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บทคัดย่อ
ศึก ษาชนิ ด ของวัส ดุ ห่อ ผลทีCมีผลต่ อคุ ณ ภาพของมะม่ว งพัน ธุ์นFํ า ดอกไม้เบอร์ 4 โดยห่ อ ผลด้วยถุ ง
กระดาษคาร์บอน ถุงใยสังเคราะห์ และถุงกระดาษสีขาว เปรียบเทียบกับผลมะม่วงทีไC ม่ห่อผล (ชุดควบคุม)
พบว่ามะม่วงทีCห่อด้วยถุงกระดาษคาร์บอนมีนFํ าหนักผล (325.02 กรัม) และความกว้างผลมากสุด (70.39
มิลลิเมตร) ในขณะทีCมะม่วงทีCห่อด้วยถุงกระดาษสีขาวมีปริมาณกรดทีCไตรเตรทได้ (1.50 เปอร์เซ็นต์) และ
ความแน่นเนืFอสูงสุด (13.57 นิวตัน/ตารางเซนติเมตร) สีผวิ เปลือกผลมะม่วงทีหC ่อด้วยถุงกระดาษคาร์บอนมีค่า
ความสว่าง (L*) และค่าสีแดง (a*) มากสุด (66.29 และ 7.14 ตามลําดับ) แต่ให้ค่า hue angle น้อยสุด (79.53)
ส่วนความพึงพอใจของผู้บริโภค มะม่วงทีCห่อผลด้วยถุงกระดาษคาร์บอนมีคะแนนด้านสีผวิ เปลือกและสีเนืFอ
มากสุด คือ 4.13 และ 3.60 คะแนน ตามลําดับ ดังนันF การห่อผลด้วยถุงกระดาษคาร์บอนส่งผลให้คุณภาพของ
มะม่วงพันธุน์ Fําดอกไม้เบอร์ 4 ดีทสCี ดุ
คําสําคัญ : วัสดุห่อผล; สีผวิ เปลือกผล; คุณภาพผล

Abstract
The fruit quality of ‘ Nam Dok Mai No. 4’ mango was evaluated from four types of bagging
materials, including carbon paper bags, synthetic fabric bags and white paper bag compared to nonbagged ( control) . Result showed that bagged mango fruit with carbon paper had the highest fruit
weight ( 325. 02 g) and fruit width ( 70. 39 mm, while bagged fruit with white paper had the highest
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titratable acidity (1.50 %) and fruit firmness (13.57 N/cm3). Bagged fruit with carbon paper also showed
the highest lightness (L*) and redness (a*) (66.29 and 7.14, respectively). However, the fruit showed
the lowest hue angle ( 79. 53) . Moreover, bagged fruit with carbon paper had the highest consumer
acceptance scores of peel and pulp color ( 4. 13 and 3. 60, respectively) . The result indicated that
mango bagging with carbon paper bag gave the highest quality of ‘Nam Dok Mai No. 4’ mango.
Keywords: bagging materials; peel color; fruit quality

1. คํานํา

จํา เป็ น ต้อ งพัฒ นาคุ ณ ภาพของผลผลิต ให้ต รงกับ
ความต้ อ งการของตลาด ทั งF ในเรืC อ งของสี ผิ ว
สุขอนามัย เพืCอลดปั ญหาการกีดกันทางการค้าจาก
ปั ญหาดังกล่าวได้มกี ารแก้ไข โดยการห่อผลมะม่วง
เป็ นขันF ตอนหนึCงในกระบวนการผลิตมะม่วงเพืCอการ
ส่ ง ออก มี ค วามสํ า คัญ อย่ า งยิCง ต่ อ การยกระดับ
คุณภาพของผลมะม่วงให้มศี กั ยภาพในการแข่งขัน
เพืCอการส่งออกของมะม่วงไทยในตลาดโลกมากขึนF
(Estrada, 2002) เกษตรกรทีCผ ลิต มะม่ ว งเพืCอ การ
ส่งออกจึงนิยมห่อผลมะม่วงด้วยถุ งห่ อหลายชนิ ด
ตามความนิ ย มและสะดวก มีส มบัติ แ ละราคาทีC
แตกต่ างกั น ดั ง นั F น จึ ง ต้ อ งมี ค วามจํ า เป็ นใน
การศึกษาหาวัสดุห่อผลทีเC หมาะสมสําหรับการผลิต
มะม่วงเพืCอนําไปใช้ให้เกิดความคุม้ ค่า และเหมาะสม
ต่อการพัฒนาคุณภาพของผลมะม่วงพันธุน์ Fําดอกไม้
เบอร์ 4 ได้

มะม่วง (Mangifera indica L.) เป็ นพืชอยู่ใน
วงศ์ Anacardiaceae เป็ นพืชใบเลีFยงคู่ ลําต้นตรงมี
กิCงก้านแผ่ออกเป็ นทรงพุ่มทีCแน่ นทึบ ในสมัยอดีต
การปลู ก มะม่ ว งนั นF โดยมากเป็ น การปลู ก เพืCอ ใช้
บริโภคภายในประเทศเท่านันF แต่ในปั จจุบนั มะม่วง
ไ ด้ เ ป็ น ทีC รู้ จ ั ก กั น อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง แ ล ะ ช า ว
ต่ างประเทศนิยมบริโ ภคกันมากขึFน จึงมีการผลิต
มะม่ ว งเป็ นการค้าเพิCม มากขึFน ประกอบกับความ
ต้ อ งการมะม่ ว งทั งF ตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศมีปริมาณสูงขึนF ทําให้มะม่วงกลายเป็ น
ไม้ผ ลเศรษฐกิจทีCสําคัญชนิด หนึC ง เพราะได้มีการ
ส่งออกมะม่วงไปจําหน่ายในต่างประเทศสามารถนํา
เงินเข้าประเทศปี ละหลายล้านบาท ชาวต่างประเทศ
นิยมรับประทานมะม่วงจากประเทศไทย เพราะมี
รสชาติดี กลินC หอมชวนรับประทาน และคุณค่าทาง
โภชนาการสู ง (ประเสริ ฐ , 2545) มะม่ ว งพั น ธุ์
นํFาดอกไม้จดั เป็ นพันธุท์ มCี ศี กั ยภาพสูงในการส่งออก
ในปั จจุบนั โดยเฉพาะตลาดประเทศญีCป่ ุน (ธวัชชัย
และรุ่ ง ทิพ ย์, 2553) แต่ ใ นปั จจุบนั ปริม าณผลผลิต
คุณภาพดีภายในประเทศยังมีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ซึCงลักษณะของผลทีCมีคุณภาพดีจ ะต้องมี
รูป ร่ า งตรงตามพันธุ์ ไม่ ผิด ปกติ ไม่ อ้ว นกลมหรือ
ผอมบาง สีผวิ มีความสมํCาเสมอ มีนวล ไม่มลี กั ษณะ
ด่างหรือลาย ปราศจากร่องรอยการทําลายของโรค
และแมลง ไม่บอบชํFาหรือมีตําหนิบนผิว (มนู, 2551)
ดัง นั นF ในการส่ ง ออกมะม่ ว งสดของประเทศไทย

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
ศึ ก ษาผลของการห่ อ ผลต่ อ คุ ณ ภาพของ
มะม่วงพันธุน์ Fํ าดอกไม้เบอร์ 4 จากสวนเกษตรกรผู้
ปลูกมะม่วง ทีCตําบลอบทม อําเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง โดยคัดเลือกต้นมะม่วงพันธุน์ Fําดอกไม้เบอร์
4 ทีมC อี ายุประมาณ 10 ปี จํานวน 9 ต้น วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (completely randomize
design) ประกอบด้วย 4 ทรีตเมนต์ ได้แก่ (1) ไม่ห่อ
ผล (ชุดควบคุม) (2) ถุงกระดาษคาร์บอน (3) ถุงใย
สังเคราะห์ และ (4) ถุงกระดาษสีขาว ทรีตเมนต์ละ
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3 ซํF า ซํF า ละ 24 ผล ห่ อ ผลมะม่ ว งพัน ธุ์นFํ า ดอกไม้
เบอร์ 4 ทีมC อี ายุ 60 วันหลังดอกบาน ก่อนห่อผลได้
มีการฉีดยาอะบาร์แม็กตินเพืCอป้ องกันโรคและแมลง
เก็ บ เกีC ย วมะม่ ว งทีC อ ายุ 100 วั น หลั ง ดอกบาน
จากนันF นํ าไปบ่มให้สุกด้วยแคลเซียมคาร์ไบด์เป็ น
เวลา 3 วัน และวางไว้ทCอี ุณหภูมหิ ้อง (25±2 องศา
เซลเซียส) นาน 1 วัน แล้วนําผลมะม่วงมาวิเคราะห์
คุณภาพโดยบันทึกข้อมูลดังต่อไปนีF คือ ความกว้าง
ผล ความยาวของผล นํFาหนักผล สีเปลือกผล (วัดสี
เปลื อ กของผลโดยใช้ เ ครืC อ ง Color Meter รุ่ น
Miniscan EZ โดยวัด ค่ า สีท ังF สองด้ า นของผิ ว ผล
มะม่ ว งบั น ทึ ก ค่ า ทีC อ่ า นได้ ใ นระบบ CIE internationed commission on Illumination รายงานผล
เป็ นค่า L*, a*, b* และ hue angle) ความแน่ นเนืFอ

ปริมาณของแข็งทีลC ะลายนํFาได้ (total soluble solid,
TSS) ปริม าณกรดทีCไทเทรตได้ (titratable acidity,
% TA) และการประเมินความพึงพอใจของมะม่วง
โดยการชิมและการให้คะแนนโดยพิจารณาจาก สีผวิ
เปลือก สีเนืFอ กลินC รสชาติ ความหวาน ความเปรียF ว
และปริม าณเส้นใย ซึCงสุ่มผู้ทดสอบจํานวน 30 คน
และให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนีFคอื มากทีสC ดุ = 5
คะแนน มาก = 4 คะแนน ปานกลาง = 3 คะแนน
น้ อ ย = 2 คะแนน และ น้ อ ยทีC สุ ด = 1 คะแนน
ตามลํ า ดั บ นํ าข้ อ มู ล ทีC ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนด้วย ANOVA analysis และเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งโดยวิ ธี Duncan’s multiple range
test (DMRT) ทีรC ะดับความเชืCอมันC 95 %

รูปทีT 1 ลักษณะของถุ งชนิดต่ าง ๆ ทีCใ ช้ใ นการห่อผลมะม่วงพันธุ์นFํ าดอกไม้เบอร์ 4 โดย (A) ถุ งกระดาษ
คาร์บอน, (B) ถุงใยสังเคราะห์ และ (C) ถุงกระดาษสีขาว

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์

ใยสังเคราะห์และการไม่ห่อผลอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แต่ ก ารห่ อ ด้ว ยถุ ง กระดาษคาร์บ อนและถุ ง
กระดาษสีขาวให้ผลไม่แตกต่ างกัน โดยการห่อผล
ด้วยถุงกระดาษคาร์บอนมีผลให้นFํ าหนักผลมะม่วง
สูงทีสC ดุ (325.02 กรัม) และมีความกว้างผลมากทีสC ดุ
(70.39 มิลลิเมตร) ในขณะทีCความยาวของผลไม่มี
ความแตกต่างกันโดยมีค่าเฉลียC ความยาวประมาณ
136 มิล ลิเ มตร (ตารางทีC 1) สอดคล้อ งกับ กวิศร์
และพรพรรณ (2553) พบว่าการห่อผลทําให้นFําหนัก

การศึกษาการห่อผลมะม่วงพันธุ์นFํ าดอกไม้
เบอร์ 4 เก็ บ เกีC ย วทีC อ ายุ 100 วัน หลัง ดอกบาน
จากนันF บ่มด้วยแคลเซียมคาร์ไบด์เป็ นเวลา 3 วัน
ให้ผลการทดลองดังนีF
ลัก ษณะของผล คือ นํF า หนั ก ผลและความ
กว้ า งของผล พบว่ า การห่ อ ผลด้ ว ยถุ ง กระดาษ
คาร์บอนและถุงกระดาษสีขาว ส่งผลให้นFํ าหนักผล
และความกว้างผลมากกว่าการห่อด้วยถุงกระดาษ
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ความกว้า งและความยาวผลมะเฟื องเพิCม ขึFน เมืCอ
เปรียบเทียบกับผลทีCไม่ห่ออาจเนืCองจากการห่อผล
ทํ า ให้ ป ริ ม าณแสงภายในถุ ง ห่ อ ผลลดลงและ
อุ ณ หภู มิ ก ั บ ความชืF น ภายในถุ ง ห่ อ ผลเพิC ม ขึF น
อุณหภูมิทCีเพิCม ขึFนจะกระตุ้นให้ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ
สามารถเกิดขึนF ได้ในอัตราทีสC งู ขึนF
ปริมาณของแข็งทีลC ะลายนํF าได้ พบว่าถุงห่อ
ผลแต่ละชนิดไม่มผี ลต่อปริมาณของแข็งทีลC ะลายนํFา
ได้ โดยทุกทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่ างทางสถิติ
(ตารางทีC 1)
ปริมาณกรดทีไC ทเทรตได้ พบว่าถุงห่อผลแต่
ละชนิดทําให้ปริมาณกรดทีCไทเทรตได้แตกต่ างกัน
ทางสถิติ โดยการห่อผลมะม่วงด้วยถุงกระดาษสีขาว
ทํ า ให้มีป ริม าณกรดทีCไ ทเทรตได้สูง สุ ด คือ 1.50
เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ถุงกระดาษคาร์บอน ถุงใย

สังเคราะห์ และไม่ห่อผล ซึงC มีปริมาณกรดทีไC ทเทรต
ได้ คือ 1.40 เปอร์เซ็นต์ 1.24 เปอร์เซ็นต์ และ 1.03
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางทีC 1)
ความแน่ นเนืFอของมะม่วง พบว่า การห่อผล
ด้วยถุ งกระดาษสีขาวทําให้ผลมีค่าความแน่ นเนืFอ
สูงสุด คือ 13.57 นิวตันต่ อตารางเซนติเมตร และ
แตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนัยสําคัญ ในขณะทีกC ารห่อ
ผลด้วยถุงใยสังเคราะห์ ถุงกระดาษคาร์บอน และไม่
ห่อผล มีค่าความแน่ นเนืFอไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับ ศรัญญา และธวัชชัย (2554) พบว่าทุกกรรมวิธี
การห่อผล (ถุงกระดาษคาร์บอนสองชันF ทีคC วามยาว
ต่ า งกัน ) ไม่ ทํา ให้ค วามแน่ น เนืF อ หลัง บ่ ม มีค วาม
แตกต่างกันทางสถิติ ทังF ความแน่ นเนืFอรวมเปลือก
และความแน่นเนืFอไม่รวมเปลือก (ตารางทีC 1)

ตารางทีT 1 คุณภาพผลมะม่วงพันธุน์ Fําดอกไม้เบอร์ 4 หลังได้รบั การห่อผลด้วยวัสดุต่างชนิดกัน
นํFาหนักผล ความกว้างผล ความยาว TSS
TA
ความแน่นเนืFอ
(กรัม)
(มม.)
(มม.) (oBrix) (%)
(นิวตัน/ตร.ซม.)
1/
ไม่ห่อผล
285.68 b
67.91 b
135.79 16.65 1.03 b
9.05 b
ถุงกระดาษคาร์บอน 325.02 a
70.39 a
136.41 16.83 1.40 ab
10.05 b
ถุงใยสังเคราะห์
283.34 b
67.93 b
136.54 17.80 1.24 ab
10.20 b
ถุงกระดาษสีขาว
308.76 ab
69.66 ab
136.88 16.53 1.50 a
13.57 a
F-test
*
*
ns
ns
*
*
% CV
12.72
4.48
8.75
14.04 24.36
27.9
1/ค่าเฉลีย
C ทีตC ามด้วยตัวอักษรทีเC หมือนกันในแนวตังF ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s
new multiple range test ทีคC วามเชืCอมันC 95 %, * = แตกต่างกันทางสถิตทิ รCี ะดับความเชืCอมันC 95 %, ns = ไม่
มีความแตกต่างทางสถิติ
ทรีตเมนต์

ค่ า สีเ หลือ ง (b*) ไม่ แ ตกต่ า งกัน ทางสถิติ ส่ว นค่ า
hue angle การห่ อ ผลมะม่ ว งด้ ว ยถุ งกระดาษ
คาร์บอนมีค่าน้อยทีสC ุด คือ 79.53 และแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยสําคัญ (ตารางทีC 2) รัฐพล และพีระ
ศั ก ดิ ~ (2557) พบว่ า การห่ อ ผลด้ ว ยถุ ง กระดาษ
คาร์บอนมีแนวโน้มทําให้มคี ่าสี L*, a* และ b* มาก

สีเปลือกผลมะม่วง พบว่ามะม่วงทีหC อ่ ผลด้วย
ถุงกระดาษคาร์บอน มีค่าความสว่าง (L*) และค่าสี
แดง (a*) สูงสุด คือ L* = 66.29 และ a* = 7.14 และ
แตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนัยสําคัญ ในขณะทีกC ารห่อ
ผลมะม่ ว งด้ว ยถุ ง ใยสัง เคราะห์ ถุ ง กระดาษสีขาว
และไม่ห่อผลมีค่า L* และ a* ไม่แตกต่างกัน สําหรับ
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ทีCสุ ด ตังF แต่ ก่ อ นและหลัง การเก็บ เกีCย ว ทํ า ให้ผ ล
มะม่ ว งมี ส ี ผิ ว ทีC ส วยงาม ซึC ง การใช้ ถุ ง กระดาษ
คาร์บอนทําให้เกิดความมืดภายในถุง การดูดกลืน
แสงและปริม าณแสงทีCส่ อ งผ่ า นวัส ดุ มีผ ลต่ อ การ
แสดงออกของสีผ ล การห่ อ ผลด้ ว ยถุ ง กระดาษ
คาร์บอน ทําให้ผลมะม่วงทีCกําลังเจริญเติบโตสร้าง

คลอโรฟิ ลล์ได้น้อยลง เมืCอเข้าสู่ระยะสุกแก่ซงCึ มีการ
สร้ า งสารสีอCืน ๆ ขึFน มาด้ ว ย ทํ า ให้ ส ารสีต่ า ง ๆ
เหล่านันF ชัดเจนขึนF เพราะสารสีของคลอโรฟิ ลล์ลดลง
จึงไม่บดบังการแสดงออกของสารสีอCนื ๆ ดังนันF การ
ห่อผลด้วยถุงกระดาษคาร์บอนทําให้สผี วิ มีสเี หลือง
น่ารับประทานและเป็ นทีสC นใจของผูบ้ ริโภค (รูปทีC 2)

ตารางทีT 2 ผลของสีว ัส ดุ ห่ อ ผลต่ อ สีผิว ผล (L*, a*, b* และ h o) มะม่ ว งนํF า ดอกไม้เ บอร์ 4 หลัง บ่ ม ด้ว ย
แคลเซียมคาร์ไบด์ นาน 3 วัน
ทรีตเมนต์
L*
a*
b*
ho
ไม่ห่อผล
62.65 b1/
2.38 b
38.26
87.05 a
ถุงกระดาษคาร์บอน
66.29 a
7.14 a
37 95
79.53 b
ถุงใยสังเคราะห์
63.60 b
3.10 b
38.69
85.86 a
ถุงกระดาษสีขาว
62.50 b
2.74 b
37.94
86.40 a
F-test
*
*
ns
*
% CV
8.17
28.92
7.88
3.69
1/ค่าเฉลีย
C ทีตC ามด้วยตัวอักษรทีเC หมือนกันในแนวตังF ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s
new multiple range test ทีคC วามเชืCอมันC 95 %, * = แตกต่างกันทางสถิตทิ รCี ะดับความเชืCอมันC 95 %, ns = ไม่
มีความแตกต่างทางสถิติ

รูปทีT 2 มะม่วงนํF าดอกไม้เบอร์ 4 ทีCได้รบั การห่อด้วยวัสดุห่อผลชนิดต่าง ๆ หลังบ่มด้วยแคลเซียมคาร์ไบด์
นาน 3 วัน โดย (A) ไม่ห่อผล, (B) ห่อผลด้วยถุงกระดาษคาร์บอน, (C) ห่อผลด้วยถุงใยสังเคราะห์
และ (D) ห่อผลด้วยถุงกระดาษสีขาว
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ตารางทีT 3 ผลของวัสดุห่อผลต่อการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคมะม่วงนํFาดอกไม้เบอร์ 4
ทรีตเมนต์
สีผวิ เปลือก สีเนืFอ กลินC
รสชาติ ความหวาน ความเปรียF ว ปริมาณเสียF น
ไม่ห่อผล
1.47 c1/ 2.80 b 3.03
3.47
3.90
2.20
2.50
ถุงกระดาษคาร์บอน 4.13 a 3.60 a 3.37
2.83
3.30
2.67
2.00
ถุงใยสังเคราะห์
3.07 b 4.00 a 3.40
3.50
3.47
2.40
2.23
ถุงกระดาษสีขาว
3.27 b 3.50 a 3.20
3.53
3.60
2.17
2.23
F-test
*
*
ns
ns
ns
ns
ns
% CV
6.20
6.95
7.09 11.31
12.62
16.53
13.47
1/ค่าเฉลีย
C ทีตC ามด้วยตัวอักษรทีเC หมือนกันในแนวตังF ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s
new multiple range test ทีคC วามเชืCอมันC 95 %, * = แตกต่างกันทางสถิตทิ รCี ะดับความเชืCอมันC 95 %, ns = ไม่
มีความแตกต่างทางสถิติ
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ผลการทดสอบการประเมินความพึงพอใจ
ของผลมะม่วงนํF าดอกไม้เบอร์ 4 โดยสุ่มผู้ทดสอบ
จํานวน 30 คน พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนด้านสีผวิ
เปลือกผลมะม่วงทีCห่อผลด้วยถุ งกระดาษคาร์บอน
สู ง สุ ด คือ 4.13 คะแนน ส่ ว นคะแนนด้ า นสีเ นืF อ
พบว่ า การห่ อ ผลด้วยถุ ง ห่อ ผลชนิ ด ต่ า ง ๆ ได้ร ับ
คะแนนทีไC ม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างจากการไม่ห่อ
ผล สําหรับคะแนนด้านกลิCน รสชาติ ความ
หวาน ความเปรีF ย ว ปริ ม าณเส้ น ใยไม่ มี ค วาม
แตกต่างกันทางสถิติ ดังนันF การห่อผลด้วยถุ งชนิด
ต่ าง ๆ มีผลต่ อคุณภาพของสีผิวเปลือกผลมะม่วง
แต่ ไ ม่ มีผ ลต่ อ คุ ณ ภาพในด้า นสีเ นืF อ รสชาติ และ
คุณภาพภายในของผลมะม่วง (ตารางทีC 3)

4. สรุป
การห่อผลด้วยถุ งกระดาษคาร์บอนทําให้ส ี
ผิวเปลือกของมะม่วงนํFาดอกไม้เบอร์ 4 มีคุณภาพดี
สีผวิ สมํCาเสมอ ซึงC สอดคล้องกับการประเมินความพึง
พอใจของผูบ้ ริโภคทีใC ห้คะแนนสีผวิ เปลือกและสีผวิ
เนืFอทีหC ่อด้วยถุงกระดาษคาร์บอนดีทสCี ดุ

5. รายการอ้างอิ ง
กวิศร์ วานิชกุล และพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง, 2553,
ผลของวัส ดุ ห่ อ ต่ อ คุ ณ ภาพผลมะเฟื อ งพัน ธุ์
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