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บทคัดยอ 
 การศึกษาผลของวัสดุหอผล 9 ชนิด ตอคุณภาพของผลนอยหนาลูกผสมพันธุเพชรปากชอง ที่สถานีวิจัย

ปากชอง จ.นครราชสีมา โดยวัสดุหอผลประกอบดวยรีเมย กระดาษปูนซีเมนต ตาขายสีฟา กระดาษหนังสือพิมพ 

กระดาษสมุดโทรศัพทหนาเหลือง กระดาษชุนฟงสีเหลืองและสีขาว พลาสติกสีขาวและสีฟา พบวาผลที่หอมีความ

กวางและความยาวของผลมากกวาผลที่ไมไดหอผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การหอดวยถุงพลาสติกหูหิ้วสีขาวมี

ความยาวของผลมากที่สุด การหอผลสามารถลดตําหนิของผลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การหอผลดวยวัสดุทั้ง 9 

ชนิด ทําใหมีน้ําหนักผลเพิ่มมากกวาผลที่ไมไดหอผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การหอดวยถุงกระดาษหนังสือพิมพ

มีน้ําหนักผลและความกวางของผลมากที่สุด การหอดวยถุงกระดาษสมุดโทรศัพทหนาเหลืองใหคาความสวางผิวผล

มากที่สุด สวนปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ปริมาณกรดที่ไทเทรตได และสัดสวนของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา

ไดตอปริมาณกรดที่ไทเทรตไดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  
 
คําสําคัญ : วัสดุหอผล  คุณภาพผล  เพชรปากชอง  นอยหนาลูกผสม 

 

ABSTRACT 
 A study on fruit quality of nonbagged and bagged with 9 bagging materials of Annona hybrid 

cv. ‘Phetch Pakchong’ was conducted at Pakchong research station, Nakhon Ratchasima province. The 

bagging materials included Remay®, kraft paper, blue net, newsprint, telephone book paper (yellow), 

Zunfong® (yellow and white color), polyethylene (white and blue color). Bagged fruits showed significant 

difference in fruit width and length when compared with nonbagged. The highest fruit length was found 

in polyethylene (white color) bagging. Fruit bagging decreased the defects significantly. All bagging 

treatments showed significant difference in fruit weight when compared with nonbagged. The highest 

fruit weight and fruit width were occurred on bagging with newsprint. Peel color were significantly 

increased on telephone book paper (yellow). However, no significant difference were found on soluble 

solids (SS), titratable acidity (TA), and SS/TA. 
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คํานํา 
นอยหนาเปนผลไมชนิดหนึ่งที่เปนที่รูจักกันดี และเปนไมผลทางเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหกับประเทศ แตใน

การผลิตนอยหนา มักพบปญหาการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงวันผลไมที่เขาทําลายทําให

คุณภาพของผลนอยหนาลดลง (สุขศานต, 2549) การปองกันการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืชนี้ นอกเหนือจากการ

ใชสารเคมีแลว อาจใชวิธีหอผลเนื่องจากเปนวิธีที่ไมทําอันตรายตอส่ิงแวดลอม ปลอดภัยตอผูบริโภค และการหอ

ผลไมยังชวยปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลอีกดวย เชน ปองกันและลดการทําลายของโรคและแมลงวันผลไมในชมพู

พันธุเพชรบุรี (อรพิน และ ณรงคชัย, 2542) เพิ่มคุณภาพของผลผลิตในชมพูพันธุทับทิมจันท (เพทาย และ  กวิศร, 

2549) และฝรั่งพันธุเย็นสอง (กวิศร และ สิริวรรณ, 2545) ในปจจุบันเกษตรกรผูปลูกนอยหนาจะหอผลนอยหนา

เพื่อปองกันแมลงวันผลไม โดยการหอผลดวยถุงพลาสติกและถุงกระดาษ (ฉลองชัย และคณะ, 2543) จึงเปนที่มา

ของการทดลองนี้เพื่อใหทราบถึงผลของการใชวัสดุหอผลชนิดตางๆ ที่มีตอคุณภาพของผลนอยหนา ผลการทดลอง

ที่ไดอาจใชเปนแนวทางในการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมในการหอผลนอยหนาตอไป  

 

อุปกรณและวิธีการ 
ใชผลนอยหนาลูกผสมพันธุเพชรปากชองจากตนอายุประมาณ 5 ป จํานวน 20 ตน ที่สถานีวิจัยปากชอง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ.นครราชสีมา วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) มี

จํานวน 10 ทรีทเมนต ใช 2 ผล เปน 1 ซ้ํา มีจํานวน 5 ซ้ํา รวมทั้งส้ิน 100 ผล หอผลเมื่อผลนอยหนามีอายุ 90 วัน

หลังติดผล โดยมีทรีทเมนตตาง ๆ ดังนี้ ถุงรีเมย ถุงกระดาษปูนซีเมนต ถุงตาขายสีฟา ถุงกระดาษหนังสือพิมพ ถุง

กระดาษสมุดโทรศัพทหนาเหลือง ถุงกระดาษชุนฟงสีเหลือง ถุงกระดาษชุนฟงสีขาว ถุงพลาสติกหูหิ้วสีขาว และ

ถุงพลาสติกหูหิ้วสีฟา ใชถุงหอผลขนาด 9 นิ้ว x 12 นิ้ว บันทึกขอมูล น้ําหนักผล ความกวาง และความยาวผล วัดสี

ผลโดยเทียบสีจาก color chart ของ The Royal Horticultural Society (R.H.S.) แลวเปล่ียนเปนคาในแกน Y – 

coordinate ตามระบบ Commission Internationale de l’Eclairage (C.I.E.) รายงานผลเปนคาความสวาง (Y) ซึ่ง 

100 = ขาว และ 0 = ดํา น้ําหนักเนื้อ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได โดยใช hand refractometer ปริมาณกรดที่

ไทเทรตได สัดสวนระหวางปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดตอปริมาณกรดที่ไทเทรตได ความเสียหายของผลจากรอย

ขีดขวน และการเขาทําลายของแมลง (ใหคะแนนผลที่ไมเสียหาย = 1 และเสียหายมาก (81-100%) = 6) 

 

ผลและวจิารณ 
เก็บเกี่ยวผลนอยหนาลูกผสมพันธุเพชรปากชองที่ไดรับส่ิงทดลองตางๆ หลังจากเริ่มหอแลว 21 วัน พบวา 

ความกวาง ความยาว และน้ําหนักของผลนอยหนาลูกผสมพันธุเพชรปากชองมีความแตกตางกันทางสถิติระหวาง 

ทรีทเมนต โดยผลที่หอดวยถุงกระดาษหนังสือพิมพมีความกวางของผลเฉลี่ยสูงสุด 12.01 เซนติเมตร และผล

นอยหนาที่หอดวยถุงพลาสติกหูหิ้วสีขาวมีความยาวของผลเฉลี่ยสูงสุด 12.42 เซนติเมตร ผลนอยหนาที่หอดวยถุง

กระดาษหนังสือพิมพมีน้ําหนักผลเฉลี่ยสูงสุด 844.20 กรัม สวนผลที่ไมไดหอมีน้ําหนักผลเฉลี่ยต่ําสุด 722.40 กรัม 

(Table 1) อาจเนื่องจากการหอผลทําใหอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธภายในถุงเพิ่มขึ้น เหมาะกับการเกิดปฏิกิริยา

ทางเคมีและการเคลื่อนยายอาหารสะสม จึงเกิดการสูญเสียน้ําจากการคายน้ํานอยกวา ทําใหผลที่ถูกหอมีการขยาย

ขนาดของเซลลและผลเกิดขึ้นไดมาก (Proctor and Lougheed, 1976) สอดคลองกับการทดลองของอรพินท และ 
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ณรงคชัย (2542) ที่พบวาการหอผลชมพูดวยถุงกระดาษ ถุงพลาสติกหูหิ้ว และถุงรีเมย ทําใหมีน้ําหนักผลมากกวา

การไมหอผล และการหอผลชมพูพันธุทับทิมจันทดวยวัสดุหอผลทําใหมีคาเฉลี่ยน้ําหนักผลมากกวาการไมหอผล

เชนเดียวกัน (เพทาย และ กวิศร ,2549) 

 

Table 1  Effects of bagged with different materials and nonbagged on fruit weight, fruit width and fruit  

    length of Annona hybrid cv. ‘Phetch Pakchong’.   
 

*  Significant difference at p < 0.05  
1/  Means in the same column followed by the common letter are not significantly different (p < 0.05) by DMRT 

 

 ความเสียหายของผลเนื่องจากแดดเผาและรอยขีดขวน มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง

ระหวางทรีทเมนต โดยผลที่ไมไดรับการหอผลมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 2.8 คะแนน รองลงมาคือ ถุงตาขายสีฟา ถุง

กระดาษหนังสือพิมพ และถุงกระดาษสมุดโทรศัพทหนาเหลือง ตามลําดับ สวนผลที่หอดวยวัสดุอื่นนอกจากนี้ มี

คะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ 2.0 คะแนน (Table 2) แสดงใหเห็นวาการหอผลสามารถปองกันความเสียหายของผล

เนื่องจากแดดเผาและรอยขีดขวนไดมากกวาผลที่ไมไดรับการหอผล วัสดุหอผลสวนใหญที่ใชในการทดลองมี

ความสามารถลดปริมาณความเขมแสง และลดผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่สัมผัสกับผิวผลไดโดยตรง โดยมีคา

คะแนนเฉลี่ยความเสียหายของผลเนื่องจากแดดเผาและรอยขีดขวนอยูในชวง 2.0-2.8 คะแนน ซึ่งเปนไปในทํานอง

เดียวกับผลการทดลองของ Amarante et al. (2002) ที่พบวาการหอผลสาล่ีดวยวัสดุหอผลชนิดตาง ๆ ชวยลด

ตําหนิที่เกิดขึ้นบนผิวผลลงถึง 15 % และการคลุมผลกลวยดวยถุงพลาสติกที่ชวยปองกันผลกลวยจากการถูกแดด

เผาไดเชนกัน (Munasque et al., 1990) สวนคะแนนความเสียหายของผลเนื่องจากแมลงเขาทําลายมีความ

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งระหวางผลที่ไดรับการหอผลกับไมไดรับการหอ (Table 2) สอดคลองกับ

Treatments Fruit weight (g) Fruit width (cm) Fruit length (cm) 

Control 

Remay® 

Kraft paper 

Blue net 

Newsprint 

Telephone book paper (yellow) 

Zunfong® (yellow) 

Zunfong® (white) 

Polyethylene (white) 

Polyethylene (blue) 

722.40b1/ 

823.35ab 

732.50ab 

736.00ab 

        844.20a 

734.44ab 

730.90ab 

737.80ab 

777.85ab 

827.00ab 

  11.41ab1/ 

 11.46ab 

         11.19b 

 11.77ab 

         12.01a 

11.87ab 

11.82ab 

11.65ab 

11.97ab 

11.92ab 

  11.92ab1/ 

11.98ab 

11.94ab 

11.96ab 

12.07ab 

           11.85b 

11.98ab 

12.17ab 

           12.42a 

12.20ab 

F- test * * * 

CV (%) 15.12 6.67 4.36 
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การทดลองของอรพินท และ ณรงคชัย (2542) ที่พบวาการหอผลชมพูพันธุเพชรบุรีดวยถุงกระดาษ ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

และถุงผารีเมย สามารถปองกันการเขาทําลายของแมลงวันผลไมได เชนเดียวกับผลการทดลองในลิ้นจี่และแอปเปล 

(วีระชัย, 2523; Proctor and Lougheed, 1976)  
 

Table 2  Effects of bagged with different materials and nonbagged on defects caused by physical injury  

 and insects of Annona hybrid cv. ‘Phetch Pakchong’.         
 

** Significant difference at p < 0.01  
1/  Means in the same column followed by the common letter are not significantly different (p < 0.01) by DMRT 

 

ความสวางผิวผลของผลนอยหนาลูกผสมพันธุเพชรปากชองที่หอดวยวัสดุชนิดตาง ๆ และการไมหอผลมี

คาความสวางเพิ่มขึ้นในชวง 7 วันแรกหลังหอผล การหอผลดวยวัสดุหอผลชนิดตาง ๆ กับผลนอยหนาลูกผสมพันธุ

เพชรปากชองทําใหสีผิวผลดีกวาการไมหอผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Figure 1) เนื่องจากวัสดุหอผลมีผลตอการ

เปล่ียนแปลงบรรยากาศรอบผล ซึ่งเหมือนกับการหอผลมะมวงพันธุเคนทดวยถุงกระดาษสีน้ําตาล ที่พบวาถุง

กระดาษสีน้ําตาลมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณรงควัตถุของเปลือกผล คือทําใหมีปริมาณคลอโรฟลลทั้งหมด

ลดลง แตปริมาณแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นตามระยะการพัฒนาของผลไดดีกวาเมื่อเทียบกับการไมหอผล (Hofman et 

al., 1997; Estrada, 2004) นอกจากนี้แลวการหอผลลําไยดวยกระดาษหนังสือพิมพหนา 2 ชั้น สามารถชวยพัฒนา

คุณภาพของสีผิวลําไยใหมีคาความสวางมากกวาการไมหอชอผล (ธีรนุช, 2547)   

 

Treatments 
Defects caused by  physical 

injury (score) 
Defects caused by insects 

(score) 

Control 

Remay® 

Kraft paper 

Blue net 

Newsprint 

Telephone book paper (yellow) 

Zunfong® (yellow) 

Zunfong® (white) 

Polyethylene (white) 

Polyethylene (blue) 

  2.8a 1/ 

2.0b 

2.0b 

  2.5ab 

  2.4ab 

2.3b 

2.0b 

2.0b 

2.0b 

2.0b 

   2.3a1/ 

1.0b 

1.0b 

1.0b 

1.0b 

1.0b 

1.0b 

1.0b 

1.0b 

1.0b 

F- test ** ** 

CV (%) 17.00 13.51 
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*    Significant difference at p < 0.05  

 

Figure 1  Effects of bagged with different materials and nonbagged on peel color of Annona hybrid 

  cv. ‘Phetch  Pakchong’.          
 

น้ําหนักเนื้อและเปอรเซ็นตเนื้อผลสวนที่รับประทานไดของผลนอยหนาลูกผสมพันธุเพชรปากชองมีความ

แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยผลที่หอดวยถุงกระดาษหนังสือพิมพมีคาเฉลี่ยน้ําหนักเนื้อมากที่สุด สวนผล

ที่ไมไดรับการหอมีคาเฉลี่ยน้ําหนักเนื้อนอยที่สุด ผลที่หอดวยถุงรีเมยมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตเนื้อผลสวนที่รับประทาน

ไดมากที่สุด สวนผลที่ไมไดรับการหอผลมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตเนื้อผลสวนที่รับประทานไดนอยที่สุด (Table 3) อาจ

เปนเพราะวัสดุหอผลทําใหมีคาความชื้นสัมพัทธภายในถุงหอผลสูงขึ้น ทําใหผลสูญเสียน้ําจากการคายน้ํานอยลง 

การขยายขนาดของเซลลและผลจึงเกิดขึ้นไดมาก (Proctor and Lougheed, 1976) จึงทําใหผลนอยหนาลูกผสม

พันธุเพชรปากชองที่หอดวยวัสดุหอผลทั้ง 9 ชนิด มีน้ําหนักเนื้อและเปอรเซ็นตเนื้อผลของผลนอยหนาลูกผสมพันธุ

เพชรปากชองที่รับประทานไดมากกวาการไมหอผล  

 

 

 

 

 

ns 
ns 

    * 
 * 
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Table 3  Effects of bagged with different materials and nonbagged on pulp weight and percentage of  

 recovery of Annona hybrid cv. ‘Phetch Pakchong’.          

 

*  Significant difference at p < 0.05  
1/  Means in the same column followed by the common letter are not significantly different (p < 0.05) by DMRT 

 

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (soluble solids; SS) ในน้ําคั้นจากเนื้อผลนอยหนาลูกผสมพันธุเพชรปาก

ชองเมื่อผลสุกไมมีความแตกตางทางสถิติระหวางทรีทเมนต โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 17.73 -18.60 oBrix สําหรับ

ปริมาณกรดที่ไทเทรตได (titratable acidity; TA) ในน้ําคั้นจากเนื้อผลนอยหนาลูกผสมพันธุเพชรปากชองไมมีความ

แตกตางทางสถิติเชนเดียวกัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 0.21-0.23 % เชนเดียวกับคาสัดสวนปริมาณของแข็งที่

ละลายน้ําไดตอปริมาณกรดที่ไทเทรตได โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 80.86 - 84.42 (Table 4) ไดผลเชนเดียวกับการ

ทดลองของกวิศร และ สิริวรรณ (2545) ที่พบวาการหอผลฝร่ังพันธุเย็นสองไมทําใหปริมาณ SS TA สัดสวน SS/TA 

แตกตางกันทางสถิติ และการทดลองหอผลชมพูพันธุทับทิมจันทดวยวัสดุหอผลทั้งหมด 6 ชนิด ไมทําใหปริมาณ SS 

TA สัดสวน SS/TA แตกตางกันทางสถิติเชนเดียวกัน (เพทาย และ กวิศร, 2549) 

 

 

 

 

 

 

Treatments Pulp weight (g) Percentage of recovery (%) 

Control 

Remay® 

Kraft paper 

Blue net 

Newsprint 

Telephone book paper (yellow) 

Zunfong® (yellow) 

Zunfong® (white) 

Polyethylene (white) 

Polyethylene (blue) 

519.05b1/ 

                  619.80a 

527.50ab 

534.95ab 

                  622.20a 

529.84ab 

528.35ab 

530.37ab 

569.90ab 

606.93ab 

70.82b1/ 

                   75.07a 

72.00ab 

72.58ab 

73.69ab 

72.25ab 

72.36ab 

71.79ab 

73.10ab 

72.95ab 

F- test                        * * 

CV (%) 16.87 5.56 
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Table 4  Effects of bagged with different materials and nonbagged on soluble solids (SS), titratable  

 acidity (TA), and soluble solids / titratable acidity (SS/TA) of Annona hybrid                               

 cv. ‘Phetch Pakchong’.          

 

ns  Non significance 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
จากการทดลองหอผลดวยวัสดุ 9 ชนิด พบวาชวยใหความกวางและความยาวของผลเพิ่มขึ้น ผลที่หอดวย

ถุงกระดาษหนังสือพิมพมีความกวางผลมากที่สุด สวนการหอดวยถุงพลาสติกหูหิ้วสีขาวมีความยาวของผลมาก

ที่สุด การหอผลดวยวัสดุทั้ง 9 ชนิดชวยทําใหน้ําหนักของผลมากขึ้นกวาผลที่ไมไดหอผล โดยผลที่หอดวยถุง

กระดาษหนังสือพิมพมีน้ําหนักผลมากที่สุด การหอผลดวยถุงกระดาษสมุดโทรศัพทหนาเหลือง ชวยทําใหผิวผลมี

ความสวางมากกวาผลที่ไมไดรับการหอผลและการหอดวยวัสดุชนิดอื่น สวนปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ปริมาณ

กรดที่ไทเทรตได สัดสวนของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดตอปริมาณกรดที่ไทเทรตได มีคาเฉลี่ยไมแตกตางกัน

ทางสถิติในทุกส่ิงทดลอง การหอผลสามารถปองกันการเขาทําลายของโรคและแมลงได และลดความเสียหายของ

ผลจากรอยขีดขวนไดเมื่อเปรียบเทียบกับการไมหอผล จากผลการทดลองในครั้งนี้พบวาการหอผลนอยหนาลูกผสม

พันธุเพชรปากชองดวยถุงรีเมยมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากใหผลโดยภาพรวมดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการ

หอผลดวยวัสดุหอผลชนิดอื่น ๆ  

 

 

 

Treatments SS (oBrix) TA (%) SS/TA 

Control 

Remay® 

Kraft paper 

Blue net 

Newsprint 

Telephone book paper (yellow) 

Zunfong® (yellow) 

Zunfong® (white) 

Polyethylene (white) 

Polyethylene (blue) 

18.00 

18.60 

18.47 

18.22 

18.60 

18.52 

18.21 

17.90 

17.73 

18.10 

0.22 

0.23 

0.22 

0.22 

0.23 

0.22 

0.22 

0.22 

0.21 

0.22 

81.81 

80.86 

83.95 

82.81 

80.86 

84.18 

82.77 

81.36 

84.42 

82.27 

F- test ns ns ns 

CV (%) 4.62 4.72 2.53 
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