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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของสารเคลือบผิวจากเจลวานหางจระเขและกรดซิตริกตอคุณภาพของถั่วพูรวมกับ
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา โดยแบงถั่วพูเปน 6 ตัวอยางการทดลองไดแก ถั่วพูเคลือบเจลวานหางจระเขความ
เขมขน 25, 50 และ 75 เปอรเซนต (v/v) ถั่วพูจุมกรดซิตริกความเขมขน 0.05 และ 0.5 เปอรเซนต (w/v) และจุม
น้ําสะอาด (ตัวอยางควบคุม) เปนเวลา 1 นาที เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 และ 10 องศาเซลเซียส พบวาถั่วพูเคลือบเจ
ลวานหางจระเขและถั่วพูจุมกรดซิตริกเก็บที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถยืดอายุการเก็บและชะลอการ
เกิดสีน้ําตาลไดดีกวาอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส การเคลือบดวยเจลวานหางจระเขและการจุมกรดซิตริกสามารถ
ชะลอการเกิดสีน้ําตาล การออนตัวของเนื้อเยื่อและลดการสูญเสียน้ําหนักได โดยถั่วพูเคลือบดวยเจลวานหาง
จระเข 50 เปอรเซนต สามารถเก็บรักษาไดนานที่สุดคือ 15 วัน รองลงมาคือ ถั่วพูเคลือบดวยเจลวานหางจระเข
25 เปอรเซนต เก็บรักษาได 12 วัน ถั่วพูเคลือบดวยเจลวานหางจระเข 75 เปอรเซนต ถั่วพูจุมกรดซิตริก 0.05 และ
0.5 เปอรเซนต เก็บรักษาได 9 วัน ตามลําดับ
คําสําคัญ : ถั่วพู อุณหภูมิ วานหางจระเข กรดซิตริก

ABSTRACT
This research studied the effect of coating material from aloe vera gel and citric acid
combined with low temperature storage on quality of winged bean were studied. Six groups of
sample were treated as followed; winged bean coated with aloe vera gel concentration of 25, 50 and
75% (v/v), soaked in citric acid concentration of 0.05 and 0.5% (w/v) and control sample soaked in
clean water, soaking time 1 minute for every sample. Then, those samples were kept at 4°C and
10°C. The result showed that storage of winged bean soaking with aloe vera gel and citric acid at
10°C could prolong shelf-life and retard the browning color of sample as compared with at 4°C.
Winged bean coated with aloe vera gel and citric acid showed a delay in browning, wilt and weight
loss. Winged bean coating with 50% of aloe vera gel concentration could extend shelf-life to 15 days
of storage, whereas 25% of aloe vera gel was 12 days. The samples treated with 75% of aloe vera
gel, soaking in 0.05 and 0.5% of citric acid could extend the day of storage to 9 days.
Key Words : winged bean, temperature, aloe vera gel, citric acid
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คํานํา
ถั่วพู มีชื่อทางวิทยาศาสตร Psophocarpus tetragonolobus Linn. อยูในวงศเดียวกับถั่วอื่นๆ เชน ถั่ว
เขียว ถั่วฝกยาว เปนตน โดยถั่วพูมีชื่อเรียกหลายอยาง ไดแก winged bean, princess bean (เพ็ญธิรัตน, 2546)
เปนพืชลมลุก ดอกสีขาวอมมวง ผลเปนฝกแบนยาวมี 4 ปก ความยาวของฝกประมาณ 3-4 นิ้ว ภายในมีเมล็ด
กลมเรียบ ประเทศไทยนิยมนําถั่วพูมาประกอบอาหารประเภทยําหรือกินสด (สุธาทิพ, 2551) ถั่วพูเปนผักที่เสียได
เร็ว สูญเสียน้ําสูงทําใหเหี่ยวงายและเกิดสีน้ําตาลเร็วอายุการเก็บรักษาจึงคอนขางสั้น โดยทั่วไปขั้นตอนและ
อุณ หภู มิ ในการเก็ บ รัก ษาเปน ป จจั ยหลั กในการยื ด อายุซึ่ ง ผัก แตล ะประเภทอุ ณหภู มิก ารเก็บ ที่ เหมาะสมจะ
แตกตางกัน ขั้นตอนการลางผักดวยกรดออน เชน กรดซิตริกและการใชสารเคลือบผิวที่รับประทานได เชน วาน
หางจระเขเปนทางเลือกหนึ่งในการยืดอายุการเก็บรักษา
วานหางจระเขที่ปลูกในไทยมีชื่อวิทยาศาสตร Aloe barbadensis เปนพืชยืนตน ใบหนาและยาวมีสี
เขียว ใบยาวประมาณ 30 นิ้ว โคนใบใหญ ปลายใบแหลมและมีหนามแหลมตามริมครีบใบ เนื้อเยื่อภายในใบ
เปนวุนสีใส (Bozzi et. al., 2007) วานหางจระเขถูกใชกันมาอยางยาวนาน โดยมีคุณสมบัติในการบําบัดรักษา
บาดแผลของพืช (Eshun and He, 2004) ผลิตภัณฑของวานหางจระเขแบงออกไดเปนน้ํายางและเจลวานหาง
จระเข โดยน้ํายางมีสีเหลืองและรสขม เปนของเหลวที่ไหลซึมออกมาจาก pericyclic tubules ในสวนนอกผิวของ
ใบ สวนประกอบสําคัญของน้ํายางคือ อนุพันธของไฮดรอกซี่แอนทราซีน (hydroxyanthracene) และมีคุณสมบัติ
เปนยาระบาย สวนเจล
วานหางจระเขมีลักษณะเปนเจลใสไมมีสีอยูในใบสด ประกอบดวยน้ํามากกวา 98
เปอรเซนตและโพลีแซคคาไลด (polysaccharide) (Bozzi et. al., 2007) มีคาความเปนกรด-ดางประมาณ 4-5
(Smothers, 1983)
กรดซิตริก เปนกรดออนใชเพื่อการถนอมอาหาร ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวามีความปลอดภัยในการ
บริโภค และสามารถยอยสลายไดงายพบไดตามธรรมชาติโดยทั่วไปในผักและผลไมที่มีรสเปรี้ยว กรดซิตริกที่
ผลิตในปจจุบันอยูในรูปผลึก Monohydrate (C6H8O7.H2O) ซึ่งมีน้ําประกอบอยู 1 โมเลกุล มีสีใส ไมมีกลิ่น มีรส
เปรี้ยว สามารถละลายในน้ําเย็นมากกวาการละลายในน้ํารอน (สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย,
2554) ความเปนกรด-ดางมีผลตอปฏิกิริยาที่ผักเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล การเกิดเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส
(Polyphenol oxidases : PPO) ซึ่งเปนสารสีน้ําตาลจะถูกยับยั้งถาหากมีความเปนกรด-ดางต่ํา (จริงแท, 2550)
กรดซิตริกสามารถชะลอการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากกรดซิตริกมีสมบัติเปน acidulant และเปน chelating agent
สามารถกําจัดโลหะทองแดงออกจากโครงสรางของเอนไซม PPO ที่บริเวณ active site ทําใหรูปรางและโมเลกุล
ของเอนไซมเกิดการเปลี่ยนแปลงจนไมสามารถทํางานได (Duangmal and Owusu-Apenten, 1999) กรดซิตริก
สามารถควบคุมการเจริญของจุลินทรียในอาหารและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาได เมื่อความเปนกรด-ดาง
ต่ําลงจะทําใหพันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลของโปรตีนแยกออก เปนผลใหโครงสรางโมเลกุลของโปรตีนเกิดการ
คลายตัวซึ่งจะทําใหเอนไซมมีกิจกรรมลดนอยลง (King and Bolin, 1989)
งานวิจัยนี้มีแนวคิดใชเจลวานหางจระเขซึ่งเปนสารเคลือบผิวที่รับประทานไดและกรดซิตริกที่มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งจุลินทรียและลดการเกิดสีน้ําตาลรวมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของถั่วพู
เพื่อใหเกษตรกรหรือพอคาสามารถเก็บรักษาถั่วพูหลังการเก็บเกี่ยวในสภาพสดไดนานมากขึ้นกอนสงถึงผูบริโภค
และยังเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรตอไปในอนาคต
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อุปกรณและวิธีการ
1.การเตรียมสารเคลือบผิวจากวานหางจระเข
เลือกใบวานหางจระเขที่มีลักษณะสดสีเขียวทําความสะอาด ปอกเปลือกและหั่นเปนชิ้นเล็ก นําวุนสีใสที่
ปอกเปลือกแลวปนเปนเวลา 3 นาที แยกกากดวยผาขาวบางจะไดเจลวานหางจระเข 100 เปอรเซนต นําเจลวาน
หางจระเขผสมกับน้ําสะอาดใหไดความเขมขน 25, 50 และ 75 เปอรเซนต (v/v)
2. การเตรียมกรดซิตริก
นํากรดซิตริก (food grade) ละลายในน้ําสะอาดใหมีความเขมขน 0.05 และ 0.5 เปอรเซนต (w/v)
3. การเตรียมวัตถุดิบ
เลือกถั่วพูที่มีลักษณะสด สีเขียว ไมมีรอยแมลงกัดหรือมีบาดแผลลางน้ําใหสะอาดแบงถั่วพูเปน 6 กลุม
กลุมละประมาณ 100 ± 3 กรัม ดังนี้ กลุมที่ 1 จุมในน้ําสะอาด (ตัวอยางควบคุม) กลุมที่ 2 จุมในเจลวานหาง
จระเข 25 เปอรเซนต กลุมที่ 3 จุมในเจลวานหางจระเข 50 เปอรเซนต กลุมที่ 4 จุมในเจลวานหางจระเข 75 เปอร
เซนต กลุมที่ 5 จุมในกรดซิตริกความเขมขน 0.05 เปอรเซนต และกลุมที่ 6 จุมในกรดซิตริกความเขมขน 0.5
เปอรเซนต โดยทุกกลุมใชเวลาในการจุม 1 นาที และนําขึ้นมาทิ้งไวใหสะเด็ดน้ํา 5-10 นาที จากนั้นบรรจุใน
ถุงพลาสติก Low Density Polyethylene (LDPE) หนา 0.2 มิลลิเมตร ขนาด 2x18 นิ้ว ปดผนึกและเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4 และ 10 องศาเซลเซียส ทําการตรวจวิเคราะหผลการทดลองทุก 3 วัน
4. บันทึกผลการทดลองดังตอไปนี้
• ตรวจวั ด ปริ ม าณก า ซออกซิ เ จนและก า ซคาร บ อนไดออกไซด โดยใช เ ครื่ อ ง Checkpoint
Handheld Gas Analyser วัดปริมาณกาซคาที่อานไดเปนรอยละของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและกาซ
ออกซิเจน
• รอยละของการสูญเสียน้ําหนัก โดยทําการชั่งน้ําหนักเริ่มตนและหลังการเก็บรักษาบันทึกคาที่
ไดหนวยเปนกรัมคํานวณรอยละการสูญเสียน้ําหนักดังนี้
รอยละการสูญเสียน้ําหนัก = น้ําหนักเริ่มตน – น้ําหนักหลังการเก็บรักษา x 100
น้ําหนักเริ่มตน
• วัดคาความแนนเนื้อ ใชหัววัด Warner-Bratzler Blade ความเร็วในการตัด 10 มิลลิเมตรตอ
วินาที ความหนาใบมีด 3 มิลลิเมตร คาแรงที่วัดไดหนวยเปนนิวตัน (Krebbers et. al., 2010)
• ติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ทําการตรวจวัดดวยการใหคะแนนตามลักษณะ
ปรากฏในระหวางการเก็บรักษา โดยคะแนนแบงตามระดับการเปลี่ยนแปลง 5 ระดับดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง
สีเขียวสดแข็งกรอบผิวเปนมันเงา ระดับ 4 หมายถึง สีซีดลงผิวแหงไมเปนมันเงา ระดับ 3 หมายถึง เกิดสีน้ําตาล
บริเวณขอบ ระดับ 2 หมายถึง เกิดสีน้ําตาลที่แกนกลางและมีสีน้ําตาลบริเวณขอบเพิ่มมากขึ้น ระดับ 1 หมายถึง
เกิดสีน้ําตาลทั่วทั้งฝก
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ผลการทดลองและวิจารณ
ผลของอุณหภูมิและสารเคลือบผิวตอปริมาณกาซออกซิเจนและกาซคารบอนไดออกไซด
จากการตรวจวัดปริมาณกาซออกซิเจนและกาซคารบอนไดออกไซดในถุงที่บรรจุผักตัวอยาง พบวาเมื่อ
เวลาการเก็ บ รั ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น ปริ ม าณก า ซออกซิ เ จนลดลงเนื่ อ งจากถู ก ใช ใ นการหายใจและปริ ม าณก า ซ
คารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นเนื่องจากถูกปลดปลอยออกมา วันแรกของการเก็บรักษามีปริมาณกาซออกซิเจนอยู
ในชวง 11.9-14.1 เปอรเซนต เมื่อถึงวันที่ 9 พบวามีปริมาณลดลงอยูในชวง 2.7-8.8 เปอรเซนต ที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส ถั่วพูเคลือบ เจลวานหางจระเข 25 เปอรเซนตมีปริมาณกาซออกซิเจนมากที่สุด (8.8 เปอรเซนต)
และถั่วพูจุมกรดซิตริก 0.05 เปอรเซนตมีปริมาณออกซิเจนนอยที่สุด (7.3 เปอรเซนต) ที่อุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส พบวาถั่วพูเคลือบเจลวานหางจระเข 25 เปอรเซนต มีปริมาณกาซออกซิเจนมากที่สุด (6.3เปอรเซนต)
และถั่วพูจุมกรดซิตริก 0.5 เปอรเซนต มีปริมาณกาซออกซิเจนนอยที่สุด (2.7 เปอรเซนต) ปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดในวันแรกของการเก็บรักษามีคาอยูในชวง 2.6-4.0 เปอรเซนต ในวันที่ 9 ของการเก็บรักษา
พบวามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอยูในชวง 7.6-10.0 เปอรเซนต ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตัวอยางควบคุมมี
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดมากที่สุด (9.3 เปอรเซนต) และถั่วพูจุมกรดซิตริก 0.5 เปอรเซนต มีปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดนอยที่สุด (7.6 เปอรเซนต) ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ตัวอยางควบคุมมีปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดมากที่สุด (10.0 เปอรเซนต) และถั่วพูเคลือบเจลวานหางจระเข 25 เปอรเซนต มีปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดนอยที่สุด (9.1 เปอรเซนต) ดังแสดงในภาพที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณกาซที่ใชในการ
หายใจของทั้งสองอุณหภูมิจะเห็นไดวาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีการใชกาซออกซิเจนและคายกาซ
คารบอนไดออกไซดต่ํากวาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นั่นคือการเก็บรักษาที่ 4 องศาเซลเซียส ชวยลดอัตรา
การหายใจของถั่วพู สอดคลองกับงานวิจัยของ Balandran-Quintana et al. (2003) ไดทําการเก็บรักษา
Zucchini fruit ที่อุณหภูมิ 2.5 และ 10 องศาเซลเซียส พบวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2.5 องศาเซลเซียส มีการ
เพิ่มขึ้นของกาซคารบอนไดออกไซดและมีอัตราการหายใจต่ํากวาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส
(a)

(b)

Figure 1 Effect of aloe vera gel and citric acid on concentration of CO2 and O2 during storage at 4 °C
(a) and 10 °C (b) O2 Control (
), O2 Aloe Vera 25% ( ), O2 Aloe Vera 50% ( ), O2 Aloe
),
Vera 75% (
), O2 Citric Acid 0.05% ( ), O2 Citric Acid 0.5% ( ), CO2 Control (
CO2 Aloe Vera 25% ( ), CO2 Aloe Vera 50% ( ), CO2 Aloe Vera 75% (
), CO2 Citric Acid
0.05% (
), CO2 Citric Acid 0.5% ( )
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ผลของอุณหภูมิและสารเคลือบผิวตอรอยละการสูญเสียน้ําหนักของถั่วพู
สําหรับรอยละการสูญเสียน้ําหนักของถั่วพู เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 และ 10 องศาเซลเซียส พบวา
ตัวอยางควบคุมมีการสูญเสียน้ําหนักมากที่สุดและถั่วพูเคลือบเจลวานหางจระเข 50 เปอรเซนต สูญเสียน้ําหนัก
นอยที่สุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา การเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตัวอยางควบคุมสูญเสียน้ําหนักรอย
ละ 4.44 และถั่วพูเคลือบเจลวานหางจระเข 50 เปอรเซนตสูญเสียน้ําหนักรอยละ 1.8 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10
องศาเซลเซียส ตัวอยางควบคุมสูญเสียน้ําหนักรอยละ 10.1 และถั่วพูเคลือบเจลวานหางจระเข 50 เปอรเซนต
สูญเสียน้ําหนักรอยละ 2.7 เมื่อระยะเวลาการเก็บผานไป 9 วัน ดังแสดงในภาพที่ 2 การสูญเสียน้ําหนักของถั่วพูมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น เนื่องจากถั่วพูเปนผลิตผลสดที่ตองมีการหายใจและคาย
น้ําอยูตลอดเวลา การเก็บรักษาที่ 4 องศาเซลเซียส สามารถลดการสูญเสียน้ําหนักของถั่วพูไดดีกวา 10 องศา
เซลเซียส เนื่องจากอุณหภูมิต่ําชวยชะลอกระบวนการเมทาบอลิซึมของผลผลิต (จริงแท, 2549) แตการเก็บรักษา
ในอุ ณ หภู มิ ต่ํ า ที่ ไ ม เ หมาะกั บ ชนิ ด ของผั ก จะทํ า ให เ กิ ด การเสื่ อ มเสี ย เนื่ อ งจากอาการสะท า นหนาวและหยุ ด
กระบวนการเมทาบอลิซึมของผัก การเคลือบดวยเจลวานหางจระเขชวยลดการสูญเสียน้ําหนักไดสอดคลองกับ
การทดลองของ Martinez-Romero et al. (2006) ที่ไดศึกษาการเคลือบผิวเชอรรี่หวานดวยเจลวานหางจระเข
พบวาเชอรรี่หวานที่เคลือบผิวดวยเจลวานหางจระเขมีการสูญเสียน้ําหนักนอยกวาเชอรรี่หวานที่ไมไดเคลือบผิว
การเคลือบผิวที่มีความเขมขนต่ําจะลดการสูญเสียน้ําหนักไดนอยแตถาใชความเขมขนที่สูงจนเกินไปจะทําให
เนื้อเยื่อขาดกาซออกซิเจนทําใหผลิตผลเสื่อมเสียไดเร็วยิ่งขึ้น (Arthey, 1975)
(a)

(b)

Figure 2 Effect of aloe vera gel and citric acid on weight loss during storage at 4 °C (a) and 10 °C (b)
Control (
), Aloe Vera 25% (
), Aloe Vera 50% (
), Aloe Vera 75% (
), Citric Acid
0.05% (
), Citric Acid 0.5% (
)
ผลของอุณหภูมิและสารเคลือบผิวตอความแนนเนื้อของถั่วพู
ความแนนเนื้อของถั่วพูในระหวางการเก็บรักษา พบวามีแนวโนมลดนอยลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษา
นานขึ้น เมื่อเวลาผานไป 9 วัน ตัวอยางควบคุมมีความแนนเนื้อนอยที่สุดและถั่วพูเคลือบเจลวานหางจระเข 50
เปอรเซนต มีความแนนเนื้อมากที่สุด โดยวันแรกของการเก็บรักษาถั่วพูมีความแนนเนื้ออยูในชวง 44.36-45.71
นิวตัน ที่อุณหภูมิ 4 และ 10 องศาเซลเซียส ตัวอยางควบคุมมีความแนนเนื้อ 26.72 และ 32.66 นิวตัน ตามลําดับ
ถั่วพูเคลือบเจลวานหางจระเข 50 เปอรเซนตมีความแนนเนื้อ 36.68 และ 38.71 นิวตัน ตามลําดับ ดังแสดงใน
ภาพที่ 3 ความแนนเนื้อของถั่วพูมีคาลดนอยลง เนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ําและไมไดรับน้ําชดเชยกับที่เสียไปจึง
ทําใหเกิดการเหี่ยวและผนังเนื้อเยื่อออนตัว (เพ็ญธิรัตน, 2546) การเก็บรักษาที่ 10 องศาเซลเซียส มีความแนน
เนื้อมากกวา 4 องศาเซลเซียส เนื่องจากการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไมเหมาะสมมีผลทําใหเนื้อเยื่อสูญเสียน้ําออก
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สูบรรยากาศทําใหสูญเสียความเตง (turgidity) ของเซลลและบางครั้งอาจเกิดการยุบตัวของเนื้อเยื่อ (สายชล,
2549) สอดคลองกับงานวิจัยของ Ali et al. (2010) ที่ไดทําการทดลองเคลือบผิวมะเขือเทศดวย Gum Arabic
และวัดคาความแนนเนื้อ พบวาเมื่อเวลาการเก็บรักษามากขึ้นจะทําใหความแนนเนื้อลดนอยลง โดยมะเขือเทศที่
ไมไดเคลือบผิวมีความแนนเนื้อลดลงมากที่สุด
(b)
(a)

Figure 3 Effect of aloe vera gel and citric acid on texture during storage at 4 °C (a) and 10 °C (b)
Control (
), Aloe Vera 25% (
), Aloe Vera 50% (
), Aloe Vera 75% (
), Citric Acid
0.05% (
), Citric Acid 0.5% (
)
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของถั่วพูในระหวางการเก็บรักษา
การติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพดวยระดับคะแนน 1-5 ดังแสดงในภาพที่ 4 พบวา
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตัวอยางควบคุมมีระยะเวลาการเก็บรักษานอยที่สุดคือ 2 วัน และถั่วพูเคลือบ
เจลวานหางจระเข 50 เปอรเซนตเก็บรักษาไดนานที่สุดคือ 6 วัน การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส
ตัวอยางควบคุมเก็บรักษาไดนอยที่สุดคือ ประมาณ 3 วัน ถั่วพูเคลือบเจลวานหางจระเข 50 เปอรเซนตเก็บรักษา
ไดนานที่สุดคือ 15 วัน และถั่วพูจุมกรดซิตริก 0.05 และ 0.5 เปอรเซนต เกิดสีน้ําตาลชากวาตัวอยางควบคุมทั้ง
สองอุณหภูมิ ดังแสดงในภาพที่ 5 สอดคลองกับการทดลองของ สุดสายชล และ นันทวัน (2552) ที่ไดทําการ
ทดลองผลของน้ําสมสายชู กรดซิตริกและโซเดียมไบคารบอเนตเพื่อลด Salmonella Typhimurium บนใบ
สะระแหนพบวาน้ําสมสายชูและกรดซิตริก สามารถลดเชื้อจุลินทรียไดดีที่สุดและกรดซิตริกสามารถชะลอการเกิด
สีน้ําตาลในผักไดดี ที่สุด การเคลือบผิวถั่วพูดวยเจลวานหางจระเขสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดดีกวาถั่วพูที่
ไมไดทําการเคลือบผิว เนื่องจากการใชสารเคลือบผิวสามารถควบคุมอัตราการหายใจ ลดความเสียหายและ
ความผิดปกติทางสรีรวิทยาได (Hagenmaier and Shew, 1992)

level 5
level 4
level 3
level 2
Figure 4 Level of winged bean physical appearance during storage of level 1 – level 5
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Figure 5 Effect of aloe vera gel and citric acid on physical changes during storage at 4 °C (a) and 10
°C (b)Control ( ), Aloe Vera 25% ( ), Aloe Vera 50% ( ), Aloe Vera 75% ( ), Citric Acid 0.05%
( ), Citric Acid 0.5% ( )

สรุปผลและเสนอแนะ
การเก็บรักษาถั่วพูที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สามารถลดอัตราการหายใจ ลดการสูญเสียน้ําหนักและมี
ความแนนเนื้อนอยกวาการเก็บรักษาที่ 10 องศาเซลเซียส แตที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีระยะเวลาการเก็บ
รักษาสั้นกวาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เนื่องจากเกิดอาการสะทานหนาว ถั่วพูเคลือบดวยเจลวานหางจระเข
และจุมกรดซิตริกชวยชะลอการเกิดสีน้ําตาล ลดการออนตัวของเนื้อเยื่อและลดการสูญเสียน้ําหนัก โดยถั่วพู
เคลือบเจลวานหางจระเข 50 เปอรเซนต เก็บรักษาไดนานที่สุดคือ 15 วัน รองลงมาคือ 25 เปอรเซนต เก็บรักษา
ได 12 วัน ถั่วพูเคลือบ เจลวานหางจระเข 75 เปอรเซนตและถั่วพูจุมกรดซิตริก 0.05 และ 0.5 เปอรเซนต
เก็บรักษาไดนาน 9 วัน และตัวควบคุมเก็บรักษาไดนาน 3 วัน ตามลําดับ โดยอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียส เปน
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษา สําหรับเจลวานหางจระเขไมควรปลอยทิ้งไวนานจนเกินไปเพราะจะเกิดการ
สลายตัวของเจลทําใหมีความสามารถในการเคลือบผิวลดลงและไมควรบรรจุถั่วพูมากเกินไปเนื่องจากจะทําให
เกิดการหายใจแบบไมใชออกซิเจนสงผลใหเกิดการเสื่อมเสียไดเร็วขึ้นกวาปกติ
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