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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีบาง

ประการของผลลิ้นจี่หลังผานการแชดวยกรดซิตริก 2 เปอรเซ็นต หรือเคลือบดวยเจลาติน 3 

เปอรเซ็นต หรือแชดวยกรดซิตริก 2 เปอรเซ็นตรวมกับการเคลือบดวยเจลาติน 3 เปอรเซ็นต 

โดยมีชุดควบคุมคือการแชในน้ํากลั่นและใชระยะเวลาในการแชคือ 10 นาที แลวเก็บรักษาไว

ท่ีอุณหภูมิ 13±1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 วัน ผลการวิจัยพบวากรดซิตริกความเขมขน 2 

เปอรเซ็นตสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงเปนสีน้ําตาลของเปลือกผลไดดีท่ีสุดเนื่องจากมี

คะแนนประเมินคุณภาพทางการบริโภคดานสีเปลือกผลมากกวาและไมพบการเกิดโรคเม่ือ

เทียบกับชุดท่ีเคลือบดวยเจลาตินความเขมขน 3 เปอรเซ็นตรวมกับกรดซิตริกความเขมขน 2 

เปอรเซ็นต และชุดควบคุม แตอยางไรก็ตามพบวาผลลิ้นจี่ท่ีเก็บรักษาทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นต

การสูญเสียน้ําหนัก ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ําได และปริมาณกรดท่ีไตเตรทไดไม

แตกตางกันทางสถิติ  

 

คําสําคัญ : ลิ้นจี่ เจลาติน กรดซิตริก 
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ABSTRACT 

  The research was aimed at studying the changes of some physical and 

chemical qualities of litchi fruits after soaked with 2% citric acid, coated with 3% 

gelatin, soaked with 2% citric acid in combination with coated with 3% gelatin or 

soaked in distilled water (control) for 10 minutes and kept at 13±1°C for 20 days. 

The research was found that litchi fruits soaked in 2% citric acid delayed peel 

browning. The treatment had higher consumption quality of color and had lower fruit 

disease decay than other treatments. However, weight loss, total soluble solids and 

titratable acidity were not statistically differences among treatments.  

 

Keywords: litchi, gelatin, citric acid 

 

1. บทนํา 

ลิ้นจี่พันธุฮงฮวยเปนสายพันธุท่ีนิยมปลูกในแถบภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม 

ลําพูน เปนพันธุท่ีเจริญเติบโตเร็ว ใหผลดก และมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง เปลือกผลมีสีแดงอมชมพู 

รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กนอยจึงเปนท่ีชื่นชอบของผูบริโภค แตเนื่องจากลิ้นจี่พันธุฮงฮวยมีเปลือกผล

บาง เกิดบาดแผลไดงาย เม่ือเวลาผานไปหลังจากเก็บเก่ียวออกมาจากตนพบวาสีเปลือกของผลจะ

เปลี่ยนจากสีแดงอมชมพูเปนสีน้ําตาลและมีเชื้อราข้ึน ทําใหไมเปนท่ีตองการของผูบริโภค ไดมี

การศึกษาวิธียืดอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่หลายวิธี เชน การใชสารเคลือบผิว (ศศิกานต เกิดแสง

สุริยงค และคณะ, 2550; Sultan, 2014) หรือการแชในสารละลายกรดชนิดตาง ๆ (อุไรวรรณ เทิด

บารมี, 2543; Zheng  and Tian, 2006; Deval et al., 2014) เพ่ือลดการสูญเสียน้ําและรักษาสี

แดงของเปลือกผลเอาไว ซ่ึงใหผลการทดลองท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้นผูทําวิจัยจึงศึกษาการยืดอายุ

เก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใชวิธีการแชในสารละลายกรดซิตริกรวมกับการเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวท่ี

บริโภคไดบางชนิด 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาวิธีการยืดอายุเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใชวิธีการแชในสารละลายกรดซิตริกและการ

เคลือบผิวดวยเจลาติน กอนเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 13+1 องศาเซลเซียส 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

ใชผลลิ้นจี่สายพันธุฮงฮวยระยะตัดจําหนาย ซ่ึงมีอายุประมาณ 12 สัปดาหหลังติด

ผล เปลือกผลมีสีแดงเกิน 90 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีท้ังผล จากสวนเกษตรกรในจังหวัดลําพูน 

นํามาท่ีหองปฏิบัติการภายในเวลาไมเกิน 3 ชั่วโมงหลังเก็บเก่ียวจากตน คัดขนาดลิ้นจี่ท่ีแก

จัด ผลมีขนาดใกลเคียงกัน ไมมีรอยแผลหรือตําหนิจากโรคและแมลง ตัดกานออกใหเหลือ

ประมาณ 0.3 เซนติเมตร นําไปแชในสารละลายกรรมวิธีตาง ๆ ไดแก ชุด ควบคุม (น้ํากลั่น), 

2% citric acid, 3% gelatin และ 2% citric acid รวมกับ 3% gelatin เปนเวลา 10 นาที 

แลวนํามาผึ่งแหง จัดลิ้นจี่ใสถาด หุมดวยพลาสติกใส PVC เก็บไวท่ีอุณหภูมิ 13+1 องศา

เซลเซียสเปนเวลานาน 20 วัน วัดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีบางประการ 

รวมท้ังประเมินคุณภาพทางการบริโภคทุก 5 วัน แตละชุดกรรมวิธีทดลองมี 3 ซํ้า ซํ้าละ 50 

ผล วัดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบางประการ ไดแก เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก 

(%weight loss) โดยชั่งน้ําหนักของลิ้นจี่แตละถาดของทุกกรรมวิธี ทุก 5 วัน และคํานวณ

เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักเทียบกับน้ําหนักเริ่มตน วัดเปอรเซ็นตการเกิดโรค (Molding) 

โดยพิจารณาจากผลลิ้นจี่เริ่มมีน้ําซึมออกมาและการปรากฏของเสนใยเชื้อราท่ีสามารถเห็น

ดวยตาเปลา  

วัดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีบางประการ ไดแก ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ํา

ได (total soluble solids; TSS) โดยใชเครื่อง hand refractometer (ATAGO Model - 

1) มีหนวยเปน ๐Brix วัดปริมาณกรดท่ีไตเตรทได (titratable acidity; TA) โดยการไตเตรท

กับสารละลายมาตรฐาน NaOH (0.1N) และมีฟนอลฟทาลีนเปนอินดิเคเตอร แลวคํานวณหา

เปอร เ ซ็นตกรดในรูปกรดมาลิก วัดปริมาณรงควัตถุแอนโทไซยานินท้ังหมด (total 

anthocyanin content) ในเปลือกผลลิ้นจี่โดยสกัดแอนโทไซยานินตามวิธีของ Ranganna 

(1997) ซ่ึงแชเปลือกผลลิ้นจี่ในสารละลาย ethanolic HCI เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนําไปวัด

คาการดูดกลืนคลื่นแสงท่ีความยาวคลื่น 535 นาโนเมตร รายงานคาในหนวยมิลลิกรัม/100 

กรัมน้ําหนักสด  

การประเมินคุณภาพในการบริโภค ใชผูทดสอบชิมจํานวน 5 คน คนละ 3 ซํ้า ซ่ึงเปน

บุคคลท่ีมีการฝกประเมินมากอนและเปนบุคคลเดิมตลอดการประเมินทุกครั้ง โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

การประเมินดานสีเปลือก มีคะแนน 1-5 (1 = สีน้ําตาลท้ังผล, 2 = สีน้ําตาล ¾ ของ

ผล, 3 = สีน้ําตาล ½ ของผล, 4 = สีน้ําตาล ¼ ของผล,5 = สีแดงเหมือนลิ้นจี่สด) การ

ประเมินดานกลิ่น มีคะแนน 1-3 (1 = มีกลิ่นแปลกปลอม กลิ่นไมพึงประสงค, 2 = มีกลิ่น
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แปลกปลอมเล็กนอยแตยอมรับได, 3 = มีกลิ่นลิ้นจี่สด ไมมีกลิ่นแปลกปลอม กลิ่นไมพึงประสงค) การ

ประเมินดานเนื้อสัมผัส มีคะแนน 1-4 (1= เนื้อนิ่มและเละ, 2 = เนื้อนิ่มแตไมเละ, 3 = เนื้อคอนขาง

แนนและเหนียว, 4 = เนื้อแนน กรอบ ไมเละ) การประเมินความชอบโดยรวม มีคะแนน 1-9 (1 = ไม

ชอบมากท่ีสุด, 2 = ไมชอบมาก, 3 = ไมชอบปานกลาง, 4 = ไมชอบเล็กนอย, 5 = เฉย ๆ, 6 = ชอบ

เล็กนอย, 7 = ชอบปานกลาง, 8 = ชอบมาก, 9 = ชอบมากท่ีสุด) 

วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของคาท่ีวัดไดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 

Package for the Social Science for Windows) ท่ีระดับนัยสําคัญ P ≤ 0.05 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบางประการและผลประเมินคุณภาพทางการ

บริโภคของผลลิ้นจี่ในแตละชุดการทดลอง (ตารางท่ี 1) พบวาการสูญเสียน้ําหนักของผลลิ้นจี่ท้ัง 4 ชุด

การทดลองมีคาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 9.36 เปอรเซ็นต และไมมีความแตกตางทางสถิติแตอยางใด ซ่ึงการ

สูญเสียน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบทางเคมีท่ีเปนสารโมเลกุลขนาดเล็ก

ชนิดตาง ๆ เชนน้ําตาล นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการหายใจและการผลิตเอทิลีน รวมท้ังจากรอยแตก

ตามธรรมชาติของเปลือกผลลิ้นจี่ท่ีเกิดตั้งแตชวงการพัฒนาของผลและขยายเพ่ิมข้ึนภายหลังการเก็บ

เก่ียวซ่ึงทําใหมีการคายน้ําเพ่ิมข้ึน (Underhill and Critchley, 1993) จากการทดลองแสดงใหเห็นวา

การเคลือบผลลิ้นจี่ดวยเจลาติน 3 เปอรเซ็นต ไมสามารถชะลอการสูญเสียน้ําหนักของผลลิ้นจี่ได 

แมวาจะเคยมีรายงานวาใหผลดีตอการยืดอายุการเก็บรักษามะมวง (Gol and Rao, 2014) และ เชอรี่

สเปน (Minh, 2014) ก็ตาม ท้ังนี้สันนิษฐานวาเปนเพราะลักษณะเปลือกผลลิ้นจี่พันธุฮงฮวยท่ีมีหนาม

จํานวนมาก ทําใหการเคลือบผลเปนไปอยางไมท่ัวถึงจึงไมสามารถลดการคายน้ําของเปลือกผลได จาก

การวิจัยพบวาตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 20 วัน ผลลิ้นจี่ชุดท่ีผานการแชในสารละลายกรดซิ

ตริกและชุดท่ีเคลือบดวยเจลาติน ไมพบการเกิดโรคแตอยางใด ขณะท่ีในชุดควบคุมพบการเกิดเชื้อรา

แลวมีการลุกลามของเชื้อบนผลอยางรวดเร็ว ทําใหผลเนาเสียท้ังผล  

จากผลการประเมินคุณภาพดานสีเปลือก (ตารางท่ี 1) พบวาคะแนนการประเมินคุณภาพ

ดานสีเปลือกของผลลิ้นจี่ท้ัง 4 ชุดการทดลองมีคาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือสิ้นสุด

ระยะเวลาการเก็บรักษานาน 20 วัน พบวาผลลิ้นจี่ท่ีผานการเคลือบดวยเจลาติน และแชดวยกรดซิ

ตริกรวมกับเคลือบดวยเจลาตินมีคาตํ่าสุด โดยมีผลคะแนนการประเมินเทากับ 1.00 สวนชุดท่ีแชดวย

กรดซิตริกมีคาสูงสุด โดยมีผลคะแนนการประเมินเทากับ 1.47 สอดคลองกับรายงานของศิวาพร ศิว

เวช (2546) ท่ีระบุวากรดซิตริกสามารถชะลอการเกิดสีน้ําตาลในกลวยและแอปเปลได เนื่องจากกรดซิ

ตริกนอกจากไปชวยปรับความเปนกรดดางแลว ยังไปรวมตัวกับโลหะท่ีปนเปอนมาทําใหเกิด
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สารประกอบเชิงซอนทําใหกรดแอสคอรบิกท่ีมีอยูตามธรรมชาติในผักหรือผลไมใหคงตัวดีข้ึน 

ซ่ึงจะมีผลตอเนื่องไปถึงความคงตัวของสี กลิ่น รส ของผลิตภัณฑ นอกจากนี้สารละลายกรดซิ

ตริกยังมีคุณสมบัติเปน acidulant ท่ีดี สามารถยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลได เพราะในสภาพท่ี

เปนกรดจะทําใหรงควัตถุแอนโทไซยานินท่ีใหสีแดงในเปลือกผลมีโครงสรางท่ีเสถียรและถูก

ทําลายไดยาก (Markakis, 1982) และจากการศึกษาของ Yue-Ming et al. (1997) พบวา

คากิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase, PPO) ท่ีเรงการ

เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลของผลไมจะถูกยับยั้งโดยสมบูรณท่ี pH ต่ํากวา 4.2 นอกจากนี้ในสภาพ

เปนกรด โปรตีนท่ีเปนสวนประกอบของเอนไซมเปอรออกซิเดส (peroxidase, POD) ซ่ึงเปน

เอนไซมอีกชนิดหนึ่งท่ีเรงการเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลในผลไมจะยังไดรับความเสียหายและ

สูญเสียคากิจกรรมลงอีกดวย 

จากผลการประเมินคุณภาพดานกลิ่น พบวามีคาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 20 วัน ลิ้นจี่ชุดท่ีแชกรดซิตริกรวมกับเคลือบ

ดวยเจลาตินมีคาต่ําสุด โดยมีผลคะแนนการประเมินเทากับ 1.73 และ ลิ้นจี่ชุดท่ีแชดวยกรด

ซิตริกมีคาสูงสุด โดยมีผลคะแนนการประเมินเทากับ 2.40 ซ่ึงผลการประเมินนี้สอดคลองกับ

ผลการประเมินดานสีเปลือก แสดงใหเห็นวาสารเคมีท่ีใชในการทดลองมีผลกระทบตอ

คุณภาพในการบริโภคภายในผลดวย โดยการเคลือบดวยเจลาตินอาจไปรบกวนกระบวนการ

หายใจของผลลิ้นจี่ โดยทําใหกาซออกซิเจนผานเขาไปในผลไดนอยลงไมเพียงพอตอการ

หายใจ และอาจเกิดการสะสมกาซคารบอนไดออกไซดข้ึนภายใน สงผลใหเกิดการหายใจแบบ

ไมใชออกซิเจน และเกิดสารอะเซตัลดีไฮดท่ีมีกลิ่นเหม็นหืนข้ึนมา สําหรับผลการประเมิน

คุณภาพดานเนื้อสัมผัส พบวามีคาการประเมินคุณภาพดานเนื้อสัมผัส ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติในทุกชุดการทดลอง ขณะท่ีผลการประเมินความชอบโดยรวม พบวามีคาท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 20 วัน โดยลิ้นจี่

ชุดท่ีแชดวยน้ํากลั่น (ชุดควบคุม) มีคาต่ําสุดโดยมีผลคะแนนการประเมินเทากับ 6.27 ขณะท่ี

ลิ้นจี่ชุดท่ีแชดวยกรดซิตริกมีคาสูงสุด โดยมีผลคะแนนการประเมินเทากับ 7.33 ซ่ึงจากผล

การประเมินนี้ชี้วาผูบริโภคใหความสําคัญกับสีเปลือกผลลิ้นจี่มากท่ีสุด สอดคลองกับความ

เปนจริงท่ีวาการตัดสินใจซ้ือลิ้นจี่ของผูบริโภคจะดูจากลักษณะภายนอกกอน 

 

ตารางท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบางประการและคะแนนการประเมินคุณภาพทางการ               

บริโภคของผลลิ้นจี่ท่ีผานการแชในกรดซิตริกและเคลือบดวยเจลาตินแลวเก็บรักษาท่ี               

อุณหภูมิ 13+1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 วัน 
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ชุดการทดลอง การสญูเสยี

นํ้าหนัก 

(%) 

การเกิดโรค 

(%) 

คะแนนประเมินคณุภาพทางการบริโภค 

สีเปลือก กลิ่น เน้ือสัมผัส ความชอบ

โดยรวม 

ชุดควบคุม 9.10+1.31a 4.76+0.12b 1.33+0.49a 2.33+0.90ab 2.33+0.49a 6.27+1.49b 

2% citric 

acid 

9.12+1.58a 0.00+0.00c 1.47+0.52a 2.40+0.83a 2.33+0.49a 7.33+0.62a 

3% gelatin 9.38+1.57a 0.00+0.00c 1.00+0.00b 1.80+0.56ab 2.33+0.49a 7.07+0.88ab 

2% citric 

acid + 3% 

gelatin 

9.82+1.31a 9.52+0.47a 1.00+0.00b 1.73+0.59b 2.33+0.49a 7.00+1.60ab 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยท่ีกํากับดวยตัวอักษรในแนวตั้งท่ีตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

                  (P≤0.05) 

จากการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีบางประการของผลลิ้นจี่ (ตารางท่ี 2) พบวาปริมาณ

ของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ําไดในท้ัง 4 ชุดการทดลองมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการ

เก็บรักษา (ไมแสดงขอมูลในท่ีนี้) โดยมีคาเฉลี่ยเม่ือวัดในวันท่ี 20 หลังการเก็บรักษาเทากับ 16.11 
๐Brix สวนคาปริมาณกรดท่ีไตเตรทไดของผลลิ้นจี่ พบวาปริมาณกรดท่ีไตเตรทไดของผลลิ้นจี่ท้ัง 4 ชุด

การทดลองมีแนวโนมไมคงท่ีตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (ไมแสดงขอมูลในท่ีนี้) แตไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 20 วันมีปริมาณกรดท่ีไตเตรทได

เฉลี่ยเทากับ 0.88 เปอรเซ็นต ซ่ึงการท่ีพบวาปริมาณกรดในผลลิ้นจี่มีคาข้ึนลงไมสมํ่าเสมอกัน 

สันนิษฐานวาเปนเพราะความแตกตางกันของปริมาณกรดในลิ้นจี่แตละผลมีความแปรปรวนคอนขาง

สูง ซ่ึงกรดท่ีไตเตรทไดในลิ้นจี่สวนใหญจะอยูในรูปของกรดมาลิก (Paull et al., 1984) ซ่ึงจะแตกตาง

กันออกไปในแตละผลและระยะของการสุกแก 

ปริมาณรงควัตถุแอนโทไซยานินของเปลือกผลลิ้นจี่มีคาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ โดยเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 20 วัน ลิ้นจี่ชุดควบคุมมีคาต่ําสุด เทากับ 25.6 

มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด ขณะท่ีลิ้นจี่ชุดอ่ืน ๆ มีคาสูงกวาและไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ซ่ึงการท่ีชุดควบคุมมีปริมาณรงควัตถุแอนโทไซยานินต่ําเนื่องจากพบวาภายหลังวันท่ี 15 

ของการเก็บรักษามีเชื้อราเขาทําลายผลและลุกลามอยางรวดเร็วทําใหเปลือกผลเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล

ลุกลามท่ัวท้ังผลจนเกิดการเนาเสีย  
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ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีบางประการของผลลิ้นจี่ท่ีผานการแชในกรดซิตริกและเคลือบ 

               ดวยเจลาตินแลวเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13+1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 วัน 

 

ชุดการทดลอง ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ี

ละลายไดในนํ้า (๐Brix) 

ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได 

(%) 

ปริมาณรงควัตถุแอนโทไซ

ยานิน (mg/100g fresh 

weight) 

ชุดควบคุม 15.57+1.36a 0.78+0.12a 25.66+4.80b 

2% citric acid 17.27+0.50a 1.01+0.22a 50.21+1.73a 

3% gelatin 15.23+1.10a 0.95+0.03a 54.76+0.65a 

2% citric acid + 3% 

gelatin 

16.37+1.58a 0.77+0.18a 46.37+1.01a 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยท่ีกํากับดวยตัวอักษรในแนวตั้งท่ีตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

             (P≤0.05) 

 

5. สรุปผล 

กรรมวิธีท่ีดีท่ีสุดในการรักษาสีเปลือกและยืดอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่พันธุฮงฮว

ยคือการแชผลลิ้นจี่ในกรดซิตริกท่ีมีความเขมขน 2% เปนเวลา 10 นาที แลวเก็บรักษาไวท่ี

อุณหภูมิ 13+1°C โดยมีคะแนนประเมินดานสีเปลือกผลและกลิ่นสูงกวาชุดการทดลองอ่ืน 

และไมพบการเกิดโรคตลอดระยะเวลา 20 วันของการเก็บรักษา อยางไรก็ตามพบวาผลลิ้นจี่

ท่ีเก็บรักษาทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ําได 

และปริมาณกรดท่ีไตเตรทไดไมแตกตางกันทางสถิติ 
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