
,0 

(A) Nlil<~1'WV11<~1'111n1';i'lle:J<~e:J1'il1-al:h.J-a::'il1VI~n~~-a 

(-a::~ut1~ruru1~'i) 
v v 

" .!f FST Biot PKT FE PDT MPT '1Je:J:Uiil'W'!Jiii1'W 
~hll1V1un " "' 

:il'1'W'J'IJ 'il1'1J'J'IJ 'il1'1J'J'IJ 'il1'1J'J'IJ 'il1'1J'J'IJ :il'1'1J'J'IJ 

1 U'VIAn.i'l<D~mouVJm1l.l'l'IJ1n1~uuum.Jmru'IJo~m'J1~chh~'h'M<i'nii11'1~~Mvh.J'Vi1u 
" " 

0.2 

~~8~11.J~ubU€l~'J1nn1~u~~~~1'1J1n1~~~Mu'IJ1M 

2 uVJA11~1<i~'M"JouVJm1~"l'IJ1m~uuuii1~\J~ru'IJo~m'J1~6u~~,;,'M<i'n~~'~~~MVl~Yi1u 2 3 2 0.4 

~~CJ~Iu~u bUo~'J1nm~u~~~~1'1J1m~~~Muu11.J1'1J1M 'VI"lo1u'l1~ii11~'Vl1~'i'IJ1m~ 
~~MU'IJ1M~1:Uo~1:wJj11.Jiio~l1 1'11~u~~ml"1 n.'Vi.€1. 'M"Jo~~bUCJUAru~nnum~m~ 
fl\11~iiim,.Ti1Ji'l8 'M<i'nbnru'llm~Vl'J1~ru1'l1~ii11~'Vl1~1'1J1m~iii1'M'l'um~b~t!bb'Vi~ 

~l1~1uvn~1'1J1m~ 'Vi.l"1.2556 bbAii1muutl1bii11.Jt~ii1mii1muut~'4i'Wibbl1~<D'\11vhb1'Ju 

u~~mi"1Hi'Vl~1ubuunm:l'•1u bbl1~bb{J~1Vfn'Vit~./nnt~. 'Vl~1umCJ1u 30 1uifubb.i1u~ 
oonu~~ml"1 

3 ~l1~11.J'IJ€l~€l1'il1'i'ElU~~'il1'M<i'n~I'I~~1Ji'l'um~'J\11t1'4ii'Vl6ul'l~ 0.4 

4 U'Vli"111~1<D'CJ'M"Jt~u'VIA11~1'1J1nWu€l~€l1'J1~ElU~~'il1'Moln~lii~~MVl~'Vi11.J 2 1 0.6 

11~ii11'i'l'l!1m~~u~1n[J11.JJj1\J'11tll;Jl1 TCin~~~ 2 

5 U'Vll"111~'l<iCJ'M'iJBU'Vll'l'l1~l'IJ1n1~'11€l~€l1'J1~ElU'i'~'il1'Mil'n~lil'i' ~MVl~'Vi11.J 1 0.8 

11'i'ii11'i''i'IJ1n1'i''i'~Mu1.J11.J1'1J1M~hioCJ11.J\l1uiim.Jl1 lii1~U'i'~ml"1 n.Yi.€1. 'M"lm~buCJu 
" ~ " 

Aru~m'i'~m~n1'i'~\11~i'ln1!11'iitli'JCJ 'Molnbnru'llm~Vl'J1'i'ru1'l1'i'ii11'i''Vl1~"i'll1n1'i' 

iil11.1-rum~b~mb'Vi~~l1~1uvn~'l'll1m'i' Yi.\'1.2556 bblii<1muutl1bii11.Jt~ii1mii1muu 

o'4ii'~bbl1~<D'\11vhbDuu'i'~m1"11Vf'Vl'i'1UbU1.Jm'i'vf.1u bbl1~wil~1Vfn'Vit~./nnB.'Vl'i'1Umv1u 
30 1utiubbA11.J~tltinU'i'~n11'1 (~~1:Uo~11.J Beall's list) 'VI1t~M'Vi~'Vi11.J 

'l1'i'ii11'i'"i'IJ1n1'i'~U'i'1n.n11.J\l11.J'11€l~f1 TCI mi~~ 1 

6 U'Vli"111~1<D'CJ'VI"Jou'VJA11~1'1J1m'i''11t~~m'J1'i'EJU'i'~'il1'VI<i'n~m ~MVl~Vi11.J 3 5 3 1 8 1 

11~ii11'i'"i'll1n1'i''i'~i1iuu11.J1'1J1M~UJin[J11.JJj11.JiiBl;Jfl'i'~MU1.J11.J1'1J1Miii1~U'i'~n11'1 
n.'Vi.tl. 'M"l€l'i'~bUCJUAru~m'i'~n1'i'n1~'l~'~~i'ln1!1T·h1hCJ 'VI<i'mnru..lm'i'Vl'J1~ru1 

11'i'ii11'i''Vl1~1'1J1n1~<h'VI-rum'i'beJCJbb'Vi~~f1~11.J'Vl1~1'1J1n1'i' 'Vi.\'1.2556 

7 ~l1~11.J'11tl~m'J1'i'EJU'i'~'il1'M<i'n~lll'i'~1tli'-rum'i''JI'Iii'Vl6ul'l~ 1 

8 ~f1~11.Jl'IJ1 m'i'-ru 1-iiii~ 1'1~'11tl~€l1'J1'i'EJU'i'~'il1'M<i' n~m~1!11-ru nl'i'U'i'~ bi'Juc.hu bnru'll 1 

n1'i''11€liil1bbWt.hvn~1'1J1n1~bbGl'l 

9 ~l1~1u1<D'CJ'11€l~m'il1'i'ElU'i'~'il1'M<i'n~lil'i'~Wiht!~11.J'M"Jt~o~l'im'i'~Mu'IJ1M'i1~1~1Vf 1 

10 ~ <1~ 11.J ~1.J'Viu'li'uq-Yl'11 'li'uqill'l1'1! €l~ti1'J1 'i'EJU'i'~'il1'M<i' n~~~~~~~1.J'Vi1J 1 'Ml.i bbfl~ Hl-ru m'i' 1 

'il~>~'Vl~bui'Ju 

11 iil1'i'1'M"!t~ww~~ti'IJ€l~ti1'J1'i'EJU~~,;,'M.rn~l'l~~1!11-rum'i'u'i'~biJ1.Jc.i11.Jbnru..lm~'11t~ 1 

1'11 bb 'VIti~'VJ1~l'IJ1n1'i'bbGl'l 

12 iil1'i'11.1"lt~'Mif~iio~cJ11.Jm'i'Vl'J1~ru11'11~'M<i'nbnru'llm'i'u'i'~biJ1.Jiil1bb'Mti~'Vl1~'l'IJ1m'i' 1 

bb!ii1:U1i11tl1~1'1!€l-run1'i'U'i'~biltJI'i1bb'Mti~'Vl1~1'1J1n1~ 

13 ~l1~11.Jii1~1~ii'l'i'~A'11tl~€l1'J1'i'EJU'i'~'il1'Mi\'n~m~ilm~b~CJbb'Vi~~m!mru~1u<i'n1!1ru~1~>~ 0.2 

<i'n1!1ru~'Mi'i~ 1.1"!oc.i11.J~tii:lb~n'Vl'i'tliJm1online 

14 ~<1~11.Jii1~1~ii1~'i'A'I!o~m'J1'i'6u~~'il1'M<i'n~lil'i'~1!11'l'um'i'b~CJbb'Vi'i'1u'i'~Muii1muu 0.4 

15 ~<1~11.Jii1~1~m~l'f'llo~m'J1'i'ElU'i'~'il1'VI<i'n~l'l'i'~1!11-rum'i'b~CJbb'Vi'i'b1.J'i'~MU'IJ1M 0.6 

16 ~<1~11.Jii1~1~ii'l'i''i'A'llo~o"'~6u.,~'il,'M<i'n\J~'~"mi11-rum~b~CJbb'Vi~tw~i1iul'l11~~·~l'it~ 0.8 

'i'~Wli~U~~b'Vll'l 

17 ~<muii1~1~ii1'i''i'A'llt~~m'J1'i'EJU'i'~'il1'M<i'nii11'l'i'~1!11'l'um'i'b~Cibb'Vi'i'11.J'i'~Muili'Jml'l 
" " 

1 

€l1b'll1'11.J/1.J11.J1'1J1~ 

18 m1·:n~~·~J,'Miin'llt~~~~;N11.J'VI1~'l'IJ1m'i''l!tl~€l1'J1'i'EJU'i'~'il1'M<i'n~l'l'i' 3.8 6.2 4.2 1.4 1 8.8 

19 -;l1mtJel1'il1'ltJU'l:!-;)1VI;;'In~l'l'l~<~VI:U!i1 5 5 5 5 5 5 

20 ~Bv~::'lle:J.:JNiil-a'J:url'J.:~ll1VIun'llB<~Niil<~1'WV11<~1'll1n1-a'lle:J<~B1'il1-aatl-a::'il1 76 124 84 28 20 176 

Vl~n~~-a 

21 bbUiil<ibtJ'lJA::bb'W'lJ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 



.·' 

(f'J) N'6N1'\.l'V11~::l"lJ1n1'a'lJeJ~eJ1'il1'afitJ-a::,)1'VI1ilfl~\91'a 

(-a::~utl~ruru1\91~) 
Ql QJ ~-

1 1JVII'I11:W'l~t!VI~B'lJVII'I11:W'l'll1fl11ilUU61:W\j1DJ'II1l~€!1'il11~'lh~'iJ1VIi!fliJil11~~'W:w'l'1b'W 
11 tJ~1'W~1J b ~1J~'i111l fl11'lh~'lj:W'l'll1fl111~~1J'II11'1 

2 1JVII'I11:W'J~tJVI~€J1JVII'I11:Wl'll1fl11ilUU61:W\j1DJ'IIB~€!1'il11~tl1~'il1VIii'flljil11~~'W:w'l'1b'W 
11 tJ~1'W~1J b ~B~'i111l fl11U1~'1j:Wl'll1fl111~~1J'W1'W1'1!1i'l VI~B 1 'W'l116'111VI1~'J'IJ1fl11 
1~ili'U'II1A~hJB~1'WJj1'W-ifm,jio il11:WU1~fl1~ fl.'I'1.B. VI~B1~bUtJUI'ltl.l~m1:Wfl11fl11 
~il1:WMfljjT:h!il'li'J VlilflbfltlJ'I'ffl11'W'il11tlJ1'l116'111VI1~l'll1fl11611VI'¥Ufl11b~tJlb'1'11 

~a~1'WVI1~1'111m1 '1'1.1'1.2556 bb~i'lmuu'l11bi'l'WBami'lmuu<J'4iiili••a~~ll1vhl1'1u 

tl1~fl11'11Vi'VI11UlD'Wfl11~11tl bba:m{i'~1Vi'n'1'1B/flfl<J. VI11UmtJ1u 30 'luirubb~'lu~ 

BBflU1~fl11'1 

4 1JV11'111:Wl~tJVI~€J1JVII'I11:W'J'IJ1fl11'11B~€J1'ii11~U1~'iJ1VIii'fl\Jil11~~'W:W'I'1b'W 
'l116'111'l'll1fl11~'LI11fl!Jb'WJj1'W'IIBl;j1l TCin~:w~ 2 

5 '\JVII'l'l1:W'J~tJVI~B1JVII'Id1:W'J'IJ1fl11'1JB-11l1'ii11~U1~'iJ1VIii'fl\Jil11 ~~'W:W'I'1b'W 
'l116111'l'll1fl111~~1J'W1'W1'1111'1~1lJB~1'Wjj1'W-ii'Bl;J1l il11:WU1~fl11'1 fl.\'1.<!. VI~€J1~lUtJ1J 
AtlJ~fl>1:Wfl11fl11~il1:WMfljjT;h!i('ltJ Vl<lflbflru'f1m1'W'i111UJ1'l116'111VI1'1'1l1fl11 

rl1VI~Ufl11b~mb'l'11~a,1'WVI1-1'l'll1fl11 '1'1.1'1.2556 .. ~mnuu'l11bi'lu<Jamamuu 

1J'4ii\li bbil~~ il1'Vh b 1'Jut/1~fl11'11 VlVI111J b 1'Ju fl11~'l1 t/ bbil~ bb\J-1 b Vlfl'I'1B /flfl<J. VI111Ji11tJ 1 'W 

30 'l'WU1Jbb~'l'W~il<Jfltl1~fl11'1 (~'1lJB~1u Beall's list) VI~B~'I'1:W'I'1b'W 
'l11i111'l'll1fl11~tl11fli11U:o1'W'II1l:W1l TCI n~:w~ 1 

6 1JVIfl'l1:W'J~tJVI~B1JVI¥\'l1:W'J'II1fl11'1JB~€!1'i1116t/1~'iJ1VIii'fl\Jil11 ~~'W:W'I'1b'W 
1116111'l'll1fl111~~1J'W1'W1'111i'l~tl11fl!]1'Wjj1'W-ii'Bl;Jil1~~1J'W1'W1'111i'lil11:WU1~ml'l 
n.'I'1.<J. Vl~<l1~lUI'JUAru~m1:Wfl11fl11~1l1:WMfl1j1',h!il'ltJ Vlilmnru'l'fm1'W'il11tl.l1 

111611 1VI1-1'J'IJ1 t111611V1~1J fl11b~ tJ bb '1'1'i~1l~1'WVI1-1'J'II1 fl11 '1'1. 1'1.2556 

8 ~1l,1'W'i'll1 fl11~1J 1-iJ61~A:W'IIB' 1l 1'i1116t/1~'iJ1VI61'fl\Jil11VJl!il~u fl11U1~ blJ'W~1'WbfltlJ'I'J 
fl11'11 1J lil1 lb VIU,VI1,l'll1fl11bbi!b 

10 ~a,1w·'lu'l'1u"11uq.W'II "11uq61M1'11B'<n'il11~tl1~'il1VIii'n1Jil11~1'i'u'l'1u1VI:Wbba~1!il~um1 
'ilil1VI~bUtJ'W 

11 lii111VI~BVI'U~~B'II1l~B1'i1116tl1~'il1VI61'fl\Jil11~1!ii~Ufl11U1~blJ'W~1'WbfltlJ'f1fl11'11B 
til1 bb VIU,VI1,'l'll1 fl11bb<i''l 

12 tii111V1~1JVIU~~B~ ~1'Wfl11'W'il11tlJ1il11:WVIil n bnru'l'f m1t11~ •i1util1 bb VIU,V11,1'111fl11 

.. ~1:W1!ii'I11:W1'11B~1Jfl11U1~ blJ'Wtil1 bb VIU~VI1~1'111 fl11 

13 ~m1'Wi1~1,6111rl'IIB~B1'i111~tl1~'il1VIii'n1Jil11~ilm>b~<m'l'11~6'11o1>ru~1uilnjjru~11l1 
<lfljjtlJ~VI~' VI~B~1'W~Bflb~flVI1BiJm\online 

16 ~1l-11'W61~1,6'111rl'IIO:m11'i1116t/1~'iJ1VIii\'fl\jil11~1~~1Jfl11b~tlbb'I'111'W1~~1JA'l1:W'i1:WiJB 
1:::1VIl1-1U1~bVI~ 

17 ~1l,1'Wi1~1~a»r'i'lle:J~<n'i1116tl1~'il1VI61'n1Jil11~1!il~um1b~m•'l'1>1u1~~uJJi1mA 
m•'ili'Ju/u1m'II1M 

20
1 ~eJE~::'lJeJ<IN~'a1a.J~b<l1h~un'lJeJ<IN~~1'W'VI1<!::l"lJ1n1'a'lJeJ<IeJ1'il1'afi'l.h::,)'1 
~~n~w-a 

FST Biot PKT FE PDT MPT u 

~------+-------~-------+------~r-------+-----~ ~1u1~un 
,)'1'1J1'W ,)1'W'J'W ,)1'W1'W ,)1'W1'W ,)1'W1'W ,)1'W1'W 

0.2 

2 3 2 0.4 

0.4 

2 1 0.6 

1 0.8 

3 5 3 1 8 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

3.8 6.2 4.2 1.4 8.8 

5 5 5 5 5 5 

76 124 84 28 20 176 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 



2.1 9iu'lU1.1'YIV'i'Yli.l~'hmJ"~'t1,Ll!lu-ttl'WrnJ"J..h:;'Jj:~.i-'i'lllmn::::~u·rnii\ mm'liliil 

Lh..J~~'W 2559 f'lnJ::::'Qiill!/IV.fll',:Wlfll:tli\1 I nu~~!Jlltl::::":'JWH'I~:W-vr'W€ 

-l,: :S'e11lJ~.:J1'U~~~''U'I'lR'J1:1l~'ll1m..-le.~~'~'u""~'.:J"'"~P.J :a'e) j,l,~::: b%i:~J.vl'll'fl<m..-'6'11..-<Viilii<W:Ilw 'VI~'fl 
'~ (" m'l'lfi'IYw';l/'iJ'U~'I'lfiir !ll';l 'VIifl~'1'Ui1.(!~.:jfl1';j''!J..-:::'ll:ll~'ll1fl1';l'!il~'fl ,,. 

' "" ' 
.. 'lilinlii1'Ufl1';l'!.h1tfl.i'l1..-:::1tt'lloU ... 

"iJ.(1) ,::;~1.J1..11'U'l'h1iil 

1 Reactive blending of thermoplastic starch and polyethylene- Carbohydrate Polymers Volume 153, Pages 

graft-maleic anhydride with chitosan as compatibilizer 89-95 

2 Reactive blending of thermoplastic starch, epoxidized European Polymer Journal Volume 84,Pages 

natural rubber and chitosan 292-299 

3 Thermoplastic Vulcanizate based on Poly(lactic acid) and Journal of Macromolecular science. Part B 

Acrylic Rubber Blended with Ethylene lonomer :Physics. 2016, Vo1.55, No.11.1068-1085 

4 Efficiency of Hexanal Coated Paper for Banana Anthracnose Agricultural Sci. J. 47 : 3 (Suppl.) : 79-82 

and Crown Rot Fungi Inhibition (2016) 

5 Effect of Rice Straw Carboxymethyl Cellulose Film Blended Agricultural Sci. J. 47: 3 (Suppl.): 357-360 

with Polyethylene Glycol on "Nam Dok Mai" Mangoes (2016) 

Storage Life 

-Ju biil'flu il -¥liilw:llwi 
;'fleJ b:n~'ll'lili flbb~:::eJ b:n~'U~';l :ll 

""aJ& S? 

..-:::Jil''U~>lU11~ 'lU'YI~1.Jfi'U 

'lhb>'!'U'il ... '" 
-li'El~tl 

20 November 2016 ,!anlana·>akulwong, 1<. , Leksawasdi, N., 

4.219 Seesuriyachan, P, Won;Jsuriyasak, S., Techapun, 

C .. Ougizawa, T . 

1 November2016 . JantanasakulwonQ. 1\. , Leksawasdi, N., 

3.485 Seesuriyachan. P., Won9suriyasak. S., Techapun, 

C., Ougizawa, T 

7 September 2016 ~<itt!S8k ... 1r.:tnt.ana:3akulwong, Yusuke Kobayashi, 
N/f.\ 

Keiichi Kuboyama and Toshiaki Ougizawa 

u~ 47 'UUU~ 3 ('VilAl:t) Krittaya Srimanee. Katawut Sukorraphas and 

TCI2 rlUtJ1tJ'U-fl'W'"J1f'li.l 2559 Suthaphat Kamthai 

UYl4 7 'UU1.JYJ 3 (WlAl:t Nuttawadee Jinaphan, Jurmkwan Sangsuwan, 

TCI2 358 ) rlU!JltJ'U-fl'U'llf'I:W Sutthira Sutthasupa and Sut:•aph<Jt Kamthai 

2559 



2.1 ~I'W'l'WU'\Wi'Y1:W~'hil11~tJ'Ilt\'Wre:tturnn.lt:::'J,!:w'il·~~mn:::~u'll1iil mm•Jniil 

th..I5V1"W 2559 Arw:::"Qiilt\'lv:mnnm:tli\1 I ~~'W~~!.lllil:::'ilmP'I~:w'W"W€ 

·~ ;'illlJ~.:~Iu~~~/u'l'l~~~:J.l~'l!1fll'a/eJ~-:~1'W'6'1~1.:1'6'1-a'.iA/ :a'fl l,l,~::! t!ii:J.l-Yl'll'fl.:I"J1'a'i'l1-a<Vliii.w:J.l.w 'VI~'fl 
-~ ' ~'Vlfi'l.J'Iil'a/'fl'!J~'I'lfi,jliW 'VIIifn\\i1'Wil<~~.:~m-a'l..l~'li:IJ1'll1m':r'l!l~'fl ocs:; 

' "" . 
'tlmnj1'Wnwth1'lfl.-if'l..l-a~1l!l'llii 

'll.(1) t:::~UW11JI'!lliiJ 

1 Reactive blending of thermoplastic starch and polyethylene- Carbohydrate Polymers Volume 153, Pages 

graft-maleic anhydride with chitosan as compatibilizer 89-95 

2 Reactive blending of thermoplastic starch, epoxidized European Polymer Journal Volume 84,Pages 

natural rubber and chitosan 292-299 

3 Thermoplastic Vulcanizate based on Poly(lactic acid) and Journal of Macromolecular science, Part B 

Acrylic Rubber Blended with Ethylene lonomer :Physics. 2016, Vol.55, No.11.1068-1085 

4 Efficiency of Hexanal Coated Paper for Banana Anthracnose Agricultural Sci. J. 47 : 3 (Suppl.) : 79-82 

and Crown Rot Fungi Inhibition (2016) 

5 Effect of Rice Straw Carboxymethyl Cellulose Film Blended Agricultural Sci. J. 47: 3 (Suppl.): 357-360 

with Polyethylene Glycol on "Nam Dok Mai" Mangoes (2016) 

Storage Life 

:ru t!ii'flu t1 .vliiiw:J.lw/ 
~'fleJ ,:n~u'llllif n bt~::! li t:nl!lu~"J :J.l 

""a!& 1-

~lil'U~{l.!lll'l'l 'l'WYI~1Jf\1J 

'llltli'i'!J'fl "' "' 
-li'fl~tl 

20 November 2016 c!anlanc'oakulwong. 1<. , Leksawasdi, N., 

4.219 Seesuriyachan, P, Wr;Js!Jriyasak. S .. Techapun, 

C .. Ougizawa, T . 

1 November 2016 . JantanasakulwonQ. 1<. , Leksawasdi, N., 

3.485 Seesuriyachan, P., Won9suriyc!S8k, S., Techapun, 

C., Ougizawa, T 

7 September 2016 ~<ittisctk .. 1ant.ana~~akulwong, Yusuke Kobayashi, 
N/1\ 

Keiichi Kuboyama and Toshiaki Ougizawa 

11~ 47 'Uuu~ 3 (VilP'\11) Krittaya Srimanee, Katawut Sukorraphas and 

TCI2 n'Wmr.J'W-fiwnm-i 2559 Suthaphat Kamthai 

tJY\47 'UUUYl3 (VilP'\11 Nuttawadee Jinaphan, Jurmkwan Sangsuwan, 

TCI2 358 l n'Wmr.J'W-fi'W'llfll-J Sutthira Sutthasupa and :Suti1aph<'lt Kamthai 

2559 



รายชื่ออาจารย์ 59

		รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2559

		ลำดับที่		สาขาวิชา		ระดับ				รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

		1		วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร		ตรี		1		ผศ.ดร.พนิดา รัตนปิติกรณ์

								2		อ.ดร.ธันยพร ศิริโวหาร

								3		อ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง

								4		อ.รวิศ ทัศคร

								5		อ.วชิระ จิระรัตนรังษี

		2		เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร		ตรี		1		อ.ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์

								2		ผศ.ดร.ประเสริฐ หาญเมืองใจ

								3		ผศ.ดร.ศศิธร วงศ์เรือง

								4		ผศ.ดร.อำพิน กันธิยะ

								5		อ.ดร.รณชัย ปรารถนาผล

		3		เทคโนโลยีการบรรจุ		ตรี		1		อ.ดร.มล.ญาศินี จักรพันธุ์

								2		อ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์

								3		อ.ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ์

								4		อ.สุฐพัศ คำไทย

								5		อ.สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์

		4		วิศวกรรมกระบวนการอาหาร		ตรี		1		อ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา

								2		ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ

								3		อ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์

								4		ผศ.ดร.รัตนา ม่วงรัตน์

								5		อ.ดร.สุภเวท มานิยม

		5		เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์		ตรี		1		อ.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล

								2		อ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูล

								3		อ.ดร.ชิตาพัณณ์  ใบงิ้ว

								4		อ.ดร.ปิยวรรณ สิมะไพศาล

								5		อ.กัญญรัตน์ สุทธภักติ

		6		เทคโนโลยีผลิตภัฑณ์ทางทะเล		ตรี		1		ผศ.ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก

								2		อ.กำธร พทธิขจร

								3		ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส

								4		อ.ดร.สุธี วังเตือย

								5		อ.ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ์

		7		การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร		โท		1		ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี

								2		ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ

								3		ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง

								4		รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง

								5		ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล

		8		วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร		โท		1		รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน

								2		ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง

								3		รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมลคล

								4		ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล

								5		ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล

		9		การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร		เอก		1		ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี

								2		ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ

								3		ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง

								4		รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง

								5		ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล

		10		วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร		เอก		1		รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน

								2		ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง

								3		รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมลคล

								4		ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล

								5		ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล

		11		วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร		โท		1		รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์

				(หลักสูตรนานาชาติ)				2		ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์

								3		ผศ.ดร.Tri Indrarini Wirjantoro

								4		ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ

								5		อ.ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา





2.1

				ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 2559

				ข้อมูลพื้นฐาน		FST		Biot		PKT		FE		PDT		MPT

						จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน

				จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 		58		37		59		37		48		35

				จำนวนแบบสอบถามที่สำรวจ		36		26		44		21		30		21

				จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 		13		6		13		11		15		5										(จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินรวม						52		คน)

				แปลงเป็นคะแนน 		4.37				4.18		4.09		4.56				(คูณค่ากลับ		56.81		0		54.34		44.99		68.4		0		224.54

																												แปลงเป็นคะแนน				4.32

																เฉลี่ย ป.ตรี		4.32

				ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) 2559

																เฉลี่ยทั้งหมด

				ข้อมูลพื้นฐาน		ปริญญาโท				ปริญญาเอก

						FST		PDT		FST		PDT

						จำนวน		จำนวน		จำนวน		จำนวน

				จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 		7		1		2		1

				จำนวนแบบสอบถามที่สำรวจ		3		1		0		1				เฉลี่ยบัณฑิต

				จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 		1		1		0		1										(จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินรวม						2		คน)

				แปลงเป็นคะแนน 				4.04		N/A		4.92						(คูณค่ากลับ		0		4.04				4.92		8.96

																								แปลงเป็นคะแนน				4.48





4.2 (ค) ป.ตรี

				ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 2559

				(ค) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

		(ระดับปริญญาตรี)																																						 

				ข้อมูลพื้นฐาน		FST				Biot				PKT				FE				PDT				MPT				ค่าน้ำหนัก

						จำนวน		ค่าน้ำหนัก		จำนวน		ค่าน้ำหนัก		จำนวน		ค่าน้ำหนัก		จำนวน		ค่าน้ำหนัก		จำนวน		ค่าน้ำหนัก		จำนวน		ค่าน้ำหนัก

		1		บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ																										0.2

		2		บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ		2		0.8		3		1.2														2		0.8		0.4

		3		ผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร																										0.4

		4		บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCIกลุ่มที่ 2										2		1.2		1		0.6										0.6

		5		บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุ่มที่ 1														1		0.8										0.8

		6		บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556		3		3		5		5		3		3						1		1		8		8		1

		7		ผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการจดสิทธิบัตร																										1

		8		ผลงานวิชาการรับใช้สังคมของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว																										1

		9		ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ																										1

		10		ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน																										1

		11		ตำราหรือหนังสือของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว																										1

		12		ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ																										1

		13		ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีการเผยแพรสู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์online																										0.2

		14		ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน																										0.4

		15		ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ																										0.6

		16		ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ																										0.8

		17		ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ																										1

		18		ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร		3.8				6.2				4.2				1.4		1.4		1				8.8

		19		จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด		5				5				5				5		5		5				5

		20		ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร		76				124				84				28		28		20				176

		21		แปลงเป็นคะแนน 		5.00		0.00		5.00		5.00		5.00		0.00		5.00		5.00		5.00		0.00		5.00

				* (ปริญญาตรี) ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป















data 4.2 (ค) ตรี

				ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

				(ค) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

		(ระดับปริญญาตรี)

				ข้อมูลพื้นฐาน		ค่าน้ำหนัก		FST												Biot												PKT												FE												PDT												MPT

								พนิดา		ธันยพร		ศศิธร		รวิศ		วชิระ		รวม		สิริวัฒน์		ประเสริฐ		ศศิธร		อำพิน		รณชัย		รวม		ญาศินี		กิตติศักดิ์		ลินดา		สุฐพัศ		สมชาย		รวม		สรญา		ยงยุทธ		เอกสิทธิ์		รัตนา		สุภเวท		รวม		อิศรพงษ์		สุวรรณา		ชิตาพัณณ์		ปิยวรรณ		กัญญรัตน์		รวม		ธรรณพ		กำธร		ทนงศักดิ์		สุธี		สุคันธา		รวม

		1		บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ		0.2

		2		บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ		0.4						2						2				1				2				3																																										1		1				2

		3		ผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร		0.4

		4		บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCIกลุ่มที่ 2		0.6																																2				2								1				1

		5		บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุ่มที่ 1		0.8																																												1				1

		6		บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556		1		1		1		1						3								5				5				3								3														1										1						4		4				8

		7		ผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการจดสิทธิบัตร		1

		8		ผลงานวิชาการรับใช้สังคมของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว		1

		9		ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ		1

		10		ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน		1

		11		ตำราหรือหนังสือของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว		1

		12		ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ		1

		13		ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีการเผยแพรสู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์online		0.2

		14		ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน		0.4

		15		ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ		0.6

		16		ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ		0.8

		17		ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ		1

		18		ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

		19		จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด

		20		ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

		21		แปลงเป็นคะแนน 

				* (ปริญญาตรี) ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
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Abstract 


This research aimed to study the efficiency of coated paper for inhibiting Kluai Hom Thong (Musa AAA 
Group) banana anthracnose (Colletotrichum musae) and crown rot (Botryodiplodia theobromae) fungi during 
storage Banana fungi inhibition also was investigated. The paper coating solution in the experiment had different 
hexanal concentrations (2, 4, 6, 8, and 10 % (v/v) of 2 types such as mixing and non-mixing with activated carbon. 
Subsequently, the hexanal coated papers were tested on potato dextrose agar (PDA) and incubated at 25 ± 1 °C 
for 72 hours. It was found that paper coated with 10% (v/v) of hexanal could delay banana anthracnose and crown 
rot fungi growth. They were by 53.8 % and 61.3 %, respectively. Furthermore, the efficiency of 10% (v/v) hexanal 
coated paper without activated carbon could delay the growth of crown rot fungi for up to 21 days of storage at 13 
± 1 ºC and 70 ± 5 %RH. 
Keywords: hexanal, banana (Kluai Hom Thong, Musa AA Group), anthracnose, crown rot 


 
บทคัดยอ 


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษเคลือบผิวที่ชะลอการเกิดเชื้อราแอนแทรคโนส
(Colletotrichum musae) และ ราขั้วหวีกลวย (Botryodiplodia theobromae) ระหวางการเก็บรักษา และ เพื่อยับย้ังการเกิด
โรคทั้งสองชนิดของกลวยหอมทอง โดยทําการศึกษาผลของการเติมสารเฮกซานาลที่ระดับความเขมขน 2, 4, 6, 8 และ 10% 
(v/v) ในสารเคลือบผิวกระดาษท่ีผสมผงถานกัมมันต และไมผสมผงถานกัมมันต จากนั้นทําการทดสอบการยับย้ังเช้ือของ
กระดาษเคลือบผิวบนอาหาร PDA (Potato Dextrose Agar) และ บมที่อุณหภูมิ 25 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง 
จากการทดลองพบวา กระดาษเคลือบสารเฮกซานาลที่ระดับความเขมขนรอยละ 10 (v/v) ที่ไมมีสวนผสมของถานกัมมันต
ใหผลการทดลองดีที่สุด โดยกระดาษเคลือบสารเฮกซานาลมีความสามารถชะลอการเจริญเติบโตของโรคแอนแทรคโนส และ
โรคขั้วหวีเนาในกลวยหอมทอง มีคาเทากับ 53.8 % และ 61.3 % ตามลําดับ ในกรณีของการเก็บรักษากลวยหอมทองที่
อุณหภูมิ 13 ± 1 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ 70 ± 5 % บรรจุดวยถุงกระดาษเคลือบสารเฮกซานาลที่ระดับความ
เขมขนรอยละ 10 (v/v) และ ไมผสมถานกัมมันตสามารถชะลอการเกิดของเชื้อราที่ขั้วหวีจนถึงวันที่ 21 ของการเก็บรักษา  
คาํสาํคัญ: เฮกซานาล, กลวยหอมทอง, โรคแอนแทรคโนส, โรคขั้วหวีเน 


 
คํานํา 


กลวยหอมทอง เปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการสงออกไปยังตางประเทศ เชน มาเลเซีย เยอรมัน จีน 
และเกาหลีใต โดยเฉพาะอยางย่ิงตลาดญี่ปุนมีปริมาณความตองการสูง โดยป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยสงออกกลวยหอมสด 
2,741 ตัน มีมูลคาการสงออก 87.14 ลานบาท (สัจจะ, 2558) อยางไรก็ตามกลวยหอมทองจัดเปนผลไมในกลุม Climacteric ที่
มีเกิดปฏิกริยาชีวเคมีสูงระหวางการเก็บรักษา ซึ่งสงผลตอลักษณะทางกายภาพ และเคมีของผลไม เชน การเกิดเชื้อราเขา
ทําลาย และเกิดการเนาเสียระหวางการขนสงและเก็บรักษา ซึ่งความเสียหายของกลวยหอมทองหลังการเก็บเก่ียวสวนใหญ 
เกิดจากเช้ือราที่บริเวณขั้วของกลวย (โรคขั้วหวีเนา)  Botryodiplodia theobroma และ เกิดจุดดําที่ผิว (โรคแอนแทรคโนส) มี
สาเหตุมาจากเช้ือราColletotrichum musae (สุนทร, 2529) โดยสารระเหยธรรมชาติในกลุมของอัลดิไฮดคารบอน 6 โมเลกุล ที่
เกิดจากการกระบวนการทํางานของเอนไซมลิพอกซีจีเนส (lipoxygenase) ที่เรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันชนิดไม
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อิ่มตัวเกิดสารระเหยมีกล่ินในกลุมของแอลกอฮอล และ เอสเทอร เชน เฮกซานาล (hexanal) (Hildebrand, 1989) ซึ่งไอระเหย
ของ เฮกซานาล (hexanol) สามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อ Penicillium expansum และ Botrytis cinerea บนช้ินแอป
เปล และ ผลแอปเปลได (Song et al., 1996 and Fan et al., 2006) สําหรับการทดลองประสิทธิภาพไอระเหยเฮกซานาลใน
การรมเชื้อ Colletotrichum gleosporioides แสดงใหเห็นวาการรมผลมะมวงดวยไอระเหยของสารเฮกซานาลท่ีความเขมขน 
60 ppm เปนเวลา 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหองสามารถลดความรุนแรงของการเกิดโรคแอนแทรคโนส และ จุดดําบนผิวมะมวงได 
(รัมมพัน และวีรภรณ, 2554)  


จากการรวบรวมขอมูลประสิทธิภาพของสารเฮกซาลนาลในการยับย้ังเช้ือตางๆ ในผลไม รวมถึงความสามารถในการ
ควบคุมโรคแอนแทรคโนส จึงเปนที่มาของการทําวิจัยพัฒนากระดาษเคลือบผิวดวยสารเคลือบเฮกซานาลที่มีประสิทธิภาพใน
การยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อ Botryodiplodia theobromae และ Colletotrichum musae  เพื่อลดการเส่ือมเสียของกลวย
หอมทองภายหลังการเก็บเก่ียว และ การวางจําหนาย 


 
อุปกรณและวิธีการ 


1. การผลิตสารเคลือบกระดาษเพ่ือยับย้ังเช้ือราและการเคลือบผิวกระดาษ 
นําสารละลายคารบอกซีเมธิลเซลลูโลสจากชานออยและสารละลายเมธิลเซลลูโลส ที่อัตราสวน 1:1 มาผสมและกวน


สารละลายเปนระยะเวลา 30 นาที ที่ความเร็ว 1000 rpm ดวยเคร่ือง Overhead Stirrer (RW 20, IKA Works (Asia) 
Laboratory Equipment, Malaysia) เม่ือครบตามเวลาที่กําหนดทําการเติมโพลีเอทิลีนไกลคอล 400 และ Tween 80 กวน
สารละลายเปนเวลา 20 นาที หลังจากนั้นเติมเฮกซานาล (Zigma-Aldrich, Germany) ที่ระดับความเขมขน 2, 4, 6, 8, และ 10 
% (v/v) และกวนสารเคลือบผิวกระดาษเปนเวลา 30 นาที ในกรณีของสารเคลือบกระดาษท่ีเติมผงถานกัมมันต (Activated 
carbon, Zigma-Aldrich, Germany) เติมผงถานกัมมันตที่ระดับความเขมขน 25% (w/v) ภายหลังจากกวนสารละลายผสม
เอกซานาล หลังจากนั้นกวนสารละลายเปนเวลา 30 นาที ตามลําดับ  


สําหรับขั้นตอนการเคลือบผิวกระดาษ นําสารละลายเคลือบผิวกระดาษท้ัง 4 สูตร ไดแก ชุดไมเคลือบผิว (Non-Ac-
Hex) ชุดเคลือบถานกัมมันต (Ac) ชุดเคลือบสารเฮกซานาลและถานกัมมันต (Ac-Hex) และ ชุดเคลือบสารเฮกซานาล (Hex) 
เคลือบผิวหนากระดาษลอกลายฟอกขาว CA ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร โดยใชน้ําหนักเคลือบผิวกระดาษ 0.01 g/cm2 
หลังจากนั้นอบกระดาษเคลือบผิวโดยตูอบลมรอน (Binder, Green innovatech Co. Ltd, Germany) ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซล
เซียล เปนเวลา 10 นาที  
2. การทดสอบการยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือรา 


ทําการแยกเช้ือรา Colletotrichum musae จากผิวกลวยหอมทอง และ Botryodiplodia theobromae จากขั้วกลวย
หอมทองตัดเชื้อราที่เล้ียงบนอาหารเล้ียงเช้ือขนาดประมาณ 1x1 มิลลิเมตร วางบนจานอาหารเล้ียงเช้ือเปนจํานวน 3 จุด 
จากนั้นตัดกระดาษที่เคลือบผิวทั้ง 3 สูตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร วางทับบนเชื้อราที่วางไวเปรียบเทียบกับจาน
อาหารเล้ียงเช้ือที่ไมมีการวางทับดวยกระดาษ (ชุดควบคุม) และนําไปบมที่อุณหภูมิ 25 – 27 องศาเซลเซียส เวลา 72 ชั่วโมง 
ทําการวัดเสนผานศูนยกลางของเช้ือที่เจริญเติบโต โดยวัดจากขอบวงดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง สังเกตใตกระดาษ (Contact 
area) และ บันทึกผล 
3. การประเมินประสิทธิภาพการยืดอายุการเก็บรักษากลวยหอมทอง 


คัดเลือกสูตรกระดาษเคลือบผิวที่มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อราท้ัง 2 ชนิดที่ดีที่สุด หรือมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนีที่นอยที่สุด นําไปขึ้นรูปเปนถุงกระดาษชนิด S.O.S. Bag เพื่อทําการศึกษาประสิทธิภาพของ
ถุงกระดาษเคลือบผิวในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อราและยืดอายุการเก็บรักษากลวยหอมทอง โดยเก็บรักษากลวยหอม
ทองในถุงกระดาษ S.O.S. Bag ที่เคลือบผิวสูตรตางๆ และบรรจุลงในกลองลูกฟูก ทําการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 ± 1 องศา
เซลเซียส ระดับความชื้นสัมพัทธ 70 ± 5 % จากนั้นทําการวัดคาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกลวยหอมทองทุกๆ 3 
วัน และ บันทึกผล 


 
ผลการทดลอง 


การศึกษาประสิทธิภาพความเขมขนเฮกซานาลในการเคลือบกระดาษ 
การเปรียบเทียบขนาดเสนผานศูนยกลางของเช้ือรา Colletotrichum musae จากผิวกลวยหอมทอง และ 


Botryodiplodia theobromae จากขั้วกลวยหอมทอง ที่วางทับดวยกระดาษท้ัง 4 สูตร ไดแก ชุดไมเคลือบผิว (Non-Ac-Hex) 
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ชุดเคลือบถานกัมมันต (Ac) ชุดเคลือบสารเฮกซานาลและถานกัมมันต (Ac-Hex) และ ชุดเคลือบสารเฮกซานาล (Hex) ที่ระดับ
ความเขมขนตาง ๆ  (2 - 10%,v/v) พบวา ภายหลังทําการบมที่อุณหภูมิ 25 – 27 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง พบวา ที่
ระดับความเขมขน 10% (v/v) สามารถลดการเจริญเติบโตของเชื้อราท้ัง 2 ชนิด มีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉล่ียมีคาเทากับ 
0.86 ± 0.33 และ 2.07 ± 1.30 เซนติเมตร ตามลําดับ (Table 1) นอกจากนี้ พบวา กระดาษเคลือบสารเฮกซานาลสามารถ
ชะลอการเจริญเติบโตของโรคแอนแทรคโนส และ โรคขั้วหวีเนาในกลวยหอมทอง มีคาเทากับ 53.8% และ 61.3% ตามลําดับ  


 
Table1  The diameter of Colletotrichum musae and Botryodiplodia theobromae colonies at 72 hrs 


Treatments Colony diameter (cm) 
Colletotrichum musae Botryodiplodia theobromae 


Control 2.13 ± 0.43a (-) 7.92 ± 3.12ab   (-) 


Non-coating (Non-Ac-Hex) 2.06 ± 0.61a  (-) 10.00 ± 0.01a  (-) 
Activated carbon coating (Ac) 2.46 ± 0.11a  (-) 4.80 ± 0.88cd   (-) 
Hexanal coating concentration Ac-Hex Hex Ac-Hex Hex 


2% (v/v) 2.42 ± 0.90a  (-) 1.75 ± 0.56a   (-) 8.04 ± 2.40ab    (-) 10.10 ± 0.05a   (-) 
4% (v/v) 2.14 ± 0.64a  (-) 1.71 ± 0.88ab  (-) 7.63 ± 2.23abc  (-) 7.91 ± 2.48ab    (-) 


6% (v/v) 1.78 ± 0.07a  (-) 1.47 ± 0.34ab  (-) 7.61 ± 1.80abc  (-) 6.39 ± 1.58b      (-) 
8% (v/v) 1.72 ± 0.36a  (-) 1.32 ± 0.71ab  (-) 5.85 ± 2.57bcd  (-) 3.45 ± 1.86c      (-) 


10% (v/v) 1.46 ± 0.38b  (-) 0.86 ± 0.33b  (-) 2.37 ± 1.29d       (-) 2.07 ± 1.30c      (-) 
Remark:  - = not contact under paper + = contact under paper 
 
การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของกลวยหอมทอง 


ผลการทดสอบประสิทธิภาพของกระดาษเคลือบผิว แสดงใหเห็นวากระดาษเคลือบผิวดวยสารเฮกซานาลที่ระดับ
ความเขมขน 10% (v/v) (Hex-10) สามารถชะลอการเกิดเชื้อรา Colletotrichum musae และ Botryodiplodia theobromae 
ดังนั้นจึงนํากระดาษเคลือบผิวสูตรดังกลาวมาขึ้นรูปเปนถุงกระดาษแบบ S.O.S. Bags เพื่อบรรจุกลวยหอมทอง และเก็บรักษา
ที่สภาวะ 13 ± 1oC, 70 ± 5% RH พบวา สามารถชะลอการเกิดเช้ือราท้ังสองชนิดไดนาน 21 วัน และ นานกวาชุดควบคุม 6 วัน 
โดยมีคา การสูญเสียน้ําหนัก คาความแนนเนื้อเปลือกและผล คาของแข็งที่ละลายน้ําได คาสีผิวเปลือก a* และ b* เทากับ 3.85 
± 0.95, 261.64 ± 1.59, 188.88 ± 2.65, 8.8 ± 0.53, -10.94 ± 1.25, และ 36.36 ± 1.48, ตามลําดับ (Table 2) สําหรับการ
เกิดเชื้อราท่ีบริเวณขั้วของกลวยหอมทอง (โรคขั้วหวีเนา) ปรากฏใหเห็นชัดเจนที่ขั้วผลมีลักษณะเปนฝาสีเทาดําหรือสีขาวขึ้นปก
คลุมขั้วหวี และเขาทําลายกอนการเกิดจุดดําที่ผิวกลวยหอมทอง (โรคแอนแทรคโนส)  
 
Table 2  The analysis of banana properties in coated-self opening sack (S.O.S. bag) at 13 ± 1oC, 70 ± 5% RH 


Banana properties S.O.S. Bag Types 
Control  Hexanal coating 


Weight loss (%) 4.35 ± 0.10a 3.85 ± 0.10b 
Peel firmness (N/cm2) 252.43 ± 4.88a 261.64 ± 9.78b 
Flesh firmness (N/cm2) 198.47 ± 12.22a 188.88 ± 3.88b 
TSS (oBrix) 9.7 ± 0.10a 8.8 ± 0.25b 
Color (a*) -11.87± 0.12a -10.94 ± 0.45b 
Color (b*) 34.25 ± 0.86a 31.46 ± 2.21b 
Fungus appearance day 15 21 


 
วิจารณผล 


จากการผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การใชสารเฮกซานาลในการเคลือบกระดาษสามารถชะลอการเกิดโรคขั้วหวี
เนาและ โรคแอนแทรคโนสของกลวยหอมทองได โดยจากการศึกษาของ Avissar et al. (1990) กลาววา สารเฮกซานาล
สามารถทําใหการทํางานของเซลลเมมเบรนของเชื้อราผิดปกติ ซึ่งเปนผลมาจากระดับปริมาณน้ําตาล กรดอะมิโนภายในเซล
ของเช้ือราลดลง และรวมถึงไอระเหยของเฮกซานาลที่มากขึ้นสามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อราได เนื่องจากเกิดความ
ดันไอเพิ่มขึ้นภายในเซลล  เมมเบรนกระตุนใหเกิดการละลายของสารเฮกซานาล และ เกิดความเปนพิษภายในเซลลของเช้ือรา
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ได (Gardini et al., 2001) สอดคลองกับการรายงานของ Hildebrand et al. (1988) พบวา ปฏิกิริยาลิพอกซีจีเนส กระตุนให
เกิดความเปนพิษภายในเซลลเช้ือรา และ Song et al. (1996) พบวา ระดับความเขมขนของไอระเหยเฮกซานาลมีสวนชวยลด
การเขาทําลายของเชื้อรา Penicillium expansum และ Botrytis cinerea โดยที่ระดับความเขมขนที่มากที่สุด (450 ppm) มี
ประสิทธิภาพในการชะลอการเกิดเช้ือบนผลแอปเปลดีที่สุด ซึ่งแสดงผลในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยนี้ คือ ระดับความเขมขน
ของสารเฮกซานาลที่สูงที่สุด (10%, v/v) สามารถชะลอการเกิดโรคขั้วหวีเนา และแอนแทรคโนสของกลวยหอมทองได 
นอกจากนี้งานวิจัยสามารถนํามาใชประโยชนในลักษณะสารเคลือบผิวกระดาษท่ีสามารถปลดปลอยไอระเหยเฮกซานาล
ภายในถุงบรรจุภัณฑสําหรับกลวยหอมทองได 


 
สรุป 


การเคลือบผิวกระดาษโดยสารเฮกซานาลที่ระดับความเขมขน 10% (v/v) เปนสูตรน้ํายาเคลือบผิวกระดาษท่ีมี
ประสิทธิภาพในการชะลอการเกิดเช้ือ Colletotrichum musarum และ Botryodiplodia theobromae ของกลวยหอมทองไดดี
ที่สุด โดยมีคามีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉล่ียมีคาเทากับ 0.86 ± 0.33 และ 2.07 ± 1.30 เซนติเมตร ตามลําดับ ทั้งนี้จากการ
ทดลองแสดงใหเห็นวาถุงกระดาษแบบ S.O.S. bag ที่ผานการเคลือบผิวดวยสารเฮกซานาล เม่ือนํามาบรรจุกลวยหอมทอง 
และ การเก็บรักษากลวยหอมทองที่อุณหภูมิ 13 ± 1 °C, 70 ± 5 %RH พบวา กลวยหอมทองที่สภาวะควบคุม(Control) เกิดเชื้อ
ราที่ขั้วหวีในการเก็บรักษาวันที่ 15 ของเก็บรักษา และ กระดาษเคลือบเฮกซานาลที่ปราศจากผงถานกัมมันต (Hex) สามารถ
ชะลอการเกิดเชื้อราท่ีขั้วหวีกลวยหอมทองไดนานกวาชุดควบคุม 6 วัน (21 วันในการเก็บรักษา) โดยยังไมปรากฏการสุกและ
เกิดจุดดําของโรคแอนแทรคโนส 
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ผลของฟลมคารบอกซีเมทลิเซลลูโลสจากฟางขาวผสมพอลิเอทิลีนไกลคอล 
ตออายุการเก็บรักษามะมวงน้ําดอกไม 


Effect of Rice Straw Carboxymethyl Cellulose Film Blended with Polyethylene Glycol  
on “Nam Dok Mai” Mangoes Storage Life 


 
ณัฏฐธวด ี จินาพนัธ1, 2, 3  เจิมขวัญ  สังขสุวรรณ2, 3  สุทธิรา  สุทธสุภา2, 3 และ สุฐพัศ  คําไทย2, 3 


Nuttawadee  Jinaphan1, 2, 3, Jurmkwan  Sangsuwan2, 3, Sutthira  Sutthasupa2, 3 and Suthaphat  Kamthai2, 3 
 


Abstract 
The properties of blended rice straw carboxymethyl cellulose (CMC)/polyethylene glycol (PEG) film were 


studied and used as a “Nam Dok Mai” mango coating solution for prolonging their shelf-life. The plasticizer (PEG) 
in the experiment was added to rice straw CMC film coating solution (2 and 3 % (w/v) at various concentrations, 
i.e. 0, 0.25, 0.5 and 1 % (w/v). The mechanical properties (tensile strength and elongation at break), solubility and 
barrier properties (water vapor permeability and oxygen transmission rate) of the film were then determined. The 
results revealed that the best properties of plasticized rice straw CMC film were obtained from adding 0.25% (w/v) 
PEG. The mentioned properties were 35.02 ± 0.93 MPa, 3.48 ± 0.32%, 99.92 ± 0.01%, 1.16x10-6 ± 
0.01g.m/m2.mmHg.day and 1.11x10-5 cm3/m2.day.Pa, respectively. In evaluating “Nam Dok Mai” mangoes’ 
storage life and quality as influenced by rice straw CMC film coating. The results showed that the coated mangoes 
had a shelf life in 25 ± 1 oC, 50 ± 5 %RH of 15 days with a weight loss of 19.56 ± 0.95%, a flesh firmness of 4.22 ± 
0.29 N/cm2, peel color changes in terms of L*, a* and b* of 69.41 ± 0.53, 12.65 ± 0.25 and 46.9 ± 1.02; flesh color 
changes in terms of L*, a* and b* of 65.68 ± 1.11, 9.83 ± 0.1 and 56.54 ± 2.74; a titrable acidity of 0.45 ± 0.03%, a 
total soluble solid content of 17.9 ± 1.50 oBrix, and an overall acceptance score of 3.4 ± 0.89. 
Keywords: carboxymethyl cellulose, polyethylene glycol, “Nam Dok Mai” Mangoes 


 
บทคัดยอ 


การศึกษาคุณสมบัติของฟลมคารบอกซีเมทิลจากฟางขาวผสมพอลิเอทิลีนไกลคอลสําหรับนํามาเคลือบผิวมะมวง
น้ําดอกไมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โดยทําการเติมพอลิเอทิลีนไกลคอลที่ระดับความเขมขน 0, 0.25, 0.5 และ 1 % (w/v) ใน
สารละลายฟลมคารบอกซีเมทิลจากฟางขาวความเขมขน 2 และ 3% (w/v) จากนั้นทําการทดสอบคุณสมบัติดานความ
ตานทานแรงดึงขาด คาเปอรเซ็นตการยืด การละลายน้ํา การซึมผานของไอน้ํา และ ออกซิเจน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา 
ฟลมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางขาวที่เติมพอลิเอทิลีนไกลคอลระดับความเขมขน 0.25% มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด มีคา
เทากับ 35.02 ± 0.93 MPa, 3.48 ± 0.32%, 99.92 ± 0.01%, 1.16x10-6 ± 0.01g.m/m2.mmHg.day และ 1.11x10-5 
cm3/m2.day.Pa ตามลําดับ และเมื่อนําสารละลายฟลมสูตรดังกลาวมาเคลือบผิวผลมะมวงน้ําดอกไมเพื่อประเมินคุณภาพของ
มะมวง พบวาทําใหอายุการเก็บรักษาของผลมะมวงที่อุณหภูมิ 25 ± 1 องศาเซลเซียล และ ความชื้นสัมพัทธ 50 ± 5 % เทากับ 
15 วัน โดยมีการสูญเสียน้ําหนัก 19.56 ± 0.95% คาความแนนเนื้อ 4.22 ± 0.29 N/cm2 คาการเปล่ียนแปลงสีผิวเปลือก L*, a*, 
b*เทากับ 69.41 ± 0.53, 12.65 ± 0.25, และ 46.9 ± 1.02 คาการเปล่ียนแปลงสีเนื้อ L*, a*, b*เทากับ 65.68 ± 1.11, 9.83 ± 
0.1และ 56.54 ± 2.74 ปริมาณกรดที่ไทเทรตไดเทากับ 0.45 ± 0.03% ปริมาณของแข็งที่ละลายไดเทากับ 17.9 ± 1.50 oBrix 
และผูบริโภคใหคะแนนการยอมรับ (คุณภาพมะมวงโดยรวม) เทากับ 3.4 ± 0.89 คะแนน 
คาํสาํคัญ: คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส, พอลิเอทิลีนไกลคอล, มะมวงน้ําดอกไม 
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คํานํา 
มะมวง (Mangifera indica L.) เปนไมผลเขตรอนที่ปลูกกันอยางกวางขวางในทุกภาคของประเทศไทย และเปนผลไม


เศรษฐกิจที่นิยมบริโภคภายในประเทศ และ ถูกสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ โดยผลมะมวงที่สงไปจําหนายยังตางประเทศ
สวนใหญเปนผลรับประทานสุกและพันธุสงออกที่สําคัญ คือ พันธุน้ําดอกไม โดยทั่วไปผิวของผลไมจะมีสารเคลือบผิวตาม
ธรรมชาติจําพวกคิวติเคิลหรือนวลปกคลุมอยู ซึ่งสารดังกลาวมีหนาที่ปองกันการสูญเสียน้ําและควบคุมการผานเขาออกของ
แกส อยางไรก็ตามนวลเหลานี้มักหายไปในระหวางการปฏิบัติภายหลังการเก็บเก่ียว สงผลใหความสวยงามของผิวลดลง 
ผลิตผลสูญเสียน้ําไดงาย รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนแกสไดมากข้ึน ดังนั้นการเคลือบผิวผลิตผลจึงเปนการทดแทนสารเคลือบผิว
ตามธรรมชาติที่หลุดไป และยังชวยลดการสูญเสียน้ํา ลดอัตราการแลกเปล่ียนแกส อีกทั้งผิวของผลิตผลดูสวยงาม สารเคลือบ
ผิวผลไมที่ใชกันในปจจุบันเปนสารที่ไดจากพืชและสัตว และในกระบวนการผลิตบางสวนยังคงมีการผสมสารเคมีสังเคราะห  


เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคมีความใสใจในเร่ืองสุขภาพมากขึ้น จึงทําใหเกิดแนวคิดที่จะใชสารเคลือบผิวที่บริโภคได 
เชน คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส (carboxymethyl cellulose) หรือที่เรียกวา ซีเอ็มซี เปนอนุพันธของเซลลูโลสประเภทหนึ่ง ที่เกิด
จากการแปรสภาพหรือปรับปรุงคุณสมบัติของเซลลูโลส มีลักษณะเปนของแขง็สีขาว สารละลายที่ไดมีลักษณะหนืด ใส ไมมี
กล่ิน และไมเปนอันตรายตอผูบริโภค และส่ิงแวดลอม จากเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงไดทําการสังเคราะหคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส
จากเย่ือฟางขาวขึ้น เนื่องจากฟางขาวเปนเศษเหลือทางการเกษตรท่ีมีปริมาณเซลลูโลสมาก สามารถนํามาผลิตเปนคารบอกซี
เซลลูโลสได อยางไรก็ตามขอเสียของคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส คือ เม่ือนํามาขึ้นรูปเปนแผนฟลมแลว พบวา แผนฟลมที่ไดมี
ลักษณะกรอบและแข็ง จึงไดมีการใชพลาสติไซเซอรเขามาชวย เพื่อพัฒนาใหสารเคลือบผิวและแผนฟลมมีความยืดหยุนและ
ออนนุมขึ้น โดยพลาสติไซเซอรที่ใชสวนใหญ ไดแก กลีเซอรอล ซอรบิทอล พอลิเอทิลีนไกลคอล และ โพรพิลีนไกลคอล เปนตน 
ดังนั้นการศึกษาน้ีจึงนําวิธีการดังกลาวมาพัฒนาฟลมใหมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น โดยการใชคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสรวมกับพอลิเอ
ทิลีนไกลคอลและศึกษาคุณสมบัติตางๆ ของฟลมดังกลาว จากน้ันนําไปประยุกตใชเปนสารเคลือบผิวผลมะมวงพันธุน้ําดอกไม 


 
อุปกรณและวิธีการ 


การขึ้นรูปแผนฟลมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเย่ือฟางขาว 
 สารละลายที่ใชในการขึ้นรูปแผนฟลม ประกอบไปดวยคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส [คาระดับการแทนที่ (degree of 
substitution, DS) เทากับ 0.71±0.001 ซีเอ็มซีรอยละ 80.67] ความเขมขน 2 และ 3% (w/v) ในน้ํากล่ันตมเดือด และผสมกับ
พอลิเอทิลีนไกลคอลความเขมขน 0.25, 0.5 และ 1.0% (w/v) นําไปข้ึนรูปเปนแผนฟลม โดยเทสารลงในจานเพาะเช้ือวงกลม
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร นําไปอบท่ีอุณหภูมิ 50°C จากน้ันทําการลอกแผนฟลมออกจากจานเพาะเชื้อ เพื่อนําไป
ทดสอบคุณสมบัติของฟลมตอไป 
การศึกษาคุณสมบัติของฟลมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเย่ือฟางขาวผสมพอลิเอทิลีนไกลคอล 


นําฟลมที่ไดมาทดสอบคุณสมบัติทางกล ไดแก คาการตานทานแรงดึงขาด (tensile strength) และคาเปอรเซ็นตการยืดตัว 
(% elongation) โดยใชเคร่ือง universal testing machine ตามมาตรฐาน ASTM D882 (1995) ทดสอบความสามารถในการ
ละลายน้ําของแผนฟลม (% solubility) ทดสอบคาการซึมผานของไอนํ้า (water vapor permeability, WVP) ตามมาตรฐาน 
ASTM E96 (1993) และคาอัตราการซึมผานของแกสออกซิ เจน  (oxygen transmission rate, OTR) โดยใช เค ร่ือง gas 
permeability tester รุน VAC-V1 (M&E Tech Development Center, Japan) วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 
การศึกษาผลของสารเคลือบผิวคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมพอลิเอทิลีนไกลคอลตออายุการเก็บรักษาของผล
มะมวงน้ําดอกไม 
 หลังจากทําการทดลองหาความเขมขนของคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสกับพอลิเอทิลีนไกลคอลที่เหมาะสมในการเคลือบผิว
ผลมะมวงแลว จึงไดคัดเลือกความเขมขนที่เหมาะสมนํามาศึกษาผลของสารเคลือบผิวตออายุการเก็บรักษาของผลมะมวงพันธุ
น้ําดอกไม เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ระดับความช้ืนสัมพัทธ 50 ± 5 % โดยทําการวางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (completely randomized design, CRD) และวิเคราะหประเมินผลทุก 3 วัน ไดแก การสูญเสียน้ําหนัก คาความแนน
เนื้อ คาการเปล่ียนแปลงสีผิวเปลือกและสีผิวเนื้อ (L*, a* และ b*) ปริมาณกรดท้ังหมดที่ไทเทรตได ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่
ละลายน้ําได และคะแนนการยอมรับคุณภาพโดยรวมของผูบริโภค 
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ผล 
การศึกษาคุณสมบัติของฟลมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเย่ือฟางขาวผสมพอลิเอทิลีนไกลคอล 


จากการทดสอบสมบัติเชิงกล ความสามารถในการละลายนํ้าและการซึมผานของฟลมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสความ
เขมขน 2 และ 3% (w/v) ผสมกับพอลิเอทิลีนไกลคอลความเขมขน 0.25, 0.5 และ 1.0% (w/v) พบวา เม่ือปริมาณของคารบอก
ซีเมทิลเซลลูโลสเพิ่มขึ้นสงผลใหคาการตานทานแรงดึงขาดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขามคาเปอรเซ็นตการยืดตัว 
ความสามารถในการละลายน้ํา คาการซึมผานของไอน้ําและแกสออกซิเจนมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตามเม่ือปริมาณของพอลิ
เอทิลีนไกลคอลเพิ่มขึ้น คาการตานทานแรงดึงขาดจะลดลง แตคาเปอรเซ็นตการยืดตัว ความสามารถในการละลายนํ้า คาการ
ซึมผานของไอน้ําและแกสออกซิเจนนั้นจะเพิ่มขึ้น (Table 1) 
 
Table 1  Mechanical and barrier properties of carboxymethyl cellulose film 


Treatment Thickness 
(mm) 


TS 
(MPa) 


E 
(%) 


Solubility 
(%) 


WVP 
(g.m/m2.mmHg.day) 


OTR 
(cm3/m2.day.Pa) CMC 


[%(w/v)] 
PEG 


[%(w/v)] 
2 0.25 0.05a 35.02c 3.48a 99.92c 1.16×10-4a 1.11×10-5ab 
 0.5 0.05a 29.63b 7.02c 99.78c 1.19×10-4a 1.18×10-5cd 
 1.0 0.05a 27.15a 12.28d 99.59b 1.20×10-4a 1.25×10-5d 


3 0.25 0.05a 45.41e 5.37b 99.36a 1.07×10-4a 1.05×10-5a 
 0.5 0.05a 37.80d 7.23c 99.33a 1.08×10-4a 1.11×10-5ab 
 1.0 0.05a 35.52c 5.49b 99.36a 1.08×10-4a 1.17×10-5cd 


  
การศึกษาผลของสารเคลือบผิวคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสกับพอลิเอิทิลีนไกลคอลตออายุการเก็บรักษามะมวง
น้ําดอกไม 
 จากการทดสอบสมบัติของฟลมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเย่ือฟางขาวรวมกับพอลิเอทิลีนไกลคอลที่ระดับความเขมขน
ตางๆ ผูวิจัยไดเลือกสารเคลือบผิวคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสความเขมขน 2 รวมกับพอลีเอทิลีนไกลคอลความเขมขน 0.25% 
(w/v) มาประยุกตใช เนื่องจากสารเคลือบผิวดังกลาวใหการซึมผานของไอนํ้าและแกสออกซิเจนไดดี รวมถึงผูวิจัยทามารถ
เคลือบผิวผลมะมวงไดอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอเม่ือเปรียบเทียบกับสารเคลือบผิวชุดการทดลองอื่นๆ การเคลือบผิวมะมวงพันธุ
น้ําดอกไมและเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 25°C จากนั้นสุมตัวอยางมาวิเคราะหอายุการเก็บรักษา การเปล่ียนแปลงทางดาน
กายภาพ ทางเคมี และการประเมินผลทางประสาทสัมผัส (Table 2) 
 
Table 2  The analysis of control and coated mangoes at 25 ± 1oC and 50 ± 5%RH 


Treatment 
Storage 


time 
(days) 


Weight 
loss (%) 


Firmness 
(N) 


Peel 
color 
(b*) 


Flesh 
color 
(b*) 


TA 
(%) 


TSS 
(%) 


Overall 
acceptance 


(score1) 
Control 12 18.40a 3.28a 49.18b 54.51ab 0.352a 18.3b 3.6a 


CMC2%+PEG 
0.25% (w/v) 15 19.56b 4.22ab 46.90ab 56.54b 0.451a 17.9ab 3.4a 


1 Overall acceptance score : 1 = dislike very much, 2 = dislike slightly, 3 = like nor dislike, 4 = like slightly and 5 = like very much 
 


วิจารณผล 
จากการทดสอบสมบัติเชิงกล ความสามารถในการละลายนํ้าและการซึมผานของฟลม พบวา เม่ือปริมาณของคารบอกซี


เมทิลเซลลูโลสเพิ่มขึ้นสงผลใหคาการตานทานแรงดึงขาดเพิ่มขึ้น แตคาเปอรเซ็นตการยืดตัว ความสามารถในการละลายนํ้า 
คาการซึมผานของไอนํ้าและแกสออกซิเจนลดลง เนื่องจากคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสมีโครงสรางอสัณฐาน เม่ือปริมาณเพิ่มขึ้น
สงผลใหโครงสรางมีความหนาแนนมากขึ้นและชองวางระหวางโมเลกุลลดลง ดังนั้นจึงสงผลใหฟลมมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น แต
ขาดความยืดหยุน มีการละลายนํ้าและการซึมผานของกาชไดนอยลง สําหรับผลของการเติมปริมาณพอลิเอทิลีนไกลคอลท่ี
เพิ่มขึ้น มีผลทําใหความแข็งแรงของฟลมลดลง ฟลมที่ไดมีความยืดหยุนมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการละลายนํ้า การซึม
ผานของไอน้ําและแกสออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นเชนกัน เนื่องจากพอลิเอทิลีนไกลคอลเปนสารที่ดูดซับความช้ืน (hydrophilic) เม่ือ
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พอลิเอทิลีนไกลคอลแทรกตัวเขาไปในโครงสรางของพอลิเมอร ทําใหเกิดการดูดซับน้ําและเกิดการพองตัวเปนผลใหไปเพิ่ม
ชองวางระหวางโมเลกุลในโครงสรางของพอลิเมอร ทําใหสายโซพอลิเมอรเกิดการขยับตัว และลดการเกิดพันธะไฮโดรเจน
ระหวางสายโซพอลิเมอร สงผลใหฟลมมีคาเปอรเซ็นตการยืดตัวเพิ่มขึ้น คาการตานทานแรงดึงขาดลดลง (Sothronvit and 
Krocta, 2005; Riku et al., 2007) นอกจากนี้โครงสรางของพอลิเอทิลีนไกลคอลมีหมูไฮดรอกซิล เม่ือฟลมอยูในอากาศท่ีมี
ความชื้นสัมพัทธสูง ทําใหพอลิเมอรดูดซึมน้ําไดมากขึ้นสงผลใหความสามารถในการละลายนํ้า คาการซึมผานของไอนํ้าและ
แกสออกซิเจนเพิ่มขึ้น จากการทดลองพบวา แผนฟลมทุกชุดลอง มีคาการซึมผานของไอน้ําและแกสออซิเจนท่ีใกลเคียงกัน และ
คารบอกซีเมทิลเซลลูโลสความเขมขน 2% รวมกับพอลิเอทิลีนไกลคอลความเขมขน 0.25% (w/v) เหมาะสมที่จะนําไป
ประยุกตใชเปนสารเคลือบผิวมากท่ีสุด เนื่องจากสารเคลือบผิวดังกลาวมีคุณสมบัติในการเคลือบติดที่ดีกวา สังเกตไดจากคา
มุมสัมผัสของสารเคลือบผิวเม่ือหยดลงบนผิวมะมวงใหคานอยที่สุด เทากับ 69.3 ± 7.87 องศา ในขณะที่สารเคลือบผิวในชุด
การทดลองอื่นๆ มีคามุมสัมผัสอยูในชวง 94.4 ± 4.70-120.5 ± 1.80 องศา และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 


ผลการศึกษาสารเคลือบผิวคารบอกซีเซลลูโลสความเขมขน 2% รวมกับพอลิเอทิลีนไกลคอลความเขมขน 0.25% 
(w/v) ตอคุณภาพของมะมวงน้ําดอกไมเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ระดับความช้ืนสัมพัทธ 50 ± 5 % พบวา มะมวง
ที่เคลือบผิวมีอายุการเก็บรักษา 15 วัน ซึ่งนานกวามะมวงชุดที่ไมไดเคลือบผิว 3 วัน โดยการเคลือบผิวสามารถชะลอการ
สูญเสียน้ําหนักสด การเปล่ียนแปลงความแนนเน้ือ การเปล่ียนแปลงสีเปลือกและสีเนื้อ รวมถึงชะลอการเปล่ียนแปลงทางเคมี
ตางๆ เนื่องจากการเคลือบผิวสังเคราะหเปนการทดแทนสารเคลือบผิวตามธรรมชาติที่หลุดไป ชวยปดชองเปดตางๆ และรอย
แผลตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการเก็บเก่ียว ทําใหลดการสูญเสียน้ําของผลไมได 30 - 50% ผิวของผลไมสด สวยงาม ไมเหี่ยว 
และลดอัตราการแลกเปล่ียนแกส เม่ือผลไมไดรับแกสออกซิเจนจากภายนอกนอยลง มีผลทําใหอัตราการหายใจลดลง มีผลตอ
การทํางานเอทิลีน และชะลอการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสุกของผลไม (ดนัย และนิธิยา, 2548; เพลินพิศ, 2548; 
จริงแท, 2549) ในการประเมินคุณภาพในการบริโภคโดยประสาทสัมผัส ผูบริโภคใหคะแนนการยอมรับ (คุณภาพโดยรวม) ของ
มะมวงที่เคลือบผิวและไมไดเคลือบผิวมีคะแนนการยอมรับไมแตกตางกันทางสถิติ 


 
สรุป 


 ปริมาณคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสที่เพิ่มขึ้น สงผลใหแผนฟลมมีความแข็งแรงมากขึ้น ในทางตรงกันขามคาเปอรเซ็นต
การยืดตัว ความสามารถในการละลายน้ํา การซึมผานของไอน้ําและแกสออกซิเจนลดลง ในกรณีของปริมาณพอลิเอทิลีนไกล
คอลที่เพิ่มขึ้น สงผลใหแผนฟลมมีความยืดหยุนมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการละลายน้ําและการซึมผานของไอน้ําและ
แกสออกซิเจน คารบอกซีเมทิลเซลลูโลสความเขมขน 2% กับพอลิเอทิลีนไกลคอลความเขมขน 0.25% (w/v) มีสมบัติที่
เหมาะสมสําหรับการนําไปประยุกตใชเปนสารเคลือบผิวผลมะมวงพันธุน้ําดอกไม และการเคลือบผิวสามารถชะลอการสูญเสีย
น้ําหนัก รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของความแนนเนื้อ สีเปลือกและสีเนื้อ การเปล่ียนแปลงทางเคมี และผูบริโภคใหคะแนนการ
ยอมรับ (คุณภาพโดยรวม) ระหวางมะมวงที่เคลือบผิวและไมไดเคลือบผิวใกลเคียงกันตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 


 
คําขอบคุณ 


 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่สนับสนุนเคร่ืองมือ และอุปกรณในการทําการวิจัย 
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