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บทคดัยอ่ 

การศกึษาการเปลีย่นแปลงทางกายภาพและเคมีของผลสม้พนัธุส์ายน า้ผึง้และสทีอง ระหวา่งการแก่และการสุก ท า
โดยเก็บเก่ียวผลสม้ทัง้สองสายพนัธุท์กุสปัดาห ์ เป็นเวลา 6 สปัดาห ์ ก่อนการเก็บเก่ียวทางการคา้ ท าการวดัการเปลีย่นแปลง
ของสเีปลอืก และวิเคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางเคมใีนน า้คัน้ของผลสม้ (ปรมิาณของแข็งที่ละลายน า้ได ้ คา่พเีอช ปรมิาณกรด
ทัง้หมดที่ไทเทรตได ้ และปรมิาณวิตามินซ)ี ผลการทดลองพบวา่ สเีปลอืกของผลสม้เปลีย่นจากสเีขยีวเป็นสเีหลอืงและสสีม้ 
เมื่อผลสม้เขา้สูร่ะยะการแก่และการสกุ โดยเปลอืกของผลสม้มีคา่ L และ Chroma เพิ่มขึน้ และคา่ Hue ลดลง นอกจากนีย้งั
พบวา่ในน า้คัน้ของผลสม้มีปรมิาณของแข็งที่ละลายน า้ไดแ้ละคา่พีเอชเพิ่มขึน้ แตป่รมิาณกรดทัง้หมดที่ไทเทรตไดแ้ละปรมิาณ
วิตามินซีลดลง เมื่อผลสม้เขา้สูร่ะยะการแก่และการสกุ โดยทั่วไปทัง้อตัราสว่นของปรมิาณของแข็งทัง้หมดที่ละลายน า้ไดต้อ่
ปรมิาณกรดทัง้หมดที่ไทเทรตได ้(อตัราสว่น TSS/TA) และคา่ BrimA ถกูน ามาใชเ้ป็นดรรชนกีารเก็บเก่ียวในการก าหนดรสชาติ
ของผลสม้ เมื่อผลสม้เขา้สูร่ะยะการแก่และการสกุน า้คัน้ของผลสม้มีอตัราสว่น TSS/TA และคา่ BrimA เพิ่มขึน้ โดยที่ระยะเวลา
เก็บเก่ียวทางการคา้ผลสม้พนัธุส์ายน า้ผึง้และสทีองมีอตัราสว่น TSS/TA เทา่กบั 16.23 และ 13.97 และคา่ BrimA เทา่กบั 
10.37 และ 10.07 ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: การเปลีย่นแปลงทางกายภาพและเคมี, ดรรชนีการเก็บเก่ียว, สม้พนัธุส์ายน า้ผึง้ 
 

Abstract 
The physical and chemical changes of tangerine fruit cv. Sai Num Phung and See Thong grown in 

Northern Thailand region during maturation and ripening periods were investigated.  The tangerine fruit were 
collected weekly for 6 weeks before commercial harvest.  Principal component analysis of peel color and juice 
data (total soluble solids, pH values, total titratable acidity and vitamin C content) showed characteristics of fruit 
during maturation and ripening  .The peel color of fruits changed from green to yellow or orange with increasing L 
and chroma values while hue value was decreasing during maturation and ripening.  Furthermore, total soluble 
solids and pH values increased, but total titratable acidity and vitamin C content decreased  .The total soluble 
solids to total titratability acidity ratio (TSS/TA ratio) and BrimA (Brix minus Acid) are used as maturity indices of 
tangerine fruit.  TSS/TA ratio and BrimA continuously increased during maturation and ripening.  At commercial 
harvesting time, Sai Num Phung and See Thong fruits had TSS/TA ratios of about 16.23 and 13.97 and BrimA of 
about 10.37 and 10.07, respectively. 
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