามกับการทีไF ด้รบั นํJาอย่าง
สมํFา เสมอจะมีผ ลขนาดใหญ่ และแก่ เ ร็ว กว่ าปกติ
(ยุ ว ดี , 2548) ส่ ว น ยอดหญิ ง และคณะ (2549)
รายงานว่ า น้ อ ยหน่ า ลูก ผสมพัน ธุ์เ พชรปากช่องมี
อายุ ก ารติด ผลจนกระทังF ถึง การเก็บ เกีFย วใช้เ วลา
111-129 วัน ทังJ นีJจะเห็นได้ว่าน้ อยหน่ ามีช่วงการ
เก็บ เกีFย วทีFก ว้า ง และทีFสํา คัญปั จจุบนั เกษตรกรผู้
ปลูกใช้หลักเกณฑ์ใ นการสังเกตลักษณะภายนอก

น้อยหน่าลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่องจัดอยู่ใน
สกุ ล Annona เป็ น สายพัน ธุ์ทFีพ ัฒ นาเกิด จากการ
ผสมระหว่า งเชอริมวั ย่า กับ น้ อ ยหน่ าหนังครังเป็
F น
สายพันธุแ์ ม่และน้อยหน่าหนังเขียวเป็ นสายพันธุพ์ ่อ
(ลํา ดับ ต้น 102) เป็ น พัน ธุ์ทFีไ ด้ร ับ การปรับ ปรุ ง ใน
สถานีวจิ ยั ปากช่อง และขึนJ ทะเบียนเป็ นพันธุพ์ ชื ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปั จจุบนั เกษตรกรนิยม
ปลูกน้อยหน่ าพันธุน์ Jี เพราะเป็ นไม้ผลทีเF จริญเติบโต
และให้ผลผลิตดีในเขตร้อน มีลกั ษณะเป็ นไม้ยนื ต้น
ขนาดต้นสูงปานกลาง ใบรูปหอกสีเขียวเข้ม ดอก
ใหญ่สนั J ลักษณะเด่นของพันธุน์ Jี คือ มีผลขนาดใหญ่
เนืJอเหนียวคล้ายน้ อยหน่ าหนัง ผลไม่แตกเมืFอแก่
หรือสุก เมล็ดน้ อย รสชาติหอมหวาน และมีแหล่ง
ปลูกทีFสําคัญอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา (เรืองศักดิ s
และฉลองชัย , 2546) สํา หรับ การศึก ษาการเจริญ
เติบโตของผลน้อยหน่ าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่ อง
Thakur และ Singh (1965) รายงานว่าเมืFอตัดแต่ ง
กิงF ภายในระยะเวลา 30 วัน พร้อมมีการพัฒนาการ
แตกใบ ดอกเริF ม ตู ม จนกระทั งF ถึ ง ดอกบานใช้
ระยะเวลา 55 วัน โดยหลังจากดอกบาน 4 ชัวโมง
F
กลีบ ดอกจะเปลีFย นจากสีเ หลือ งเป็ น สีนJํ า ตาลเข้ม
ขนาดดอกเล็ก ลง และหลุ ด ร่ ว งจากกลีบ ของดอก
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ทังJ หมด (4) สีผวิ ของเปลือกและเนืJอผล (5) จํานวน
เมล็ด และ (6) ข้อมูลความร้อนสะสมของผลตังJ แต่
ติดผลจนกระทังถึ
F งการเก็บเกียF ว
2.2 ช่ ว งเวลาการเก็บ เกี ยวที เหมาะสม
ของผลน้ อยหน่ าลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่อง
ศึก ษาช่ ว งเวลาการเก็บ เกีFย ว โดยใช้
วิ ธี ก ารนั บ อายุ ผ ลน้ อ ยหน่ า ทีF ผ สมด้ ว ยมือ แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ช่วงการเก็บเกียF ว ได้แก่ ช่วงทีF 1 (100110 วัน) ช่วงทีF 2 (111-120 วัน) และช่วงทีF 3 (121130 วัน) เพืFอหาช่วงเวลาการเก็บเกีFยวทีเF หมาะสม
ต่อคุณภาพของผลน้อยหน่ า หลังจากนันJ นํ ามาเก็บ
รัก ษาทีFอุ ณ หภู มิ 25±2 องศาเซลเซีย ส ความชืJน
สัม พัท ธ์ ร้ อ ยละ 70±5 เป็ นเวลา 6, 5 และ 4 วัน
ตามลําดับ สุม่ ตัวอย่างทุกวัน วันละ 5 ผล โดยแต่ละ
ผลทํา 3 ซํJา บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ดังนีJ
2.2.1 ด้านกายภาพ ได้แก่ การสูญเสีย
นํJ า หนั ก อายุ ก ารเก็บ รัก ษา สีผิว ของเปลือ กผล
ความแน่ นเนืJอ และคะแนนคุณภาพ การมองเห็น
โดยการประเมิน ด้ว ยสายตา (คะแนน 5 คือ ผล
น้ อ ยหน่ า มี ผิ ว สี เ ขี ย วนวล ไม่ มี ร อยตํ า หนิ แ ละ
บาดแผล คะแนน 4 คือ ผลน้อยหน่ ามีผวิ สีเขียว มี
รอยตํ า หนิ แ ละบาดแผลไม่ เ กิ น 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์
คะแนน 3 คือ ผลน้อยหน่ามีผวิ เริมF คลํJา มีรอยตําหนิ
และบาดแผลไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ คะแนน 2 คือ
ผลน้อยหน่ ามีผวิ เริมF คลํJา มีรอยตําหนิและบาดแผล
ไม่ เ กิ น 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และคะแนน 1 คื อ ผล
น้ อยหน่ ามีผิวทีFยอมรับ มีรอยตําหนิและบาดแผล
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์)
2.2.2 ด้านเคมี ได้แก่ ปริม าณของแข็ง
ทังJ หมดทีลF ะลายนํJาได้ (TSS) ปริมาณกรดทีไF ตเตรท
ได้ (TA) และการทดสอบแป้ งโดยวิธีไ อโอดีน (3)
ทางด้านสรีรวิทยา ได้แก่ อัตราการหายใจ (CO2)
และอัตราการผลิตเอทิลนี (C2H4)
2.3 การวิ เคราะห์ผล
นําข้อมูลทีไF ด้ทงั J หมด มาวิเคราะห์ความ

เช่น การเปลียF นแปลงสีเปลือก และการปรากฏจุดสี
ชมพูทบFี ริเวณตาผล ซึงF บางผลอาจไม่เกิดจุดสีชมพู
เมืFอผลแก่อาจทําให้เกิดความเสียหายหรือมีคณ
ุ ภาพ
ทีFไ ม่ ไ ด้ม าตรฐาน ดัง นั นJ ในงานวิจ ัย ครังJ นีJ จึง ได้มี
การศึกษาการผสมเกสรทีFมผี ลต่อการเจริญเติบโต
ตังJ แต่ ดอกบานจนกระทังถึ
F งการเก็บเกีFยวผลผลิต
เพืFอ มุ่ ง เน้ น ให้มีเ ปอร์เ ซ็น ต์ก ารติด ผลทีFเ พิFมขึJน มี
ขนาดรูป ทรงสวยงาม รวมทังJ ศึกษาช่วงเวลาการ
เก็บเกีFยวทีFเหมาะสมของผลน้อยหน่ าลูกผสมพันธุ์
เพชรปากช่อง

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การผสมเกสรและการเจริ ญ เติ บโต
ของผลน้ อยหน่ าลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่อง
ทดลองเปรีย บเทีย บการผสมเกสรด้วยมือ
และการผสมแบบธรรมชาติข องน้ อยหน่ าลูกผสม
พัน ธุ์ เ พชรปากช่ อ ง ซึFง มีข นาดและอายุ ข องต้ น
สมํFาเสมอกัน จํานวน 50 ต้นต่อทรีทเมนต์ ปลูกใน
พืนJ ทีอF าํ เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลา
ทดลองช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2560 โดยตัดแต่งกิงF พันธุ์ จากนันJ นับระยะเวลาเป็ น
ตาดอกจนกระทังดอกบาน
F
55 วัน เมืFอดอกบานผสม
เกสรด้วยมือ โดยมีขนั J ตอนดังนีJ คัดเลือกเกสรตัวผู้
จากนันJ เกลีFยลงในภาชนะทีFเตรียมไว้ เมืFอเกสรตัว
เมียบานเต็มทีFเด็ดกลีบดอกออก 1 ดอก เพืFอผสม
เกสรด้วยมือ ในช่วงเวลา 07:00-09:00 น. ส่วนการ
ผสมแบบธรรมชาติจะอาศัยลม หรือแมลงช่วยใน
การผสม จํานวนทรีทเมนต์ละ 500 ดอก ระบุวนั ทีF
ผสมเกสร และใช้ป้ายผูกทําเครืFองหมาย เมืFอเริมF ติด
ผลสุม่ วัดตัวอย่างจากต้น จํานวน 40 ผล เพืFอเปรียบ
เทียบการผสมเกสรทังJ 2 วิธี จากนันJ สุม่ ตัวอย่างจาก
ต้นน้อยหน่าจํานวน 3 ผล ทุก ๆ 2 สัปดาห์ ไปจนถึง
ช่ ว งเวลาการเก็บ เกีFย ว บัน ทึก ข้อ มูล ต่ า ง ๆ ดัง นีJ
(1) เปอร์เซ็นต์การติดผล (2) ขนาดของผล ได้แก่
ความกว้ า ง และความยาว (3) นํJ า หนั ก ของผล
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แปรปรวนทางสถิติและเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่ า เฉลีFย ด้ ว ยวิธี T-test และ Duncan’s new
multiple range test (DMRT) ทีFระดับความเชืFอมันF
95 เปอร์เซ็นต์ โดยโปรแกรม SPSS 19.0

การติดผลเท่ากับ 29 และ 38 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
และจากผลการวิเคราะห์ทางสถิตพิ บว่าวิธกี ารผสม
เกสรทังJ 2 วิธี มีค วามแตกต่ า งกัน (ตารางทีF 1)
ปั จจุบนั ส่วนใหญ่การผสมเกสรด้วยมือยังไม่พบเห็น
มากนั ก กั บ การผสมพื ช ชนิ ด ต่ า งๆ เนืF องจาก
เกษตรกรไม่มเี วลาในการลงมือผสมเอง หรือสภาพ
อากาศไม่เอือJ อํานวย ซึงF ยอดหญิง (2549) รายงาน
ว่าสภาพอากาศทีไF ม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมสิ งู หรือ
ความชืJน สัม พัท ธ์ตFํา ส่ง ผลทํา ให้มีก ารติด ผลน้ อย
หรือผสมไม่ตดิ โดยส่วนใหญ่แล้วการผสมเกสรของ
พืชอาศัยลมและแมลงช่วยในการกระจายละอองเรณู

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 การผสมเกสรและการเจริ ญ เติ บโต
ของผลน้ อยหน่ าลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่อง
การศึก ษาการผสมเกสรของน้ อ ยหน่ า
ลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง พบว่าวิธกี ารผสมเกสร
แบบธรรมชาติและการผสมด้วยมือ โดยทังJ 2 วิธี มี

ตารางที 1 การเปรียบเทียบวิธีการผสมเกสร การเปลีFยนแปลงสีเปลือกผิวด้านนอกและสีเนืJอผลด้านใน
รวมทังJ ค่าเฉลียF จํานวนเมล็ดของผลน้อยหน่ าลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่อง เมืFอมีอายุการติดผลเป็ น
เวลา 14 สัปดาห์
สีเนืJอผล
จํานวนเมล็ด/ผล
การติดผล สีเปลือกผิวด้านนอก
(เมล็ด)
(เปอร์เซ็นต์) L* C*
ho
L* C*
ho
b
การผสมแบบธรรมชาติ
29
52.34 24.53 115.73 87.41 7.28 88.45
50b
การผสมด้วยมือ
38a
53.04 25.56 116.13 89.70 9.46 89.70
54a
t-test
*
ns ns
ns
ns ns
ns
*
C.V. (%)
15.89
6.06 6.58 4.69 7.91 9.54 6.28
9.84
หมายเหตุ : ค่าเฉลียF ทีตF ามด้วยตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวตังJ มีความแตกต่างทางสถิติ จากการเปรียบเทียบ
โดยวิธี t-test ทีรF ะดับความเชืFอมันF 95 เปอร์เซ็นต์
วิธกี ารผสมเกสร

การผสมติ ด ทังJ 2 วิธี ได้ มีพ ัฒ นาการ
เจริญเติบโตในด้านนํJ าหนัก ความกว้าง และความ
ยาวของผลอย่ า งรวดเร็ว รวมทังJ ความร้อ นสะสม
(heat unit) ของผล พบว่าลักษณะการเจริญเติบโต
ของผลเป็ น แบบ double sigmoid curve คือ ระยะ
แรกในช่วงสัป ดาห์ทFี 1-7 มีก ารเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว โดยมีค วามร้อ นสะสมอยู่ ใ นช่ ว ง 15.2919.64 celsius degree days ระยะทีสF อง ช่วงสัปดาห์
ทีF 8-10 เป็ นช่วงขนาดของผลไม่เพิมF ขึนJ มากนัก แต่
นํJ า หนั ก ผลเพิFม ขึJน มีค วามร้ อ นสะสมอยู่ ใ นช่ ว ง

26.5-22.61 celsius degree days และระยะทีFส าม
ช่ ว งสัป ดาห์ทFี 11-14 จะมีก ารเจริญ เติบ โตอย่ า ง
รวดเร็วเกิดขึนJ อีกระยะหนึFง โดยมีความร้อนสะสม
อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 21. 20- 20. 43 celsius degree days
ตามลําดับ ดังรูปทีF 1
การติ ด ผลของน้ อ ยหน่ า ลู ก ผสมพัน ธุ์
เ พ ช ร ป า ก ช่ อ ง ตั J ง แ ต่ สั ป ด า ห์ ทFี 2- 14 มี ก า ร
เปลีFยนแปลงสีเปลือกภายนอก และสีเนืJอตามอายุ
ผล โดยการผสมติ ด แบบธรรมชาติ มี ส ี เ ปลื อ ก
ภายนอกและสีเนืJอผล โดยมีค่าความสว่าง (L*) อยู่
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รูปที 1 การเจริญเติบโตของนํJาหนักผล (ก) การเพิมF ขนาดความกว้าง (ข) การเพิมF ขนาดความยาว (ค) และ
การเก็บข้อมูลความร้อนสะสมของผล (ง) ของผลน้อยหน่ าลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่องตังJ แต่อายุหลัง
ติดผล 0-14 สัปดาห์
ในช่ ว ง 55.94-52.34, 85.98-87.41 ค่ า ความเข้ม สี
(C*) อยู่ในช่วง 35.62-24.53, 31.64-7.28 และค่าสี
แท้จ ริง ทีFป รากฏ (ho) อยู่ ใ นช่ ว ง 113.89-115.73,
92.01-88.45 ตามลําดับ ส่วนการผสมเกสรด้วยมือสี
เปลือ กภายนอกและสีเ นืJ อ ผลมีค่ า L* อยู่ ใ นช่ ว ง
55.98-53.04, 88.16-89.70 ค่า C* อยู่ในช่วง 35.4425.56, 30.54-9.46 และค่ า ho อยู่ ใ นช่ ว ง 113.89116. 13, 92.66-89.70 ต า ม ลํ า ดั บ จ า ก ผ ลก าร
วิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลีFยนแปลงสีเปลือก
ภายนอกและสีเ นืJ อผลภายใน ไม่ มีค วามแตกต่ าง
ทางสถิ ติ (ตารางทีF 1) การนั บ เมล็ ด น้ อ ยหน่ า
สามารถนั บ ได้ใ นสัป ดาห์ทFี 9 ซึFง เมล็ด เริFม มีก าร
พัฒนาเปลือกหุ้มเมล็ดให้มีความแข็งแรงขึJน และ
เมล็ดจะมีลกั ษณะสีเหลืองไปจนถึงสีนJําตาลหรือสีดํา
ในระยะเวลาทีผF ลมีอายุมากขึนJ โดยค่าเฉลียF จํานวน
เมล็ดทีผF สมแบบธรรมชาติมจี าํ นวนเท่ากับ 50 เมล็ด
ต่ อ ผล และการผสมด้ ว ยมือ มีจํ า นวนเท่ า กับ 54
เมล็ดต่อผล เมืFอนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า การ

ผสมเกสรทังJ 2 วิธี ทําให้ผลน้อยหน่ ามีจํานวนเมล็ด
แตกต่างกัน (ตารางทีF 1)
3.2 ช่ ว งเวลาการเก็บ เกี ยวที เหมาะสม
ของผลน้ อยหน่ าลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่อง
การเก็บ เกีFยวผลน้ อ ยหน่ า ลูกผสมพันธุ์
เพชรปากช่ อ งในแต่ ล ะช่ ว งเวลา และเก็บ รัก ษาทีF
อุ ณ หภู มิ 25±2 องศาเซลเซีย ส ความชืJน สัม พัท ธ์
ร้อ ยละ 70±5 เป็ น เวลา 4, 5 และ 6 วัน พบว่ าผล
น้อยหน่ ามีการเปลีFยนแปลงคุณภาพด้านกายภาพ
ทางเคมี และสรีรวิทยา ดังนีJ
ช่วงเวลาการเก็บเกีFยวของผลน้อยหน่ า
ลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่อง พบว่าช่วงทีF 1 (100-110
วัน) มีอายุหลังการเก็บเกีFยวเฉลีFยสูงทีFสุดคือ 6 วัน
ส่วนช่วงทีF 2 (111-120 วัน) และช่วงทีF 3 (121-130
วัน) มีอายุหลังการเก็บเกีFยวเฉลีFยคือ 5 และ 4 วัน
ตามลําดับ โดยทังJ 3 ช่วงการเก็บเกียF วมีลกั ษณะเข้า
สู่ ก ระบวนการสุ ก แบบปกติ (รู ป ทีF 3) ส่ ว นการ
เปลีFย นแปลงทางด้านกายภาพ ได้แ ก่ ความแน่ น
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แนวโน้ ม ลดลง ค่ า สีเ หลือ งถึง สีเ ขีย วแสดงถึง สีทFี
ปรากฏให้ เ ห็ น ซึF ง มี ค่ า ระหว่ า ง 106.21-102.30
(ตารางทีF 2) ซึFง การเปลีFย นแปลงสีเ ปลือ กของผล
น้อยหน่ าลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่อง จากสีเขียวไป
เป็ นสีเหลือง มีสาเหตุ หลักมาจากการทํางานของ
เอทิลีน ทีFไ ปกระตุ้ น การสลายตัว ของคลอโรฟิ ล ล์
Dominguez และ Vendrell (1993) กล่ า วว่ า การ
สลายตัวของคลอโรฟิ ลล์อยู่ภายใต้อทิ ธิพลของการ
ผลิตภายใน โดยผ่านตัวกลางในระบบทีFมเี อนไซม์
หลายชนิ ด ของคลอโรฟิ ลล์ เ ลส ทีF ทํ า ให้ มี ก าร
สังเคราะห์เอนไซม์ใหม่ ซึFงเป็ นเอนไซม์ทFใี ช้ในการ
สลายคลอโรฟิ ลล์อย่างต่อเนืFอง

เนืJอ พบว่าผลน้ อยหน่ ามีความแน่ นเนืJอลดลงตาม
อายุการเก็บรักษา โดยผลทีชF ่วงอายุการเก็บเกียF วทีF
มากคือ ช่ ว งทีF 3 มีค วามแน่ น เนืJ อ ลดลงมากทีFสุ ด
และช่วงอายุการเก็บเกียF ว ช่วงทีF 1 มีความแน่ นเนืJอ
ลดลงน้อยทีFสุด (ตารางทีF 2) ซึFงมีความสัมพันธ์กบั
การสูญเสียนํJาหนักและการเปลียF นแปลงของสีผวิ ผล
สําหรับการเปลีFยนแปลงสีผวิ ผล (L* C* ho) พบว่า
ค่า L* ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิตใิ นแต่ละช่วงการ
เก็บเกียF ว โดยค่า L* ค่อย ๆ ลดลงอยู่ในช่วง 57.1956.36 สําหรับค่า C* และ ho มีความแตกต่ างทาง
สถิตอิ ย่างมีนัยสําคัญยิงF และทุกช่วงการเก็บเกียF วมี
แนวโน้มลดลง จากสีเข้มค่อย ๆ เปลียF นแปลงเป็ นสี
เทา โดยอยู่ ใ นช่ ว ง 30.04-27.43 และค่ า ho มี

ตารางที 2 อายุผลหลังการเก็บเกียF ว ความแน่ นเนืJอ การเปลียF นแปลงสีผวิ ปริมาณของแข็งทังJ หมดทีลF ะลาย
นํJ าได้ ปริมาณกรดทีFไตรเตรทได้ และการทดสอบปริมาณแป้ งโดยวิธไี อโอดีนของผลน้ อยหน่ า
ลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง โดยเก็บรักษาทีFอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 4, 5
และ 6 วัน ตามลําดับ
ช่วงเวลา
อายุผลหลัง ความแน่น
ปริมาณของแข็ง ปริมาณกรดทีF การทดสอบ
สีผวิ ผล
การเก็บเกียF ว การเก็บเกียF ว เนืJอของผล
ทังJ หมดทีลF ะลาย ไตเตรทได้ ปริมาณแป้ ง
o
L*
C*
h
(อายุผลระหว่าง)
(วัน)
(นิวตัน)
นํJาได้ (o บริกซ์) (เปอร์เซ็นต์) (คะแนน)
100-110 วัน
6.0a
8.32a 57.19 30.04a 106.21a
17.04c
0.41b
2.33a
111-120 วัน
5.0b
4.22b 56.75 28.24ab 103.78b
18.60b
0.43ab
2.00ab
121-130 วัน
4.0c
2.80c 56.36 27.43b 102.30b
19.20a
0.45a
1.67b
F-test
*
*
ns
**
**
**
*
*
C.V. (%)
9.48
9.75
2.80 7.50
5.62
6.95
6.38
7.28
หมายเหตุ : ค่า เฉลีFยทีFตามด้วยตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวตังJ มีความแตกต่างทางสถิติ จากการเปรียบเทียบโดยวิธ ี
Duncan’s new multiple range test ทีรF ะดับความเชืFอมันF 95 เปอร์เซ็นต์

นํJ า ตาลสู ง ขึJน และปริ ม าณกรดทีF ไ ตเตรทได้ อ ยู่
ในช่ ว ง 0.41-0.45 เปอร์เ ซ็น ต์ มีแ นวโน้ ม เพิFม ขึJน
ตามจํ า นวนวัน ทีFเ ก็บ รัก ษา ซึFง สอดคล้ อ งกับ ผล
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ผ ล ไ ม้ ว ง ศ์ Annonaceae ไ ด้ แ ก่
ทุ เ รี ย น เ ท ศ (Paull et al.,1983) อ ะ ติ มั ว ย่ า
(Thompson, 2003) และเชอริม ัว ย่า (Palma et al.,

การเปลีFย นแปลงทางด้ า นเคมี ได้แ ก่
ปริม าณของแข็ง ทังJ หมดทีFล ะลายนํJ า ได้อ ยู่ใ นช่ ว ง
17.04-19.20 o บริกซ์ มีแนวโน้มเพิมF ขึนJ ตามจํานวน
วันทีเF ก็บรักษา และมีความแตกต่างทางสถิตอิ ย่างมี
นัยสําคัญ จริงแท้ (2541) รายงานว่าการสูญเสียนํJ า
ไประหว่ า งการเก็บ รัก ษาทํา ให้ค วามเข้ม ข้น ของ
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อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเย็ น เนืF องจากการเก็ บ รั ก ษาทีF
อุณหภูมิห้องมีการคายนํJ าหรือการสูญเสียนํJ าหนัก
เพิมF ขึนJ ตามจํานวนวันทีFเก็บรักษา และผลของช่วง
อายุการเก็บเกีFยวทีFน้อยมีการสูญเสียนํJ าหนักน้อย
กว่ า ช่ ว งอายุ การเก็บเกีFยวทีFมาก โดย Pantastico
และคณะ (1975) กล่าวว่าการแพร่ความชืนJ จากทีFมี
ความดัน ไอสู ง ไปสู่ ทFี มีค วามดัน ไอตํF า ถ้ า ความ
แตกต่างของความดันไอมากก็สูญเสียนํJ าหนักมาก
ถ้าความแตกต่ างของความดันไอน้ อยการสูญเสีย
นํJาหนักก็น้อย ดังนันJ ผลน้อยหน่ าลูกผสมพันธุเ์ พชร
ปากช่องมีการสูญเสียนํJ าหนักทีFอายุเก็บเกีFยวน้อย
น้อยกว่าผลทีอF ายุเก็บเกียF วมาก อาจเป็ นผลมาจาก
ผลทีF อ ายุ เ ก็ บ เกีF ย วมากมีค วามพร้ อ มทีFจ ะเข้า สู่
กระบวนการสุกได้เร็วกว่าผลทีมF อี ายุเก็บเกียF วน้อย
และมีช่องเปิ ดพวก lenticel ตามผิวผลเป็ นจํานวน
มาก ความชืนJ ของผลจึงสูญเสียได้ง่าย

1993) สํ า หรั บ การทดสอบปริ ม าณแป้ งโดยวิ ธี
ไอโอดีน พบว่ า ปริม าณแป้ ง เริFม ลดลงเมืFอ อายุ ผล
หลังการเก็บเกีFยวมีอายุผลมากขึนJ โดยช่วงทีF 3, 2
และ 1 มีป ริม าณแป้ ง ในผลน้ อ ยหน่ า เฉลีFย 1.67,
2.00 และ 2.33 คะแนน ตามลําดับ (ตารางทีF 2)
สํา หรับ การสูญ เสีย นํJ า หนัก พบว่ า การ
สูญเสียนํJาหนักเพิมF ขึนJ ตลอดระยะเวลาของช่วงอายุ
การเก็บเกีFยว และมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัย สํา คัญ โดยช่ ว งทีF 3 มีก ารสูญ เสีย นํJ า หนักมาก
ทีF สุ ด โดยมี อ ายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาได้ เ พี ย ง 4 วั น
รองลงมา คือ ช่วงทีF 2 มีอายุการเก็บรักษาได้ 5 วัน
และช่วงทีF 1 มีการสูญเสียนํJ าหนักน้อยทีFสุดเท่ากับ
ร้อยละ 7.51 และมีอายุการเก็บรักษาได้นานทีสF ุดถึง
6 วัน ตามลํ า ดับ (รู ป ทีF 2ก) จริง แท้ (2546) ได้
รายงานว่ า การเก็ บ รัก ษาทีFอุ ณ หภู มิห้ อ งมีก าร
สู ญ เสี ย นํJ าหนั ก มากกว่ า การเก็ บ รั ก ษาไว้ ทFี

รูปที 2 การสูญเสียนํJาหนัก (ก) คุณภาพการยอมรับ (ข) การเปลียF นแปลงอัตราการหายใจ (ค) และอัตราการ
ผลิตเอทิลนี (ง) ของผลน้อยหน่ าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง โดยเก็บรักษาทีFอุณหภูมิ 25±2 องศา
เซลเซียส 4, 5 และ 6 วัน ตามลําดับ
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ช่วงเวลาการเก็บเกียF ว

อายุหลังการเก็บเกียF ว

ช่วงทีF 1 อายุผลระหว่าง 100-110 วัน

อายุหลังการเก็บเกียF ว 1 วัน

อายุหลังการเก็บเกียF ว 6 วัน

อายุหลังการเก็บเกียF ว 1 วัน

อายุหลังการเก็บเกียF ว 5 วัน

อายุหลังการเก็บเกียF ว 1 วัน

อายุหลังการเก็บเกียF ว 4 วัน

ช่วงทีF 2 อายุผลระหว่าง 111-120 วัน

ช่วงทีF 3 อายุผลระหว่าง 121-130 วัน

รูปที 3 ช่วงเวลาการเก็บเกียF ว ลักษณะภายนอกและภายในของผลน้อยหน่ าลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่อง โดย
เก็บรักษาทีอF ุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส และมีอายุหลังการเก็บเกียF วเป็ นระยะเวลา 4, 5 และ 6 วัน
ตามลําดับ
ส่ ว นค่ า เฉลีFย คะแนนคุ ณ ภาพการมอง
เห็นโดยการประเมินด้วยสายตาทังJ 3 ช่วงอายุการ
เก็บเกีFยว พบว่าในวันทีF 1 ทังJ 3 ช่วงอายุการเก็บ
เกีFย ว มีค ะแนนการประเมินคุ ณ ภาพการมองเห็น
เท่ากับ 5 คะแนน คือ ผลน้อยหน่ ามีผวิ สีเขียวนวล
ไม่ มีร อยตํ า หนิ ห รือ บาดแผล จากนันJ ช่ ว งทีF 1 ใน
วัน ทีF 6 ของการเก็บ รัก ษามีค ะแนนลดลงเท่ า กับ

3.30 คะแนน ช่ ว งทีF 2 และ 3 ของวัน ทีF 5 และ 4
ของการเก็ บ รัก ษามี ค ะแนนลดลงเท่ า กับ 3.50
คะแนน (รูปทีF 2ข) การทีมF คี ะแนนลดลงนันJ มีสาเหตุ
สํา คัญ จากลัก ษณะภายนอกทีFมีก ารเปลีFย นแปลง
ของสีเ ปลือ กผิวหมองคลํJา มีบ าดแผล รอยตําหนิ
และไม่เป็ นทีFต้องการของผู้บริโภค รวมทังJ ลักษณะ
ภายในทีเF นืJอผลเริมF ยุ่ย และรสชาติเปรียJ วขึนJ
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นอกจากนีJ จ ากการศึ ก ษาอั ต ราการ
หายใจและอัตราการผลิตเอทิลนี พบว่าผลน้อยหน่า
ลูกผสมพันธุเ์ พชรปากช่องทุกช่วงอายุการเก็บเกียF ว
มีแ นวโน้ ม เพิFม ขึJน ตลอดระยะเวลาการเก็บ รัก ษา
การเก็บ เกีFย วผลน้ อ ยหน่ า ในช่ วงทีF 1, 2 และ 3 มี
อายุ ห ลั ง การเก็ บ เกีF ย วเฉลีF ย 6, 5 และ 4 วั น
อย่างมีนยั สําคัญ (รูปทีF 2ค และ 2ง) ทังJ นีJเนืFองมาจาก
ผลน้ อยหน่ าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องเป็ นผลไม้
ประเภท climacteric fruit มีการสร้างเอทิลีนสูงขึJน
ในระหว่างการสุกจนถึงจุดสูงสุดแล้วลดลงคล้ายกับ
การเปลีFย นแปลงของอัต ราการหายใจ (จริง แท้,
2541)

ตามลําดับ โดยผลน้อยหน่ าแต่ละช่วงการเก็บเกีFยว
มีอตั ราการหายใจเท่ากับ 30.87, 27.77 และ 31.75
mg.CO2/kg.hr และมีอตั ราการผลิต เอทิลีนเท่ า กับ
143.53, 136.70 และ 101.48 µl.C2H4/kg.hr จาก
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกัน
ธนสาร) อํ า เภอปากช่ อ ง จัง หวัด นครราชสีม า
ขอขอบคุ ณ โครงการ “การสร้า งภาคีใ นการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก” รวมทังJ การเอืJอเฟืJ อ
สถานทีF วั ส ดุ และอุ ป กรณ์ ใ นการทํ า วิ จ ั ย ณ
ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีFยว ศูนย์
เชียF วชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

4. สรุป

6. รายการอ้างอิ ง

การผสมเกสรระหว่ า งวิ ธี ก ารผสมแบบ
ธรรมชาติและการผสมด้วยมือ มีการติดผลเท่ากับ
29 และ 38 เปอร์เซ็นต์ โดยน้อยหน่ ามีลกั ษณะการ
เจริญ เติบ โตแบบ double sigmoid curve จากนั นJ
กําหนดช่วงเวลาการเก็บเกียF วเป็ น 3 ช่วงอายุ ได้แก่
ช่วงทีF 1 (100-110 วัน) ช่วงทีF 2 (111-120 วัน) และ
ช่วงทีF 3 (121-130 วัน) พบว่าช่วงทีF 1, 2 และ 3 ผล
มีล ัก ษณะเข้า สู่ ก ระบวนการสุ ก แบบปกติ และมี
คุณภาพการยอมรับของผูบ้ ริโภคหลังการเก็บรักษา
เฉลีFย 6, 5 และ 4 วัน ตามลําดับ ซึFงแต่ละช่วงการ
เก็บเกียF วมีการเปลียF นแปลงทางด้านสีผวิ ความแน่น
เนืJอ คุณภาพการมองเห็น และการทดสอบปริมาณ
แป้ ง มีแ นวโน้ ม ลดลง ในขณะทีFอ ัต ราการสูญ เสีย
นํJ า หนั ก ปริม าณของแข็ง ทังJ หมดทีFล ะลายนํJ า ได้
ปริม าณกรดทีFไตเตรทได้ รวมถึงอัตราการหายใจ
และการผลิตเอทิลนี มีแนวโน้มเพิมF ขึนJ ตามอายุผล
หลังการเก็บเกียF ว

จริงแท้ ศิริพานิช, 2541, สรีรวิทยาและเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกียF วผักและผลไม้, พิมพ์ครังJ ทีF 2,
สํ า นั ก พิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ,
กรุงเทพฯ.
จริงแท้ ศิริพานิช, 2546, สรีรวิทยาและเทคโนโลยี
หลัง การเก็บเกีFยวผัก และผลไม้, สํา นักพิม พ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 396 น.
ผาณิ ต ไทยเจริญ , 2513, การศึก ษาทางชีว วิท ยา
ของดอกและพัฒนาการของผลน้อยหน่ าพันธุ์
ฝ้ าย, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ยุวดี อ่วมสําเนียง, 2548, การเจริญเติบโต ดัชนีการ
เก็บ เกีFย ว และผลของการใช้ฟิ ล์ม พลาสติก
ร่ ว มกับ อุ ณ หภู มิตFํ า ต่ อ คุ ณ ภาพและอายุ ก าร
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