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การเปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษายอดผักหวานปา 

(Melientha suavis Pierre) ในสภาวะอุณหภูมิต่ํา 

A Comparison of Preservation Methods of Melientha suavis 

Pierre Branchlets under Low Temperature Condition 
จารุณี จูงกลาง1*  และ  จํานงค อุทัยบุตร1 

 

บทคัดยอ 

การเก็บรักษายอดผักหวานปา (Melientha suavis Pierre, Opiliaceae) ในสภาวะอุณหภูมิต่ํา (5±2 

องศาเซลเซียส) เปนเวลานาน 12 วัน แบงออกเปน 3 วิธี คือ C1: ไมหอหุมยอดผักหวานปาดวยวัสดุใด ๆ T1: 

หอหุมยอดผักหวานปาดวยถุงพลาสติก และ T2: หอหุมยอดผักหวานปาดวยผาฝายขาวบางที่ชุบนํ้า จากน้ันนําไป

วิเคราะหการสูญเสียนํ้าหนัก (weight loss; WL) ปริมาณคลอโรฟลลเอและบี ปริมาณ malondialdehyde 

(MDA; สารผลิตภัณฑของกระบวนการ lipid peroxidation) การรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต (electrolyte leakage; 

EL) และอายุการเก็บรักษาทุก ๆ 3 วัน ผลการทดลองพบวา คา WL, ปริมาณคลอโรฟลลบี ปริมาณ MDA และคา 

EL ของยอดผักหวานปาเพิ่มขึ้น เม่ือเก็บรักษาที่ 5 องศาเซลเซียส เปนเวลานานขึ้น และพบวายอดผักหวานปามีคา 

WL, MDA และ EL ต่ําที่สุด แตมีอายุการเก็บรักษานานที่สุด ในวิธี T1 ผลการทดลองครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา วิธีการ

เก็บรักษายอดผักหวานปาที่ดีที่สุด คือ การเก็บยอดผักหวานปาในถุงพลาสติก ซ่ึงสามารถเก็บรักษายอดไดนาน 6 

วัน 
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ABSTRACT 

The preservation of Melientha suavis Pierre, Opiliaceae (pakwanpa) branchlets under low 

temperature (5±2 ºC) was compared in three tests: C1-uncovered branchlets, T1-branchlets 

covered with a plastic bag, and T2-branchlets covered with a wet cotton sheet. Weight loss (WL), 

chlorophyll a and b contents, malondialdehyde (MDA- a product of lipid peroxidation) content, 

electrolyte leakage (EL), and storage life of the branchlets were determined every three days. The 

results showed that WL, chlorophyll b content, MDA content, and EL of the branchlets increased 

with increasing time at 5 °C. In addition WL, MDA, and EL were lowest, but shelf life was longest in 

T1 method. The results from this study indicate that the best method in preservation of these 

branchlets is to keep them in a plastic bag which can maintain them for 6 days. 

 

คําสําคัญ: ผักหวานปา  วิธีการเก็บรักษา  อุณหภูมิต่ํา 

Keywords: Melientha suavis Pierre, Preservation methods, Low temperature 
 

บทนํา 

ผักหวานปาจัดเปนไมยืนตนอายุหลายป ซ่ึง

ยอดผักหวานปาเปนผักพื้นบานที่ชาวบานเ ก็บมา

รับประทานเปนอาหารมาชานาน จวบจนถึงปจจุบัน

การบริโภคพืชผักชนิดน้ีก็ยังคงมีอยูและเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน่ือง การเก็บเก่ียวยอดผักหวานปาจากตนที่อยูใน

ปาทําไดเฉพาะฤดูกาล คือ ฤดูรอนเพียงปละครั้ง แต

ปจจุบันมีเกษตรกรนําตนผักหวานปาเขามาปลูกใน

แปลงเกษตร ทําใหสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดเกือบ

ตลอดทั้งป ซ่ึงเ ม่ือเปรียบเทียบรายไดจากการปลูก

ผักหวานปาเพื่อเก็บยอดจําหนายกับพืชผักชนิดอ่ืน ๆ 

แลว ผักหวานปาที่ปลูกเปนพืชที่สามารถทํารายได

ใหกับผูปลูกไดดีกวาผักหวานปาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ 

อีกทั้งในชวงนอกฤดูกาลน้ัน ผลผลิตของยอดผักหวาน

ปามีนอย ทําใหราคาของยอดผักหวานปาคอนขางสูง 

คือ 150–250 บาทตอกิโลกรัม แตในชวงฤดูกาล

ผลผลิตที่ออกสูตลาดกลับมีมากจนลนตลาดหรือมาก

เกินความตองการของผูบริโภค  และสงผลใหยอด

ผักหวานปามีราคาถูกลงมาก เหลือเพียงกิโลกรัมละ 

50–80 บาท แมเกษตรกรจะสามารถปลูกผักหวานปา

เปนการคาไดแตก็ยังประสบปญหา เน่ืองจากยอด

ผักหวานปาที่ เ ก็บในแตละครั้งอาจมีมากหรือนอย

เกินไป ดังน้ันการยืดอายุการเก็บรักษายอดผักหวานปา

ไวชวงเวลาหน่ึงเพื่อรวบรวมใหไดปริมาณมาก ๆ ในชวง

ที่มีนอย หรือชวยควบคุมราคาผลิตผลในตลาดไมใหลด

ต่ําลงมากเกินไปในชวงที่มีปริมาณยอดผักหวานปามาก

เกินไป จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการ

แกปญหาขางตน 

โดยทั่วไปการเก็บรักษาพืชผักสวนใหญมัก

กระทําที่อุณหภูมิต่ํา เพราะสามารถชะลอการเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางชีวเคมี ที่ จะนําไปสูการ สูญเสีย

คุณภาพและการเนาเสียของพืชผักน้ัน ๆ โดยทั่วไปมัก

ใชอุณหภูมิต่ําที่สุดเทาที่พืชผักน้ัน ๆ จะไมเกิดความ

เสียหาย พืชผักแตละชนิดมีอุณหภูมิต่ําที่เหมาะสมใน

การเก็บรักษาแตกตางกัน เชน พืชผักในเขตรอนมักมี

อุณหภูมิในการเก็บรักษาสูงกวาพืชผักในเขตก่ึงรอน

และเขตหนาว พืชผักจําพวกที่เปนผล เชน แตงกวา 

พริกหยวก สามารถเก็บรักษาไดที่อุณหภูมิต่ําไดนาน
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กวาพืชผักจําพวกใบ เชน ตนผักกาด ใบหอม ใบ

กระเทียม (Wills et al., 2007) เน่ืองจากหากพืชผัก

น้ันไดรับอุณหภูมิที่ต่ํ าเกินไป มักกอให เกิดอาการ

ผิดปกติที่ เ รียกวา อาการสะทานหนาว (chilling 

injury) ซ่ึงตวับงช้ี (indicator) ถึงอาการสะทานหนาวมี

หลายช นิด  ดั ง เช น  ปริ มาณ malondialdehyde 

(MDA) การรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต (electrolyte 

leakage; EL) ปริมาณคลอโรฟลล สารตานอนุมูลอิสระ 

เชน วิตามินอี วิตามินซี และเอนไซมตานอนุมูลอิสระ 

เชน catalase และ superoxide dismutase เปนตน 

ในการทดลองครั้ง น้ีเลือกใช ปริมาณ MDA คาการ

รั่วไหลของอิเล็กโทรไลต และปริมาณคลอโรฟลล เพ่ือ

บงบอกถึงการเส่ือมสภาพของยอดผักหวานปาอันเปน

ผลมาจากสภาวะอุณหภูมิต่ํา เน่ืองจากท้ังสามตัวบงช้ีมี

วิธีการวัดคาที่ไมยุงยากซับซอน อีกทั้งยังเปนคาท่ีบง

บอกถึงความเสียหายท่ีเกิดจากสภาพอุณหภูมิต่ําในขั้น

แรก ๆ กลาวคือ ความเครียดจากสภาวะอุณหภูมิต่ํามัก

มีผลชักนําใหเกิดสารอนุมูลอิสระในปริมาณที่มากข้ึน 

ซ่ึงสารน้ีมีศักยภาพสูงในการออกซิไดสสารชีวโมเลกุล

ตาง ๆ โดยเฉพาะไขมัน โดยที่ MDA เปนสารผลิตภัณฑ

ของการเกิด lipid peroxidation และหากไขมันถูก

ทําลายมาก ๆ ก็มักสงผลใหไอออนตาง ๆ ภายในเซลล

เกิดการรั่วไหลมากขึ้น ดังน้ันทั้ง MDA และการรั่วไหล

ของอิเล็กโทรไลต จึงเปนคาท่ีใชบงบอกถึงความ

เส่ือมสภาพของเยื่อหุมเซลล สวนปริมาณคลอโรฟลล

มักมีการสังเคราะหลดต่ําลง หากพืชน้ัน ๆ ไดรับ

อุณหภูมิต่ํา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงข้ันแรกท่ีเกิดข้ึนน้ี มัก

สงผลตอเน่ืองใหเกิดการเปล่ียนแปลงในขั้นที่สองตอไป 

น่ันคือ การแสดงอาการสะทานหนาวที่มีลักษณะอาการ

ตาง ๆ เชน ฉ่ํานํ้า รอยบุม ที่แตกตางกันไปในพืชแตละ

ชนิด (จริงแท, 2550; Shewfelf and del Rosario, 

2000) เม่ือพืชมีอาการสะทานหนาวเกิดขึ้นมักสงผลให

อายุการเก็บรักษาของพืชน้ันส้ันลง อีกทั้งวิธีการเก็บ

รักษายอดผักหวานปาในอุณหภูมิต่ํายังมีขอมูลอยูนอย

มาก การทดลองครั้งน้ีจึงมุงเนนที่จะศึกษาเปรียบเทียบ

วิธีการเ ก็บรักษายอดผักหวานปา  3 วิ ธี คือ ยอด

ผักหวานปาที่ไมหอหุมวัสดุใด ๆ หอหุมยอดผักหวานปา

ดวยถุงพลาสติกหรือผาขาวบางที่ชุบนํ้า ซ่ึงวิธีการเก็บ

รักษาเหลาน้ีไดมาจากภูมิปญญาทองถิ่นของพอคา

แมคาในตลาดทาปาเปา จังหวัดลําพูน ที่ใชเก็บยอด

ผักหวานปาเพื่อรอจําหนาย และใชอุณหภูมิต่ํา 5 องศา

เซลเซียสในการเก็บรักษา (ซ่ึงระดับอุณหภูมิน้ีไดมาจาก

การศึกษาเบื้องตนกอนแลว โดยการเปรียบเทียบกับ

การเก็บยอดผักหวานปาในอุณหภูมิต่ํา 5 และ 13 

องศาเซลเซียส ซ่ึงพบวาลักษณะของยอดผักหวานปา

เหี่ยวลีบ ไมนารับประทาน เม่ือเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 

องศาเซลเซียส นาน 3-6 วัน ขณะที่เม่ือเก็บรักษายอด

ผักหวานปาที่ที่อุณหภูมิต่ํา 5 องศาเซลเซียส นาน 6 วัน 

ยอดยังมีความสด เตง นารับประทาน) โดยการทดลอง

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ 3 วิธีดังที่กลาว 

ในการเก็บรักษายอดผักหวานปาที่อุณหภูมิ 5±2 องศา

เซลเซียส เปนเวลานาน 12 วัน เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมใน

การยืดอายุการเก็บรักษาของยอดผักหวานปา ซ่ึงจะ

เปนองคความรูพื้นฐานที่เปนประโยชนในอนาคตตอไป 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

นํายอดผักหวานปาที่เก็บเก่ียวได มาคัดเลือก

ยอดที่มีความยาวใกลเคียงกันประมาณ 15 เซนติเมตร 

และมีสภาพสมบูรณ ไมมีโรคและแมลงเขาทําลาย 

จํานวน 2 กิโลกรัม แบงออกเปน 3 ชุดการทดลอง ชุด

การทดลองละ 3 ซํ้า (รูปที่ 1) คือ 

 ชุดควบคุม (C1) โดยวางยอดผักหวานปาบน

ตะกราที่ไมมีวัสดุใด ๆ หอหุม 

 ชุดทดลองใสถุงพลาสติก (T1) โดยนํายอด

ผักหวานปาใสลงในถุงพลาสติกหูหิ้วขนาด 6×11 น้ิว ที่
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เจาะรูโดยมีเสนผาศูนยกลางขนาด 4 มิลลิเมตร แตละรู

หางกันประมาณ 5 เซนติเมตร จํานวน 28 รู 

 ชุดทดลองหอผา (T2) โดยนํายอดผักหวานปา

หุมดวยผาขาวบางที่ชุบนํ้าหนา 2 ช้ัน 

 จากน้ันนําแตละชุดการทดลอง ไปวางไวที่

อุณหภูมิที่ 5±2 องศาเซลเซียส เพื่อตรวจวัดผลระหวาง

การเก็บรักษายอดผักหวานปา โดยวัดคาการสูญเสีย

นํ้าหนัก ปริมาณคลอโรฟลลเอและบี การรั่วไหลของ 

อิเล็กโทรไลต ปริมาณสาร malondialdehyde (MDA; 

สารผลิตภัณฑของกระบวนการ lipid peroxidation) 

และอายุการเก็บรักษา ทุก ๆ 3 วัน เปนเวลานาน 12 

วัน 

 

การวัดคาการสูญเสียนํ้าหนัก 

นํายอดผักหวานปามาช่ัง นํ้าหนักสด โดย

กําหนดใหนํ้าหนักสดเริ่มตน คือ นํ้าหนักสดในวันท่ี 0 

จากน้ันคํานวณหาเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนัก ดัง

สูตรตอไปน้ี 

   การสูญเสียนํ้าหนัก (%) 

            = 
น้ําหนักสดเริ่มตน–น้ําหนกัสดในวันตาง ๆ ท่ีบันทึกผล

น้ําหนักสดเริ่มตน
 ×100 

การวัดปริมาณคลอโรฟลล 

ดัดแปลงจากวิธีการของ Chappelle et al. 

(1992) โดยนํายอดผักหวานปา 1 กรัม มาสกัดคลอโรฟลล

ดวยสารละลาย dimethyl sulfoxide (DMSO) ปริมาตร 

10 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิหอง ในที่มืดเปนเวลา 1 วัน นําสาร

สกัดที่ไดมากรองแลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง (OD) ดวย

เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร ที่ความยาวคล่ืน 648 และ 664 

นาโนเมตร โดยใชสารละลาย DMSO เปนตัวปรับศูนย 

(blank) แลวนําคา OD ที่ ได ไปคํ านวณหาปริมาณ

คลอโรฟลล ดังสมการ 

ปริมาณคลอโรฟลล เอ = 12.25 A664 nm – 2.79 A648 nm 

ปริมาณคลอโรฟลล บี = 21.50 A648 nm – 5.10 A664 nm
 

       
รูปท่ี 1 การเตรียมยอดผักหวานปาในแตละชุดการทดลอง ชุดควบคุม (A) ชุดทดลองใสถุงพลาสติก (B) และชุด

ทดลองหอผา (C) 

 

 

 

 

A B C 
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การวัดปริมาณ MDA 

 ใชวิธีการของ Velikova et al. (2000) โดย

นํายอดผักหวานปา 1 กรัม มาหั่นหยาบ ๆ ใสลงในโกรง

บดใหละเอียด เติม 0.1% trichloroacetic acid 

(TCA) ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร บดและคนใหเปนเน้ือ

เดียวกัน แลวเทสารละลายตัวอยางจากโกรงบดลงใน

หลอดทดลอง จากน้ันใช 0.1% TCA ปริมาตร 2.5 

มิลลิลิตร ลางสารละลายที่เหลือในโกรง แลวเทใสหลอด

ทดลองเดิม ผสมสารละลายใหเขากัน ดูดสารละลายที่

ได 1 มิลลิลิตร นําไปปนตกตะกอนดวยเครื่องหมุน

เหว่ียงที่ 10,000 รอบตอนาที เปนเวลา 20 นาที นํา

สารละลายช้ันบนปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ใสในหลอด

ทดลองที่มีสารละลาย 0.5% 2-thobarbituric acid 

(TBA) และ 20% TCA ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร นํา

หลอดทดลองน้ีไปเรงการเกิดปฏิกิริยาในอุณหภูมิ 100 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที จากน้ันหยุดปฏิกิริยา 

โดยการแชหลอดทดลองในนํ้าแข็งทันที เปนเวลา 5 

นาที นําสารละลายที่ไดไปปนตกตะกอนอีกครั้ง เปน

เวลา 5 นาที นําสารละลายช้ันบน 0.5 มิลลิลิตร ไปเจือ

จาง 8 เทา เพื่อนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง (OD) ที่

ความยาวคล่ืน 532 และ 600 นาโนเมตร ดวยเครื่อง

สเปกโทรโฟโตมิเตอร ใช นํ้ากล่ันเปนตัวปรับศูนย 

(blank) นําคาที่ไดไปคํานวณหาปริมาณ MDA โดยใช

คา extinction coefficient ที่ 155 mM cm-1 ดัง

สมการ 

ปริมาณ MDA = (A532 - A600)/155 

การวัดคาการร่ัวไหลของอิเล็กโทรไลต (EL) 

 ดัดแปลงจากวิธีการของ Mao et al. (2007) 

โดยนํายอดผักหวานปา 1 กรัม ไปตัดยอดใหมีขนาด

ความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร นําตัวอยางใสใน

หลอดทดลอง เติมนํ้ากําจัดไอออน (deionized water) 

25 มิลลิลิตร แชนาน 30 นาที จากน้ันนําสารละลายไป

วัดคาการนําไฟฟา (electrolyte conductivity: EC) 

ดวยเครื่อง conductivity meter แลวนําตัวอยางเดิม

ไปตมในนํ้าเดือดนาน 15 นาที ตั้งทิ้งไวใหเย็นและทํา

การวัดคา EC อีกครั้ง นําตัวเลขที่ไดไปคํานวณหาคา EL 

EL (%) = 
EC ของสารละลายกอนตม

EC ของสารละลายหลังตม
 ×100 

อายุการเก็บรักษา 

 พิจารณาจากสภาพของยอดผักหวานปาใน

ดานความสด การเหี่ยวหรือการสูญเสียนํ้าหนัก การ

เปล่ียนสี และความเสียหายเน่ืองจากอุณหภูมิต่ําหรือ

การเนาเสีย โดยประเมินการยอมรับโดยรวมของยอด

ผักหวานปา และใหคะแนนดังน้ี 

 คะแนน 5 คุณภาพดีมาก คือ ยอดผักหวาน

ปามีสีเขียวอมเหลือง มีสภาพสด ยอดเตง 

 คะแนน 4 คุณภาพดี คือ ยอดผักหวานปามี

สภาพสด สีเริ่มเปล่ียนเปนเขียวเขมขึ้น 

 คะแนน 3 คุณภาพปานกลาง คือ ปลายยอด

ผักหวานปาเหี่ยว สีเปล่ียนเปนเขียวเขม 

 คะแนน 2 คุณภาพไมดี คือ ผักหวานปาเหี่ยว

ทั้งยอด ยอดมีสีเขียวเขม 

 คะแนน 1 คุณภาพไมดีที่สุด คือ ผักหวานปา

เหี่ยวและแหงกรอบทั้งยอด ยอดมีสีเขียวเขม 

 

ผลการวิจัย 

ยอดผักหวานปาทั้ง 3 ชุดการทดลอง คือ ชุด

ควบคุม ชุดทดลองใสถุงพลาสติก และชุดทดลองหอผา 

เม่ือเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปน

เวลานาน 12 วัน พบลักษณะอาการเหี่ยวของยอดทั้ง 3 

ชุดการทดลองเพิ่มขึ้นเม่ือเก็บรักษายอดเปนเวลานาน

ขึ้น โดยพบการเหี่ยวของยอดเร็วที่สุดในชุดควบคุมและ

ชาที่สุดในชุดทดลองใสถงุ (รูปที่ 2) การสูญเสียนํ้าหนัก

สดของยอดผักหวานปามีมากขึ้นเ ม่ือเ ก็บรักษาที่

อุณหภูมิต่ําเปนเวลานานขึ้น โดยยอดผักหวานปาในชุด

ควบคุม มีเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักมากที่สุด คือ 
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มากกวา 50 เปอรเซ็นต และชุดทดลองใสถุงมีการ

สูญเสียนํ้าหนักนอยที่สุด เพียง 22 เปอรเซ็นต เม่ือเก็บ

ยอดผักหวานปานาน 6 วัน ปริมาณคลอโรฟลลเอของ

ยอดผักหวานปาที่ เก็บรักษาเปนเวลา 0-6 วัน ไมมี

ความแตกตางกันในแตละชุดการทดลอง แตในวันที่ 9 

และ 12 ยอดผักหวานปาในชุดทดลองใสถุงมีปริมาณ

คลอโรฟลลเอสูงกวาชุดควบคุมและชุดทดลองหอผา สวน

ปริมาณคลอโรฟลลบีของยอดผักหวานปา เริ่มมีปริมาณที่

แตกตางกัน ในแตละชุดทดลอง เม่ือเก็บรักษายอดไวนาน 

6–12 วัน  โ ดยที่ ยอดของ ชุดควบคุม  มี ปริ มาณ

คลอโรฟลลบีสูงกวาชุดทดลองใสถุง แตไมแตกตางจาก

ชุดทดลองหอผา นอกจากน้ันยังพบวาในชุดควบคุมและ

ชุดทดลองหอผามีแนวโนม ที่ปริมาณ MDA และคาการ

รั่วไหลของอิเล็กโทรไลต ของยอดผักหวานปาจะมีคาสูง

กวาในชุดทดลองใสถุ ง  เ ม่ือเ ก็บรักษาที่  5 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 6-12 วัน (ตารางที่ 1) สวนอายุการ

เก็บรักษาของยอดผักหวานปา ที่ไดจากการประเมิน

สภาพดวยสายตา พบวายอดผักหวานปาที่เก็บรักษาใน

ถุงพลาสติกมีความสด เตง และยอดมีการเปล่ียนแปลง

ของสีชากวาวิธีการอ่ืน ๆ (ตารางที่ 2) 
 

 ชุดควบคุม ชุดทดลองใสถุง ชุดทดลองหอผา 

วันที่ 0 

   

วันที่ 3 

   

วันที่ 6 

   

วันที่ 9 

   

วันที่ 12 

   

รูปท่ี 2 ลักษณะยอดผักหวานปาที่ไดรับอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส นาน 12 วัน (1 ชองของตาราง = 1 ตาราง

เซนติเมตร) 
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วิจารณผลการศึกษา 

 จากลักษณะอาการโดยท่ัวไป  ของยอด

ผักหวานปา พบวายอดผักหวานปามีความสด เตง 

สามารถที่จะรับประทานไดลดลง เม่ือเก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลานานขึ้น (รูปที่ 

2) ซ่ึงเปนไปในทางเดียวกันกับคาเปอรเซ็นตการสูญเสีย

นํ้าหนัก คือเพิ่มขึ้นเม่ือเก็บรักษายอดผักหวานปาไวที่

อุณหภูมิทั้งสองเปนเวลานานขึ้น (ตารางที่ 1) ซ่ึงดวงพร

และชํานาญ (2536) กลาววา การสูญเสียนํ้าหนักเปน

ผลเน่ืองจากการที่นํ้าระเหยออกทางผิวใบ และปากใบ

ของผลิตผลอยูตลอดเวลา ซ่ึงเกิดจากความช้ืนใน

บรรยากาศรอบ ๆ ผลิตผลต่ํากวาในผลิตผล ทําใหเกิด

ความแตกตางของความช้ืน ดังน้ันความช้ืนในผลิตผล

จะถูกถายเทสูบรรยากาศรอบ ๆ ผลิตผลจะเริ่มเหี่ยวยน 

และมีการสูญเสียนํ้าหนัก ซ่ึงสอดคลองกับการทดลอง

ของจารุณี (2550) และสุชาดา (2552) ท่ีวัดเปอรเซ็นต

การสูญเสีย นํ้าหนักของชมพูและแตงกวา พบว า

เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักมีคาเพิ่มข้ึน เม่ือเก็บ

รักษาผลไวในอุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส เปนเวลานานข้ึน 

จากผลการทดลองครั้งน้ีพบวายอดผักหวาน

ป า มีค วามสด  เ ต ง  ใ บยั ง มี สี เ ขี ยวส ามาร ถที่ จ ะ

รับประทานไดเ ม่ือเก็บรักษาท่ีอุณหภู มิ 5 องศา

เซลเซียส ไดนานท่ีสุด 6 วัน (รูปที่ 2 และตารางที่ 2) 

โดยพบในยอดผักหวานปาในชุดทดลองใสถุงเทาน้ัน ซ่ึง

สอดคลองกับคาการสูญเสียนํ้าหนักของยอดในชุดการ

ทดลองใสถุงที่มีคาต่ําที่สุด เม่ือเทียบกับยอดจากชุดการ

ทดลองควบคุมและหอผา แสดงว าการเ ก็บยอด

ผักหวานปาในถุงพลาสติกสามารถปองกันการสูญเสีย

นํ้าหนักของยอดผักหวานปาไดดีกวาการวางยอด

ผักหวานปาโดยไมมีวัสดุใด ๆ หุม หรือหอยอดดวยผา

ชุบนํ้า เหตุผลที่ เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากวา ยอด

ผักหวานปาเม่ือเก็บมาจากตนใหม ๆ จะมีความสดและ

ความเตงสูง เม่ือนํามาเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิต่ําที่ 5 

องศาเซลเซียส โดยวางทิ้งไวโดยไมมีภาชนะใดหอหุม 

ยังสามารถหายใจและคายนํ้าได (สมบุญ, 2548) ซ่ึง

ปริมาณของไอนํ้าในยอดและบรรยากาศรอบนอกของ

ยอดที่มีความแตกตางกันสูงทําใหพืชคายนํ้าไดดีกวาเม่ือ

เปรียบเทียบกับยอดผักหวานปาที่มีถุงพลาสติกหอหุม 

การคายนํ้าของยอดสามารถเกิดไดเชนกันแตไอนํ้าแพร

สูบรรยากาศรอบนอกไมไดเน่ืองจากมีถุงกันเอาไว ซ่ึง

สามารถกันไดดีกวา ผาชุบนํ้าที่มีรูพรุนทั่วไป สอดคลอง

กับการทดลองของสมโภชนและอภิญญา (2545) ซ่ึง

เก็บรักษาผลชมพูที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส โดยการ

หอดวยฟลม LLPE พบวามีอัตราการสูญเสียนํ้าหนักต่ํา

กวาถาดที่ไมไดหอฟลม หรือการทดลองของวาสนาและ

คณะ (2550) ซ่ึงนําผลลองกองมาหอหุมดวยพลาสติก

โพลีไวนิลคลอไรด แลวนํามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา

พบวาสามารถชวยรักษาคุณภาพและการยืดอายุการ

เก็บรักษาผลลองกองได โดยชวยลดการสูญเสียนํ้าหนัก

และลดการเนาเสียของผล และการทดลองของ 

จารุวรรณ (2548) พบวาผักกาดหอมที่บรรจุในกลอง

พลาสติก มีการสูญเสียนํ้าหนักนอยกวา มีคุณภาพดี 

และมีอายุการเก็บรักษานานกวาภาชนะบรรจุที่เจาะรู 

และที่บรรจุในถาดโฟมที่ปดดวยโพลีไวนิลคลอไรดที่

สามารถยืดและหดทําใหกาซและไอนํ้าสามารถระเหย

ผานไดบาง 

โดยสวนใหญพืชที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําเปน

เวลานานขึ้นมักจะทําใหปริมาณคลอโรฟลลลดลง หรือ

ความเขียวสดของผลิตผลลดลง แตผลการทดลองครั้งน้ี

พบวาเม่ือวางยอดผักหวานปาไวที่อุณหภูมิ 5 องศา

เซลเ ซียส เปนเวลานานขึ้น ความเขียวของยอด

ผักหวานปามีมากขึ้น (รูปที่ 2) ซ่ึงสอดคลองกับปริมาณ

คลอโรฟลลบีที่ เพิ่มขึ้นเ ม่ือวางยอดผักหวานปาที่

อุณหภูมิต่ํา เปนเวลานานข้ึน (ตารางที่ 1) ผลการ

ทดลองครั้งน้ีคลาดเคล่ือนไมเปนไปตามทฤษฎี อาจ

เน่ืองมาจากนํ้าหนักสดที่ลดลงอยางรวดเร็ว เม่ือวาง
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ยอดผักหวานปาในอุณหภูมิต่ํา และเม่ือเก็บรักษายอด

เปนเวลานานขึ้น ทําใหนํ้าหนักเดิมที่ใชวัดคามีจํานวน

ยอดเพิ่มมากขึ้น จึงอาจจะทําใหปริมาณคลอโรฟลลบี

เพิ่มขึ้นและคลอโรฟลลเอเปล่ียนแปลงไมมากนัก 
 

ตารางท่ี 1 การสูญเสียนํ้าหนักสด การเปล่ียนแปลงปริมาณคลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี malondialdehyde 

(MDA) และการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต ของยอดผักหวานปา เม่ือเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 5±2 องศา

เซลเซียส เปนเวลานาน 12 วัน 

สิ่งที่วัด วันที ่ ชุดควบคุม ชุดทดลองใสถุง ชุดทดลองหอผา F-Test1 

การสูญเสียนํ้าหนักสด (%) 

0 0a 0a 0a ns 

3 46.212±1.85c 9.15±2.16a 21.18±6.41b * 

6 62.44±4.48c 22.06±2.75a 45.91±4.01b * 

9 62.40±8.25b 33.18±18.22a 68.10±1.12b * 

12 66.04±1.90b 36.90±5.81a 64.20±1.92b * 

ปริมาณคลอโรฟลลเอ 

(ไมโครกรัม/กรัมนํ้าหนักสด) 

0 29.32±0.76 29.32±0.76 29.32±0.76 ns 

3 28.63±0.85 29.84±0.46 29.70±0.46 ns 

6 27.06±2.91 29.78±0.07 29.13±0.57 ns 

9 28.44±0.58a 29.93±0.32b 28.81±0.18a * 

12 29.00±0.11a 29.80±0.38b 28.83±0.37a * 

ปริมาณคลอโรฟลลบี 

(ไมโครกรัม/กรัมนํ้าหนักสด) 

0 14.36±5.29 14.36±5.29 14.36±5.29 ns 

3 41.58±0.70 31.04±9.52 34.02±10.70 ns 

6 51.49±2.21b 32.84±4.03a 42.45±5.43ab * 

9 47.98±2.95b 26.51±5.83a 44.85±2.93b * 

12 50.51±0.31b 32.28±3.35a 51.29±0.21b * 

ปริมาณ MDA 

(ไมโครโมล/กรัมนํ้าหนักสด) 

0 0.008±0.002 0.008±0.002 0.008±0.002 ns 

3 0.015±0.007 0.019±0.002 0.015±0.004 ns 

6 0.050±0.004c 0.013±0.003a 0.029±0.003b * 

9 0.070±0.003b 0.032±0.003a 0.057±0.011b * 

12 0.051±0.015 0.032±0.001 0.037±0.001 ns 

การร่ัวไหลของอิเล็กโทรไลต (%) 

(ไมโครกรัม/กรัมนํ้าหนักสด) 

0 1.56±0.54 1.56±0.54 1.56±0.54 ns 

3 8.44±0.47b 1.65±0.31a 4.10±1.62a * 

6 33.68±8.14b 5.5±1.91a 25.08±8.77b * 

9 33.25±1.87b 17.20±3.94a 32.63±1.61b * 

12 38.59±1.54c 26.38±0.19a 34.57±1.38b * 

หมายเหตุ: 1ns = non-significant difference คือ ไมมีความแตกตางกันทางสถิต;ิ * = significant difference คือ มีความแตกตางกันทางสถิติ

ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
2คาที่แสดงมาจากคาเฉลี่ย 3 ซ้ํา ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และตัวอักษรที่ตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ดวยวิธี least significance difference (LSD) test 
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ตารางท่ี 2 การประเมินสภาพโดยรวมของยอดผักหวานปา เม่ือเก็บรักษาดวยวิธีการตาง ๆ ที่อุณหภูมิ 5±2 องศา

เซลเซียส เปนเวลานาน 12 วัน 

วันที ่
ระดบัคะแนน1 

ชุดควบคุม ชุดทดลองใสถุง ชุดทดลองหอผา 

0 5 5 5 

3 3 5 4 

6 2 4 3 

9 1 3 2 

12 1 2 1 

หมายเหตุ: 1ระดับคะแนน ประเมินจากสภาพของยอดผักหวานที่ปรากฏ ดังน้ี คะแนน 5 คุณภาพดีมาก คือ ยอดผักหวานปามีสีเขียวอมเหลือง มี

สภาพสด ยอดเตง; คะแนน 4คุณภาพดี คือ ยอดผักหวานปามีสภาพสด สีเริ่มเปลี่ยนเปนเขียวเขมข้ึน; คะแนน 3 คุณภาพปานกลาง 

คือ ปลายยอดผักหวานปาเหี่ยว สีเปลี่ยนเปนเขียวเขม; คะแนน 2 คุณภาพไมดี คือ ผักหวานปาเหี่ยวทั้งยอด ยอดมีสีเขียวเขม; 

คะแนน 1 คุณภาพไมดีที่สุด คือ ผักหวานปาเหี่ยวและแหงกรอบทั้งยอด ยอดมีสีเขียวเขม 
 

เม่ือวิเคราะหผลการทดลองทางดานชีวเคมี

ของยอดผักหวานปาท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ํา พบวามี

การเปล่ียนแปลงของปริมาณ MDA และคาการรั่วไหล

ของอิเล็กโทรไลต เพิ่มขึ้นเม่ือเก็บรักษายอดผักหวานปา

ไวที่ อุณหภูมิ  5 องศาเซลเซียส เปนเวลานานขึ้น 

(ตารางที่ 1) ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ Mao et 

al. (2007) ที่พบวาผลแตงกวาท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ํา 

(2 องศาเซลเซียส) เปนเวลานาน 15 วัน คาการรั่วไหล

ของอิเล็กโทรไลต และปริมาณ MDA มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

เม่ือเวลาผานไปนานขึ้น โดยมีการเพิ่มปริมาณอยาง

รวดเร็วหลังจากเก็บรักษาเปนเวลา 3 วัน ทฤษฎีหน่ึงที่

นํามาอธิบายความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผักผลไมที่เก็บ

รักษาอุณหภูมิต่ํา คือ ความเครียดจากอุณหภูมิต่ํา จะ

ไปชักนําใหเกิดสารอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสามารถ

เขา ไปทําปฏิ กิ ริย ากับ  phospholipids ซ่ึง เปน

องคประกอบที่สําคัญของเยื่อหุม ทําใหโครงสรางของ

เยื่อหุมถูกทําลายไดสูง กระบวนดังกลาวน้ีเรียกวา lipid 

peroxidation ซ่ึงสามารถวัดไดจากสารผลิตภัณฑที่ช่ือ 

MDA (Mittler, 2002) ดังน้ัน MDA จึงจัดเปนตัวบงช้ีที่

สามารถใชบงบอกความเส่ือมสภาพของเยื่อหุมเซลลตัว

หน่ึง ซ่ึงมักสอดคลองกับคาการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต 

กลาวคือ หากคา MDA สูง น่ันหมายความวาเยื่อหุม

เซลลมีการเส่ือมสภาพสูง ก็จะสงผลใหมีการรั่วไหล

ของอิเล็กโทรไลตหรือสารที่มีประจุออกจากเซลลสูง

เชนกัน ซ่ึงอาจเปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหการสูญเสีย

นํ้ า ห นั ก ส ด ข อ ง ย อ ด ผั ก ห ว า น ป า เ พิ่ ม ม า ก ข้ึ น

นอกเหนือไปจากการระเหยของนํ้าดังที่กลาวมา 

 

สรุปผลการวิจัย 

 วิธีการที่สามารถเก็บยอดผักหวานปา ใหคง

ความสด เตง เขียว นารับประทานไดนานที่ สุดใน

อุณหภูมิต่ํา 5±2 องศาเซลเซียส คือ การเก็บยอด

ผักหวานปาในถุงพลาสติก ซ่ึงสามารถเก็บไดนาน 6 วัน 

โดยมีการสูญเสียนํ้าหนัก ปริมาณ MDA และคาการ

รั่วไหลของอิเล็กโทรไลตต่ํากวา วิ ธีการที่ เ ก็บยอด

ผักหวานปาโดยไมมีวัสดุใด ๆ หอหุม หรือหอหุมดวยผา

ขาวบางที่ชุบนํ้า 
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