ว.วิทย. มข. 40(4) 1260-1271 (2555)

KKU Sci. J. 40(4) 1260-1271 (2012)

ผลของการเคลือบอิมลั ชันน้ํามันปาล์มต่อการเก็บรักษาผลไม้
Effect of Palm Oil Emulsion Waxing
on the Storage of Some Fruits
รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล1* จันจิรา ศรีม่วง1 และ จิตติมา สุขสุวรรณ1
บทคัดย่อ
การเคลือบมะนาวแป้นและมะม่วงแรด ด้วยอิมัลชันไข 3 สูตรคือ อิมัลชันไขปาล์ม (PS) อิมัลชันไขผสม
ปาล์มกับคาร์นูบา (CP) และไขคาร์นูบา (CW) ซึ่งผลิตขึ้นเองที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับแล้วจึงตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของผลไม้ตัวอย่าง พบว่า สูตรอิมัลชันไขปาล์มที่เหมาะสมในการทดลอง
นี้ประกอบด้วยไขปาล์มหรือปาล์มสเตอริน 121 กรัม กรดโอเลอิก 42 กรัม ไตรเอทอาโนลามีน 28 กรัม น้ํา 56
กรัม และไขพาราฟิน 48 กรัม จากการเคลือบมะนาวแป้นและมะม่วงแรดพบว่าปริมาณอิมัลชันไขที่ใช้ไปแตกต่าง
กันตามสูตรอิมัลชัน การเคลือบมะนาวแป้นด้วยอิมัลชันไขคาร์นูบาสิ้นเปลืองมากที่สุด (ร้อยละ 3.25-5.45) การ
เปลี่ยนแปลงของผลไม้ที่เคลือบด้วยอิมัลชันไขทั้ง 3 สูตรมีผลต่อการรักษาสีเขียวของคลอโรฟิลล์ของผิวผลไม้ได้
อย่างชัดเจน และมีผลต่อการลดการสูญเสียน้ําหนักได้เด่นชัดในผลไม้ทุกชนิด มะนาวเคลือบด้วยอิมัลชันไขคาร์นูบา
เข้มข้นไขร้อยละ 10 สูญเสียน้ําหนักร้อยละ 13.9 เทียบกับไม่เคลือบไขสูญเสียน้ําหนัก ร้อยละ 30.6 เมื่อเก็บไว้ 16
วันที่อุณหภูมิ 29-32 องศาเซลเซียส มะม่วงแรดเคลือบด้วยอิมัลชันไขปาล์มเข้มข้นไขร้อยละ 6 สูญเสียน้ําหนักร้อย
ละ 4.57 เทียบกับไม่เคลือบไขสูญเสียน้ําหนักร้อยละ 15.76 เมื่อเก็บไว้ 11 วันที่อุณหภูมิ 29-32 องศาเซลเซียส
การเปลี่ยนแปลงอัตราการหายใจ และปริมาณน้ําคั้นของผลไม้เคลือบไขน้อยกว่าที่ไม่เคลือบไข
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ABSTRACT
Limes and mangoes were coated with three wax emulsions, namely palm stearin (PS)
carnauba wax (CW) alone and palm stearin mixed with carnauba (CR). Those emulsions were
prepared as labolatory and four levels of emulsion concentration were studied. After waxing,
samples were both physically and chemically examined. The optimum stability formular of PW
consitiator121 grams of palm wax, 42 of oleic acid, 28 of triethanolamine,56 of water and 48 of
paraffin wax formular. The quantity of wax emulsion used varied depending on the formulation.
Limes coated with CW gave the highest weight loss (3.25-5.45%). All emulsions used were found
to retain of chlorophyll color and weight loss can be reduced. Dipping limes with 10% CW had
13.9% weight loss after 16 days storage at 29-32 °C, while the unwaxed one had 30.6% weight
loss. Mangoes waxed with 6% PS had 4.57% weight loss whereas unwaxed samples had 15.76%
weight loss after 11 days storage at 29-32 °C. Respiration rate and juice content were decreased
by waxing.
คําสําคัญ: ไขปาล์ม ไขคาร์นูบา อิมัลชันไข
Keywords: Palm stearin, Carnauba wax, Wax emulsion

บทนํา
ประเทศไทยมีผักและผลไม้สดมากมายหลาย
ชนิดในปริมาณมากพอที่จะส่งขายต่างประเทศได้ ผลไม้
สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้งส่งออกในปี พ.ศ. 2552 มี
ปริมาณ 840,140 ตัน คิดเป็นมูลค่า 14,867 ล้านบาท
(กลุ่มสินค้าเกษตร, 2552) แต่มีการสูญเสียหลังการเก็บ
เกี่ยว ดังนั้นการปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องเป็น
สิ่ง จํ าเป็ นที่ ช่วยลดการสู ญ เสีย และการทํ าให้ ผัก และ
ผลไม้ ส ดมี สี ส วยเป็ น ที่ ดึ ง ดู ด ใจของผู้ บ ริ โ ภคเมื่ อ ถึ ง
จุดหมายปลายทางเป็นการเพิ่มมูล ค่าของผลิตผลอี ก
ด้วย การให้ความเย็นในระหว่างการขนส่งเพียงอย่าง
เดียวมีข้อเสียคือทําให้ผลสุกผิดปกติและคุณภาพลดลง
(Kester and Fennema, 1986) การเคลือบไขเป็น
วิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเสริมการใช้ห้องเย็นซึ่ง
ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ป้องกันการคายน้ําและทําให้

ลักษณะปรากฏดึงดูดใจผู้บริโภคอีกด้วย (Kester and
Fennema, 1986)
ในประเทศจีนเมื่อศตวรรษที่ 12 และ 13
การเคลือบไขช่วยชะลอการแห้งของผลไม้รสเปรี้ยว ไข
พาราฟิ น ร้ อ นใช้ เ คลื อ บผลไม้ ร สเปรี้ ย วในประเทศ
อเมริกาในปี ค.ศ.1930 และไขคาร์นูบาและอิมัลชัน
น้ํามัน ในน้ํา (O/W) ใช้ เคลือ บผักผลไม้ส ดตั้งแต่ ค.ศ.
1950 มีความพยายามที่จะใช้น้ํามันพืชและไขพืชจาก
ธรรมชาติ แทนการใช้ ไ ขจากปิโ ตรเลี ยมและจากสัต ว์
เพราะส่งผลต่อสุขภาพผู้บริโภคและเป็นแหล่งวัตถุดิบ
ใหม่ (Baldwin et al., 1997) นอกจากนี้มีการทดลอง
ผลิตอิมัลชันโพลีแซคคาไรด์ผสมน้ํามันถั่วเหลืองเคลือบ
มะนาว และเลมอนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (John,
1994) เมื่อใช้น้ํามันผสมไคโตซานเคลือบพริกหวานเก็บ
รักษาที่ 8 องศาเซลเซียส นาน 35 วันจะยับยั้งการเน่า
เสียได้ดีที่สุด และยังคงมีรสชาติที่ยอมรับได้ ขณะที่ผลที่
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ไม่เคลือบมีรสชาติยอมรับไม่ได้ (Yage et al., 2011)
หรือการเคลือบมะนาวด้วยอิมัลชันผสมน้ํามันมะพร้าว
เก็บที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
60-70 เปอร์เซ็นต์ นาน 18 วัน จะลดการสูญเสีย
น้ํ า หนั ก ส่ ว นปริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายน้ํ า ทั้ ง หมด
ปริ ม าณกรดแอสคอบิ ก ปริ ม าณกรดทั้ ง หมดและ
ปริมาณน้ําคั้นยังคงยอมรับได้ (Abhay et al., 2011)
หน้าที่ของสารอิมัลซิไ ฟเออร์คือลดแรงตึงผิวระหว่า ง
น้ํามันกับน้ํา เสริมการเกิดอิมัลชันและช่วยให้เกิดความ
สมดุ ล ของเฟส ทํ า ให้ อิ มั ล ชั น คงตั ว (Krog and
Lauridsen, 1976) อิมัลซิไฟเออร์ชนิดประจุลบ เมื่อ
แตกตั ว ในน้ํ า ส่ ว นที่ ไ ม่ ช อบน้ํ า ในโมเลกุ ล ของสารจะ
แสดงประจุ ล บและมั ก ละลายน้ํ า ได้ มี สู ต รโครงสร้ า ง
ทั่วไปคือ
O
R – C – O- M+
R เป็ นสั ญ ญลั กษณ์ ที่เ ขีย นแทน C11-23
straight-chain
saturated หรื อ unsaturated
aliphatic group ส่วน M+ แทนอนุมูล Na+, NH4+, K+,
morpholine, mono-, di-, triethanolamine
radical (Fox, 1974) ดังนั้นการผลิตอิมัลชันไขปาล์ม
และอิ มั ล ชั น ไขปาล์ ม ผสมคาร์ นู บ าที่ เ หมาะสมเพื่ อ
เคลือบผักและผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา จึงเป็น
การเพิ่มมูลค่าปาล์มที่เป็นพืชเศรษฐกิจมาทดแทนไข
จากสัตว์ เช่น ขี้ผึ้งหรือน้ํามันถั่วเหลือง เป็นต้น ดังนั้น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการทดลองนี้ เพื่ อ ศึ ก ษาสู ต รที่
เหมาะสมในการผลิ ต อิ มั ล ชั น ไขปาล์ ม จากการปรั บ
สัดส่วนและปริมาณของสารอิมัลซิไฟเออร์ และศึกษา
ผลของการเคลื อ บไขต่ อ การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพ
ระหว่างการเก็บรักษาผลไม้

Research

วิธีการ
1. ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตอิมัลชัน
ไขปาล์ม โดยใช้สูตรมาตรฐานเป็นหลัก (Warth, 1956)
สูตรอิมัลชันไขมาตรฐานประกอบด้วย ไขคาร์นูบา 121
กรัม กรดโอเลอิก 37 กรัม ไตรเอทธาโนลามีน 22 กรัม
น้ํา 56 กรัมและไขพาราฟิน 48 กรัม โดยเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนของไตรเอทธาโนลามีนต่อกรดโอเลอิกโดย
น้ําหนัก ดังนี้ คือ
22:35.2, 44 (1:1.6, 1:2)
24:38.4, 53.8 (1:1.6, 1:2.2)
26:31.4, 36.4, 41.8 (1:1.2, 1:1.4, 1:1.6)
28:33.6, 42 (1:1.2, 1:1.5)
ส่วนการผลิตอิมัลชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบา
ในอัตราส่วน 50:50 ที่อัตราส่วนของไตรเอทธาโนลามีน
ต่อกรดโอเลอิกโดยน้ําหนัก คือ 28:43 นําอิมัลชันไขที่
เตรียมทั้งหมดมาทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิ 29-32 องศา
เซลเซียส มาตรวจสอบความหนืดด้วยเครื่อง Brook
field viscometer model RVT พีเอชวัดด้วยเครื่อง
พีเอชมิเตอร์ ส่วนลักษณะปรากฏตรวจดูด้านความเป็น
เนื้อเดียวกัน ความโปร่งแสงและเก็บไว้เพื่อดูความคง
สภาพของอิมัลชัน
2. ปริมาณอิมัลชันไขที่ใช้ในการเคลือบผลไม้
ด้วยวิธีจุ่ม เตรียมอิมัลชันไขคาร์นูบา (CW) ตามสูตร
และวิธีของ Warth (1956) เตรียมอิมัลชันไขผสมปาล์ม
กับคาร์นูบ า (CP) ในอัตราส่ว น 50:50 และเตรีย ม
อิมัลชันไขปาล์ม (PS) ตามสูตรและวิธีที่ได้จากข้อ 1
โดยเตรี ย มมะนาวพั นธุ์ แป้ นล้ า งทํ าความสะอาดด้ ว ย
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 60 ppm (Stapleton, 1986)
ผึ่ งให้ แ ห้ ง มะม่ ว งพั น ธุ์ แ รดล้ า งทํ า ความสะอาดด้ ว ย
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 20 ppm (Baumann, 1973) ผึ่ง
ให้แห้ง อิมัลชันไขที่เจือจางและทราบน้ําหนักหน่วยเป็น
กรัมแล้วนํามะนาว และมะม่วงที่ทราบน้ําหนักมาจุ่ม
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แล้วนําผลไม้ทั้งหมดมาวางบนตะแกรงจับเวลาที่ผึ่งให้
แห้งภายใต้พัดลมนาน 19 นาทีที่อุณหภูมิ 29-32 องศา
เซลเซี ย ส ชั่ ง น้ํ า หนั ก อิ มั ล ชั น ไขหลั ง เคลื อ บ คํ า นวณ
ปริมาณอิมัลชันไขที่ใช้เป็นร้อยละโดยน้ําหนักของผลไม้
ดั ง นี้ คื อ นํ า น้ํ า หนั ก ผลหลั ง จุ่ ม อิ มั ล ชั น ไขหั ก ออกจาก
น้ําหนักผลก่อนจุ่มอิมัลชันไขหารด้วยน้ําหนักก่อนจุ่ม
คู ณ ด้ ว ย 100 ที่ แ ต่ ล ะความเข้ ม ข้ น ไขแล้ ว นํ า มาหา
ค่าเฉลี่ยของแต่ละชนิดไขนั้น
3. ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผลไม้
เคลือบไข โดยนํามะนาวแป้นและมะม่วงแรดไปวางบน
กะบะและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 29-32 องศาเซลเซียส
ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ร้ อ ยละ 40-50
ด้ ว ยเครื่ อ ง
hygrometer วางแผนการทดลองแบบ 3×5 factorial
in CRD สองซ้ํา การทดลองประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ
ชนิ ด และความเข้ ม ข้ น ไข ดั ง นี้ คื อ ทรี ต เมนท์ ที่ 1 ไม่
เคลือบไข ทรีตเมนท์ที่ 2 เคลือบด้วยอิมัลชันไขร้อยละ
4 โดยปริมาตร ทรีตเมนท์ที่ 3 เคลือบด้วยอิมัลชันไข
ร้อยละ 6 โดยปริมาตร ทรีตเมนท์ที่ 4 เคลือบด้วย
อิ มั ล ชั น ไขร้ อ ยละ 8 โดยปริ ม าตร ทรี ต เมนท์ ที่ 5
เคลือบด้วยอิมัลชันไขร้อยละ 10 โดยปริมาตร
3.1 การเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ สี
และการเหี่ยวลงของตัวอย่างผักผลไม้ที่เคลือบไขและไม่
เคลือบไขที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน
3.2 การสูญเสียน้ําหนัก
3.3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําคั้นของ
มะนาวแป้น (non-climacteric fruit)
3.4 การเปลี่ยนแปลงอัตราการหายใจของ
มะม่วง (climacteric fruit) วัดอัตราการหายใจดังนี้
อัตราการหายใจ
=
%CO2×ปริมาตร (ลิตร)×10
เวลาในการหายใจ (ชั่วโมง)×น้ําหนักผลไม้ (กิโลกรัม)
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เมื่อ ปริมาตร (V) ลิตร
= ปริมาตรของขวดโหล (ลิตร) – น้ําหนักของ
ผลไม้ (กิโลกรัม)
%CO2 = ค่าที่อ่านได้จากเครื่อง

ผลและวิจารณ์
1. การผลิ ต อิ มั ล ชั น ไขปาล์ ม โดยปรั บ
อัตราส่วนของไตรเอททาโนลามีน (TEA) : กรดโอเลอิก
(oleic acid) (โดยน้ําหนัก) คือ 22:35.2, 44 (1:1.6,
1:2) 24:38.4, 53.8 (1:1.6, 2.2) 26:31.4, 36.4, 41.8
(1:1.2, 1.4, 1.6) และ 28:33.6, 42 (1:1.2, 1.5) เมื่อ
ตรวจสอบความหนื ด พี เ อช และลั ก ษณะปรากฎที่
เตรียมได้แล้วเก็บไว้เพื่อดูความคงตัว ดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบว่าอัตราส่วนที่เกิดอิมัลชัน
ไขปาล์มที่ดีได้แก่ อัตราส่วนของไตรเอทธาโนลามีนต่อ
กรดโอเลอิกโดยน้ําหนักดังนี้ คือ 24:38.4 26:41.8
28:33.6 และ 28:42 โดยให้ลักษณะปรากฏเป็นเนื้อ
เดียวกันและความหนืดค่อนข้างต่ํา แต่สูงกว่าอิมัลชัน
ไขคาร์นูบามาตรฐาน และมีสูตร 28:42 ที่มีพีเอชและ
ความหนืดใกล้ เคี ยงสู ตรมาตรฐาน มีค วามคงตัว ของ
อิมัลชันดีไม่แยกชั้นเมื่อเก็บไว้ 4 สัปดาห์ที่อุณหภูมิห้อง
29-32 องศาเซลเซียส พบว่า ทุกสูตรมีปริมาณกรด
โอเลอิกมากกว่าไตรเอททาโนลามีน เพื่อให้เกิดฟิล์มที่
แข็ ง แรงห่ อ หุ้ ม รอบอนุ ภ าคไข ซึ่ ง ผลนี้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้อมูลที่ Fox (1974) ได้กล่าวไว้ การเพิ่มปริมาณกรด
โอเลอิกจะทําให้ระดับ
พีเอชของอิมัลชันไขลดลง แต่ความหนืดและ
ความขุ่ น เพิ่ มขึ้ น คงตั ว ดี ขึ้น ซึ่ ง การเพิ่ม ปริ ม าณกรด
โอเลอิก จะเท่า กับเป็น การเพิ่ มปริมาณอิมัลซิ ไ ฟเออร์
ด้วย ช่วยให้เกิดความคงตัวดีขึ้นและความหนืดเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 1 แสดงค่าความหนืด พีเอช และลักษณะปรากฏของอิมัลชันไขคาร์นูบา อิมัลชันไขปาล์มผสมคาร์นูบา
และอิมัลชันไขปาล์มที่อัตราส่วนต่าง ๆ กัน
ชนิดไข
ไขคาร์นูบา
(ไขมาตรฐาน)

ปริมาณอิมัลซิไฟเออร์
(ร้อยละ)
20.7

TEA:oleic
acid
22:37

8.24

ความหนืด
(cp)
37.5

pH

ลักษณะปรากฏ
เป็นของเหลวเนื้อเดีย วกัน ค่อนข้าง
โปร่ งแสง สี น้ําตาลเทา เมื่อ ทิ้งไว้ไ ม่
แยกชั้น
เป็นของเหลวเนื้อเดีย วกัน สีครีมขุ่น
ไม่เกิดการแยกชั้น

ไขปาล์มผสม
คาร์นูบา
(50:50)
ไขปาล์ม

-

28:43

8.66

46.8

20.3

8.78

57.5

เกิดการแยกชั้นเมื่อวางทิ้งไว้ 15 นาที

ไขปาล์ม

22.7

8.64

67

เกิดการแยกชั้นเมื่อวางทิ้งไว้ 30 นาที

ไขปาล์ม

21.7

8.72

1,158

ไขปาล์ม

25.7

8.41

19,300

ไขปาล์ม

20.3

8.82

3,700

ไขปาล์ม

21.7

8.80

19,500

ไขปาล์ม

23.2

8.72

150

ไขปาล์ม

21.5

8.76

85

ไขปาล์ม

23.7

22:35.2
(1:1.6)
22:44
(1:2)
24:38.4
(1:1.6)
24:53.8
(1:2.2)
26:31.4
(1:1.2)
26:36.4
(1:1.4)
26:41.8
(1:1.6)
28:33.6
(1:1.2)
28:42
(1:1.5)

8.80

67.5

เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน สีขาวขุ่น
ไม่เกิดการแยกชั้นใน 4 สัปดาห์
เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน สีขาวขุ่น
ไม่เกิดการแยกชั้นใน 4 สัปดาห์
เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน สีขาวขุ่น
ไม่เกิดการแยกชั้นใน 4 สัปดาห์
เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน สีขาวขุ่น
ไม่เกิดการแยกชั้นใน 4 สัปดาห์
เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน สีขาวขุ่น
ไม่เกิดการแยกชั้นใน 4 สัปดาห์
เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน สีขาวขุ่น
ไม่เกิดการแยกชั้นใน 4 สัปดาห์
เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน สีขาวขุ่น
ไม่เกิดการแยกชั้นใน 4 สัปดาห์

2. ปริมาณอิมัลชันไขที่ใช้ในการเคลือบผลไม้
ด้วยวิธีการจุ่ม พบว่าที่ความเข้มข้นไขสูงขึ้น เป็นร้อยละ
10 จะสิ้นเปลื้องปริมาณไขมากกว่าที่ความเข้มข้นไขต่ํา
มะม่วงเคลือบด้วยอิมัลชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาสิ้น
เปลื้องน้อยที่สุดในช่วงร้อยละ 2.65 ถึง 3.46 (โดย

น้ําหนัก) ส่วนมะนาวเคลือบด้วยอิมัลชันไขผสมปาล์ม
กับ คาร์นู บ าสิ้ นเปลื้อ งน้ อยที่ สุด ในช่ วงร้อ ยละ 3.154.43 (โดยน้ําหนัก) และจากค่าเฉลี่ยของการเคลือบไข
แต่ละสูตรแสดงว่าชนิดผักผลไม้แต่ละชนิดใช้ปริมาณ
อิมัลชันไขแตกต่างกันดังนี้ มะนาวใช้ปริมาณอิมัลชันไข

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4

มากที่สุดร้อยละ 4.58 (โดยน้ําหนัก) รองลงมาคือ
มะม่วงใช้ร้อยละ 4.04 (โดยน้ําหนัก) เนื่องจากมี
เลนติ เ ซลจํา นวนมาก ดั ง นั้ น อิ มัล ชั น ไขจึ งต้ อ งเข้ า ไป
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แทนที่พื้นที่เหล่านี้ปริมาณมาก มะนาวมีผิวหน้าเรียบจึง
ใช้ปริมาณไขน้อยกว่าสอดคล้องกับที่ Claypool and
King (1941) ได้รายงานไว้

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณอิมัลชันไขที่ใช้ในการเคลือบผลไม้ด้วยการจุ่ม
ปริมาณอิมัลชันไขที่ใช้จุ่ม (ร้อยละโดยน้ําหนัก)
วัตถุดิบ
ชนิดไข
ความเข้มข้นไข (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)
4
6
8
10
มะนาว ไขปาล์ม
3.92
4.13
4.37
4.40
4.20
ไขผสมปาล์มกับคาร์นูบา 3.15
4.12
4.01
4.43
3.92
ไขคาร์นูบา
3.25
4.68
4.95
5.45
4.58
มะม่วง ไขปาล์ม
3.12
4.92
3.68
4.46
4.04
ไขผสมปาล์มกับคาร์นูบา 2.65
2.79
2.80
3.46
2.92
ไขคาร์นูบา
2.86
2.83
3.31
3.54
3.13

3. การเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏของผลไม้
เคลือบไข ลักษณะปรากฏเมื่อดูจากลักษณะภายนอก
เปรี ย บเที ย บมะนาวที่ ไ ม่ เ คลื อ บไขและเคลื อ บด้ ว ย
อิมัลชันไขทั้ง 3 สูตร ความเข้มข้นไขต่างกันด้วยวิธีจุ่ม
หลั ง เก็ บ รั ก ษาไว้ 17 วั น ที่ อุ ณ หภู มิ 29–32 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 40-50 พบว่ามะนาว
ไม่ เ คลื อ บไขจะมี สี น้ํ า ตาลและเปลื อ กแข็ ง มากและ
สูญเสียน้ําหนักไปร้อยละ 30.6 ในวันที่ 16 เช่นเดียวกับ
ผลเคลือบด้วยอิมัลชันไขทั้ง 3 สูตร มะนาวเคลือบด้วย
อิมัลชันไขคาร์นูบาความเข้มข้นไขร้อยละ 4 6 8 และ
10 มีสี เ หลือ งและนิ่ มสู ญ เสี ย น้ํ าหนั กไปเฉลี่ ย ร้อ ยละ
21.5 17.8 16.2 และ 13.9 ตามลําดับในวันที่ 16 จะ
เห็นได้ว่ามี่ความเข้มข้นไขเพิ่มขึ้นการสูญเสียน้ําหนักจะ
ลดลง ส่วนอิมัลชันไขปาล์มเริ่มมีสีน้ําตาลเล็กน้อยและ
เริ่มแข็งในวันที่ 15 ที่ความเข้มข้นไขร้อยละ 4 6 8 และ
10 สูญเสียน้ําหนักไปเฉลี่ย ร้อยละ 20.1 26.5 25.2
และ 26.8 ตามลําดับ เช่นเดียวกับอิมัลชันไขผสมปาล์ม
กับคาร์นูบาสูญเสียน้ําหนักเฉลี่ยร้อยละ 22.9 21.3
20.7 และ 18.4 ตามลําดับสอดคล้องกับผลการทดลอง

ของ Motlagh and Quantick (1988) ซึ่งพบว่าการ
เคลื อ บไขมะนาวที่ ค วามเข้ ม ข้ น ไขสู ง ขึ้ น จะคงมี
คลอโรฟิลล์มากกว่าความเข้มข้นไขต่ําและไม่เคลือบไข
จะเห็นได้ว่าผลที่เคลือบด้วยอิมัลชันไขปาล์มจะสูญเสีย
น้ําหนักมากกว่าผลเคลือบด้วยอิมัลชันไขผสมปาล์มกับ
คาร์นูบา และอิมัลชันไขคาร์นูบา ตามลําดับ เพราะ ผล
เคลือบด้วยอิมัลชันไขปาล์มไม่ทั่วถึงเนื่องจากอิมัลชันไข
ปาล์มไม่คงตัว อิ มัลชันไขผสมปาล์ มกับคาร์นูบาและ
อิ มั ล ชั น ไขคาร์ นู บ าจะสะสมในคิ ว ติ เ คลและปากใบ
ดั ง นั้ น จึ ง ป้ อ งก้ น การสู ญ เสี ย น้ํ า ได้ ดี ก ว่ า ควรเลื อ ก
อิมัลชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบา ร้อยละ 10 เนื่องจาก
ใช้ไขปาล์มที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยได้ด้วย
ลั ก ษณะปรากฏเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
มะม่วงแรดไม่เคลือบไขและเคลือบด้วยอิมัลชันไขปาล์ม
ความเข้ม ข้ นต่ า งกั น หลั ง เก็ บรั ก ษาที่ อุณ หภูมิ 29-32
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 40-70 ไว้ 9
วัน พบว่ามะม่วงไม่เคลือบไขมีสีเหลืองทั้งผล มีอาการ
เหี่ยวเฉาและสูญเสียน้ําหนักร้อยละ 13.36 ในวันที่ 9
ในขณะที่ผลเคลือบไขความเข้มข้นไขร้อยละ 4 และ 6
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เปลี่ยนเป็นสีเหลืองร้อยละ 50 และสูญเสียน้ําหนักไป
ร้ อ ยละ 5.03 และ 3.83 ในวั น ที่ 7 และ 9 ส่ ว นผล
เคลือบด้วยไขเข้มข้นร้อยละ 8 และ 10 ยังเห็นเป็นสี
เขียวและสูญเสียน้ําหนักไปเพียงร้อยละ4.79 และ 4.34
ในวันที่ 9 มะม่ว งเคลือบด้วยอิมัล ชันไขปาล์มและไข
คาร์นูบาให้ผลลักษณะเดียวกันและสอดคล้องกับผลการ
ทดลองของ Dhalla and Hanson (1988) ซึ่งพบว่า
การเคลือบมะม่วงที่ความเข้มข้นไขสูงขึ้นยังคงมีสีเขียว
มากกว่าผลที่เคลือบไขความเข้มข้นต่ําและไม่เคลือบไข
4. การสูญเสียน้ําหนักของมะนาวที่เคลือบไข
และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 29-32 องศาเซลเซียส พบว่ามี
แนวโน้มสูญเสียน้ําหนักเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษา มะนาวไม่เคลือบไขสูญเสียน้ําหนักร้อยละ 23.6
มากกว่าที่เคลือบไขทุกระดับความเข้มข้นไขในวันที่ 8
ดังรูป 1 ผลที่เคลือบด้วยอิมัลชันไขปาล์มที่ความเข้มข้น
ไขร้อยละ 4 6 และ 10 สูญเสียน้ําหนักมากกว่า ร้อยละ
8 ตามลําดับ เพราะที่ความเข้มข้นไขร้อยละ 4 และ 6
มี ค วามหนาไขน้ อ ยหรื อ ใช้ ป ริ ม าณไขน้ อ ยกว่ า ดั ง นั้ น
ป้องกันคายน้ําได้น้อย แต่ที่ความเข้มข้นไขสูงถึงร้อยละ
10 มีความหนาของไขมากหรือใช้ปริมาณไขมากกว่า
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(Platenius, 1939) สูญเสียน้ํามากเพราะไขปิดช่องเปิด
ของปากใบมีผลทําให้ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
ผ่านเข้าออกน้อย ทําให้อยู่ในสภาพขาดออกซิเจนและ
สะสมคาร์ บอนไดออกไซด์จึ ง ผลิต อาเซตั ลดี ไ ฮด์ แ ละ
แอลกอฮอล์ พร้ อมกับ การลดลงของปริ มาณน้ํ าผลไม้
(Smagula and William, 1977; Paul and Russell,
1973) จึงทําให้น้ําหนักหายไปมากกว่าเดิม ส่วนผลที่
เคลือบด้วยไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาและอิมัลชันไขคาร์
นูบา เมื่อความเข้มข้นไขเพิ่มขึ้นสูญเสียน้ําหนักน้อยลง
เมื่อเปรียบเทียบสูตรอิมัลชันไขทั้ง 3 สูตร ที่
ความเข้มข้นไขซึ่งสุญเสียน้ําหนักน้อยที่สุดคืออิมัลชันไข
คาร์นูบา 10 ร้อยละสูญเสียน้ําหนักร้อยละ 13.9 ไข
ผสมปาล์มกับคาร์นูบาความเข้มข้นไขร้อยละ 10 และ
ไขปาล์มความเข้มข้นไขร้อยละ 8 สูญเสียน้ําหนักร้อย
ละ 21.4 และ 29.4 ในวันที่ 16 ตามลําดับ ดังแสดงใน
รูปที่ 2 พบว่าผลที่เคลือบด้วยอิมัลชันไขปาล์มที่ความ
เข้มข้นไขร้อยละ 8 สูญเสียน้ําหนักมากกว่าผลที่เคลือบ
ไขผสมปาล์มกับคาร์นูบา และไขคาร์นูบาที่ความเข้มข้น
ไขร้อยละ 10

รูปที่ 1 แสดงผลของการสูญเสียน้ําหนักของมะนาวเคลือบด้วยอิมัลชันไขปาล์มที่เก็บที่อุณหภูมิ 29-32 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 40-50

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4
40
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รูปที่ 2 แสดงเปรียบเทียบอิมัลชันไขทั้ง 3 สูตรที่ระดับความเข้มข้นไขที่มีผลต่อการสูญเสียน้ําหนักของ มะนาวที่
เก็บที่อุณหภูมิ 29-32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 40-50 (CW = carnauba wax, PS =
palm stearin, CP = carnauba and palm stearin, control = nonwaxed)
การสู ญ เสี ย น้ํ า หนั ก ของมะม่ ว งที่ เ คลื อ บไข
และเก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ 29-32 องศาเซลเซี ย ส
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 40-70 พบว่ามีแนวโน้มสูญเสีย
น้ําหนักเพิ่มขึ้ นตลอดอายุ การเก็บรัก ษา มะม่วงไม่
เคลือบไขเก็บไว้ 5 วันสูญ เสียน้ําหนักร้อยละ 7.55
มากกว่าผลที่เคลือบไขทุกระดับความเข้มข้นไข ผลที่
เคลือบด้วยอิมัลชันไขคาร์นูบาที่ความเข้มข้นไขร้อยละ
4 6 8 และ 10 สูญเสียน้ําหนัก เฉลี่ยร้อยละ 3.67 2.57
2.24 และ 2.01 ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าที่ความเข้มข้น
ไขเพิ่ ม ขึ้ น จะสู ญ เสี ย น้ํ า หนั ก ลดลง ผลที่ เ คลื อ บด้ ว ย
อิ มั ล ชั น ไขปาล์ ม สู ญ เสี ย น้ํ า หนั ก เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 3.08
1.95 3.24 และ 2.60 ตามลํ า ดั บ ผลที่ เ คลื อ บด้ ว ย
อิมัลชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาสูญเสียน้ําหนักเฉลี่ย
ร้อยละ 3.61 3.51 7.69 และ 2.60 ตามลําดับ จะเห็น
ได้ว่าผลที่เคลือบด้วยอิมัลชันไขปาล์มและไขผสมปาล์ม
กับคาร์นูบาที่ความเข้มข้นร้อยละ 6 สูญเสียน้ําหนัก
น้อยที่สุด อาจเป็นเพราะที่ความเข้มข้นไขร้อยละ 4 มี
ความหนาไขน้ อ ยจึ ง ป้อ งกัน การคายน้ํ าได้ น้อ ย แต่ ที่
ความเข้มข้นไขสูงถึงร้อยละ 8 และ 10 มีความหนาของ
ไขมาก (Platenius, 1939) ไปปิดช่องเปิดของปากใบ มี
ผลทําให้ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านเข้าออก

น้ อ ยทํ า ให้ อ ยู่ ใ นสภาพขาดออกซิ เ จน และสะสม
คาร์ บ อนไดออกไซด์ จึ ง ผลิ ต อาเซตั ล ดี ไ ฮด์ แ ละ
แอลกอฮอล์พร้อมกับการลดลงของปริมาณน้ําผลไม้ทํา
ให้ น้ํ า หนัก หายไปมากกว่ า เดิ ม ส่ ว นผลที่ เ คลือ บด้ ว ย
อิ มั ล ชั น ไขคาร์ นู บ าที่ ค วามเข้ ม ข้ น ไขเพิ่ ม ขึ้ น สู ญ เสี ย
น้ําหนักลดลง
เมื่อเปรียบเทียบสูตรอิมัลชันไขทั้ง 3 สูตร ที่
ความเข้มข้นไขที่สูญเสียน้ําหนักน้อยที่สุด คืออิมัลชันไข
คาร์นูบา และอิมัลชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาความ
เข้มข้นไขร้อยละ 10 สูญเสียน้ําหนักร้อยละ 3.63 และ
4.57 อิมัลชันไขปาล์มความเข้มข้นไขร้อยละ 6 สูญเสีย
น้ําหนักร้อยละ 6.88 ในวันที่ 11 พบว่าผลที่เคลือบด้วย
อิมัลชันไขปาล์มสูญเสียน้ําหนักมากกว่าผลเคลือบด้วย
อิมัลชันไขคาร์นูบา และไขผสมปาล์มกับคาร์นูบา ซึ่ง
สองสูตรหลังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการสูญเสีย
น้ํ า หนั ก ได้ ใ กล้ เ คี ย งกั น มาก เพราะอิ มั ล ชั น ไขปาล์ ม
เคลือบมะม่วงแรดได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากเป็นอิมัลชันไขที่
ไม่คงตัว ขณะที่อิมัลชันไขคาร์นูบาและอิมัลชันไขผสม
ปาล์มกับคาร์นูบาจะสะสมที่คิวติเคลและปากใบดังนั้น
จึงป้องกันการสูญเสียน้ําได้ดีกว่า ควรเลือกอิมัลชันไข
ผสมปาล์มกับคาร์นูบาความเข้นข้นไขร้อยละ 6 เคลือบ
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ไขทั้ง 3 สูตร จะมีปริมาณน้ําคั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง
วันที่ 9 และลดลงใน วันที่ 12 เช่นเดียวกับที่ไม่เคลือบ
ไข ผลที่เคลือบไขคาร์นูบาเข้มข้นร้อยละ 8 จะเพิ่มขึ้น
ต่ําสุดจากเริ่มต้น ร้อยละ 36.8 เป็น 42.1 ในวันที่ 9 ผล
เคลือบด้วยอิมัลชันไขปาล์มเข้มข้นร้อยละ 4 จะเพิ่มขึ้น
ต่ําสุดจากร้อยละ 38.2 เป็นร้อยละ 38.9 ในวันที่ 9 ดัง
รู ป ที่ 3 ผลที่ เ คลื อ บด้ ว ยอิ มั ล ชั น ไขผสมปาล์ ม กั บ
คาร์นูบาเข้มข้นร้อยละ 6 จะเพิ่มขึ้นต่ําสุดจากร้อยละ
39.2 เป็น 44.3 ในวันที่ 9 สอดคล้องกับการเคลือบผิว
มะนาวด้วยอิมัลชันน้ํามันมะพร้าวที่ยังมีปริมาณน้ําคั้น
สูงถึงร้อยละ 42.34 เมื่อเก็บไว้นาน 18 วัน ที่อุณหภูมิ
25-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 60-70
(Abhay et al., 2011) เมื่อเปรียบเทียบอิมัลชันทั้ง 3
สูตร ปรากฏว่าอิมัลชันไขปาล์มที่ความเข้มข้นร้อยละ 4
อิมัลชันไขคาร์นูบาที่ความเข้มข้นร้อยละ 8 และอิมัลชัน
ไขผสมปาล์มและคาร์นูบาที่ความเข้มข้นร้อยละ 6 มี
ปริมาณน้ําคั้นเพิ่มขึ้นน้อย ควรเลือกอิมัลชันไขคาร์นูบา
ที่ความเข้มข้นร้อยละ 8 เพราะมีปริมาณน้ําคั้นเพิ่มขึ้น
น้อยที่สุด

ปริมาณน้ําคั้น (ร้อยละ)

มะม่วงแรด เนื่องจากสิ้นเปลื้องไขน้อยกว่าอิมัลชันไข
คาร์นูบาและสามารถใช้ไขปาล์มได้ส่วนหนึ่งซึ่งราคาถูก
และไม่มีผลต่อรสชาติมะม่วงแรด
5. การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําคั้นของมะนาว
ที่ไม่เคลือบและเคลือบด้วยอิมัลชันไขทั้ง 3 สูตรความ
เข้ ม ข้ น ไขต่ า งกั น เก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ 29-32 องศา
เซลเซียส พบว่า ปริมาณน้ําคั้นของมะนาวไม่เคลือบไขมี
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากร้อยละ 39.4 เป็นร้อย
ละ 49.2 ในวันที่ 9 และลดลงเหลือร้อยละ 33.6 ใน
วันที่ 12 ซึ่งปริมาณน้ํามะนาวที่ไม่เคลือบไขในวันที่ 9
จะมีค่าสูงกว่าอิมัลชันทั้ง 3 สูตร ของทุกความเข้มข้น
ยกเว้ น อิมั ล ชัน ไขผสมปาล์ มและคาร์นู บา ซึ่ง มี ความ
ปริ ม าณน้ํา คั้ น ร้ อยละ 51.2 เพราะเปลื อ กมะนาวไม่
เคลื อ บไขในระยะเริ่ ม ต้ น จะนิ่ ม จากการทํ า งานของ
เอนไซม์ ที่ ย่ อ ยผนั ง เซลล์ จึ ง คั้ น น้ํ า ได้ ม าก และเมื่ อ
สู ญ เสี ย น้ํ า มะนาวเปลื อ กจะแข็ ง มากทํ า ให้ คั้ น น้ํ า ได้
น้ อ ยลง ขณะที่ ม ะนาวเคลื อ บไขนั้ น การทํ า งานของ
เอนไซม์ย่อ ยผนังเซลล์น้อ ย (Kader, 1986) ทํ าให้
เปลือกไม่นิ่มคั้นน้ําได้น้อยกว่ามะนาวที่เคลือบอิมัลชัน

วัน

รูปที่ 3 แสดงปริมาณน้ําคั้นของมะนาวเคลือบด้วยอิมัลชันไขปาล์มความเข้มข้นต่างกันที่เก็บที่อุณหภูมิ 29-32
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ40-50
6. การเปลี่ ยนแปลงอัตราการหายใจของ
มะม่วงแรดที่ไม่เคลือบไข และเคลือบด้วยอิมัลขันไขทั้ง

3 สูตรที่ความเข้มข้นไขต่างกันเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 2932 องศาเซลเซียส พบว่าอัตราการหายใจของผลไม้ไม่
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เคลือบไขจะมีลักษณะ climacteric อย่างชัดเจน คือ
การหายใจช่ ว งที่ ผ ลไม้ ยั ง ไม่ สุ ก มี อั ต ราการหายใจ
ค่อนข้างต่ํา แต่เมื่อผลไม้เริ่มสุกการหายใจกลับสูงขึ้น
จนถึงจุดสูงสุดแล้วจึงลดลง (จริงแท้, 2550) ขณะที่ผล
ที่เคลือบด้วยอิมัลชันไขปาล์ม ไขผสมปาล์มกับคาร์นูบา
และไขคาร์นูบาที่ทุกระดับความเข้มข้นไขมีอัตราการ
หายใจต่ํากว่าไม่เคลือบไข เพราะการเคลือบไขทําให้
การซึ ม ผ่ า นเข้ า ออกของก๊ า ซน้ อ ยเกิ ด สภาพขาด
ออกซิเจน ดังนั้นอัตราการหายใจจึงลดลงมากกว่าในผล
ที่ไ ม่ เคลื อบไข (Ben-Yehoshua, 1985) มะม่ ว งที่
เคลือบด้วยอิมัลชันไขปาล์มที่ความเข้มข้นไขร้อยละ 6
และ 8 ในวันที่ 6 มีอัตราการหายใจสูงสุดเป็น 29.73
และ 28.59 มล.CO2/กก.-ชม. ตามลําดับ และค่อนข้าง
คงที่ ใ นช่ ว งเวลาต่ อ ไปอยู่ ใ นระดั บ ต่ํ า กว่ า มะม่ ว งไม่
เคลือบไขซึ่งมีค่าอัตราการหายใจเป็น 77.11 มล.CO2/
กก.-ชม. ส่วนที่ความเข้มข้นไขร้อยละ 10 มีอัตราการ
หายใจที่พบสูงสุดในวันที่ 6 เป็น 48.29 มล.CO2/กก.ชม. แสดงว่าการเคลือบไขที่ระดับนี้น่าจะยืดระยะเวลา
การสุกของมะม่วงต่อไปได้อีก ดังรูปที่ 4 มะม่วงเคลือบ
ด้วยอิมัลชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบา ที่ทุกระดับความ
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เข้มข้นไขมีอัตราการหายใจต่ํากว่าเมื่อไม่เคลือบไข ดัง
รูปที่ 5 ส่วนมะม่วงเคลือบด้วยอิมัลชันไขคาร์นูบา ลด
อัตราการหายใจตามระดับความเข้มข้นไขที่เพิ่มขึ้นได้
ค่อนข้างชัดเจน คือ 54.85 36.36 33.09 และ 27.96
มล.CO2/กก.-ชม.ในวันที่ 8 ดังรูปที่ 6 สอดคล้องกับการ
ทดลองของ Bose and Basu (1954) ซึ่งพบว่าการใช้
อิมัลชันไขเคลือบมะม่วงที่ความเข้มข้นไขสูงขึ้นมีผลทํา
ให้อัตราการหายใจลดลง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความ
เข้มข้นไขร้อยละ 8 และ 10 จะไม่เห็นความแตกต่าง
ชัดเจน เพราะผลที่เคลือบด้วยความเข้มข้นไขสูงถึงร้อย
ละ 8 และ 10 ไขจะหนามากคือมีปริมาณไขคาร์นูบา
คิดเป็นร้อยละ 3.31 และ 3.54 ตามลําดับ (Platenius,
1939) จนปิดช่องเปิดของปากใบทําให้ออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึมผ่านเข้าออกน้อย ทําให้อยู่ใน
สภาพขาดออกซิเจนและสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ จึง
ผลิตอาเซตัลดีไฮด์และแอลกอฮอล์เกิดการเน่าเสียอย่าง
รวดเร็ว (Smagula and William, 1977) ซึ่งทําให้
มะม่วงมีรสชาติผิดปกติด้วย ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ความ
เข้มข้นไขที่ต่ําลงคือความเข้มข้นไขร้อยละ 4 มาเคลือบ
มะม่วงแรดและไม่มีผลต่อรสชาติมะม่วง

รูปที่ 4 แสดงอัตราการหายใจของมะม่วงเคลือบด้วยอิมัลชันไขปาล์มความเข้มข้นต่างกันที่เก็บที่ อุณหภูมิ 29-32
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 40-50
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รูปที่ 5 แสดงอัตราการหายใจของมะม่วงเคลือบด้วยอิมัลชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาความเข้มข้นต่างกันที่เก็บที่
อุณหภูมิ 29-32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 40-50

รูปที่ 6 แสดงอัตราการหายใจของมะม่วงเคลือบด้วยอิมัลชันไขคาร์นูบาความเข้มข้นต่างกันที่เก็บที่ อุณหภูมิ 29-32
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 40-50

สรุปผล
สู ต รอิ มั ล ชั น ไขปาล์ ม ที่ เ หมาะสมในการ
ทดลองนี้ประกอบด้วยไขปาล์ม 121 กรัม กรดโอเลอิก
42 กรัม ไตรเอทอาโนลามีน 28 กรัม น้ํา 56 กรัม และ
ไขพาราฟิ น 48 กรั ม การเคลื อ บมะนาวแป้ น ด้ ว ย
อิมัลชันไขคาร์นูบาสิ้นเปลืองมากที่สุด (ร้อยละ 3.255.45) ผลไม้ที่เคลือบด้วยอิมัลชันไขทั้ง 3 สูตรมีผลต่อ
การรักษาสีเขียวของคลอโรฟิลล์ของผิวผลไม้ได้อย่าง
ชัดเจน และลดการสูญเสียน้ําหนักได้เด่นชัดในผลไม้ทุก

ชนิด การเปลี่ยนแปลงอัตราการหายใจ และปริมาณน้ํา
คั้นของผลไม้เคลือบไขน้อยกว่าที่ไม่เคลือบไข
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