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สารบัญตาราง 

 
ตารางที่ หนา 
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3 วิตามินที่พบในผลกลวยหอมทอง (กรอสมิเชล) ที่สุก  8 
4 คุณคาทางโภชนาการของกลวยโดยทั่วไป (ปริมาณตอ 100 กรัม)  11 
5 แผนการทดลองแสดงคาปจจัยและระดับทีใ่ชในการหาสภาวะที่เหมาะสมใน

การสกัดน้ํากลวยจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออก 
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9 เหตุผลในการรับประทานไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียง 59 
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12 ผลิตภัณฑไซรปัผลไมไทยทีก่ลุมตัวอยางใหความสนใจ 61 
13 วิธีการรับประทานไซรัปและราคาผลิตภัณฑไซรัป 62 
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15 เหตุผลของกลุมตัวอยางที่สนใจรับประทานไซรัปกลวยหอม 63 
16 การทดสอบไคสแควรระหวางปจจัยสวนบคุคลกับการเคยรับประทานไซรัป

และ/หรือผลิตภัณฑใกลเคยีง 64 
17 การทดสอบไคสแควรระหวางปจจัยสวนบคุคลกับความถี่ในการบริโภค

ไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียง 66 
18 การทดสอบไคสแควรระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสนใจรบัประทานไซรปักลวย
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(4) 
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ตารางที่ หนา 

  
33 ปริมาณเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส และเอนไซมเปอรออกซิเดสของกลวย
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สกัดได คาความใสและคาสใีนการหาสภาวะที่เหมาะสมใน การสกัดน้ํากลวย 
โดยการแปรผนัปริมาณเอนไซมเพคตเินส และระยะเวลาในการยอย 94 

35 แบบจําลองทางคณิตศาสตรและคาสัมประสิทธิ์ที่แสดงความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการหาสภาวะที่เหมาะสม ทดลองแบบ  95 

36 ผลการทดลองเพื่อคัดเลือกจดุที่เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยหอม จากบริเวณ
ที่ซอนทับกันโดยแปรผันปริมาณเอนไซมเพคติเนสรอยละ 0.-0.17 และระยะ 
เวลา 100-120 นาที 103 

37 คุณภาพของน้าํกลวยหอมทองที่ผลิตไดจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐาน
การสงออก 105 

38 คุณภาพของไซรัปกลวยหอมที่ผลิตไดจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐาน
การสงออก 107 

39 คะแนนความเขมเฉลี่ยของคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไซรัปกลวยหอม
และน้ําผ้ึง 110 

40 การทดสอบการยอมรับของกลุมผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง 111 
41 เหตุผลที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง 112 
42 ผลผลิตและการสูญเสียในกระบวนการพัฒนาไซรัปกลวยหอมทอง 114 
43 คุณภาพทางกายภาพของไซรปั 117 
44 คุณภาพทางเคมีของไซรัป 119 
45 คุณภาพทางชนิดและปริมาณกรดอะมิโน 121 
46 ชนิดและปริมาณวิตามนิและแรธาต ุ 122 



 

(5) 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 
ตารางที่ หนา 

  
47 จลนศาสตรของการเปลี่ยนแปลงคาความใส (T670) คาความสวาง (L*)ปริมาณ 

HMF และ ปริมาณกรดในไซรัปกลวยหอมทอง 138 
48 คุณภาพทางจุลินทรียของไซรัปกลวยหอมที่เก็บในอุณหภูมิ 25  35  45 และ 

55 องศาเซลเซียส 142 
49 คาปจจัยคณุภาพของตัวอยางไซรัปที่เก็บรักษาไวทดสอบการยอมรับของ 

ผูบริโภค   
 

143 
50 ผลการทดสอบผูบริโภคยอมรับผลิตภัณฑหลังการเก็บรักษาที่ระยะเวลาตางๆ 143 
51 อายุการเก็บรักษาไซรัปกลวยหอมทองจากปริมาณ HMF ที่เพิ่มขึ้นและ 

ทดสอบผูบริโภค 146 
52 ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูบริโภคกลุมตัวอยางที่ทดสอบการยอมรับ

ผลิตภัณฑไซรปักลวยหอมทองดวยวิธี Home Use Test  148 
53 ชนิดผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไซรัปประทานกับไซรัปกลวยหอมทอง 149 
54 ความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง 150 
55 ขอเสนอแนะของผูบริโภคเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑไซรปักลวยหอมทอง 151 
56 ความเหมาะสมของผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอม 152 
57 ความเหมาะสมของภาชนะบรรจุและการรับผลิตภัณฑเพิ่ม 153 
58 ความเหน็ของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไซรปักลวยหอม 154 
59 รายละเอียดของผลติภัณฑ 156 
60 รายละเอียดขั้นตอนการผลิต 159 
61 การวิเคราะหอันตรายและกําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 162 
62 แผนปฎิบัติงาน 170 
63 แผนการทวนสอบ  172 



 

(6) 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางผนวกที่ หนา 
  

ค 1 ปริมาณวัตถุดิบและผลผลิตในกระบวนการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 235 
ค 2 ตนทุนผันแปรของการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 235 
ง 1 คะแนนความเขมเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไซรัปกลวยหอมที่เก็บ

ไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ถึง 8 สัปดาห 237 
ง 2 คะแนนความเขมเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไซรัปกลวยหอมที่เก็บ

ไวที่อุณหภมูิอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ถึง 8 สัปดาห 237 
ง 3 คะแนนความเขมเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไซรัปกลวยหอมที่เก็บ

ไวที่อุณหภมูิอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ถึง 6 สัปดาห 238 
ง 4 คะแนนความเขมเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไซรัปกลวยหอมที่เก็บ

ไวที่อุณหภูมิอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 วัน ถึง 2 สัปดาห 238 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(7)  
 
 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่ หนา 

  
1  ระยะการสุกของกลวยหอมที่แสดงไว 7 ระยะตามมาตรฐาน CSIRO  14 
2 การเรงปฏิกิริยาของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส ในการเติมหมูไฮดรอกซิลของ 

สารโมโนฟนอลไดไดฟนอลและแยกไฮโดรเจนจากไดฟนอลไดเปนสารควิโนน 20 
3 แผนภาพการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด 22 
4 ขั้นตอนการผลิตไซรัปจากกลวย 31 
5 ขั้นตอนในการสกัดน้ํากลวยดวยเอนไซมเพคติเนส  46 
6 การจําแนกชนดิกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกเปน 7 ประเภท ประ 

กอบดวย ก) กลวยตัดลูก ข) กลวยขนาดเลก็กวามาตรฐาน ค) กลวยชํ้า ง) กลวยมี
ตําหนิ จ)กลวยที่แกเกิน ฉ) กลวยที่ออนเกนิและ ช) กลวยที่ถูกแมลงทําลาย 77 

7 ระยะสกุของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกที่แบงเปน 8 ระยะ ตาม
มาตรฐานของ CSIRO (1972)    79 

8 ผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมภิายในผลกลวยเมื่อนึ่งกลวยหอมทองดวยไอน้ําเดือด
ที่ระยะเวลา 3, 6, 9,12, 14, 15 และ16 นาที และวดัอุณหภูมิในผลกลวยที่ 4 
ตําแหนง คือ ( ) กลางกองดานขวา ( ) กลางกองดานซาย ( ) ดานบน และ 
( ) กึ่งกลางกอง  90 

9 ความเขมของสีน้ําตาลแดงที่เกิดจากการตรวจสอบปริมาณเอนไซม POD โดยวิธี
Rapid Method ของกลวยหอมทองหลังการนึ่งดวยไอน้ําเดือดที่เวลา 0 หรือ 
ตัวอยางควบคุม, 3, 6, 9, 12, 14, 15, และ16 นาทีเพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ําตาล 92 

10 สีของเนื้อกลวยหอมทองที่นาํมานึ่งดวยไอน้ําเดือดที่เวลา 6 9 12 14 และ 15 นาที 
แลวนํามาบดและแชแข็ง (-20 องศาเซลเซียส) 93 

11 กราฟพื้นผิวตอบสนองของ (ก) ผลผลิตน้ํากลวยหอม (ข) Recovery soluble solid  
(ค) ความใส (T670) และ (ง) คาbrowning index (A420) ที่ไดจากการแปรผันปริมาณ
เอนไซมเพคติเนสและระยะเวลา  99 



 

(8)  
 

สารบัญภาพ (ตอ) 

 
ภาพที ่ หนา 

  
12 กราฟพื้นผิวสองมิติของ (ก) ผลผลิตน้ํากลวยหอม (ข) Recovery soluble solid  

จากการแปรผนัปริมาณเอนไซมเพคติเนสและระยะเวลา  100 
13  กราฟ พื้นผิวสองมิติของ(ก) คาความใส (T670) (ข) browning index (A420) ที่ไดจาก

การแปรผันปริมาณเอนไซมเพคติเนสและระยะเวลา 101 
14 กราฟพื้นผิวสองมิติของปริมาณน้ํากลวยหอมและ Recovery soluble solid เมื่อนํา 

มาซอนทับกันบริเวณพืน้ที่สีชมพูคือสภาวะที่เหมาะสมแสดงตําแหนงที่คัดเลือก 6
จุดที่แปรผันปริมาณเอนไซมเพคติเนสรอยละ 0.1-0.17 และเวลา 100-120 นาที  102 

15   ลักษณะของผลิตภัณฑ (ก) น้ํากลวยหอมทอง (ข) ไซรัปกลวยหอมทอง (ข) ที่
เตรียมไดในระดับหองปฏิบัติการ 104 

16 กราฟใยแมงมมุแสดงคุณลักษณะของไซรัปกลวยหอมทองเปรียบเทียบกับน้ําผ้ึงที่
ไดจากการประเมินคณุภาพ ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา 109 

17 ขั้นตอนการผลิตไซรัปกลวยหอมทองจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการ
สงออก ในระดับขยายผลใชผลกลวยสด 250 กิโลกรัม 113 

18 ผลิตภัณฑไซรปักลวยหอมทองหลังการเกบ็รักษาที่อุณหภูมิ (ก) 25 องศาเซลเซียส 
(ข) 35  องศาเซลเซียส  ตรวจสอบทุก 2 สัปดาห (ค) 45 องศาเซลเซียสทุกสัปดาห   
เปนเวลา 10 สัปดาห และ (ง) 55 องศาเซลเซียส ทุก 2 วัน เปนเวลา 2 สัปดาห     125 

19 ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาไซรัปกลวยหอมทองที่อุณหภูมิ -20  25 35 45 
และ 55 องศาเซลเซียส ตอการเปลี่ยนแปลง (ก) คาแสงสองผานที่ 670 นาโนเมตร 
(T670) คาสีน้ําตาล (A420) (ข) คา L* และ (ค) คา a*  126 

20 ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงไซรัปกลวยหอมทองที่
อุณหภูมิ  -20  25 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส (ก) คาสีในระบบ CIE b* (ข) คาความ

แตกตางของสี ΔE* และ (ค) คาสีน้ําตาล (A420) ของไซรัปกลวยหอมทอง  127 



 

(9)  

สารบัญภาพ (ตอ) 

 

ภาพที ่ หนา 

  
21 ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงปรมิาณกรดไซรัปกลวยหอม

ทองที่เก็บไวทีอุ่ณหภูมิตางๆเปนเวลา 2 ถึง 8 สัปดาห 130 
22 ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงปรมิาณไฮดรอกซเีฟอรเมธิว

ฟูรอลในไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บไวที่อุณหภูมิตางๆเปนเวลา 2 ถึง 8 สัปดาห 131 
23 ปฏิกิริยาอันดบัศูนยของการลดลงของคุณภาพเชิงแสง ของไซรัปกลวยหอมทองที่

เก็บไวที่อุณหภูมิ 25 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส 132 
   24 ปฏิกิริยาอันดบัศูนยของการเพิ่มปริมาณไฮดรอกซีเฟอรเมธิวฟูรอล และกรดของ

ไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บไวที่อุณหภูม ิ25  35  45 และ 55 องศาเซลเซียส 133 
25 Arrhenius plot ของคาคุณภาพเชิงแสงของไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 

25  35  45 และ 55 องศาเซลเซียส (ก) คาความใส (T670) (ข) คาความสวาง (L*) 135 
26 Arrhenius plot ของคาคุณภาพเชิงแสงของไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 

25  35  45 และ 55 องศาเซลเซียส (ก) ปริมาณ ไฮดรอกซีเฟอรเมธิวฟูรอล (HMF) 
และ (ข) คาความเปนกรด (Acidity) 136 

27 กราฟใยแมงมมุของคะแนนความเขมเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการ
ทดสอบเชิงพรรณนาของไซรัปกลวยหอมที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25 และ 35 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2 ถึง 10 สัปดาห 140 

28 กราฟใยแมงมุมของคะแนนความเขมเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการ
ทดสอบเชิงพรรณนาของไซรัปกลวยหอมที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 1 ถึง 6 สัปดาหและ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 วัน ถึง 14 วัน 141 

29 ตัวอยางไซรัปที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส (1) 5 วัน (2) 2 (3) 6 และ
(4) 10 สัปดาหมีลักษณะปรากฏที่แตกตางกันเพื่อทดสอบการยอมรับของผูบริโภค 143 

30 ผลิตภัณฑไซรปักลวยหอมทองในบรรจุภณัฑสําหรับการทดสอบผูบริโภค 153 
31 แผนภูมกิระบวนการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 158 
32 แผนภูมกิระบวนการผลิตไซรัปกลวยหอมทองที่กําหนดจุดวกิฤตที่ตองควบคุม  168 

 
 



 

(10)  

สารบัญภาพ (ตอ) 

ภาพผนวกที ่ หนา 

  
ข 1 กราฟมาตรฐานของสารละลายกลูโคสโดยวิธีของ Somogyi and Nelson 218 
ข 2 กราฟสารละลายกรดแทนนคิมาตรฐานโดยใชสารละลาย Folin-cioculteu 219 
ข 3 กราฟมาตรฐานของสารละลายกรดกาแลคตูโรนิคโดยใช m-hydroxydiphenyl 221 
ข 4 กราฟมาตรฐานของสารละลายแปง โดยวิธีไอโอดีน 223 
ข 5 กราฟมาตรฐานของสารละลายกลูโคสโดยวิธีฟนอล-ซัลฟูริค 225 
ข 6 กราฟมาตรฐานของสารละลายโปรตีน BSA โดยวิธีลาวรี 226 
ข 7 กราฟมาตรฐานของสารละลาย HMF โดยกรดไธโอบาบิทูริค 227 
ข 8 เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)   228 
ข 9 ตัวอยางโครมาโตแกรมของน้ําตาลชนิดตางๆในไซรัปกลวยหอมจากการวิเคราะห

ดวยเครื่อง HPLC  230 
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การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัปจากกลวยหอมทอง 
ท่ีไมไดมาตรฐานการสงออก 

 

Process Development of Syrup from Export Disqualified Hom Thong     

Banana [ Musa acuminata (AAA group)‘Gros Michel’] 
 

คํานํา 
 

กลวยเปนพืชอาหารที่มีความสําคัญทางการคา มีปริมาณการผลิตติดอันดับที่ 4 ของโลกรอง
จาก ขาว ขาวสาลี และขาวโพด โดยใชสําหรับการบริโภคภายในประเทศและสงออก เฉพาะตลาด
สงออกกลวยมีมูลคา 4.7 ลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐตอป ผลผลิตกลวยทัว่โลกในป 2005 มี
ปริมาณ 7.23 ลานตัน โดยประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของปริมาณการผลิตกลวยในโลก (FAO, 
2006) นอกจากจะมีคณุคาทางอาหารสูงแลวคุณสมบัตทิี่สําคัญอยางหนึ่งของกลวยหอมทองคือ มี
กล่ินรสและรสชาติเฉพาะตวั กลวยหอมที่ปลูกในประเทศไทยเปนที่ตองการทั้งตลาดภายในประ 
เทศและตางประเทศ ผลผลิตรวมในป 2543 มีปริมาณ 154,126 ตัน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2543) 
ปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นทกุป จากป 2536 ปริมาณสงออก 79 ตัน ในป 2544 เพิ่มขึ้นเปน 1,520 
ตัน ซ่ึงในการสงออกนั้นจะมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพของกลวยหอมทอง ดังนั้นจึงมีกลวยที่
ไมไดมาตรฐานถูกคัดแยกออกมา เมื่อปริมาณการสงออกสูงขึ้นกลวยที่ไมไดมาตรฐานก็จะมจีํานวน 
มากขึ้นดวย ซ่ึงกลวยสวนนี้จะมีราคาต่ํา บางครั้งถูกปลอยทิ้งเสียหายซึ่งผลไมเปนของสดมีระยะ 
เวลาในการเกบ็รักษาจํากดั มิฉะนั้นจะสุกเกินและเนาเสียในที่สุด มีรายงานวาปริมาณผลไมที่ใช
บริโภคภายในประเทศรอยละ 85 (7,650x103 ตัน)  เปนการบริโภคสดรอยละ 50 และแปรรูปเปน
วัตถุดิบเพื่อปอนโรงงานอุตสาหกรรมรอยละ 35 ปริมาณที่สงออกไปจําหนายตางประเทศ รอยละ 1 
โดยอีกรอยละ 14 เปนสวนที่เนาเสีย (บ.ปฤกษฐธุรกิจ จํากัด, 2535) กลวยหอมทองที่มีคุณสมบัติ
ไมไดมาตรฐานการสงออกมีปริมาณรอยละ 15-20 ของปริมาณกลวยหอมทองที่สงออก คิดเปน
จํานวน 228 ตนัในป 2544 จะเห็นไดวามปีริมาณมากเพยีงพอที่จะใชศกึษาความเปนไปไดในระดบั
อุตสาหกรรม 
 

ปจจุบันเทคโนโลยีการแปรรูปผลไมมีการพัฒนากาวหนาเปนอยางมากมีแนวทางการ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมๆไดหลายชนิดในประเทศตางๆ เชน ผลไมแหง ผลไมกระปอง ผลไมแช



  
2

แข็ง แยม มามาแลด เจลลี่ ซอสผลไม ไซรัปผลไมเขมขน เครื่องดื่มผสมน้ําผลไม น้ําผลไม น้ําผลไม
พรอมเนื้อ น้ําผลไมเขมขน และผลไมผง เปนตน (Belitz and Grosch, 1999) ผลิตภัณฑเหลานี้จะ
ตอบสนองความตองการของตลาด อยางไรก็ตามปจจุบันการแปรรูปผลไมเปนผลิตภัณฑตางๆใน
ประเทศไทยยังไมมีความหลากหลาย หรือถึงมีการผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆแตก็ยังไมไดพัฒนาไป
ถึงระดับอุตสาหกรรม ไซรัปผลไม (Fruit syrup) เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูปผลไม มีลักษณะ
เปนน้ําตาลเหลวมีความขนและหนืด อาจมีสีน้ําตาลออนหรือเขม มีกล่ินรสผลไมหอมหวาน ผลิต
โดยการนําน้ําผลไมจากผลไมสดมาทําใหเขมขนขึ้น (Fellows, 1997) จึงสามารถเก็บรักษาไวได
นาน เนื่องจากมีความเขมขนของน้ําตาลสูง มีความเสถียรทางเคมี และเปนการลดคาวอเตอรแอกติวิ
ตีของน้ําผลไมลง ทําใหเชื้อจุลินทรียไมสามารถที่จะเจริญได การที่ไซรัปมีความเขมขนสูงทําใหมี
ปริมาตรลดลง ชวยประหยัดคาขนสง (Belitz and Grosch, 1999) ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑไดในราคาที่
ไมแพงจนเกินไป การนํากลวยที่ไมไดมาตรฐานการสงออกนี้มาใชเปนวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปเพื่อ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม ซ่ึงนอกจากจะนําไปรับประทานไดโดยตรงแลว ยังมีแนวโนมวา
นาจะนําไปใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑอาหารมากขึ้น (Somogyi et. al., 1996)    

 
ในการแปรรูปกลวยหอมทองที่มีคุณสมบัติไมไดมาตรฐานการสงออกเปนไซรัปในระดับ

โรงงานตนแบบนั้นนอกจากจะตองหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแลวยังตองพิจารณาวาผลิต 
ภัณฑที่ไดสามารถผลิตไดงาย คุณภาพสม่ําเสมอ ประหยัดตนทุนหรือไม โดยผลิตภัณฑที่ไดมี
คุณภาพมาตรฐานที่กําหนดไว การศึกษาครั้งนี้จะใชกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานในการสงออก
เปนวัตถุดิบ ศึกษาขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตในระดับหองปฏิบัติการและระดับขยายผล ศึกษา
คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ จุลินทรีย ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑและทดสอบผูบริโภคเพื่อใหได
ผลิตภัณฑไซรัปเขมขนจากกลวยหอมทองที่ผูบริโภคตองการรวมทั้งจัดทําแผนระบบคุณภาพการ
ผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 
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วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อสํารวจความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคตอผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง 
 

2. เพื่อสํารวจผลิตภัณฑใกลเคียงไซรัปกลวยหอมทองที่มีจําหนายในทองตลาด 
 

3. เพื่อสํารวจและรวบรวมแหลงผลิตกลวยหอมและปริมาณกลวยหอมทองที่ไมได
มาตรฐานเพื่อใชเปนแหลงวัตถุดิบ 
 

4. เพื่อคัดเลือกศึกษาคุณสมบัติและกําหนดมาตรฐานกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการ  
สงออกเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 
 

5. เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตไซรัปกลวยหอมทองจากกลวยหอมทองที่ไมได มาตรฐาน  
การสงออกในระดับหองปฏิบัติการ 
 

6. เพื่อศึกษาการขยายกําลังผลิตไซรัปกลวยหอมทองในระดับ 12 กิโลกรัม เนื้อกลวยตอ    
ชุดการทดลอง 
 

7. เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาไซรัปกลวยหอมทอง 
 

8. เพื่อศกึษาการยอมรับของผูบริโภคไซรัปกลวยหอมทอง 
 

9. เพื่อจัดทําแผนระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (HACCP Plan) 
สําหรับกระบวนการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 
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การตรวจเอกสาร 
 
1.  ขอมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับกลวย 

 
1.1  ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 
       กลวยจดัอยูใน Order Scitamineae ใน family Musaceae จากจํานวนทั้งหมด 8 family 

สําหรับกลวยกินไดจัดอยูใน Section Eumusa ซ่ึงมีหลายกลุมตามจํานวนชดุโครโมโซม กลวยหอม
ทองจดัอยูในกลุม AAA (AAA group) แยกอยูในกลุมยอยกรอสมเิชล  ‘Gros Michel’ ช่ือวิทยาศาสตร 
[Musa acuminata (AAA group) ‘Gros Michel’] ช่ือสามญั Hom Thong Banana ช่ืออ่ืนๆ กลวยหอม 
ลําตนของกลวยหอมทองมีขนาดไมสูงใหญ 2.5 – 3.5 เมตร เสนผานศูนยกลางมากกวา 15 เซนติเมตร 
กาบลําตนดานนอกมีประดําเล็กนอย ดานในสีเขียวออนและมีเสนสชีมพู กานใบมีรองคอนขาง
กวางและมีปก เสนกลางใบสีเขียว กานชอดอกมีขน ใบประดับรูปไขคอนขางยาว ปลายแหลม
ดานบนสีแดงอมมวง มีไข ดานลางสีแดงซีด เครือหนึ่งมี 4-6 หวี หวหีนึ่งมี 12-16 ผล ผลใหญกวาง 
3-4 เซนติเมตร ยาว 21-25 เซนติเมตร ปลายผลมีจุกเหน็ชัด เปลือกบาง เมื่อสุกเปนสเีหลืองทองแตที่
ปลายจกุจะเปลีย่นสีภายหลัง เนื้อสีสมออนๆ กล่ินหอม รสหวาน (เบญจมาศ, 2545) 
 

1.2 การปลูกและการสงออกกลวยหอมทอง 
 

          กลวยเปนพืชที่มีปลูกทั่วโลกในแถบรอนชื้น (Tropical) ซ่ึงเปนพืชที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจในประเทศที่กําลังพัฒนา โดยเปนผลไมสดที่มีปริมาณและมูลคาการสงออกสูงสุด อินเดีย
เปนประเทศที่ผลิตกลวยมากเปนอันดับที่หนึ่ง มีผลผลิตประมาณ 1 ใน 4 สวน ของปริมาณผลผลิต
ทั่วโลก แตโดยสวนใหญจะใชบริโภคภายในประเทศ (16.8 ลานตัน) จากตารางที่ 1 จะเห็นวาผูผลิต
อันดับถัดมาคือ บราซิล  จีน  เอควาดอร (6.7  6.4  และ 5.9  ตามลําดับ) ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน
10  มีปริมาณการผลิต 2.0 ลานตัน โดยปริมาณกลวยที่ผลิตจะสงออกประมาณรอยละ 10-15  สําหรับ
อันดับของประเทศผูสงออก  อันดับ  1 ถึง  4  ประกอบดวย  ประเทศเอควาดอร  ฟลิปปนส  
คอสตาริกา  และโคลัมเบีย โดยมีปริมาณการสงออก 4.7  1.9  1.6  และ1.5 ลานตัน ตามลําดับ   ซ่ึง
ปริมาณกลวยสงออกจาก 4 ประเทศนี้  ประมาณเกือบ 3 ใน 4 ของปริมาณกลวยสงออกทั้งหมด   
โดยประเทศเอควาดอรมีปริมาณการสงออกมากกวา 1 ใน 3 ของปริมาณการสงออกทั้งหมด สวน
ประเทศที่มีปริมาณการนําเขาสูงสุดไดแก  สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน สาธารณรัฐรัสเซีย  
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ตารางที่ 1  ประเทศ ผูผลิต ผูสงออกและนําเขากลวยเรียงลําดับใน ป 2005  
 

ลําดับที่ ประเทศ 
ปริมาณการผลิต 

(ลานตัน) 
ประเทศผูผลิต     1 อินเดีย 16.8 

                  2 บราซิล 6.7 
                 3  จีน 6.4 
                 4 เอควาดอร 5.9 
                 5 ฟลลิปปนส 5.8 
                 6 อินโดนีเซีย 4.5 
                 7 คอสตาริกา 2.2 
                 8 เมกซิโกและประเทศไทย 2.0 (แตละประเทศ) 
                 9 โคลัมเบียและบูรุนด ิ 1.6 (แตละประเทศ) 

ประเทศผูสงออก 1 เอควาดอร 4.7 
                   2 ฟลลิปปนส 1.9 
                   3 คอสตาริกา 1.6 
                  4 โคลัมเบีย 1.5 
                   5 กัวเตมาลา 1.1 
                  6 ฮอนดูรัส 0.51 
                  7 ปานามา 0.36 
                  8 คาเมรูน 0.26 
                 9 บราซิล 0.21 

                  10 ไอโวรีโคท 0.21 
ประเทศผูนําเขา  1 สหภาพยุโรป 3.63 

                 2 สหรัฐอเมริกา 3.42 
                 3 ญ่ีปุน 1.02 
                 4 สาธารณรัฐรัสเซีย 0.98 
                 5 แคนาดา 0.43 

 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก FAO (2006) 
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และแคนาดา โดยมีปริมาณการนําเขา 3.63  3.42  1.02  0.98 และ0.43 ลานตัน ตามลําดับ จาก
ปริมาณการนําเขาทั้งหมด 12.46 ลานตัน (FAO, 2006) 
 

กลวยหอมทองปลูกในประเทศไทยเปนเวลานานมาก เปนกลวยหอมสายพันธุกรอสมิ
เชลที่ตางจากทั่วไปที่ตนไมสูงใหญ ใหผลผลิตต่ํา มี 4-6 หวี ตนไมแข็งแรง แตคุณภาพเนื้อเปนที่ชอบ
ของคนไทยทั่วไป กลวยหอมทองสวนใหญปลูกในแถบภาคกลางโดยเฉพาะปทุมธานีและกรุงเทพฯ
หรือจังหวัดใกลเคียง กลวยหอมทองปลูกเปนสินคาเพื่อการสงออกมานาน และปริมาณการสงออกได
ลดลงไปอยางมาก (เบญจมาศ, 2545) แตตั้งแตป 2536 ที่มีการสงออกประเทศญี่ปุนซึ่งเนนกลวย
ปลอดสารพิษ ทําใหตลาดกลวยหอมของไทยในประเทศญี่ปุนมีปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้น ในรูป
กลวยดิบเนื่องจากมีบางประเทศที่มีมาตรการการนําเขาที่เขมงวดเชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด ไตหวัน โดยการหามนําผลกลวยสดเขาประเทศเนื่องจากเปนพืชอาศัยของแมลงวันทอง 
อยางไรก็ตามโอกาสที่จะเปดตลาดกลวยไปยังประเทศเหลานี้ก็มีมากขึ้น โดยการเจรจาตอรองใน
เร่ืองความเสี่ยงของศัตรูพืชใชขอมูลทางวิทยาศาสตร สนับสนุนวากลวยดิบไมไดเปนพืชอาศัยของ
แมลงวันทอง (พวงผกา, 2545) มีการปลูกกลวยหอมทองที่ไมใชสารเคมีที่จังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดชุมพร เพื่อการสงออกขายที่ประเทศญี่ปุนเปนสวนใหญ ซ่ึงนับเปนประเทศที่มีการรับซื้อ
กลวยหอมทองมากที่สุด ในป 2543 ซ้ือ 1,327 ตัน สวนป 2545 ซ้ือเพิ่มขึ้นเปน 1,836 ตัน 

 
ในการผลิตกลวยเพื่อการสงออกนั้น จะตองควบคุมคุณภาพใหไดตามมาตรฐานการ

สงออก ดังเชนเงื่อนไขในการผลิตกลวยหอมทองของสหกรณผูบริโภคโตโตประเทศญี่ปุน  กําหนด
กลวยหอมทองที่สงออกจะตองเปนการผลิตที่ไมใสปุยเคมีและไมฉีดพนสารเคมีโดยเด็ดขาด ขนาด
ของผลกลวยหอมทองจะตองมีน้ําหนักไมต่ํากวา 100 กรัม สีผิวของกลวยไมชํ้า กลวยหอมทองที่
สงออกตองไมสุกกอนที่จะไปถึงประเทศญี่ปุน ถากลวยสุกจะถูกหามนําเขาและตองนําไปทิ้ง โดย
กลวยหอมตองมีความแกประมาณรอยละ 70 ตองปราศจากศัตรูพืชโรคและแมลง (กรมสงเสริม
สหกรณ, 2544) 

 
1.3  กลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออก 
 

 กลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออก โดยทั่วไปจะมีปริมาณรอยละ 10-20 ของ
ปริมาณกลวยสงออก เมื่อการสงออกเพิ่มขึ้น ปริมาณกลวยตกเกรดจะมากขึ้นดวย ซ่ึงกลวยที่ไมได
มาตรฐานการสงออกที่ถูกคัดทิ้งนี้ บางครั้งคุณภาพของเนื้อยังดีอยูเพียงแตผิวและรูปรางไมสวย ขนาด 
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เล็กเกินไป ดังนั้นจึงควรนํากลวยเหลานี้มาแปรรูป ซ่ึงการแปรรูปกลวยหอมทองในประเทศไทยนั้น
ไมหลากหลายเนื่องจากสวนใหญใชรับประทานสดและอาจรับประทานรวมกับไอศกรีม ฟรุตสลัด 
และเปนสวนผสมในเคก (เบญจมาศ, 2545) ซ่ึงกลวยเหลานี้หากรูปริมาณที่ชัดเจนแนนอน จะ
สามารถกําหนดไดวาเพียงพอสําหรับการนํามาใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม
ตอไป ในหลายประเทศที่เปนผูสงออกกลวยหอมจะนํากลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานมาแปรรูป 
เชน ประเทศคอสตาริกา ในป 1978 มีปริมาณกลวยตกเกรด 160,000 ตัน Viquez et al. (1981) จึงได
ใชเปนวัตถุดิบเพื่อศึกษาวิธีการแปรรูปเปนน้ํากลวย เชนเดียวกับ ประเทศไอโวรีโคต (Ivory Coast) 
ที่มีปริมาณกลวยตกเกรดมากกวา 40,000 ตันตอป Koffi et al. (1991) จึงนํามาศึกษาวิธีการการผลิต
น้ํากลวยใส โดยลดความหนืดและปองกันการเกิดสีน้ําตาล  
 

1.4  องคประกอบทางเคมีของกลวยหอมทอง 
 

 กลวยดิบมอีงคประกอบของคารโบไฮเดรตสวนใหญเปนแปง เมื่อสุกจะถูกเปลี่ยนเปน
น้ําตาล ดังนั้นกลวยจึงเปนแหลงพลังงานที่ดี จะเหน็ไดวากลวยเปนผลไมที่มีคณุคาทางอาหารสูง
ใกลเคียงกบัมนัฝร่ัง แตมีไขมัน โคเลสเตอรอลและเกลือแรต่ํา จึงเหมาะสําหรับเปนอาหารของผูที่
ตองการลดความอวน กลวยมีเกลือโซเดียมเพียงเล็กนอย แตเปนแหลงที่สําคัญของโปแตสเซียม 
แมกนีเซยีม และฟอสฟอรัส (358.2  27.02 และ 22.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ) ซ่ึงสามารถชวย
ลดความดันโลหิตได มีการศึกษาองคประกอบทางเคมกีลวยหอมทองผลสุก แสดงในตารางที่ 2 
สวนใหญเปน คารโบไฮเดรตรอยละ 18.42 นอกจากนัน้ในกลวยหอมยังจัดเปนผลไมที่มีวิตามินสูง 
ไดแกวติามนิ เอ บี และซี ดังแสดงในตารางที่ 3 ในกลวยสุกยงัพบวามี แคโรทีน (carotene) รอยละ 31 
บีตา-แคโรทีนรอยละ 28 และ ลูทีน (lutein) รอยละ 33 (เบญจมาศ, 2545)  
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ตารางที่ 2  องคประกอบทางเคมีของกลวยหอมตอน้ําหนกัสดผลสุก 100 กรัม 
 

องคประกอบเคมี รอยละ 
      ความชื้น (กรัม) 77.19 
      ไขมัน (กรัม) 0.73 
      โปรตีน (N x 6.25) 1.82 
      คารโบไฮเดรต (กรัม) 18.42 
      เถา (กรัม) 0.65 
      แคลเซียม (มิลลิกรัม) 14.27 
      ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 21.09 
      เหล็ก (มิลลิกรัม) 8.71 
      บีตา-คาโรทีน (มิลลิกรัม) 589.40 
      กรดแอสคอบิค (มิลลิกรัม) 11.06 

 
ท่ีมา: เบญจมาศ (2545) 
 
ตารางที่ 3  วิตามินที่พบในผลกลวยหอมทอง (กรอสมิเชล) ที่สุก 100 กรัม 
 

วิตามิน รอยละ 
      วิตามิน เอ 3.8 
      วิตามิน ซี 13.3 
      วิตามิน บ ี 25.5 
      ไธอามีน 3.3 
      ไรโบฟลาวิน 3.8 
      ไนอาซิน 4.3 

 
ท่ีมา: เบญจมาศ (2545) 
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1.5  การเปลี่ยนแปลงในระหวางการสุกของกลวย 
 

         การสุกของผลไมเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นไดหลังการเก็บเกี่ยวจากตนและสามารถเรง
ใหเกิดเร็วขึ้นไดดวยเอทิลีน ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงหลายอยางเกิดขึ้นพรอมกันหรือไลเล่ีย
กัน การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นในระหวางการสุกของกลวยสวนใหญมีดังนี้ (จริงแท, 2538; 
Dadzie and Orchard, 1997)  
 

- การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกและเนื้อกลวย 
- คลอโรฟลลเสื่อมสลาย 
- แอนโทไซยานินและแคโรทีนอยดถูกสรางขึ้น 
- การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของเนื้อตอเปลือกกลวย 
- ตอบสนองตอเอทิลีนไดงายขึน้ 
- องคประกอบของผนังเซลลเชนสารประกอบเพคตินเปลีย่นไปทําใหเนือ้กลวยออนตวั 
- โมเลกุลของคารโบไฮเดรทเปลี่ยนแปลงไป เชน แปงเปลี่ยนเปนน้าํตาล หรือน้ําตาล
ชนิดหนึ่งเปลี่ยนไปเปนอีกชนิดหนึ่ง 

- การเพิ่มขึ้นของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 
- โปรตีนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงองคประกอบตางๆถูกสรางขึ้น 
-  คาพีเอชและกรดอินทรียที่เปนองคประกอบเปลี่ยนไป 
- สารระเหยทีใ่หกล่ินและรสถูกสรางขึ้นมา 
- สารพวกแทนนินรวมตวัเปนโมเลกุลใหญ (polymerization) ทําใหความฝาดลดลง 
- เกิดการสะสมของไขบนผิวของผลกลวย 
- การเปลี่ยนแปลงของความชื้นและน้ําหนกัแหง 
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจและการผลิตเอทิลีน 
- เกิดการหลุดรวง (abscission) 

 
จะเห็นไดวาการสุกของกลวยนี้มีการเปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดขึ้นมาก แมเราจะทราบวา

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สามารถเรงใหเกิดขึ้นไดดวยการใชเอทิลีนหรือใชปจจัยตางๆที่มีผลตอการ
ผลิตและการทํางานของเอทิลีน หรือควบคุมการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดก็ตาม กลไกในการควบคุม
การสุกและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางการสุกของผลไมก็ยังไมเปนที่กระจางของนักวิทยา 
ศาสตร ในปจจุบัน สําหรับการสุกของกลวยมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบตางๆดังตอไปนี้ 
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      คารโบไฮเดรตในกลวยมีอยูทั้งในรูปอาหารสะสมและในโครงสรางไดแก แปงมี
สะสมในกลวยมากเชนเดียวกับมะมวงและทุเรียน ในกลวยผลดิบมีแปงประมาณรอยละ 20-25 โดย
เมื่อกลวยสุก แปงเกือบทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเปนน้ําตาลจะเหลือแปงประมาณรอยละ 1-2 (Marriott 
et al.,1981) น้ําตาล ในกลวยประกอบดวย ซูโครส กลูโคส และฟรุคโตส (รอยละ 6.58, 5.82 และ 
3.78) ซ่ึงน้ําตาลทั้ง 3 ชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปกันได ดวยเอนไซมหลายชนิด เชน อินเวอรเตส 
(invertase) ซ่ึงจะเรงปฏิกิริยาการเปลี่ยนน้ําตาลซูโครสเปนกลูโคสและฟรุคโตส  นอกจากแปงและ
น้ําตาลที่มีความ สําคัญดานรสชาติแลว ยังมีคารโบไฮเดรตชนิดอื่นที่เปนองคประกอบของผนัง
เซลล คือ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และเพคติน ซ่ึงมีสวนสําคัญตอเนื้อสัมผัส เซลลูโลสเปนโพลี
แซคคาไรด ประกอบ ดวยโมเลกุลของน้ําตาลกลูโคส เกาะกันดวยพันธะไกลโคซิดิกที่ตําแหนง 
บีตา 1,4 เปนลูกโซยาวประมาณ 2,000 โมเลกุลใน primary cell wall และอยางนอย 14,000 โมเลกุล
ใน secondary cell wall ทําหนาที่ใหความแข็งแรงกับผนังเซลลของพืช สําหรับกลวยจะมีปริมาณ  
เพคตินมาก ซ่ึงจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงเมื่อสุก เพคตินเปนโพลีเมอรของกรดแกแลกตูโคนิกและ
อาจมีหมูเมธิลมาเกาะอยูดวย โมเลกุลของเพคตินจะแทรกอยูระหวางเซลลูโลส ในทํานองเดียวกับเฮ
มิเซลลูโลส แตสวนมากจะอยูบริเวณ middle lamella เพคตินในรูปโปรโตเพคตินจะไมละลายน้ํา
เนื่องจากมีหมูเมธิลอยูมาก เมื่อกลวยสุกจะเปลี่ยนเปนรูปที่ละลายน้ําไดเพิ่มขึ้น 

 
     ในผักและผลไมโดยทั่วไปถึงแมวาจะมปีริมาณโปรตีนไมมาก (รอยละ 1-2)ในระหวาง

การสุกของกลวยพบวาปริมาณโปรตีนยังคงที่ประมาณรอยละ 0.5-1.5 (Wade et al.,1972) แตคุณคา
ทางโภชนาการสูง เนื่องจากมีกรดอะมิโนที่จําเปนสําหรับมนุษย เมื่อไมสามารถสังเคราะหไดเองจงึ
ตองอาศัยจากพืชและสัตว ไดแก ทริปโตเฟน ทรีโอนีน ไอโซลูซีน ลูซีน ไลซีน เมไธโอนีน เฟนลิ 
อลานีน ไทโรซีน วาลีน ซ่ึงในกลวยมีปริมาณ 8.98, 28, 28, 68, 49.8, 8.0, 49.8, 8.98 และ 47.1 
มิลลิกรัม ตามลําดับ รวมทั้งยังมีกรดอะมิโนชนิดอื่นอกี ไดแก อารจีนิน ฮีสตดิีน อลานีน กรด
แอสพาติก กรดกลูตามิก ไกลซีน โพรลีน ซีรีน และไฮดรอกซีโพรซีน (47.1, 48.9, 76.9, 40, 124, 
152, 38, 28 และ 40 มิลลิกรัม ตามลําดับ) แสดงในตารางที่ 4 
 
      ไขมันในผกัและผลไมมปีริมาณนอยมากเชนเดียวกับโปรตีน โดยทัว่ไปมีปริมาณไมเกิน
รอยละ 1 ในเนื้อกลวยจะมไีขมันรอยละ 0.31 เปนไขมันอิ่มตัวรอยละ 0.13 ไขมันไมอ่ิมตัวที่มีพันธะ
คูหนึ่งพันธะ (Monounsaturated fat) รอยละ 0.04 และไขมันไมอ่ิมตัวที่มีพันธะอยูมากกวาหนึ่ง
พันธะ (Polyunsaturated fat) รอยละ 0.08 โดยกรดไขมันหลักของกลวยไดแก กรดปาลมมิติก 
โอเลอิค ลิโนเลอิค และ ลิโนเลนิค 
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ตารางที่ 4  คุณคาทางโภชนาการของกลวยโดยทั่วไป (ปริมาณตอ 100 กรัม) 
 

 

ปริมาณตอ 100 กรัม รอยละ DV 
พลังงาน 889 kcal 4.4 
     จากคารโบไฮเดรต 82.7 kcal  
     จากไขมัน 2.8 kcal  
     จากโปรตีน 3.6 kcal  
คารโบไฮเดรต 22.84 กรัม 7.6 
     ใยอาหารที่ละลายน้ํา 2.6 กรัม  
     แปง 5.4 กรัม  
     น้ําตาล 12.2 กรัม  
ไขมัน 0.3 กรัม 0.4 
โปรตีน 1.11 กรัม 2.2 
      ทริปโตเฟน 8.98 มก.  
      ทรีโอนีน 8.97 มก.  
      ไอโซลูซีน  28 มก.  
      ลูซีน 68 มก.  
      ไลซีน 49.78 มก.  
      เมไธโอนีน 8 มก.  
      ซีสตีน 8.98 มก.  
      เฟนิวอลานีน 48.89 มก.  
      ไทโรซีน 8.98มก.  
      วาลลีน 47.1 มก.  
      อารจินีน 48.89มก.  
      ฮีสติดีน 76.89 มก.  
      อลานีน 40 มก.  
      กรดแอสพาติก 124 มก.  
      กรดกลูตามิก 152 มก.  
      ไกลซีน 38 มก.  
      โพรลีน 28 มก.  
      ซีรีน 40 มก.  
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ตารางที่ 4  (ตอ) 

 
หมายหตุ  DV = daily value (ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหไดรับตอวนั) 
ท่ีมา: Anonymous (2007) 

วิตามิน 
                                                           ปริมาณตอ 100 กรัม รอยละ DV 

วิตามิน เอ 64 มก. 1.3 
วิตามิน ซี 8.7 มก. 14.7 
วิตามิน  ด ี 0.08 มก. 0.4 
วิตามิน เค 0.48 มก. 0.4 
ไธอามีน 0.04 มก. 2.2 
ไรโบฟลาวิน 0.08 มก. 4.4 
ไนอาซิน 0.67 มก. 3.1 
วิตามิน บี6 0.36 มก. 1.8 
โฟเอท 0.2 ไมโครกรัม 4.9 
โคลีน 9.8 มก. 3.6 

แรธาตุ 
                                                            ปริมาณตอ 100 กรัม รอยละ DV 

แคลเซียม 5.02 มก. 0.4 
เหล็ก 0.27 มก. 1.3 
แมกนีเซยีม 27.02 มก. 6.7 
ฟอสฟอรัส 22.0 มก. 2.2 
โปแตสเซียม 358.2 มก. 10.2 
โซเดียม 1.02 มก. 0 
ซิงค 0.13 มก. 0.9 
ทองแดง 0.09 มก. 4 
แมงกานีส 0.27 มก. 13.3 
ซีลีเนียม 1.02 ไมโครกรัม 1.3 
ฟลูออไรด 2.2 ไมโครกรัม  
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กรดอินทรีย เปนผลผลิตที่ไดจากกระบวนการหายใจ ในผักและผลไมจะพบกรดซิตริก 
และมาลิก โดยท่ัวไปเมื่อผลไมสุก ปริมาณกรดจะลดต่ําลง ทําใหเหมาะกับการบริโภค แตในกลวย
หอมปริมาณกรดไมลดลง กรดที่พบมากในกลวยหอมคือกรดมาลิก (4 มิลลิโมล) (Ulrich, 1970) 
กลวยดิบมีพีเอชประมาณ 5-5.6 เมื่อกลวยสุกปริมาณกรดจะเพิ่มขึ้นทําใหพีเอชลดลงเหลือประมาณ 
4.2-4.75   

 
สีเปลือกกลวย จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระหวางการสุกเนื่องจากคลอโรฟลล ซ่ึงจะมี

การสรางขึ้นและสลายตัวอยูตลอดเวลา แตในระหวางการชราภาพ (senescence) การสลายตัวจะเกิด
มากกวาและทําใหคลอโรฟลลหมดไปในที่สุด กลไกการสลายตัวของคลอโรฟลลอาจเกิดจาก 
สภาวะที่เปนกรด และ การทํางานของเอนไซม chlorophyllase ซึ่งพบในกลวยหอมที่กําลังสุก  ทํา
ใหสูญเสียสีเขียวและปรากฏสีเหลืองและสีแดงซึ่งเปนสารสีประเภทแคโรทีนอยดเกิดขึ้นแทน จาก
รายงานของ Palmer (1971) พบวาในเปลือกกลวยดิบมีคลอโรฟลลประมาณ 50-100 ไมโครกรัมตอ
กรัมและมีแคโรทีนอยดประมาณ 8 ไมโครกรัมตอกรัม (ประกอบดวยแซนโธฟลลและแคโรทีน 
ประมาณ 5-7 และ 1.5-3.5 ไมโครกรัมตอกรัม ตามลําดับ) โดยจะมีปริมาณคอนขางคงที่ในกลวย
หอมและสม (Salunkhe and Deasi, 1984) จากการวิเคราะหปริมาณแคโรทีนอยดในเปลือกกลวย
โดย Gross et al. (1976) พบวา มี อัลฟา- แคโรทีน บีตา- แคโรทีน และ ลูทีน รอยละ7, 14 และ 33  
ตามลําดับ สวนในเนื้อกลวยมี อัลฟา- แคโรทีน บีตา- แคโรทีน และ ลูทีน รอยละ 31, 28 และ 56 
ตามลําดับ ดวยเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงสีของเปลือกกลวยตามอัตราการสุก ดังนั้นจึงใชคาดัชนีสี
เปลือก( Peel color index) เปนตัวกําหนดระยะสุกของกลวย โดย CSIRO (1972) แบงระยะสุกของ
กลวยหอมไวแสดงในภาพที่ 1 ระบุการเปลี่ยนแปลงที่ระยะตางๆดังนี้ 
  
 ระยะที่ 1 เปลือกเขียว(รอยละ100) ผลแข็ง ไมมีการสุก 

  ระยะที่ 2 เปลือกเขียว (รอยละ 95) เร่ิมเปลี่ยนเปนสีเหลือง (รอยละ 5) 
  ระยะที่ 3 เปลือกเขียว (รอยละ 70) เร่ิมเปลี่ยนเปนสีเหลืองมากขึ้น (รอยละ 30) 
  ระยะที่ 4 เปลือกเขียว (รอยละ 30) เปลี่ยนเปนสีเหลืองมากขึ้น (รอยละ 70) 
  ระยะที่ 5 เปลือกเหลือง (รอยละ 95) ปลายยังเปนสีเขียว (รอยละ 5) 
  ระยะที่ 6 ทั้งผลมีสีเหลือง (รอยละ 100)  
  ระยะที่ 7 ผิวสีเหลืองและเริ่มมีจุดสีน้ําตาล (สุกเต็มที่มีกล่ินหอม)  
  ระยะที่ 8 ผิวสีเหลืองและมีจดุสีน้ําตาลมากขึ้น (สุกมากเกนิไป เนื้อเร่ิมออนและมีกล่ินแรง) 
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ภาพที่ 1  ระยะการสุกของกลวยหอมทีแ่สดงไว 7 ระยะตามมาตรฐาน CSIRO  
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก CSIRO (1972) และ Anonymous (2007) 

 
สารประกอบฟนอล เปนสารประกอบที่มีวงแหวนฟนอลเปนองคประกอบสําคัญและอาจมี

หมูเคมีอ่ืน เขามาเกาะที่ตําแหนงตางๆ เชน cinnamic acid, caffeic acid, anthocyanins และ tannin 
สารประกอบฟนอลที่พบมากในกลวย ซ่ึงสารประกอบ tannin จะพบมากในเปลือกกลวย กลวยดิบมี
รสฝาดเนื่องจากสารสําคัญไดแก Leuco- anthocyanidin, Leuco-delphanidin และ Leuco- cyanidin 
(Palmer, 1971) 

 
สารระเหย ทําใหผักและผลไมมีกล่ินเฉพาะ โดยปกติเมื่อผลไมสุก จะมีทั้งชนิดและปริมาณ

ของสารระเหยมากขึ้น แตสารที่ทําใหเกิดกลิ่นเฉพาะของผลไมนั้นมีเพียงไมกี่ชนิดในกลวยหอม มี
จํานวนสารระเหยมากกวา 300 ชนิด แตสารที่ทําใหเกิดกลิ่นที่สําคัญ ไดแก 2-hexenol ในกลวยที่
งอม (Nursten, 1970)  

 
1.5 ผลิตภัณฑกลวยแปรรูป 

 
        กลวยไดรับความนิยมอยางกวางขวางเนื่องจาก กล่ินรส (flavor) และกลิ่น (aroma) ของ
ไอโซเอมิลอะซิเตท (isoamylacetate) ไมวาจะเปนน้ํากลวยหรือที่ผสมกับน้ําผลไมอ่ืนๆ  อยางไรก็ตาม
น้ํากลวยจะมีกากมาก และมีความหนืดมากเกิน นาจะผลิตเปนเครื่องดื่มไดงาย Barette et  al. (2005) 
ไดรวบรวมชนิดผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูปกลวยที่จําหนาย ในตลาดการคาระหวางประเทศ
ประกอบดวย 
 

1                 2     3     4          5  6     7         8 
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- กลวยบด (banana puree) เปนผลิตภัณฑกลวยแปรรูปที่สําคัญที่สุด ซ่ึงอาจจะอยูในรูปที่
ทําใหเขมขนขึ้น (concentrated banana puree) รอยละ 42 ของปริมาณของแข็งทั้งหมด ซ่ึงทั้งสอง
ผลิตภัณฑนี้จะมีการจําหนายในรูปผลิตภัณฑแชแข็ง (frozen banana product) 

 
 - ผลิตภัณฑกลวยแชแข็ง ซ่ึงมีหลายผลิตภัณฑที่จําหนายในรูปแชแข็ง เชน กลวยบดแชแข็ง 
กลวยบดเขมขนแชแข็ง กลวยทั้งลูกแชแข็ง กลวยหั่นเปนชิ้นแชแข็ง เปนตน 
 
               - ผลิตภัณฑกลวยที่ทําใหแหง  ที่จําหนายเปนสินคาระหวางประเทศ  เชน  กลวยแผน 
(banana flakes) โดยนํากลวยบดมาทําใหแหงโดยใชลูกกลิ้ง กลวยตาก (banana figs) ใชกลวยสุก
นํามาตากแหง กลวยผง (banana powder) ไดจากการนํากลวยแผนมาบดหรือกลวยแผนที่แตกหัก
หรือกลวยที่นําไปทําแหงโดยวิธีพนฝอย (spray dried) กลวยอัดเม็ด (freeze–dried granulated) นํา
กลวยผงที่ผสมไซรัปขาวโพดหรือสวนผสมอื่น เพื่อชวยใหแหง กลวยช้ินทําแหง  (Freeze Dried 
Graulated) มีลักษณะปรากฎที่ดีแตใชเวลานานในการคืนสภาพและไดกลวยที่เละไมนารับประทาน
แตผลิตภัณฑนี้เหมาะสําหรับเปนอาหารยังชีพหรือการเดินทาง แปงกลวย (banana flour) ทําจาก
กลวยดิบทําใหแหงและบด สามารถใชแทนกลูเตน (gluten) จากขาวสาลีเหมาะสําหรับผูที่แพกลูเตน 
กลวยแผนทําจากกลวยแผนและสวนผสมอื่นๆทําใหรวมตัวกันเปนกอนโปรงๆ ใชเปนสวนผสมใน
อาหารธัญพืชสําเร็จรูป 
 
 - น้ํากลวยเขมขนชนิดใส (concentrated clarified banana juice) วิธีสกัดน้ํากลวยในยุโรปใช
แคลเซียมออกไซดและกรดซัลฟูริค มีการนําไปใชผลิตเบียร แตปจจุบันนิยมใชเอนไซมยอยเพคติน
ในสกัดน้ํากลวยมากขึ้นทําใหไดน้ํากลวยใสขึ้น มีการผลิตจําหนายในประเทศอิสราเอล คอส ตาริกา
และเปรู แตยังมีปริมาณการจําหนายนอย ปญหาก็คือวามีขอกําหนดใหสํานักงานอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา กําหนดใหน้ํากลวยจากธรรมชาติจะตองมีปริมาณของ แข็งที่ละลายน้ําไดรอยละ 22 ซ่ึง
มีคาสูง โดยเมื่อเปรียบเทียบ น้ํากลวย น้ําแอปเปล และ น้ําสับปะรด ที่ความเขมขนระดับเดียวกัน 
คือรอยละ 65 ของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดจะมีราคา 1,500  860  1,200 ดอลลารสหรัฐ/
เมตริกตัน ตามลําดับ จะเห็นไดวาน้ํากลวยมีราคาสูงทําใหแขงขันในตลาดยากกวา 
  

นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑชนิดอื่นๆอีกที่จําหนายเปนสินคาจําหนายระหวางประเทศไดแก 
กลวยแผนทอดกรอบ (banana chips) เปนผลิตภัณฑที่ระบุวาจากธรรมชาติและเพื่อสุขภาพ ในตลาด
สหรัฐอเมริกา สามารถแขงขันกับมันฝร่ังทอดกรอบและขนมขบเคี้ยว กลวยช้ินในน้ําเชื่อม (Sliced 
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banana in syrup) ผลิตภัณฑของบริษัทชิควิตา (Chiquita) มี 2 ชนิด คือ ช้ินกลวยในน้ําเชื่อมและ ใน
น้ําตาลฟรุกโตสเขมขนจากขาวโพดและแปงกลวย (banana starch) เปนตน รวมทั้งมีการนําผลิต 
ภัณฑจากกลวยแปรรูปเปนสวนผสมในอาหารชนิดตางๆ ที่ไดรับความนิยมพบไดในหางสรรพสิน 
คาตางๆ ไดแก 
 
 - อาหารเด็กออน (baby food) เชน ผลิตภัณฑของ บริษัทเนสทเล บริษัทเกอรเบอร มีกลวย
เปนสวนผสมรวมกับธัญพืชและโปรตีน 
 
 - น้ําผลไมและน้ําหวานตางๆ (juice and nectars) ผลิตภัณฑของบริษัทโดล (Dole) ชิควิตา 
(Chiquita) ทรอบิคานา (Tropicana) และยี่หออ่ืนๆที่มีการแขงขันในตลาดผลิตภัณฑน้ําผลไมแชเย็น
ในสหรัฐอเมริกาเปนทางเลือกใหม นอกจากน้ําสมที่ใชเปนเครื่องดื่มสําหรับอาหารเชา ผลิตภัณฑ
แรกที่นําเสนอโดยบริษัทชิควิตาคือ น้ําสมผสมน้ํากลวย โดยจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเพื่อเปนเครื่องดื่มใน
ทุกโอกาส (any time drink) ในตลาดเดียวกับน้ําอัดลมแตนอยกวาน้ําผลไมรอยเปอรเซนต 
 
 - ผลิตภัณฑจากนม (dairy product) โดยนําน้ํากลวย เนื้อกลวยและสวนผสมอื่นๆ เชน กล่ิน
รสผลไมและถ่ัวชนิตางๆ ผสมในไอศกรมีหรือใสในโยเกิรตหรือโยเกริตแชแข็ง หลายประเทศทาง
ยุโรปจะผสมเนื้อกลวยในนม จําหนายในรูปนมที่ปรุงแตงรส 
 
 - ผลิตภัณฑขนมอบ (bakery product) พบไดมากในตลาดสหรัฐอเมริกา เชน เคก มัฟฟน 
และผลิตภัณฑใกลเคียง ประเทศในยุโรปจะไมคอยใชกลวยในผลิตภัณฑขนมอบแต ถาใชจะใชพิวรี
กลวยใสเปนไสของขนมอบ ผลิตภัณฑอ่ืนๆเชน ซอสกลวย ลูกอมกลวย (banana candies)      
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจากกลวย (banana  liqueur)  

2.  การผลิตไซรัปจากผลไม 

 
ไซรัปผลไม (fruit syrup) เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูปผลไม มีลักษณะเปนน้ําตาล

เหลวมีความขนและหนืด อาจมีสีน้ําตาลออนหรือเขม มีกล่ินรสผลไมหอมหวาน ผลิตโดยการนําน้ํา
ผลไมที่ผลิตจากผลไมสดมาทําใหเขมขนขึ้น (Fellows, 1997) จึงสามารถเก็บรักษาไวไดนาน 
เนื่องจากมีความเขมขนของน้ําตาลสูง มีความเสถียรทางเคมี และเปนการลดคาวอเตอรแอกติวิตีของ
น้ําผลไมลง ทําใหเชื้อจุลินทรียไมสามารถที่จะเจริญไดทําใหเก็บไวไดนานขึ้น การที่ไซรัปมีความ
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เขมขนสูงทําใหมีปริมาตรลดลง ชวยประหยัดคาขนสง (Belitz and Grosch, 1999) ผูบริโภคซื้อ
ผลิตภัณฑไดในราคาที่ไมแพงจนเกินไป ชนิดของไซรัปจากผลไมและผลิตภัณฑใกลเคียงรวมทั้ง
กระบวนการตางๆที่เกี่ยวของในการผลิตไซรัปผลไมประกอบดวย 

  
 2.1 ผลิตภัณฑใกลเคียงไซรปัจากผลไม 

 
        การพัฒนาผลิตภัณฑใหมนั้นจําเปนตองศึกษาผลิตภณัฑที่มีลักษณะใกลเคยีงซึ่งพบวา 
ผลิต ภัณฑที่ลักษณะใกลเคียงไซรัปจากกลวยหอมไดแก  

 
       ก. ไซรัปจากผลไมชนิดตางๆ เชน แบคเคอแรนไซรัป (blackcurrant syrup) (Blom and 

Skrede, 1984) น้ําแอปเปลเขมขนชนิดใส (Beveridge et al., 1986) ไซรัปจากอินทผลัม (Date syrup) 
(Al-Hooti et al., 2002) และ ไซรัปบวย (black plum syrup) (Egbekum et al., 1996) เปนตน 
นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑที่มีลักษณะใกลเคียงอ่ืนๆ เชน   

 
ข. เมเปลไซรัป เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการนําน้ําเล้ียง (Sap) จากตนเมเปล (Maple 

Tree)ไดน้ําตาลเมเปล (maple sugar) นํามาทําใหเขมขนขึ้น องคประกอบสวนใหญเปนน้ําตาล
ซูโครส (รอยละ 88-99 ของปริมาณของแข็งทั้งหมด) กล่ินรสและสีของเมเปลไซรัปมีลักษณะเฉพาะ 
(Koelling and Heiligmann, 1996)  

 
ค. น้ําผ้ึง เปนผลผลิตของน้ําหวานจากดอกไมและแหลงน้ําหวานอ่ืนๆ ที่ผ้ึงไปเก็บมา 

ผานการเปลี่ยนทางเคมีโดยเอนไซมจากตอมน้ําลายของผึ้ง แลวเปลี่ยนน้ําตาลกลูโคสและฟรุกโตส
ใหเปนน้ําตาลแปรรูป ซ่ึงเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว ไดแก เลวูโลสรอยละ 38.19 และเด็กซโตรส รอย
ละ 31.19 นอกจากนั้นเปนน้ําตาลเชิงคูและเชิงซอนอีกประมาณรอยละ 10 นอกจากนั้นยังมีแรธาตุที่
เปนประโยชน เชน โปแตสเซียม แคลเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร เหล็ก แมงกานิส รวมทั้ง
ยังมีน้ํายอย เชน เอนไซมกลูโคสออกซิเดส ซ่ึงทําหนาที่เปลี่ยน น้ําตาลกลูโคสเปนกรดกลูคูโลนิค 
และไฮโดรเจนเปอรออกไซด ซ่ึงไฮโดรเจนเปอรออกไซดนี้มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย
ได รวมทั้งมีวิตามินตางๆ เชน ซี บี บี1 บี2 บี6 กรดแพนโทธีนิค กรดนิโคธีนิค ในปริมาณตางๆกัน 
ขึ้นอยูกับชนิดของดอกไม องคประกอบสุดทายที่มีในน้ําผ้ึง คือ น้ํา โดยน้ําผ้ึงที่ถูกบมสมบูรณจะมี
น้ําอยู รอยละ 17-20 (Beritz and Grosch, 1999) 
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2.2  เอนไซมในกระบวนการผลิตน้ําผลไม 
 
         ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําผลไมนั้นมีปญหาเกี่ยวของกับวัตถุดิบหลายประการ 
เนื่องจากความแปรปรวนขององคประกอบซึ่งขึ้นกับ สายพันธุ ฤดูกาลในการปลูกและระยะของการ
สุก วัตถุประสงคหลักในอุตสาหกรรมผลิตน้ําผลไมตองการแปรรูปโดยใชปริมาณผลไมมากที่สุด มี
คาใชจายต่ําสุดและจะตองรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑขั้นสุดทายทั้งในดานรสชาติและการเก็บ
รักษาสําหรับผลไมที่มีเพคตินสูงจะทําใหเกิดปญหาในการผลิตเนื่องจากมีความหนืดสูงและเกิดเจล 
ดังนั้นจึงเริ่มมีการประยุกตใชเอนไซมเพคติเนสในการผลิตน้ําแอปเปลชนิดใสในป 1930 ซ่ึงจะชวย
ใหขนาดของเพคตินสั้นลง ความหนืดและระยะเวลาในการผลิตลดลง ชวยปรับปรุงคุณภาพน้ําแอปเปล
ในระดับอุตสาหกรรม ตอมาจึงไดมีการนํามาใชในผลไมชนิดอื่นๆ เชน แพร แบล็คเคอรแรน ราสพ
เบอรี่ สตรอเบอรี่ เชอรร่ี แครนเบอรี่ และองุน เปนตน และยังพบวาการใชเอนไซมจะชวยใหสีของ
น้ําผลไมที่สกัดไดดีขึ้นดวย ตอมามีการใชเอนไซมเพคตินเนสรวมกับอมัยเลส (amylase) เพื่อชวย
ยอยแปงของแอปเปลระหวางขั้นตอนการทําใหใสโดยใชความรอน ซ่ึงจะชวยยับยั้งการเกิด ความขุน
ทั้งในขั้นตนและหลังการเก็บรักษา  การใชเอนไซมเพคติเนสรวมกับเฮมิเซลลูเลส (Hemicellulase) 
ชวยลดความหนืดของเนื้อเยื่อแอปเปลจึงใชแรงนอยลงในการบีบอัดเพื่อแยกน้ําและทําใหผลผลิต
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ การใชเพคติเนสรวมกับอราบิเนส (arabinase) ชวยทําใหความขุนของน้ํา
ผลไมเขมขนที่มีสาเหตุจาก arabans ลดลง (Francis, 2000) การแยกอะลาบิแนน ออกไปจากน้ําแอปเปล
จะชวยใหเกิดความใสและความคงตัวของน้ําแอปเปลและน้ําแอปเปลเขมขน นอกจากนั้นยังมีการ
เติมเซลลูเลสรวมกับเพคติเนสเพื่อยอยผนังเซลลของผลไม ทําใหการสกัดน้ําผลไมงายขึ้น  แตน้ํา
ผลไมที่ไดจะมีความขุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณโพลีแซคคาไรดละลายออก มาไดมากขึ้น 
(Mehrlander et al., 2002) ซ่ึงมีผลตอกระบวนการผลิตและคุณภาพของน้ําผลไม จึงไดมีการศึกษา
ผลกระทบของการใชเอนไซมเพคติเนสและเซลลูโลสและเฮมิเซลลูเลสยี่หอตางๆ ที่ใชในเชิงการคา 
สัดสวนตางๆ กันในการยอยผนังเซลลของแอปเปลโดยศึกษาองคประกอบตางๆ ในน้ําแอปเปลที่ได 
ไดแก เพคติเนส ใยอาหาร ความสามารถในการอุมน้ํารวมถึงขนาดโมเลกุลของน้ําตาลชนิดตางๆ  
การยอยผนังเซลลทําใหมีปริมาณใยอาหาร พวกโอลิโกเมอรและโพลิเมอรเพิ่มขึ้น (Oligomeric และ 
polymeric dietary fiber) (Donqowski and Sembries, 2001) 
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2.3  การเกิดสนี้ําตาลในอาหาร 
 
        การเกิดสีน้ําตาล (Browning) เปนปญหาในการผลิตน้ําผลไมที่สําคัญอยางหนึ่ง ซ่ึงมี
อิทธิพลตอผูบริโภคมาก เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางหมูอะมิโนของกรดอะมิโนหรือโปรตีนกับ
คารโบไฮเดรตหรือลิปดที่ถูกออกซิไดซหรือสารประกอบฟนอลที่ถูกออกซิไดซ ทําใหอาหาร
เปลี่ยนแปลงในระหวางการเก็บรักษาและระหวางกระบวนการผลิต ทําใหสูญเสียคุณคาทางโภชนา 
การ ความปลอดภัยในการบริโภค โดยการทําลายโครงสรางของกรดอะมิโนจําเปน ลดความ 
สามารถในการยอยเนื่องจากการยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซมยอยโปรตีน (Proteolytic activity) ลด
การทํางานของอิออนของโลหะและเกิดเปนสารพิษรวมทั้งสารกอมะเร็ง (Friedman, 1996) การ
เกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลแยกไดเปนกลุมสองใหญๆ คือ 
 

ก. การเกดิสีน้าํตาลเนื่องจากปฏิกิริยาของเอนไซม  (Enzymatic browning) 
 
     เปนปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสารประกอบฟนอล โดยปฏิกิริยาของเอนไซมโพลีฟนอล 
ออกซิเดส (Polyphenoloxidase, PPO) หรือช่ือตามระบบ 1,2-benzenediol: oxygen oxidoreductase; 
EC 1.10.3.1) มักถูกเรียกวา tyrosinase, polyphenolase, phenolase, catechol oxidase, cresolase, 
หรือ catecholase ขึ้นอยูกับชนิดของสารที่ใชเปนสับสเตรตในการวัดแอคติวิตี้หรือเมื่อตรวจพบวามี
แอคติวิตีสูงในพืชที่แยกเอนไซมได พบในพืชหรือสัตวและในจุลินทรียบางชนิดโดยเฉพาะเชื้อรา 
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสจะเรงปฏิกิริยาสองปฏิกิริยาที่แตกตางกัน ดังภาพที่ 2 โดยปฏิกิริยาที่ 1 
เปนการเติมหมู ไฮดรอกซิล (hydroxylation) ของโมโนฟนอลไดไดฟนอล โดยสารที่มีคุณสมบัติใน
การรีดิวซหรือสารไดฟนอล สวนปฏิกิริยาที่ 2 เปนการแยกไฮโดรเจนจากไดฟนอลไดเปนควิโนน 
(o-quinone) 
 

  ควิโนนเปนสารที่ไมเสถียรจึงทําใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซม 
(Nonenzymatic browning) ตอเนื่องไปโดยใชออกซิเจนเรงปฏิกิริยาการออกซิเดชั่นและเกิดการรวม 
ตัวเปนโมเลกุลใหญ (Polymerization) ไดเปน melanins ซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดสีน้ําตาล ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของผักและผลไมชนิดตางๆ เชน กลวย แอปเปล พีช มันฝร่ัง เห็ด รวมทั้งในกุง
และคน (จุดสีน้ําตาลที่ผิวหนัง) ประมาณรอยละ 50 ของผลไมเมืองรอนจะสูญเสียคุณภาพเนื่อง จาก
การเกิดสีน้ําตาลโดยปฏิกิริยาของเอนไซม ซ่ึงจะเปลี่ยนสีในน้ําผลไมและผักสด เชน ผักกาด หอม 
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ทําใหรสชาติและคุณคาทางโภชนาการเสียไปดวย ดังนั้นการพัฒนาวิธีการเพื่อควบคุมปฏิกิริยาของ 
PPO จึงมีความสําคัญ (Fenamma, 1996) 

 

 
 

ภาพท่ี 2  การเรงปฏิกิริยาของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส ในการเติมหมูไฮดรอกซิลของสาร                
โมโนฟนอลไดสารไดฟนอลและแยกไฮโดรเจนจากไดฟนอลไดเปนสารควิโนน  
 ท่ีมา: Marshall et al. (2000) 
 

ข.  การเกิดสีน้าํตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซม (Nonenzymatic browning, NEB) 
  

     การเกิดสีน้ําตาลในอาหารเมื่อใหความรอนหรือเมื่อเก็บรักษา เกิดจากปฏิกิริยาระหวาง
น้ํา ตาลรีดิวซ เชน กลูโคสกับหมูอะมิโนของกรดอะมิโนอิสระหรือโปรตีน เรียกวา ปฏิกิริยา
เมลลารด (Maillard reaction หรือ Maillard condensation) บางทีเรียกวาเปนการเกิดสีน้ําตาลที่ไม
เกี่ยวของกับเอนไซม การเกิดปฏิกิริยาเริ่มจากน้ําตาลรีดิวซชนิดอัลโดสหรือคีโตสและหมูอะมิโน
หนึ่งหมูเกิด ปฏิกิริยาไดสารประกอบที่ไมเสถียรจึงเกิดเปนปฏิกิริยาตอเนื่องได N-Substituted 
Glucosamine หลังจากนั้นจะเกิดการจัดเรียงตัวของโมเลกุล (Amadori rearangment) ไดเปน 1-
amino-1-deoxy-D-fructose หรือสารประกอบ Amadori ดังภาพที่ 3 จากตรงนี้สามารถเกิดปฏิกิริยา
ตอเนื่องตอไปได 3 แนวทาง ไดแก  

 
    แนวทางที่ 1 เกิดการแยกน้ําออกไปอยางรุนแรง (strong dehydration) ซ่ึงสําคัญที่สุดใน 3 

แนวทาง ผลของปฏิกิริยาจะไดสารประกอบ furfural และ อนุพันธของ dehydrofurfural คือ  
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5-hydroxymethyl furfural (HMF) จะมีกล่ินที่เกิดจากน้ําตาลที่เสียสภาพเมื่อไดรับความรอน แต
ไมใชกล่ินจําเพาะของปฏิกิริยานี้ 

    แนวทางที่ 2 การแตกตัวของโมเลกุลไดเปนสารประกอบคารบอนิล โดยบางโมเลกุลจะ
ไมมีไนโตรเจน เชน acetyl deacetyl pyrualdehyde จะมีกล่ินแตไมจําเพาะตอปฏิกิริยาเชนกัน 

 
    แนวทางที่ 3 เปนปฏิกิริยาแยกน้ําที่ไมรุนแรง (moderate dehydration) ไดสารประกอบที่

มีคุณสมบัติในการรีดิวซเปนสวนผสมของ reductones และ dehydroreductones ซ่ึงจะทําปฏิกิริยา
ตอไปกับกรดอะมิโน เกิดปฏิกิริยา decarboxylation และให aldehydes ตามชนิดของกรดอะมิโน
นั้นๆ แอมโมเนีย และคารบอนไดออกไซด เรียกวาปฏิกิริยา Strecker degradation โดย aldehydes ที่
ไดจะใหกล่ินที่เปนคุณสมบัติเฉพาะของปฏิกิริยาเมลลารด แสดงในภาพที่ 3 

 
    อัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยูกับชนิดของน้ําตาลรีดิวซ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญมาก 

กวากรดอะมิโน โดยน้ําตาลเพนโตสเกิดเร็วกวาเฮกโซสมาก เรียงลําดับการเกิดปฏิกิริยาจากเร็วไป
ชาตามชนิดของน้ําตาลคือ ไรโบส ไซโรส อราบิโนส แมนโนส ฟรุคโตส และกลูโคส ตามลําดับ 
โดยน้ําตาลสองโมเลกุล เชน แลคโตสและมอลโตส จะเกิดปฏิกิริยาชากวาน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 
นอกจาก นั้นมีปจจัยอ่ืนๆที่กระตุนการเกิดปฏิกิริยาไดแก พีเอชที่สูงขึ้น โดยอยูในชวงระหวาง 6-8.2 
นอกจาก นี้น้ําจะทําใหปฏิกิริยาเกิดชาลงเนื่องจากเกิดการเจือจางระบบและไปยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา 
ความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมตอการเกิดปฏิกิริยามีคาอยูระหวางรอยละ 30-70 รวมทั้งอิออนประจุ
บวก เชน Mn2+  Sn3+ จะยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา แต Cu2+ และ Fe3+ จะชวยเรงในปฏิกิริยาเมลลารด 

 
2.4  ผลกระทบของปฎิกิริยาสีน้ําตาลที่พบในเทคโนโลยกีารอาหาร  

  
  ก. การเกดิสี 
 

          สารตั้งตนในการเกิดสี คือ 1-amino-1-deoxy-2-ketoses (Amadori compound) ซ่ึง
เปนสารไมมีสี เมื่อเกิดปฏิกิริยาเมลลารดจะมีการรวมตัวของสารตางๆ (Polymerization) ทําใหได
เปนสารโมเลกุลใหญ เกิดเปนจุดสีดําไมละลายน้ําเรียกวา Melanoidins เปนองคประกอบในขั้นตอน
สุดทายของปฏิกิริยาเมลลารด สารที่ละลายน้ําไดทุกโมเลกุลที่เกิดระหวางปฏิกิริยาเมลลารดถูกเรียก
รวมๆกันวา “pre-melanoidins” นอกจากนั้นความรอนอาจทําลายโครงสรางของน้ําตาลเกิดปฏิกิริยา
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คาราเมล (Caramelization) ทําใหเกิดสีน้ําตาลเกิดขึ้นพรอมๆกับปฏิกิริยาเมลลารด ไดผลิตภัณฑ
ตางๆ ดังภาพที่ 3 ไดเชนกัน ดังนั้นการเกิดสีน้ําตาลอาจมีผลรวมจากปฏิกิริยาอื่นรวมดวย 

 

 
 
ภาพที่ 3  แผนภาพการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด 
ท่ีมา: Alais and Lindon (1991) 
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  ข. กล่ินและรสชาติ 
 
 ปฏิกิริยาเมลลารดกระตุนใหเกิดการสรางสารประกอบที่มีโครงสรางเปนวงแหวน 2 
ชนิด คือ furfurals และ reductones รวมทั้งอัลดีไฮดที่ไดจากการยอยสลายกรดอะมิโน โดยปฏิกิริยา 
Strecker degradation ซ่ึงปฏิกิริยานี้จําเพาะตอการเกิดสีน้ําตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซม 
` 
  ค. ความสามารถในการรีดิวซ (reducing power) ของ pre-melanoidins 
 
 ความสามารถในการรีดิวซจากปฏิกิริยาเมลลารดจะเกิดขึ้นกอนการเกิดสีที่ระดับ
ความชื้นต่ํา โดยเกิดจากสารประกอบ Amadori ปฏิกิริยาเมลลารดจะผลิตกรดที่สําคัญหลายชนิด จึง
ทําให พีเอช ลดต่ําลง 
 

2.5  การควบคมุการเกิดสีน้ําตาล 
 
  ก. การยับยั้งการทํางานของเอนไซมโดยใชความรอน  
 
   การใชความรอนจะทําให PPO สูญเสียคุณสมบัติในการเรงปฎิกิริยา โดยอุณหภูมิที่
เหมาะสมจะแตกตางกันไปในพืชแตละชนิด ซ่ึงตองศึกษาเนื่องจากการใหอุณหภูมิสูงเปนเวลานาน
เกินไปจะเกิดสีน้ําตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซมได รวมทั้งยังทําใหโครงสรางของพืชเสียหายดวย 
(Toribio and Lazono, 1986) 

 
  ข. การใชสารเคมี 
 
  สารยับยั้งการเกิดสีน้ําตาล เปนสารประกอบที่ทําปฏิกิริยากับเอ็นไซมหรือสับสเตรต
หรือผลิตภัณฑของปฏิกิริยายับยั้งการเกิดสีในการเกิดจากปฏิกิริยา Melanosis การคัดเลือกสารยับยั้ง
การเกิดสีน้ําตาล มีขอจํากัดที่ตองพิจารณาดังนี้คือ ไมเปนพิษ และไดรับอนุญาตใหใชในอาหาร เปน
สารธรรมชาติ ราคาถูก ใชงาย ไมมีผลเสียตอรสชาติของอาหารแตมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เกิดสีน้ําตาล (Williums, 2001) 
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2.6  การทําใหน้ําผลไมเขมขน 
 

การทําใหน้ําผลไมเขมขนเปนหนวยปฏิบัติการสําคัญหนวยหนึ่ง ในการแปรรูปผลไม 
เนื่องจากเปนขั้นตอนที่สามารถบงชี้คุณภาพของผลิตภัณฑขั้นสุดทาย ประโยชนของการทําใหน้ํา
ผลไมเขมขนคือ ชวยถนอมอาหารโดยสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย และ ชวยลดคาใชจาย
ในการบรรจุ การขนสง และการกระจายสินคา เนื่องจากปริมาตรลดลง สําหรับวิธีการทําใหน้ํา
ผลไมเขมขน  
  

 การระเหยภายใตระบบสูญญากาศ (Vacuum evaporation) การระเหยเปนวิธีการที่เกาแก
ที่สุดและยังคงมีการใชอยู โดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการใชอยางกวางขวาง หลักการคือแยก
น้ําออกไปโดยใชความรอนเพื่อระเหยน้ํา ซ่ึงตองใชความรอนสูงเปนเวลานาน จึงอาจทําใหอาหาร
สูญเสียคุณภาพ ดังนั้นจึงไดลดอุณหภูมิลงภายใตความดันต่ํา โดยตอกับปมสูญญากาศ เรียกวิธีการนี้
วา การระเหยภายใตระบบสูญญากาศ น้ําจะถูกแยกออกไปที่อุณหภูมิต่ําพอที่จะไมทําใหอาหาร
สูญเสียคุณภาพ อาจใชอุณหภูมิตั้งแต 21 ถึง 50 องศาเซลเชียส (Potter and Hotchkiss, 1997) แมวา
จะมีวิธีการใหมๆในการทําใหน้ําผลไมเขมขนขึ้นมากมาย แตวิธีการนี้ยังคงใชกันอยางกวางขวาง 
เนื่องจากมีหลายแบบใหเลือก โดยจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับชนิดของผลไม ซ่ึงมีขอจํากัด
แตกตางกัน เชน การไมทนตออุณหภูมิสูง การมีส่ิงเจือปนทําใหเกิดการอุดตันและมีความหนืดสูง 
เปนตน อยางไรก็ตามการทําใหน้ําผลไมเขมขนโดยวิธีการระเหยน้ําภายใตสูญญากาศ ยังคงเปน
ทางเลือกที่ดีที่สุดในปจจุบัน (Ramteke et  al., 1993) 

 
3.  การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 

คุณภาพของผลิตภัณฑ ในสมัยกอนนั้น ขึ้นอยูกับความปลอดภัยและคุณคาทางโภชนาการ 
แตปจจุบันมีการแขงขันทางการตลาดสูงขึ้น ดังนั้นการผลิตผลิตภัณฑอาหารจึงตองตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของผูบริโภคซึ่งมีความรูมากขึ้น ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมการ
บริโภค การรับรส  และการตอบสนองทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค  มีความจําเปนตอ
ความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม และชวยลดความเสี่ยงในการออกตัวผลิตภัณฑใหม ดังนั้นจึงมีแนว
การโนมในการนําการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภคมาใชมากขึ้น 
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การทดสอบทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภคเปนเทคนิคทางวิทยาศาสตร ที่
พัฒนาอยางตอเนื่อง เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ และ
การควบคุมคุณภาพ ทําใหบริษัทผูผลิตอาหารทั่วโลกประสบความสําเร็จ Stone and Sidel (1993) 
ไดนิยามความหมายของ การทดสอบทางประสาทสัมผัสเปนการศึกษาทางวิทยาศาสตร ในการวัด
คา การวิเคราะห และ ประเมิน การตอบสนองตอผลิตภัณฑ ในการรับความรูสึกทางดาน การ
มองเห็น การไดกล่ิน รสชาติ สัมผัส และการไดยิน Engel et  al. (1997) นิยามการทดสอบผูบริโภค วา
เปนศึกษาในกระบวนการเพื่อคัดเลือกบุคคลหรือกลุมคน ในการซื้อ การใช หรือการสัมผัส
ผลิตภัณฑ การใชบริการ แนวความคิดและประสบการณ เพื่อตอบสนองความตองการและความ
พอใจ สําหรับวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส สามารถแบงเปนไดเปน 3 วิธีการ ไดแก 

 
 3.1  การทดสอบความแตกตาง (Discrimination หรือ Different test) เปนการตรวจสอบความ
แตกตางระหวางผลิตภัณฑ ในคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส มีหลายวิธีการ เชน Triangle test  
Duo-trio test Paired comparison test (Stone and Sidel, 1993 และ Lawless and Heymann, 1999) 
เปนการศึกษาผลของกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงสูตร บรรจุภัณฑและสภาวะในการเก็บรักษา 
การคัดเลือกผูทดสอบ และจํานวนที่ใช ขึ้นกับวิธีการ และ ความละเอียดของการผลทดสอบที่
ตองการ แตโดยทั่วไปเชื่อวา ถาผูทดสอบที่ไดรับการฝกฝนยังไมสามารถบอกความแตกตางได 
ผูบริโภคก็คงจะไมพบความแตกตาง ยกเวนผูบริโภคที่คุนเคยกับผลิตภัณฑนั้นๆ ทําใหสามารถ
สังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กนอยที่เกิดขึ้นได  
 
 3.2  การทดสอบเชิงพรรณนา (Descriptive test) เปนวิธีการเพื่อหาคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสของผลิตภัณฑและสามารถบอกคาความแตกตางระหวางผลิตภัณฑ โดยจะตองคัดเลือกผู
ทดสอบ และฝกฝน จะไดขอทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงมีหลายวิธี เชน Quantitative 

Descriptive Analysis, Flavour Profile และ Sensory Spectrum® ขอเดน ของ Descriptive analysis 
คือ สามารถหาความสัมพันธกับการใชเครื่องมือ และขอมูลผูบริโภคที่ใหคะแนนความเขม 
(Hedonic Scale) เพื่อหาความแปรปรวนที่เกิดจาก องคประกอบหรือกระบวนการ รวมทั้งสามารถ
หาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ที่เปนปจจัยในการยอมรับในผลิตภัณฑ นอกจากนั้นยังใชหา
รายละเอียดในลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ เชนการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑในการเก็บรักษา  
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 3.3  การทดสอบความชอบหรือการยอมรับ (Affective test หรือ Acceptance test) เปนการ
ทดสอบเพื่อประเมินความรูสึกของผูทดสอบที่มีตอผลิตภัณฑในแงความชอบหรือการยอมรับ เชน 
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑตนแบบกับผลิตภัณฑอ่ืน มีวิธีการ ไดแก Paired preference test, Ranking 
for Preference และ Hedonic Rating 

 
4.  การทดสอบผูบริโภค 
 
 การทดสอบผูบริโภคเปนขั้นตอนสําคัญในการวัดการยอมรับในผลิตภัณฑนั้นๆ โดยผู
ทดสอบจําเปนตองรูลวงหนาวา ผูใชผลิตภัณฑคือใคร และการที่ผลิตภัณฑจะอยูในตลาดนานแค
ไหนจะวัดไดจากตอบสนองในทางบวกของผูบริโภค (เพ็ญขวัญ, 2549) เนื่องจากความแตกตางของ
ผูบริโภคแตละคนและสภาพแวดลอมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อการเตรียมและการรับประทาน ทํา
ใหมีผลตอความหลากหลายในชนิดของอาหารและอัตราการยอมรับในอาหารแตละชนิด ผูบริโภค
จึงมีสวนสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ (Earle et al., 2001) การทดสอบผูบริโภคจะทําใหไดขอมูล
ประกอบดวย (Chamber IV et  al., 2003; เพ็ญขวัญ, 2549) 
 

ก.  ขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภค รูวาคือใคร ชอบหรือตองการและไมตองการอะไรในผลิตภัณฑ
ที่ทําใหเกิดความพอใจ ทราบความถี่ของการใชหรือซ้ือ ทําใหรูปริมาณที่ตองการ 

ข.  รูชนิดและรายละเอียดของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคชอบหรือไมชอบ รวมทั้งผลิตภัณฑ
ใกลเคียง เปนประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

ค. ใชหาความสัมพันธระหวางผูบริโภคและผลิตภัณฑ 
ง. ชวยแนะนําผลิตภัณฑในตลาด สามารถลดตนทุนการสงเสริมการขาย 
จ.  รูผลการยอมรับเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑคูแขง เปนประโยชนตอการควบคุมคุณภาพ 

แผนการตลาดและโรงงานผลิต 
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 5.  การคาดคะเนอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
 

โดยทั่วไปการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลที่ไมเกี่ยวกับเอนไซม จะมีผลตอการปรับปรุงคุณภาพที่
สําคัญของอาหารในระหวางการเก็บรักษา ทําใหเปนขอจํากัดในการเก็บรักษา (Buera et al., 1987) 
นอกจากนั้นการเกิดสีน้ําตาลยังเปนปญหาสําคัญตอน้ําผลไมเขมขนชนิดตางๆ (Toribio and 
Lozano, 1984) ทําใหสูญเสียคุณคาทางโภชนาการและเกิดสารที่ไมพึงประสงค เชน HMF  
(Buedo et al., 2001) Robertson and Samanicgo (1986) รายงานวา ปริมาณ HMF จะเพิ่มขึ้นสัมพันธ
กับเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลที่เกิดขึ้น 

 
การศึกษาอายุการเก็บรักษาอาหารที่มีอายุการเก็บนานเปนปนั้นสามารถที่จะยนระยะเวลา

ในการศึกษาโดยการเรงปฏิกริิยาใหเร็วขึ้นโดยใชอุณหภูมิสูงเปนปจจัยในการเรง แลวนําผลที่ไดไป
ทํานายอายุการเก็บที่อุณหภูมิตางๆ Labuza and Schmild (1985) รายงานวาการทดสอบอายุการเก็บ
โดยวิธีการเรงอายุการเก็บ (accelerated shelf-life testing) เปนวิธีการเรงการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ
ใหเร็วขึ้น เพื่อใชในการคาดคะเนอายุของผลิตภัณฑโดยลดระยะเวลาลง โดยการเพิ่มอุณหภูมิหรือ
ความชื้นสัมพัทธ การกําหนดเวลาสิ้นสุดของการเรงอายุการเก็บจะใชการทดสอบทางประสาท
สัมผัส หรือการวัดคาปจจัยทางคุณภาพเชน การวัดปฏิกิริยาทางเคมี การวัดคาทางกายภาพเปนตน 
การคาดคะเนอายุการเก็บแบบเรงอายุการเก็บทําไดจาก Arrhenius model หรือ Q10 model ซ่ึงหาได
จากอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงตางกัน 10 องศาเซลเซียส ดังสมการที่ 1 หรือหาไดจากอายุ
การเก็บของผลิตภัณฑที่อุณหภูมิตางกัน 10 องศาเซลเซียส ดังสมการที่ 2  

 

 Q10 =        อัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ (T+10) องศาเซลเซียส                 (1)    

         อัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ T องศาเซลเซียส 

 

 Q10 =           อายุการเก็บที่ T องศาเซลเซียส                              (2)  

    อายุการเก็บที่ (T+10) องศาเซลเซียส 

 

คา Q10 อาจคํานวณไดโดยไมตองวัดอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิตางกันถึง 10 องศาเซลเซียสได 
โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 
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Q10
Δ/10    =         อัตราเร็วของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงกวา (T2)                 (3) 

             อัตราเร็วของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่ํากวา (T1) 

  

เมื่อทราบคา Q10 ของผลิตภัณฑแลวสามารถใชคานี้ในการคาดคะเนอายุการเก็บของ
ผลิตภัณฑที่อุณหภูมิอ่ืนๆ ไดโดยแทนคาในสมการที่ (3) จะไดสมาการที่ (4) ดังนี้ 

 

Q10
Δ/10   =        อายุการเก็บที่ T1 องศาเซลเซียส    =      θ(T1)                           (4) 

                          อายุการเก็บที่ T2 องศาเซลเซียส             θ(T2) 
   

Δ             = ความแตกตางระหวางอุณหภูมิ T2 และ T1 (T2+T1) 

θ(T1) = อายุการเก็บที่อุณหภูมิอ่ืนๆ ที่ผลตางไมเทากับ 10 พบอุณหภูมิที่ตองการทราบ 

θ(T2) = อายุการเก็บของอุณหภูมิที่ทราบการเก็บ 
 
  ตัวอยางเชน ถาตองการทรายอายุการเก็บของผลิตภัณฑที่ 20 องศาเซลเซียส โดยผลิตภัณฑ
นี้มีคา Q10 เทากับ 3 มีอายุการเก็บที่ 35 องศาเซลเซียสนาน 6 เดือน ดังนั้นอายุการเก็บที่ 20 องศา
เซลเซียส คํานวณไดจาก 
 

    θ2    =  θ35X Q10
Δ/10 

                           =  6 X 3 15/10 

                   =  31.2  เดือน 
 
6.  การประกันคุณภาพ 
 

 การประกันคุณภาพหรือที่เรียกโดยยอวา “QA” ยอมาจาก “Quality Assurance” จัดเปน
ระบบที่มีความจําเปนในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากเปนระบบที่กอใหเกิดความเชื่อมั่นของผู 
บริโภควาผลิตภัณฑมีคุณภาพ สําหรับผลิตภัณฑอาหารซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคตองรับประทานจึง 
มักเสริมดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑดวย ดังนั้นคําวา “คุณภาพ” ในผลิตภัณฑอาหารมักตอง
เพิ่มคําวา “คุณภาพและความปลอดภัย” ซ่ึงการประกันคุณภาพเปนกิจกรรมที่มุงเนนใหกระบวน 
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การผลิตผลิตภัณฑอาหารสามารถดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ จนทําใหผลิตภัณฑสุดทายมีคุณ 
ภาพตามมาตรฐานหรือขอกําหนดที่ระบุไว (วราวุฒิ, 2547) 
 
 ในการผลิตอาหารใหปลอดภัยนั้นจําเปนตองมีการจัดการของหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการ
ผลิต (Good Manufacturing Practices; GMP) และการปองกันมิใหอันตรายของอาหารปนเปอนไปสู
ผูบริโภค โดยใชระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Hazard Analysis and Critical 
Control Point; HACCP) โดย GMP จะเนนในเรื่องการจัดการดานสุขลักษณะทั่วไป มีขอกําหนด
หลัก 6 ขอ เพื่อใหผูผลิตผลิตภัณฑอาหารไดจัดทํา (สุวิมล, 2545) ประกอบดวย 
 

1. สถานที่ตั้ง และอาคารผลิต 
2.   เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต 
2. การควบคุมกระบวนการผลิต 
3. การสุขาภิบาล 
4. การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด 
5. บุคลากรและสุขลักษณะ 

 
  สําหรับระบบ HACCP เปนแนวคิดของการควบคุมการผลิตที่ประกอบดวยการวินิจฉัยและ
ประเมินอันตรายของอาหารที่อาจเกิดขึ้นกับผูบริโภค ตั้งแตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสง 
จนถึงมือผูบริโภค ประกอบดวยหลักสําคัญ 7 ประการ คือ 
 

ก. การวิเคราะหอันตรายการวิเคราะหอาศัย การประเมินโอกาสของการเกิดอันตราย และ
ตองระบุหรือคํานึงถึง มาตรการการควบคุมอันตรายเหลานั้นดวย 

ข. กําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม เปนการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานจึงสามารถควบคุม 
หรือกําจัดอันตรายหรือลดโอกาสการเกิดอันตราย จุดวิกฤตที่ตองควบคุมหรือจุด CCP นี้ถาหาก
พลาดการควบคุมอาจกอ ใหเกิดอันตรายถึงผูบริโภคได 

ค. การกําหนดคาวิกฤต (Critical limit) เปนการกําหนดขอบเขตหรือเกณฑที่ใชในการควบ 
คุมเพื่อทําใหเกิดความมั่นใจวาจุด CCP อยูภายใตการควบคุม 

ง. การกําหนดระบบตรวจติดตามเพื่อควบคุมจุดวิกฤต เปนการกําหนดระบบ หรือแผนใน
การ ตรวจติดตามเพื่อเฝาระวังวา จุด CCP อยูในขอบเขตหรือเกณฑที่ใชในการควบคุม 
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จ. กําหนดวิธีแกไข เปนการกําหนดแผนในการปฏิบัติ เมื่อตรวจพบวา จุด CCP ไมอยูใน
ขอบเขตหรือเกณฑที่ใชในการควบคุม 

ฉ. การกําหนดวิธีการทวนสอบ เปนการยืนยันประสิทธิภาพของการดําเนินงานของระบบ  
HACCP  

ช. การกําหนดวิธีการจัดการ และการเก็บบันทึกขอมูล 
 

ประโยชนของการจัดทําโปรแกรมพื้นฐานและระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่
ตองควบคุม (HACCP) วราวุฒิ (2547) ไดอธิบายวา โปรแกรมพื้นฐานและระบบ HACCP เปน
ระบบการจัดการเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยตอผูบริโภคโดยเนนการปองกันและการลดความสําคัญ
ของการตรวจสอบผลิตภัณฑสุดทาย ระบบนี้มีประโยชนตอโรงงานหลายประการ คือ 
 

-   เปนหลักประกันความปลอดภัยของผูบริโภค 
-   ทําใหการปฏิบัติงานเปนระบบมากขึ้น สามารถตอบสนองตอปญหาดานความปลอดภัย

ของอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
-   ยกระดับมาตรฐานการผลิตใหกับโรงงาน 
-   มีการวิเคราะหขอมูล ทําใหชวยลดปริมาณของเสีย สามารถใชทรัพยากรไดอยางมีประ 

สิทธิ ภาพ 
-   ผูปฏิบัติงานเกิดความเขาใจในงานที่ปฏิบัติอยูอยางถองแท นํามาซึ่งความเขาใจซึ่งกัน

และกัน เกิดความสามัคคีในหนวยงาน 
-   เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
-   พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ 
-   สามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงานในเครือขายไดโดยงาย 
-   ชวยสงเสริมการคาระหวางประเทศและไดเปรยีบคูแขง 
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7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการผลิตไซรัปเขมขนจากกลวยหอมประกอบดวย ขัน้ตอนตางๆ แสดงในภาพที่ 4  
 

คัดเลือกกลวยที่ระยะความสกุ 

ยับยั้งการเกิดสีน้ําตาล 

                                                    ยอยดวยเอนไชม 

การแยกกาก 

        การทําใหน้ํากลวยใส 

การทําใหเขมขน 

ไชรัปจากกลวย 

ภาพที่ 4  ขั้นตอนการผลิตไซรัปจากกลวย  
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Viquez et al .(1981) 
 

การคัดเลือกระยะสุกที่เหมาะสมของกลวยเพื่อผลิตไซรัปมีความจําเปนเนื่องจากจะมีผลตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑ กลวยจัดเปนผลไมประเภท climacteric คือเมื่อผลสุกจะมีการหายใจเพิ่มขึ้น
และตองการเอทธิลีนมาชวยกระตุนใหเกิดการสุก (เบญจมาศ, 2545) การเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
ภายหลังการเก็บเกี่ยวจึงเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพในการผลิต Dupaigne and Dalnic (1965) แสดง
ความเห็นวาการใชกลวยระยะสุกเต็มที่ จะมีระดับของกล่ินรสที่พัฒนาเต็มที่ และมีปริมาณน้ําตาล
สูงสุดดวย เชนเดียวกับที่ Prabha and Bhayalakhmi (1998) รายงานวา กลวยที่สุกจะมีปริมาณน้ําตาล
กลูโคส ฟรุคโตส และซูโครส สูง นอกจากนั้นคุณคาทางโภชนาการของกลวยสุกก็สูงกวากลวยดิบ
ดวย ไดแก ปริมาณเกลือแรที่จําเปน เชน แคลเซียม และ ฟอสฟอรัส รวมทั้งปริมาณวิตามินซี (วิไล
ลักษณ และคณะ, 2532; Jaleel et  al., 1979)   
 

Viquez et  al. (1981) ที่ไดเปรียบเทียบผลการสกัดน้ํากลวยที่ระยะสุก 3 ระดับ คือ ระยะ 6 
(เปลือกสีเหลืองทั้งผล) ระยะ 7 (เปลือกสีเหลืองปนจุดน้ําตาลเล็กนอย) และระยะ 8 (เปลือกสีเหลือง
ปนจุดน้ําตาลมาก) ไดผลผลิตรอยละ 5,  21 และ 28  ตามลําดับ จะเห็นไดวา กลวยสุกมากขึ้นจะให
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ผลผลิตสูงขึ้น เนื่องจากกลวยที่สุกเกินไป (ระยะ 8) จะมีการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียไดมากซึ่ง
ตองตัดแยกออกไปทําใหผลผลิตลดลง จึงเเนะนําใหใชระยะ 7  ซ่ึง Koffi et  al. (1991) ก็ใชกลวยที่
ระยะที่ 7 เพราะมีเหลือในปริมาณมากที่สุด พัชรินทร (2541) ไดเปรียบเทียบชนิดเอนไซมในการ
สกัดน้ํากลวย  เชนเดียวกับ อรุณี และปราณี (2536) โดยเลือกกลวยหอมที่ระยะสุกระดับ 7-8 ซ่ึงมี
เปลือกสีเหลืองปนจุดน้ําตาลถึงสีเหลืองปนจุดน้ําตาลมาก นํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํากลวย 
มณฑาทิพยและคณะ (2538) ใชกลวยหอมทองที่สุกเปลือกสีเหลืองมีจุดสีน้ําตาลเล็กนอย(ระยะ 7) 
โดยใหเหตุผลวาถาใชกลวยที่มีเปลือกสีเหลืองปนเขียวจะมีผลผลิตต่ํา  

 
  การนํากลวยมาแปรรูปจะตองยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซมเพื่อรักษาคุณภาพ

กลวยการใชความรอน (blanching) ในการยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซมเปนวิธีการที่นิยม
ใชกันเปนสวนใหญ โดย Koffi et al. (1991) ลวกกลวยทั้งผลพรอมเปลือกดวยไอน้ําเดือด 100 องศา
เซลเซียส (Steam blancher belt) ใชเวลา 11 นาที ทําใหอุณหภูมิภายในผลกลวยเทากับ 85 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1 ถึง 2 นาทีซ่ึงสามารถยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสได พัช
รินทร (2541) ลวกกลวยทั้งผลพรอม เปลือกดวยไอน้ําเดือดเปนเวลา 14 นาที ซ่ึงทําใหอุณหภูมิที่จุด
กึ่งกลางผลเทากับ 90 องศาเซลเซียส จากนั้นจะแชน้ําทันทีเปนเวลา 5 นาที สวนอรุณีและปราณี 
(2536) ลวกกลวยทั้งผลพรอมเปลือกจะใชเวลาในการลวก 5 นาที มณฑาทิพยและคณะ (2538) และ 
Sims et  al. (1995) จะใชวิธีการลวกเนื้อกลวยบดดวยไอน้ําเดือดจนมีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
สวน Jaleel et al. (1979) จะลวกเนื้อกลวยบดที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส แลวทําใหเย็นลงทันที
ที่ 40 องศาเซลเซียส 

 
 ขั้นตอนสําคัญที่สุดในการผลิตไซรัปกลวยหอมทองคือการสกัดน้ํากลวยเนื่องจากกลวย

เปนผลไมที่มีกากมากน้ํานอยประกอบดวย เพคติน ทําใหความหนืดสูง การสกัดน้ํากลวยจึงยากกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับสมหรือแอปเปล วิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนที่นิยมใชในปจจุบันคือ
การใชเทคโนโลยีเอนไซม ซ่ึงเอนไซมเพคติเนสเปนเอนไซมที่ใชสําหรับยอยเพคตินทําใหความ
หนืดลดลง น้ําในเซลลถูกแยกออกมาไดมากและเร็วข้ึน รวมทั้งยังรักษาคุณคาทางโภชนาการ สีและ
กล่ินรสของน้ํากลวยที่สกัดไดดวย (Jareel et al., 1979) Viquez et al . (1981) เปรียบเทียบการใช
เอนไซมทางการคา 6 ยี่หอ เพื่อยอยเนื้อกลวย เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตน้ํากลวย ผลการลดความ
หนืดและการทําใหน้ํากลวยใส โดยพบวาเอนไซม Ultrazyme 100 และ Ultrazyme 100 special 
(Ciba Geigy Ltd.) ความเขมขนรอยละ  0.01 โดยน้ําหนักเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยยางควบคุมที่
ไมไดเติมเอนไซมจะไดผลผลิตนอยกวารอยละ 5 ภายใตสภาวะเดียวกัน ที่ 45 องศาเซลเซียส เปน
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เวลา 1 ช่ัวโมง พีเอช 3.8 ไดผลผลิตน้ํากลวยรอยละ 55 และ 60 ตามลําดับ สวนอรุณีและปราณี 
(2536) ใชเอนไซมเพคติเนสรอยละ 0.05  รวมกับ เอนไซมเซลลูเลสรอยละ 0.06 สามารถสงเสริม
การยอยเซลลพืชไดมีประสิทธิภาพกวาการใชเอนไซมอยางใดอยางหนึ่ง ที่สภาวะเดียวกันในการ
ยอยกลวยหอม ไดผลผลิต 73รอยละ ของน้ําหนักเนื้อกลวยและพบวาเอนไซมอะมัยเลส ไมมีผลตอ
การเพิ่มผลผลิตของน้ํากลวยหอม เชนเดียวกับมณฑาทิพย และคณะ(2538) ยอยกลวยหอมทองและ
กลวยหอมแกรนดแนน ดวยเอนไซมเพคติเนสรอยละ 0.03 รวมกับ เอนไซมอะมิโลกลูโคซิเดสรอย
ละ 0.02 ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง หยุดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
ใหผลผลิตรอยละ 80 ของน้ําหนักเนื้อกลวย สําหรับ Shahadan and Abdullah (1995) ไดใชเอนไซม
เพคติเนส (Pectinex Ultra SP-L, Novozymes A/S, Denmark) ปริมาณรอยละ 0.04 ที่อุณหภูมิต่ําสุด
ที่ 30 องศาเซลเซียส พีเอชสูงสุด 3.4 ในการสกัดน้ํากลวยไดผลผลิตน้ํากลวยสูงสุดรอยละ 68  

 

 ในการสกัดน้ําผลไมดวยเอนไซมนั้นขั้นตอนสําคัญคือจะตองศึกษาสภาวะที่เหมาะสมใน
การยอยดวยเอนไซมไดแก อุณหภูมิ เวลา และความเขมขนของเอนไซมเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดและ
มีคุณสมบัติความตองการ ซ่ึงมีเทคนิคที่จะชวยใหการหาสภาวะที่เหมาะสมในกรณีที่มีหลายปจจัยที่
ตองศึกษารวมทั้งความสัมพันธระหวางปจจัย (interaction) ไดแก การใชเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง 
(Response surface methodology (RSM) โดยเทคนินี้จะชวยทําใหจํานวนสิ่งทดลองลดลง มีผลให
เวลาและคาใชจายลดลง (Hu, 1999) มีการนํา RSM มาใชในการหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวน 
การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารอยางกวางขวาง (Shahaden and Abdullah, 1995) โดยจะนํามาใช
รวมกับแผนการทดลองตางๆ เชน Central rotatable composite design (CCRD) เพื่อหาสมการขั้นที่
หนึ่งและสองเพื่อใชอธิบายปจจัยที่มีผลตอคาที่วัดไดซ่ึงเปนคุณสมบัติที่ตองการ รวมทั้งหา
ความสัมพันธระหวางปจจัยโดยใชกราฟพื้นผิว (Contour plot) และการซอนภาพเพื่อหาตําแหนงที่
เหมาะสมในการยอยดวยเอนไซมการใชเอนไซมชวยยอยผลไมที่มีเนื้อมากน้ํานอยเชนกลวย จะชวย
ทําใหการสกัดงายขึ้นและผลผลิตเพิ่มขึ้น ในการสกัดน้ําผลไมหลายชนิดที่ใชเทคนิคดังกลาว ไดแก 
 

 Abdullah et al. (2007) ใช RSM ในการหาสภาวะที่เหมาะสมในการทําใหน้ํามะเฟองใส 
โดย การแปรผันปริมาณเอนไซมเพคติเนส (Pectinex Ultra SP-L, Novozymes Switzerland)   
รอยละ 0.01-0.1 โดยปริมาตร ระยะเวลา 20-100 นาที อุณหภูมิ 30-50 องศาเซลเซียส โดยสามารถ
หาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม ซ่ึประกอบดวย ความขุน ความใส ความหนืด 

และสี มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) > 0.7 โดยพบวาเอนไซมเปนปจจัยสําคัญตอคุณลักษณะ
ของน้ํามะเฟอง  ไดสภาวะที่เหมาะสมในการทําใหน้ํามะเฟองใส คือใชเอนไซมรอยละ 0.1 ที่ 30 
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องศาเซลเซียส  เปนเวลา 20 นาที Rai  et al. ( 2004)  ศึกษาการสกัดน้ํา Mosambi (Sweet orange; 
Citrus sinensis ) ดวยเอนไซมเพคติเนส จากเชื้อ Aspergillus niger (SRL research chemicals, India) 
โดยแปรผันเวลา 40-141 นาที อุณหภูมิ 32-49 องศาเซลเซียส ที่ความเขมขนของเอนไซมรอยละ 
0.0004-0.0014 โดยน้ําหนักตอปริมาตร เพื่อทดสอบผลของเอนไซมที่มีตอ คาความหนืด  ความใส
และปริมาณของแข็งที่ละลายในแอลกอฮอล (alcohol – insoluble solids: AIS)ใชแผนการทดลอง
แบบ CCRD โดยพบวา การใชเอนไซมทําใหความหนืดและปริมาณ AIS ลดลง 1.11 mPas และรอย
ละ  0.24  โดยน้ําหนักตอปริมาตร ตามลําดับ แตทําใหความใสเพิ่มขึ้น มีคารอยละ 83.97 ที่ความ
เขมขนของเอนไซมรอยละ 0.004  เวลา 99.27 นาที อุณหภูมิ 41.89 องศาเซลเซียส  Rastogi and 
Rashmi (1999) ศึกษาวิธีการสกัดน้ํามะมวง (Mangifera indiea L.) สายพันธุ Neelam โดยใช RSM 
ศึกษาผลของปริมาณเอนไซม Pactinase (Bicon, Bangalore, India) ระยะเวลาและความสัมพันธ
ระหวางสองปจจัยที่มีตอ ผลผลิตน้ํามะมวง ความใส ปริมาณของแข็งที่ไมละลายในแอลกอฮอล 
(alcohol- insoluble solids, AIS) และความหนืดของเนื้อมะมวง โดยใชแผนการทดลอง แบบ CCRD 
ไดสภาวะที่เหมาะสม ในการใชเอนไซม รอยละ 0.14 เปนเวลา 46.67 นาที ไดผลผลิตรอยละ 64  
ความใสรอยละ  71 AIS รอยละ 2.0 และความหนืด 1850 cP  ในการทดลองของ Shahadan and 
Abdullah (1995) ซ่ึงศึกษาการสกัดน้ํากลวย (Musa saptentum cv. Berangan) โดยใชเทคนิค RSM 
แปรผันอุณหภูมิ 20-50 องศาเซลเซียส  ปริมาณรอยละ 0.13-0.47 ใชเวลา 4 ช่ัวโมง โดยวัดปริมาณ
น้ํากลวยที่ได นําสมการขั้นที่สองที่ใชทํานายผลผลิตจากคาตัวแปร สรางกราฟพื้นผิวหาสภาวะที่
เหมาะสมประกอบดวยเอนไซมรอยละ 0.42 ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส พีเอช 3.4 ไดปริมาณน้ํา
กลวยรอยละ 70 น้ํากลวยที่ไดมีความใสรอยละ 94.7  คาสีในระบบ CIE L* 33.92  a* -0.13  b* 2.33  
พีเอช 3.41  ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 26.1 องศาบริกซ ความหนืด 14.2 เซนติพอยด สวน Lee 
et al. (2006) ไดหาสภาวะที่เหมาะสมในการทําใหน้ํากลวยใส โดยใชเอนไซมเพคติเนส (Pectinex 
Ultra SP-L, Novo Nordisk Ferment Switzerland) ดวยเทคนิค RSM โดยการแปรผันปริมาณ
เอนไซมรอยละ 0.01-0.1 อุณหภูมิ 30-50 องศาเซลเซียส และเวลา 30-120 นาที โดยการวัดคา
ความสามารถในการกรอง ความใส และความหนืด โดยใชแผนการทดลองแบบ CCD ไดคา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.9 พบวา คาปจจัยทั้งหมดที่ใชวัดความสัมพันธกัน โดย
ความเขมขนของเอนไซมมีความสําคัญตอคุณสมบัติของน้ํากลวยมากที่สุด (p< 0.01)  โดยการเพิ่ม
เวลา และ/หรือ ความเขมขนจะทําใหคาการกรองและความใสสูงขึ้น ความขุนและความหนืดลดลง 
จากผลการใช RSM ไดสภาวะที่เหมาะสมคือ เอนไซมรอยละ 0.084 อุณหภูมิ 43.2 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 80 นาที  โดยมีคาความสามารถในการกรอง 0.073 ตอวินาที ความใส (A660) 0.006 ความ
ขุน 0.92 NTU ความหนืด 1.89 เซนติพอยด  
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  โดยทั่วไปหลังจากการยอยผลไมแลวจะแยกกากออกไปโดยใชเครื่องหมุนเหวี่ยง เชน การ
ผลิตน้ําบลูเบอรี่ (Lee  et al., 2002) การผลิตน้ําพีชเขมขน (Buedo et al., 2001) และอีกวิธีการหนึ่ง
คือ การใชวิธีการกรองดวยเครื่องคั้น ในการผลิตน้ําบวย (Plum Juice) (Chang et al., 1994) และ
ไซรัปจากเบล็คเคอรเเรนต (Blom and Skrede, 1984) สําหรับการแยกกากกลวยของ Koffi et al. 
(1991) ใชเครื่องคั้นระบบไฮดรอริค สวน Jaleel  et  al. (1979) ศึกษาวิธีการแยกกากในการผลิตน้ํา
กลวยหอมในระดับโรงงานตนแบบ โดยเปรียบเทียบการใชเครื่องหมุนเหวี่ยง การใชถุงกรองโดย
การคั้นดวยมือ และการกรองดวย Plate and Flame Filter Press ผลที่ไดพบวาเครื่องหมุนเหวี่ยงมี
อัตราเร็วไมเพียงพอที่จะทําใหกากตกตะกอน การคั้นดวยมือแมจะใหผลผลิตสูง (รอยละ 80) แตน้ํา
กลวยที่ไดขุนจึงไมไดรับการยอมรับ จึงแนะนําใหใชวิธีการกรองโดยใชสารชวยกรอง (Hyflo 
Supercel) ซ่ึงสามารถแยกกากกลวยออกไปไดดี หากปรับปรุงสภาวะการกรองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาจทําใหไดผลผลิตเทากับการคั้นดวยมือ ในการผลิตน้ํากลวยหอมในระดับโรงงานตนแบบโดย 
มณฑาทิพยและคณะ (2538) ใชวิธีการแยกกากกลวยโดยเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบตะกรา (Kokusan 
basket centrifuge) แลวกรองดวย Plate and Flame Filter Press เปรียบเทียบกับ วิธีการกรองดวย
เครื่องคั้นระบบไฮดรอริคแบบมือหมุน ซ่ึงตองกรองอีกครั้ง โดยพบวา การใชเครื่องหมุนเหวี่ยง ที่มี
ถุงผากรองขนาดพอดีกับเครื่องและเนื้อผากรองมีความถี่เหมาะสมเมื่อใชรวมกับชุดแผนกรอง จะ
ไดผลผลิตสูงกวาการใชเครื่องคั้นระบบไฮดรอริคแบบมือหมุน (รอยละ 87.14 และ 85.62 
ตามลําดับ) Viquez et al. (1981) เปรียบเทียบวิธีการแยกกากทั้งสองวิธีเชนเดียวกัน ซ่ึงใหผลการ
ทดลองใกลเคียงกัน ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ ปริมาณน้ําตาลรวมและลักษณะปรากฏไมแตกตาง แตการ
ใชเครื่องคั้นมีขอไดเปรียบที่มีคาใชจายต่ํากวา ซ่ึงตองพิจารณาใหเหมาะสมกับ ขนาดและความ
ซับซอนของการผลิต 

 
 การศึกษาเพื่อทําใหน้ําผลไมเขมขนขึ้น เปนวิธีการที่นิยมใชกันโดยทั่วไปคือการระเหยน้ํา
ออกไปดวยเครื่องระเหยน้ําแบบสุญญากาศ (rotary vacuum evaporator) โดยการควบคุมอุณหภูมิที่ 
40 องศาเซลเซียส เชนการทําน้ําแอปเปลเขมขน (Beveridge et al., 1986) น้ํากีวีเขมขน (Wong and 
Stanton, 1989) Buedo et al. (2001) เตรียมน้ําพีชเขมขนดวยวิธีเดียวกันนี้ แตใชอุณหภูมิต่ําลงเปน 
29 องศาเซลเซียส เพื่อลดการเกิดสีน้ําตาลใหนอยลง Al-Farsi (2003) ศึกษาการใชอินทผาลัม
คุณภาพต่ําเพื่อผลิตไซรัป โดยนําน้ําอินทผาลัมที่สกัดไดมาทําใหเขมขนดวยเครื่องระเหยน้ําแบบ
สุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
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การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑน้ําผลไมเขมขนเมื่อเก็บรักษาพบวา ปฏิกิริยาการเกิดสี
น้ําตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซม (Nonenzymatic browning, NEB) จะเกิดในอาหารเมื่อใหความ
รอนหรือเมื่อเก็บรักษา โดยทั้งวิธีการใหความรอนและสภาวะการเก็บรักษาจะมีผลสนับสนุนกันใน
การเกิด NEB ยิ่งเก็บนานก็จะมีสีน้ําตาลเขมขึ้น (Toribio and Lozano, 1986) โดยจะมีผลการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพที่สําคัญ ที่เกิดขึ้นในระหวางการเก็บรักษาและทําใหมีขอจํากัดในเรื่องอายุการ
เก็บรักษา การเกิดสีน้ําตาลจึงเปนปญหาสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของน้ําผลไมเขมขน จะมีผลตอ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหารที่ผานขบวนการทําใหมีกล่ิน รส และสีเปลี่ยนแปลง 
(Gazzari et al., 1987) และยังทําใหคุณคาทางอาหารสูญเสียไป โดยเกิดสารประกอบที่ไมตองการ
เชน  Furfural และ HMF (Buedo et al., 2001)  

 
Koca et al. (2003) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของน้ําผลไมในกลุมสม (Citrus) ไดแก สม

(orange) สมเขียวหวาน (tangerine) เลมอน (lemon) และ เกรฟฟรุต (grapefruit) ที่เก็บไวเปนเวลา 8 
สัปดาห ที่อุณหภูมิ 28 37 และ 45 องศาเซลเซียส โดยวัดความเขมของสีน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นดวยคาการ
ดูดแสงที่ 420 นาโนเมตร (A420) และวัดคาสีในระบบ CIE-Lab โดยคา A420 จะเพิ่มขึ้นตามอัตราการ
เกิดสีน้ําตาล เปนปฏิกิริยาขั้นที่ศูนย ของการเกิดสีน้ําตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซม สวนการ
เปลี่ยนแปลงคา L* และ b* เปนปฏิกิริยาขั้นที่หนึ่ง โดยคาพลังงานกระตุนของการเกิดสีน้ําตาลที่ไม
เกี่ยวของกับเอนไซม จากคา A420 มีคาระหวาง 17.6- 35.27 kcal mol-1 สวนคา L* และ b* มีคา
ระหวาง 6.67- 28.99 และ 15.38- 34.2 kcal mol-1    ตามลําดับ 

 

Wang et al. (2005) ศึกษาผลของอุณหภูมิ ระยะเวลา และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 
ในการเก็บน้ําแครอทเขมขน ที่มีผลตอ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ปริมาณน้ําตาลซูโครส 
กลูโคส ฟรุคโตส ปริมาณกรดอมิโนทั้งหมด คาพีเอช ปริมาณ HMF และคาสีน้ําตาล (browning 
degree, A420) พบวาที่อุณหภูมิ 0 และ -18 องศาเซลเซียส มีการเปลี่ยนแปลงนอย โดยที่อุณหภูมิ 25 
และ 37 องศาเซลเซียส มีผลตอปริมาณ HMF และคาสีน้ําตาลที่เกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p <  0.05) 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงคา ที่สัมพันธกับเวลาในลักษณะของปฏิกิริยาขั้นที่หนึ่ง โดยสามารถ
คํานวณหา ปริมาณ HMF จากสมการความสัมพันธ ระหวางปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได และคาสี
น้ําตาลของน้ําแครอทเขมขน     
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 Carabasa-Giribet and Ibarz-bibos (2000) ศึกษาการเกิดสีน้ําตาลในแบบจําลองที่มีน้ําตาล 
ฟรุกโตส และ กรดอะมิโน แอสพาร กลูตามิค หรือ แอสพาราจีน ที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
ตางกัน 3 ระดับ (150, 300 และ 450 กรัม ตอกิโลกรัม) โดยใหความรอนที่อุณหภูมิ 85, 90, 95 และ 
100 องศาเซลเซียส ติดตามปฏิกิริยาเมลลารดที่เกิดขึ้นโดยการวัดคาการดูดแสงที่ความยาวคลื่น 280 
และ 420 นาโนเมตร (A280 และ A420) และวัดคาสีในระบบ CIE L*a*b*ΔE* คาพีเอช ปริมาณกรด
ทั้งหมด และ ปริมาณกรดอมิโนทั้งหมด (formol index) โดยพบวาอัตราเร็วคงที่ ของคา A280  จะ
เพิ่มขึ้นเมื่อใหอุณหภูมิสูงขึ้น โดยกรดกลูตามิคจะเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด สวนแอสพาราจีนจะ
เปลี่ยนแปลงนอยที่สุด สวนคาสีน้ําตาลจากการวัดคา A420 และ คา ΔE* พบวา กรดกลูตามิคจะ
เปลี่ยนแปลงนอยที่สุด  
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อุปกรณและวิธีการ 

 

อุปกรณ 

 
1. วัตถุดิบ 

 
กลวยหอมทอง [Musa acuminate (AAA Group) ‘Gros Michel’] เปนกลวยที่ไมได

มาตรฐานการสงออกจากกลุมเกษตรกรทําสวนทุงคาวัด ตําบลทุงคาวัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

2. อุปกรณและเครื่องมือในการผลิตไซรัป 
 

2.1 เครื่องปนผสมอาหาร Vita Mix® ประเทศไทย 
 
2.2 อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (water bath) รุน AT 110 ยี่หอ Heto Lab Equipmentประเทศ

เดนมารก 
 

2.3 เครื่องปนผสมแบบมีใบพัด (Stirring moter) รุน R17 ของ CAT ประเทศเยอรมัน 
 

2.4 เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ํา (Refriguated centrifuge) ยี่หอ Tomy รุน GRX-
200 ประเทศญี่ปุน 
 

2.5 เครื่องระเหยแหงแบบสุญญากาศ (Rotary vacuum evaporator) รุน Rotavapor R-114 
ของ Buchi ประเทศสวิสเซอรแลนด 
 

2.6 ตูแชแข็ง -20 องศาเซลเซียส 
 

2.7 อุปกรณเครื่องครัว ไดแก มีด กะละมัง ลังถึง ฯลฯ 
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3.  อุปกรณในการวิเคราะหคุณภาพ 
 

3.1  เครื่องมือและอุปกรณในการวัดคุณภาพทางกายภาพ 
 

3.1.1 เครื่องวัดคาสี Spectrophotometer รุน CM 3500d ของ Minalta ประเทศญี่ปุน 
และ Tintometer รุน PFX 195 ของ Lovibond สหราชอาณาจักร 
 

3.1.2 เครื่องวัดความหนืด Brookfield viscometer รุน RV-II ประเทศออสเตรเลีย 
  

3.2  เครื่องมือและอุปกรณในการวัดคาคุณภาพเคมี 
 

3.2.1  เครื่องวัดความเปนกรดดาง (pH meter) รุน Cyberscan 500 ของ Euthec 
ประเทศสิงคโปร 

 
3.2.2 เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (Hand refract meter) 0-32 องศาบริกซ

รุน N-3E ของ Atago และ 58-90 องศาบริกซ รุน MNL-1125 ของ Shilac 
 

3.2.3 เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrophotometer) รุน V-530 ของ 
JASCO ประเทศญี่ปุน 

 
3.2.4 เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟฟ ประสิทธิภาพสูง (High performance liquid 

chromatography; HPLC) รุน LC 10A ของ Shimazu ประเทศญีปุน 
 
3.2.5 อุปกรณและเครื่องมือในการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีโดยประมาณไดแก 

ตูอบลมรอน (Hot air oven) ตูอบสุญญากาศ (Vacuum oven) เตาเผาเถา ชุดยอย – กล่ันไนโตรเจน 
ชุดสกัดไขมัน โถดูดความชื้น 
 

3.3  อุปกรณและเครื่องมือในการวัดคุณภาพทางจุลินทรีย 
 

3.3.1   ตูถายเชื้อ (Laminar flow) รุน MDH Class II ของ Microflow ประเทศอังกฤษ 
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3.3.2  หมอนึ่งความดันไอน้ํา (Autoclave) รุน SD-320 ของ Tomy ประเทศญี่ปุน 
 

3.3.3 ตูบมเชื้อ (Incubator) รุน KBP 6151 ของ Termaks ประเทศนอรเวย 
 

3.4  อุปกรณในการวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 

3.4.1   อุปกรณทดสอบประเมินคาทางประสาทสัมผัส 
 
3.4.2 แบบสอบถาม 

 
3.5  อุปกรณในการศึกษาอายุการเก็บรักษา 

 
3.5.1   ตูแชแข็ง (-20 องศาเซลเซียส) ยี่หอซันโย ประเทศไทย 
 
3.5.2 ตูควบคุมอุณหภูมิ 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส รุน KBP 6151 ยี่หอ Termaks 

ประเทศนอรเวย และ ยี่หอ Memmert ประเทศเยอรมัน 
 
3.5.3 ขวดแกวขนาดบรรจุ 120 มิลลิลิตร ฝาเกลียว 
 
3.5.4 ถุงอะลูมิเนียมฟอยลขนาด 15 x 10 เซนติเมตร 

 
4.   อุปกรณในการวิเคราะหขอมูลและรายงานผล 

 
4.1  โปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ 

 
4.2  เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับการประมวลผล 
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วิธีการ 
 

1.  การสํารวจความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคตอผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง 
 

การสํารวจขอมูลทั่วไป ทัศนคติ และความตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑไซรัปและ/หรือ
ผลิตภัณฑใกลเคียง เชน น้ําผ้ึง เมเปลไซรัป ทําการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม (รายละเอียด
แบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ก1) จากขอมูลดานการบริโภคน้ําผ้ึงหรือไซรัปผลไมพบวากลุม
ตัวอยางเคยรับประทานคิดเปนรอยละ 84.4 และไมเคยรอยละ 15.6 (ชิดชัย, 2546) ดังนั้นสัดสวน
ของประชากรที่คาดวาเคยบริโภคผลิตภัณฑไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียง (p) เทากับ 0.84 
นํามาคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง คือ ตัวแทนของประชากรที่ศึกษา ใชจํานวน
ตัวอยาง (Sample size) ทั้งสิ้น 206 ตัวอยาง ซ่ึงคํานวณโดยใชสูตรดังนี้ (ศิริวรรณ และคณะ, 2541) 

 
 
 
 
โดย  n = ขนาดของตัวอยาง 
  p = คาประมาณความนาจะเปนของกลุมตัวอยางที่เคยรับประทานน้ําผ้ึง

และ/หรือไซรัปผลไม (0.84) 
  q = 1 – p (0.16) 
  E = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นรอยละ 5 (0.05) 
   z = คามาตรฐานของระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (1.96) 
 
แทนคา    n = (1.96)2(0.84)(0.16) 
   (0.05)2 
      = 206.52 (ประมาณ 206 คน) 
 
ดังนั้นในการสํารวจผูบริโภคจะตองมีขนาดกลุมตัวอยางตั้งแต 206 คนขึ้นไป ซ่ึงในการ

สํารวจพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคตอผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองครั้งนี้ไดทําการ
สํารวจดวยแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 250 ชุดโดยการนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ในรูปของความถี่ รอยละ และวิเคราะหคาไคสแควร  

n = z2 pq 
 
         E2 
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2.  การสํารวจผลิตภณัฑใกลเคียงไซรัปกลวยหอมทองที่มีจําหนายในทองตลาด 
 

2.1 แหลงขอมูลปฐมภูม ิ
 

  สํารวจบนชั้นที่จําหนายผลิตภัณฑในหางสรรพสินคาชั้นนํา ไดแก ท็อปสซุปเปอร
มาเก็ต สาขาเซ็นทรัลลาดพราว ฟูดแลนด สาขารามอินทรา หางสรรพสินคาดิเอมโพเลียม สุขุมวิท 
วิลลา ซุปเปอรมาเก็ต สุขุมวิท และอิเซตัน  เวิรดเทรดเซ็นเตอร ในเดือนสิงหาคม 2546 

 
2.2 แหลงขอมูลทุติยภูม ิ
 

  คนหาขอมูลผลิตภัณฑใกลเคียงไซรัปกลวยหอมทองผานระบบอินเตอรเนทและ
เอกสารตางๆ  
 
3. การสํารวจและรวบรวมแหลงปลูกกลวยหอมทองและปริมาณกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐาน  
เพื่อใชเปนแหลงวัตถุดิบ 
 

3.1  รวบรวมแหลงปลูกกลวยหอมทองเพื่อการสงออก 
 

       หาขอมูลแหลงผลิตและหนวยงานทีส่งออกกลวยหอม 
 

                         3.1.1  แหลงขอมูลทุติยภูม ิ
 

  ก. ตรวจสอบเอกสารจากหนวยราชการตางๆไดแก กรมสงเสริมสหกรณ กรม
สงเสริมการเกษตร และสํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร  
   ข.เอกสารสิ่งพิมพตางๆ  
 

3.1.2  แหลงขอมูลปฐมภูมิ 
   แบบสอบถาม: สงแบบสอบถามไปยังที่ทําการกลุมเกษตรกรผูสงออกและ 
 เกษตรอําเภอเพื่อกรอกขอมูล (รายละเอียดแบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ก2) จํานวน 5 ชุด 
 



  
43

 สัมภาษณ: เดินทางไปที่ทําการกลุมกลุมเกษตรกรผูสงออกโดยการสัมภาษณ
ประธานกลุมและใชแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลปริมาณการผลิตเพื่อการสงออก ปริมาณกลวยที่
ไมไดมาตรฐานการสงออกรวมทั้งมูลคาการสงออก(แบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ก2) 
 

3.2  คัดเลือกแหลงผลิตวัตถุดิบ 
 

        ขอมูลที่ไดจากขอ 3.1 นํามาใชพิจารณาคัดเลือกแหลงปลูกกลวยหอมทองเพื่อการสง 
ออกใชเปนแหลงของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกสําหรับเปนวัตถุดิบใชในการ
ทดลองตอไป 

   
              3.3  รวบรวมชนดิและปริมาณกลวยหอมทองทีไ่มไดมาตรฐานการสงออก 
 
        โดยการรวบรวมขอมูลของชนิดและปริมาณกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการ
สงออกจากกลุมเกษตรกรที่คัดเลือกเปนแหลงของวัตถุดิบ เก็บขอมูลเปนเวลา 6 เดือน (พฤษภาคม-
ตุลาคม 2546) เพื่อจําแนกชนิดและปริมาณกลวยตกเกรด เพื่อคัดเลือกใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
ไซรัปโดยใชเกณฑในการพิจารณาประกอบดวยมีปริมาณกลวยตกเกรดมากไมมีวิธีการนําไปใช
ประโยชนอยางคุมคาและมีปญหากลวยตกเกรดที่เหลือทิ้งตองเสียคาใชจายในการกําจัด 
 
4.  ศึกษาคุณสมบัติและกําหนดมาตรฐานกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกเพื่อใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 
 
 4.1  การศึกษาคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงในระหวางการสุกเพื่อกําหนดปจจัยที่ระบุ
ระยะสุกตามดัชนีสีเปลือกของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานสงออก 

  
 นํากลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกมาคัดเลือกและบมใหสุกที่ระยะสุกตาม
ดัชนีสีเปลือก 4-8 ตามมาตรฐานของ CRISO (1972) นํากลวยสุกแตละระยะคัดเลือกโดยการสุม
จํานวน 15 ผล แลวนํามาวัดคาปจจัยคุณภาพไดแก 
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ก.  คุณภาพทางสรีรวิทยา 
 
 ช่ังน้ําหนักดวยเครื่องชั่งไฟฟาสองตําแหนง วัดความยาวดวยไมบรรทัดและวัดเสน 
ผานศูนยกลางของผลกลวยดวยเวอรเนีย 
 

ข. คุณภาพทางกายภาพ 
 

    วัดความแนนเนื้อของกลวย โดยใชเครื่อง Fruit Hardness Tester (1 kg) รุนFHT -
1โดยการวัดคา elasticity ของเนื้อกลวยดวย Head sphere type เสนผานศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร  
ความสูง 10 มิลลิเมตร (Cano et al., 1990)   
   วัดคาสีในระบบ CIE L* a* b* ของเปลือกและเนื้อกลวย โดยใชเครื่องวัดสี 
(Spectrophotometer) ดัดแปลงจากวิธีของ Wainwright and Hughes(1989) 
 

ค. คุณภาพทางเคมี 
 

    ปริมาณความชื้น (Electronic moisture analyzer (Boeco, SM001, Germany)  
   ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดโดยใช Hand refractometer (Cano et al., 
1990)   
    คาพีเอช โดยใชเครื่อง pH meter ปริมาณกรด (Titratable acidity) (AOAC, 2000) 
ตามวิธีการวิเคราะหในภาคผนวก ข   
   ปริมาณน้ําตาลรวม โดยการสกัดตามวิธีของ Hodge and Hofreiter (1962) และ 
Zhu et al.(1992) และหาปริมาณน้ําตาลรีดิวซ ตามวิธีของ Somogyi and Nelson (1944) วิธีการ
วิเคราะหแสดงในภาคผนวก ข 

  ปริมาณสารประกอบโพลีฟนอลโดยปฏิกิริยาการเกิดสีของ Folin-Cioculteu 
(Singleton and Rossi, 1965) ตามวิธีการวิเคราะห ในภาคผนวก ข 
 

4.2  การคัดเลือกระยะสุกของกลวยหอมทองเพื่อใชผลิตไซรัปกลวยหอม 
 

 โดยการนํากลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกที่บมไดระยะสุก 6 7 และ 8 
มาเตรียมน้ํากลวย (ตามวิธีของชิดชัยและคณะ, 2546) แลววิเคราะหคุณสมบัติดังนี้ 
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ปริมาณผลผลิต (รอยละ)    =              น้ําหนกัน้ํากลวยที่ได X 100 
   น้ําหนกัเนื้อกลวยทีใ่ช 

ปริมาณน้ําตาลรีดิวซตามวิธีของ Somogyi and Nelson (1994) เชนเดยีวกับขอ 4.1 
คาความใส (รอยละแสงสองผานที่ 670 นาโนเมตร, T670 ) (Youn et al. 2004) 
ปริมาณโปรตีน โดยวิธี Lowry (Lowry et  al., 1951) ตามวิธีการวิเคราะหใน

ภาคผนวก ข 
ปริมาณสารประกอบโพลีฟนอล เชนเดยีวกับขอ 4.1 
ปริมาณโพลีแซคคาไรด โดยวิธีฟนอล-ซัลฟูริค (Dubios  et al., 1956) 
ปริมาณเพคติน โดยปฏิกิริยาการเกิดสีของไฮดรอกซิไดฟนิล (Kintner et al., 1982)ตาม

วิธีการวิเคราะหในภาคผนวก ข 
    เปรียบเทียบผลการวิเคราะหของน้ํากลวยทั้งสามระยะสุกที่ไดแลวคัดเลือกระยะที่

เหมาะสมใชในการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 
 
4.3  กําหนดมาตรฐานวัตถุดิบ 

 
 จากผลการการศึกษาคุณสมบัติกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกในขอ 4.1 

และ 4.2 นํามาสรุปเพื่อกําหนดมาตรฐานวัตถุดิบในการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 
 

5. ศึกษาขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตไซรัปกลวยหอมทองจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการ 
สงออกในระดับหองปฏิบัติการ 

 
5.1  การยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซมโดยใชความรอน 
 

การหาตําแหนงของผลกลวยในการติดตามผลการนึ่งกลวยดวยไอน้ําเดือดเพื่อยับยั้ง
ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซม โดยนํากลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออก
จํานวน 40 ผลมานึ่งดวยไอน้ําเดือดที่มีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสในลังถึงขนาดเสนผานศูนยกลาง
36 นิ้ว เสียบเทอรโมคับเปล ตามความยาวของผลกลวยใหไดกึ่งกลางไวที่ 4 ตําแหนงของผลกลวย
ในกองตางกันคือ ดานบน กึ่งกลางกอง กลางกองดานซาย และกลางกองดานขวา ติดตามการเปลี่ยน 
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แปลงของอุณหภูมิภายในผลกลวยที่ระยะเวลาตางๆ 3, 6, 9, 12, 14, 15 และ 16 นาที โดยใชเทอรโม
ลอกเกอร วิเคราะหผลเพื่อหาตําแหนงที่เหมาะสมใชในการติดตามการนึ่งดวยไอน้ําเพื่อยับยั้งการ
เกิดสีน้ําตาลในผลกลวยที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิชาที่สุด 
                        การหาระยะเวลาในการยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซมโดยนํากลวยที่ไม ได
มาตรฐานการสงออกจํานวน 40 ผล มานึ่งดวยไอน้ําเดือดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ในลังถึง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยใชเทอรโมคับเปลเสียบตาม
ความยาวของผลใหไดกึ่งกลางผลไวที่ตําแหนงที่หาไดและใชเทอรโมลอกเกอรเมื่อครบกําหนด 
เวลาตามที่กําหนดไว นํากลวยแตละเวลาแชเย็นทันที จากนั้นจึงตัดเนื้อกลวยตรงกึ่งกลางผลรวมกัน
จํานวน 25 กรัม สกัดและวิเคราะหปริมาณเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส เอนไซมเปอรออกซิเดส
และตรวจสอบเอนไซมเปอรออกซิเดสโดยวิธี Rapid method (วิธีการแสดงในภาคผนวก ข) ในเนื้อ
กลวยนึ่งที่ได เพื่อหาระยะเวลาในการลวกกลวยที่สามารถยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซม 
 
 5.2  การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยดวยเอนไซมเพคติเนส 
 
  การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยดวยเอนไซมเพคติเนสจะตองเตรียมเนื้อ
กลวยบด เพื่อใชในการทดลองโดยการนํากลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานในการสงออกชนิดตัดลูก
จํานวน 40 ผลตอรอบการนึ่ง มานึ่งดวยไอน้ําตามเวลาที่ไดในขอ 5.1.3 แลวปอกเปลือก บด และ
บรรจุถุงเก็บแชแข็ง (-20 องศาเซลเซียส) จนกวาจะนําไปใชในการสกัดแยกน้ํากลวยตอไปเมื่อ
ตองการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยดวยเอนไซมเพคติเนสนํากลวยบดที่เตรียมไว
จํานวนหนวยทดลองละ 500 กรัม ยอยดวยเอนไซมเพคติเนสเพื่อสกัดน้ํากลวย โดยมีขั้นตอนแสดง
ในภาพที่ 5 ใชแผนการทดลองแบบ Central Composite Design หรือ CCD (อนุวัตร, 2549 และ Hu, 
1999) เพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดน้ํากลวย กําหนดระดับของแตละปจจัย 5 ระดับ ที่
ระดับแอลฟา ระดับต่ํา ระดับกลาง ระดับสูง และระดับบอกแอลฟา ซ่ึงมีจํานวนสิ่งทดลองทั้งหมด 
12 ส่ิงทดลอง (ตารางที่ 5) และนําน้ํากลวยหอมทองที่สกัดไดทั้ง 12 ส่ิงทดลอง มาตรวจวัดคา
คุณภาพดังนี้ 
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เนื้อกลวยบด (500 กรัม) 

↓ 
ละลายน้ําแข็งที่ 4 องศาเซลเซียส 

↓ 
ยอยดวยเอนไซมเพคติเนส 0-0.2รอยละ เวลา 60-300 นาที ที่ 50 องศาเซลเซียส กวนอยางสม่ําเสมอ 

↓ 
ยับยั้งการทํางานของเอนไซม ที่ 100 องศาเซลเซียส 15 นาที) 

↓ 
หมุนเหวีย่งทีค่วามเร็ว 8,000รอบตอนาที 20 นาที ที่ 4 องศาเซลเซียส 

↓ 
กรองดวยกระดาษกรอง 

↓ 
                                                        น้ํากลวยใส 

      ภาพที่ 5  ขั้นตอนในการสกัดน้ํากลวยดวยเอนไซมเพคตเินส  
      ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ชิดชยัและคณะ(2547) 

 

ก. คุณภาพทางกายภาพ 
 
      ปริมาณผลผลิต (รอยละ)  คาความใส (T670) ตามวิธีในขอ 4.2 

                Browning index (A420) วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร
ดวยเครื่อง Spectrophotometer (Johnson et al.,1995) 

 

ข. คุณภาพทางเคมี 
 
       ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได โดยใช Hand refractometer   
       Recovery of soluble solids, RSSโดยคํานวณจากสูตร (ดัดแปลงจาก Al-Hooti  
et  al., 2002) 
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   RSS  =           น้ําหนักน้ํากลวยหอมที่สกัดได x  คา TSS 
                            น้ําหนกัเนื้อกลวยบดเริ่มตน 

 
วิเคราะหผลทางสถิติโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (Response surface methodology, RSM) 

โดยใชโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูปเพื่อสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรลําดับที่ 2 (Quadratic 
model) ดังตารางที่5  
 

ตารางที่ 5  แผนการทดลองแสดงคาปจจัยและระดับที่ใชในการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํา
กลวยจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออก 

 
 

ส่ิงทดลอง คารหัสของปจจัย คาจริงของปจจัย 
เพคติเนส (P) เวลา (T) เพคติเนส (รอยละv/w) เวลา (นาท)ี 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

-1 
-1 
1 
1 

-α 

+α 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-1 
+1 
-1 
+1 
0 
0 

-α 

+α 
0 
0 
0 
0 

0.05 
0.05 
0.15 
0.15 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

120 
240 
120 
240 
180 
180 
60 

300 
180 
180 
180 
180 

 

 Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b11x1
2 + b22x2

2 + b12x2x2 + ε 
โดย Y คือ ตัวแปรตาม 

        x1 คือ ปริมาณเอนไซมเพคติเนส 
  x2 คือ เวลา 
  b0-b12 คือ คาสัมประสิทธิ์คงที่ 
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 เลือกแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่มีระดับความเชื่อมั่นมากกวารอยละ 95 (p ≤ 
0.05) มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มากกวาหรือเทากับ 0.7 และความเหมาะสมของ

แบบจําลองที่ระดับความเชื่อมั่นนอยกวารอยละ 95 (p > 0.05) มาสรางกราฟ Response surface 
และ contour plot เพื่อหาจุดที่เหมาะสม  
 

การเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยจากผลของสภาวะที่เหมาะสมในขอ 
5.2.1 จะเลือกสภาวะที่เหมาะสมโดยมีขอกําจัดคือใหไดปริมาณน้ํากลวยมากที่สุด ใชปริมาณ
เอนไซมเพค ติเนสนอยที่สุดโดยใชระยะเวลาสั้นที่สุด โดยใชเทคนิคการซอนภาพพื้นผิวตอบสนอง
หาตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเลือกสภาวะไดแลวจึงทําการสกัดน้ํากลวยหอมโดยใชสภาวะที่
เลือกนั้น แลวเปรียบเทียบผลโดยการวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํากลวยหอม เชนเดียวกับในขอ 4.4 
เปรียบเทียบผลและคัดเลือกจุดที่เหมาะสม 

 
การทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลองทางคณิตศาสตร สกัดน้ํากลวยหอม ตาม

สภาวะที่คัดเลือกไดในขอ 5.2.2 แลววิเคราะหคุณสมบัติเชนเดียวกับขอ 5.2 นําคาที่ไดจากการ
ทดลอง และคาทํานายจากการคํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาวิเคราะหความแตกตางทาง
สถิติเพื่อทดสอบความแมนยําของแบบจําลองที่ได 

 
5.3  การศึกษาคุณสมบัติของน้ํากลวยหอมทอง 

 
สกัดน้ํากลวยหอมทองโดยใชสภาวะที่ไดจากขอ 5.1 แลววิเคราะหคุณสมบัติตางๆ ของ 

น้ํากลวยหอมทองดังนี้ 
    

ก.  คุณภาพทางกายภาพ 
 

 คาความใส (T670) ตามวิธีในขอ 4.2 
 คาสีในระบบ CIE L*a*b* ดวยเครื่องวัดสี (Tintometer) 
 Browning index (A420) ตามวิธีในขอ 5.2 

                       คาความหนืดดวยเครื่องวัดความหนืด (Brobkfield viscometer) ที่ความเร็วรอบ  80 
rpm อุณหภูมิ 28 ± 1 องศาเซลเซียส  
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ข.  คุณภาพทางเคมี 
 

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได  คาพีเอชดวยเครื่อง pH meter ปริมาณกรด 
(Titratable acidity) ปริมาณความชื้น  ปริมาณโปรตีน ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด 
(ตามวิธีในขอ 4.1 ) 

ปริมาณโพลีแซคคาไรด  ปริมาณเพคติน ปริมาณสารประกอบโพลีฟนอล (ตามวิธี
ในขอ 4.2 ) 

ปริมาณแปง (Carrin et al., 2004) วิธีวิเคราะหแสดงในภาคผนวก 
ปริมาณน้ําตาลซูโครส กลูโคส และฟรุคโตส ดวยเครื่อง HPLC 

 
5.4  การผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 

 
                       นํากลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกมาสกัดน้ํากลวยตามสภาวะที่
เหมาะสมในขอ 5.2.2 แลวนํามาทําใหเขมขนขึ้นเปนไซรัปกลวยหอมทองดวยเครื่องระเหยแหง
แบบสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส โดยกําหนดใหไดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
ทั้งหมดเทากับ 74 ± 1 องศาบริกซ บรรจุขวดขณะรอน แลวปดผนึกทําใหเย็นทันทีในน้ําที่มีน้ําแข็ง 
จากนั้นจึงวิเคราะหคุณสมบัติของไซรัปกลวยหอมทองที่ได 
 
        ก.  คุณภาพทางกายภาพ 
 

ความใส (T670) ตามวิธีในขอ 4.2 
คาสีในระบบ CIE L*a*b* ตามวิธีในขอ 5.3 
คา Browning index (A420) ตามวิธีในขอ 5.2 
คาความหนืดดวยเครื่องวัดความหนืด (Brobkfield viscometer) ที่ความเร็วรอบ  200 

rpm อุณหภูมิ 28 ± 1 องศาเซลเซียส  
 

         ข.  คุณสมบัติทางเคมี 
 

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได คาพีเอช ปริมาณกรด (Titratable acidity) ปริมาณ
ความชื้น (ตามวิธีในขอ 4.1)  
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ปริมาณโปรตีน ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด ปริมาณโพลีแซคคาไรด 
(ตามวิธีในขอ 4.1 ) 

ปริมาณเพคติน ปริมาณสารประกอบโพลีฟนอล (ตามวิธีในขอ 4.2) 
ปริมาณน้ําตาลซูโครส กลูโคส และฟรุคโตส ดวยเครื่อง HPLC ปริมาณแปง (ตาม

วิธีในขอ 5.3) 
 
         ค.  คุณภาพทางจุลินทรีย 
 

จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Total plate count) (AOAC, 2000) 
จํานวนยีสตและรา (Yeast and mold) (AOAC, 2000) 

 

       ง.  คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 
       การทดสอบความชอบและการยอมรับผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง ดําเนินการ
ทดสอบโดยนําตัวอยางไซรัปกลวยหอมทองมาทําการทดสอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณโรง
อาหารกลาง 2 และ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบริษัทโซตัสอินเตอร
เนชันแนล ในเดือนธันวาคม 2549 ใชผูทดสอบที่ไมไดรับการฝกฝน จํานวน 54  คน โดยใชวิธีการ
ใหคะแนนความชอบ 9-Point Hedonic Scale (ชวงคะแนน 1 คือไมชอบมากที่สุด - 9 คือ ชอบมาก
ที่สุด) ดําเนินการทดสอบโดยการเสริฟผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองกับแพนเค็กและน้ําผ้ึงกับ
แพนเค็กเสริฟแบบสุมทีละตัวอยางพรอมแบบสอบถาม  เพื่อทําการประเมินความชอบใน
คุณลักษณะสี ความใส ความหนืดและทดสอบชิมเพื่อประเมินความชอบในคุณลักษณะดานกล่ิน 
รสชาติ และความชอบคุณภาพโดยรวม รวมทั้งถามการยอมรับและการซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค 
แสดงแบบสอบถามในภาคผนวก ก 3  และนําขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถามมาวิเคราะหผล
แบบนับความถี่  รอยละ  และวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติโดยใช t-test   
 

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิ ธีการทดสอบเชิงพรรณนา 
(Descriptive  analysis) ใหคะแนนความเขม (Intensity) ในแตละคุณลักษณะ โดยใชผูทดสอบที่ผาน
การฝกฝนการทดสอบทางประสาทสัมผัส (Trained panels)ในผลิตภัณฑอาหารหลากหลายชนิด 
จํานวน 7 คน  โดยนําเสนอตัวอยางไซรัปกลวยหอมทองเปรียบเทียบกับน้ําผ้ึง วิธีการนําเสนอ
ผลิตภัณฑตัวอยาง โดยใหผูทดสอบอธิบายคุณสมบัติของตัวอยางใหมากที่สุด ชวงที่มองเห็นโดย 
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อธิบายคุณสมบัติโดยทั่วๆ ไปจะถูกเลือกอยางนอย 1 ใน 3 ของผูทดสอบ ในขณะที่คุณสมบัติที่
เดนชัดมีนัยสําคัญ คัดเลือกตัวอยางอางอิง (แสดงในภาคผนวก ก 4)  สําหรับการทําใบรายงาน
คะแนนคุณลักษณะ และความเขมของผลิตภัณฑ สเกลที่ใชสําหรับแตละคุณลักษณะเปน line scale 
ความยาว 150 มิลลิเมตร 

 
6.  การขยายกาํลังผลติไซรัปกลวยหอมทอง 
 
  ทําการขยายกําลังการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง โดยการเตรียมเนื้อกลวยจากการนําผล
กลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกชนิดตัดลูกที่สงมาจากชุมพร จํานวน 300 กิโลกรัม มา
บมจนไดระยะสุก 7 จากนั้นจึงปอกเปลือกและบดจะไดเนื้อกลวยบดจํานวน 120 กิโลกรัม นําไป
สกัดน้ํากลวยดวยเอนไซมเพคติเนส ตามสภาวะที่เหมาะสมจากการทดลองในระดับหองปฏิบัติการ
คือ ใชเอนไซมเพคติเนส 0.15รอยละ  ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง ดังนั้นจะตอง
ใชเอนไซมทั้งหมด 180 กรัม โดยขนาดกําลังการผลิต 12 กิโลกรัมเนื้อกลวยตอรอบการผลิต จะได
น้ํากลวยทั้งหมด 77  กิโลกรัม จากนั้นจึงนําไปทําใหเขมขนจะไดไซรัปกลวยหอมทองจํานวน 24  
กิโลกรัม วิเคราะหคุณภาพของไซรัปกลวยหอมทองที่ผลิตได  
 

6.1 วิเคราะหคณุภาพทางกายภาพ (เชนเดยีวกับขอ 5.3 ก.) 
 

6.2 วิเคราะหคณุภาพทางเคม ี(เชนเดียวกับขอ 5.3 ข.)  
 

6.3 วิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย (เชนเดยีวกบัขอ 5.3 ค.) 
 

6.4 คํานวณตนทุนการผลิต 
 

                คํานวณตนทุนการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง โดยคํานวณจากตนทุนผันแปร คํานวณจากวัตถุ 
ดิบและวัสดุที่ตองใช โดยคิดเวลาการทํางาน 300 วัน 
 
7.  การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภณัฑไซรัปกลวยหอม 
 
                 ศึกษาการเก็บรักษาผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมปริมาณ 100 กรัม ในขวดแกวใสฝาเกลยีว   
โดยเก็บที่อุณหภูมิตางกัน 4 สภาวะ คือ  25 35 45 และ 55 องศาเซลเซียสโดยการตรวจสอบคุณภาพ 
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เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมที่บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยลขนาด 18x12 ที่เก็บไวที่อุณหภูมิ -20
องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมิ 25 และ 35 องศาเซลเซียส  ตรวจสอบทุก 2  สัปดาห ที่ 45  องศา
เซลเซียส ทุกสัปดาหเปนเวลา 8 สัปดาหและที่ 55 องศาเซลเซียส ตรวจสอบทุก 2 วัน เปนเวลา  
2  สัปดาห  โดยการวิเคราะหคุณภาพดังนี้ 
 

7.1  การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ 
 

      นําตัวอยางมาวัดคาสีในระบบ CIE L*a*b* โดยใชเครื่อง Tintometer  ยี่หอ Lovibond 
รุน PF x 195  สหราชอาณาจักร แหลงกําเนิดแสง D65 โดยการวัดคา L*(คา L* ใชกําหนดคาความ
สวางมีคาระหวาง 0-100 ถาคา L* มีคาใกล 100 แสดงวาวัตถุนั้นมีความสวางมาก ถาคา L*มีคาใกล 
0  แสดงวาวัตถุนั้นมีสีดํา) คา a* ใชกําหนดสีแดงหรือสีเขียว (ถาคา a* มีคาเปนบวก แสดงวาวัตถุ
นั้นมีสีออกแดง ถาa* มีคาเปนลบ แสดงวาวัตถุนั้นมีสีออกเขียว) คา b* ใชกําหนดสีเหลืองหรือน้ํา
เงิน (ถาคา b* มีคาเปนบวก แสดงวาวัตถุนั้นมีสีออกเหลือง ถาคา b* มีคาเปนลบ แสดงวาวัตถุนั้นมี

สีออกน้ําเงิน) คา ΔE* เปนคาความแตกตางของสีตัวอยางกับตัวอยางมาตรฐาน หาไดจากคาความ
แตกตางระหวางคาความสวาง   ความเปนสีแดง-เขียว  และความเปนสีเหลือง-น้ําเงิน (MacDougall, 
2002) คาความใสโดยการวัดคาเปอรเซ็นตแสงสองผานที่ 670 นาโนเมตร (T670) ใชกําหนดคาความ
สวางในทํานองเดียวกับคา L*  และคาการดูดแสงที่ 420 นาโนเมตร (A420) เปนคาที่ใชวัดสีที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาสีน้ําตาล (Rai et  al., 2004 และ Youn  et  al., 2004) 

 
7.2  การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 

 
ก. การวิเคราะหปริมาณสารประกอบเฟอรฟูรอล 

 
           การวิเคราะหปริมาณสารประกอบเฟอรฟูรอลในรูปของ 5-ไฮดรอกซีเฟอรฟูรอล 
ของผลิตภัณฑไซรัปที่เก็บรักษาไวที่ระยะเวลาตางๆ โดยปฏิกิริยาการเกิดสี (Colorimetric reaction)  
ตามวิธีการของ Standefer and Eaton (1983) แสดงขั้นตอนการตรวจวิเคราะหในภาคผนวก ข 

ข. การวัดคาพีเอชและการตรวจสอบปริมาณกรด 
 

     นําผลิตภัณฑไซรัปที่เก็บไวที่ระยะเวลาตางๆ มาวัดคาพีเอชดวยเครื่อง pH meter  
และไตเตรตเพื่อหาปริมาณกรด ตามวิธีการของ AOAC (2000) วิธีการแสดงในภาคผนวก ข 
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7.3 การวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 
                 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบเชิงพรรณนา (Descriptive  analysis) 
โดยการใหคะแนนความเขมในลักษณะผลิตภัณฑ ประกอบดวย สี กล่ินกลวย กล่ินรส กลวย กล่ิน
แปลกปลอม กล่ินรสแปลกปลอม โดยใชผูทดสอบที่ผานการฝกฝนการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
(Trained panels)ในผลิตภัณฑอาหารหลากหลายชนิด จํานวน 7 คน ทดสอบตัวอยางผลิตภัณฑที่เก็บ
รักษาไวที่ระยะเวลาตางๆเปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม นําคาที่ไดไปวิเคราะหความแตกตางทาง
สถิติ ถาตัวอยางผลิตภัณฑที่เก็บรักษาไวมีคุณสมบัติแตกตางไปจากตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) จึงถือวาคุณภาพของผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลง 

 
        การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคใน

ผลิตภัณฑที่เก็บไวที่ระยะเวลาตางๆโดยใหผูบริโภคทดสอบและเลือกตัวอยางที่ไมยอมรับในคุณ 
ลักษณะสีและกลิ่นแปลกปลอม แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก5  เพื่อใชเปนเกณฑในการ
พิจารณาวาผลิตภัณฑหมดอายุตามการพิจารณาของผูบริโภค จากนั้นจึงนําผลจากการประเมินทั้ง 2 
วิธี มาใชหาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑไซรัป 

 
7.4  คุณภาพทางจุลินทรีย 
 

จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Total plate count) (AOAC, 2000) 
จํานวนยีสตและรา (Yeast and mold) (AOAC, 2000) 

 
8.  การทดสอบการยอมรับของผูบริโภค 
 

 ทดสอบการยอมรับของผูบริโภคผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองโดยวิธี Home Use Test  
กับกลุมผูบริโภคเปาหมายที่มีอายุระหวาง 25-64 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาทขึ้นไปมีระดับ
การ ศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และเปนผูบริโภคน้ําผ้ึง จํานวน 50 คนโดยการใชแบบสอบ ถาม (แสดง
ในภาคผนวก ก5) และตัวอยางผลิตภัณฑ โดยแบบสอบถามที่ใชในการสํารวจแบงเปน 2 สวน คือ  
สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางและสวนที่สอง คือ ขอมูลดานความคิดเห็น
และการยอมรับในผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง และวิเคราะหทางสถิติโดยนําขอมูลการทดสอบ
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ผลิตภัณฑการยอมรับ การับซ้ําและการตัดสินใจซื้อมาวิเคราะหสถิติเชิงพรรรณนาในรูปของ
คาเฉลี่ยและรอยละดวยโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป 

 
9.  การจัดทําแผนระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม (HACCP Plan) 

 
 รางแผน HACCP สําหรับกระบวนการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง มีขั้นตอนการจัดทําเรียง

ตามลําดับคือ การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ รายละเอียดวัตถุดิบและสวนผสม การจัดทําแผนภูมิ 
ขั้นตอนกระบวนการผลิต การวิเคราะหอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นและวิเคราะหหาจุดวิกฤตที่ตองการ
ควบคุมโดยวิธี CCP Decision Tree กําหนดคาวิกฤตของแตละจุดวิกฤต วิธีการเฝาระวังและติดตาม 
วิธีการแกไขกรณีที่ผลการเฝาระวังติดตามเกิดการเบี่ยงเบนออกจากจุดวิกฤตและกําหนดวิธีการทวน
สอบ (สุวิมล, 2545; วราวุฒิ, 2547) 

 
10.  สถานที่ทําการวิจัย 
 

10.1  หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซมและการจัดการของเสีย สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
10.2  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
11.  ระยะเวลาทําการวิจัย 

 
เร่ิมการทดลองตั้งแตเดือนตุลาคม 2546 ส้ินสุดเดือนเมษายน 2550 รวมระยะเวลา 42 เดือน 
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ผลและวิจารณ 
 

1.  ผลการสํารวจผูบริโภคและกําหนดกลุมผูบริโภคเปาหมาย 
 
 1.1  ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 
                       จากการสํารวจกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 250 คน โดยสุมตัวอยาง
แบบไมใชความนาจะเปน ประกอบดวย กลุมตัวอยางเพศชายรอยละ 28 เพศหญิงรอยละ 72 กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21 - 30  ป รอยละ 57.2 อายุ 31 - 40 ปรอยละ 19.2 อายุ 41 - 50  ปรอยละ
13.2 อายุ มากกวา 51 ปขึ้นไปรอยละ 6 และอายุนอยกวา 20 ปรอยละ 4  กลุมตัวอยางสวนใหญมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,001 บาทรอยละ 40.4 และมากกวา 20,001 บาทขึ้นไปรอยละ 30 
การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 55.6 ปริญญาโทรอยละ 26.4 และสวน
ใหญรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน และเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปน
รอยละ 26.4  26 และ  24 ตามลําดับ (ตารางที่  6) 

 
1.2  พฤติกรรมในการบริโภคไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียง 

 
 ดานพฤติกรรมในการบริโภคไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียงพบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญเคยรับประทาน โดยคิดเปนรอยละ 84.4 สวนผูที่ไมเคยรับประทานรอยละ 15.6 (ตารางที่  
7) สวนผลิตภัณฑในประเภทนี้ที่ เคยรับประทานมากที่สุด ไดแก น้ําผ้ึง คิดเปนรอยละ 34.1 
รองลงมาคือน้ําลูกพรุน สับปะรด เมเปลไซรัป  สตรอเบอรร่ีไซรัป  แอปเปลไซรัป  มะมวงและอื่นๆ 
คิดเปนรอยละ 16.3 13.1  12.4  9.1  8.7 4.4  และ  1.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 6  ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
     N = 250 

ลักษณะทางประชากรศาสตร รอยละ 
1.เพศ  
           หญิง 72 
            ชาย 28 
2. อายุ  
           นอยกวา 20  ป 4.0 
           21 - 30  ป 57.2 
           31 - 40  ป 19.2 
           41 - 50  ป 13.2 
           50  ปขึ้นไป 6.0 
3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
            นอยกวา  5,000  บาท 12.4 
             5,001 - 10,000  บาท 40.4 
            10,001 - 15,000  บาท 10.4 
            15,001 - 20,000  บาท 6.4 
            20,001  บาทขึ้นไป 30.0 
4. การศึกษา  
          ต่ํากวาปริญญาตรี 11.6 
          ปริญญาตรี 55.6 
          ปริญญาโท 26.4 
          สูงกวาปริญญาโท 6.4 
5. อาชีพ  
          รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 26.4 
          พนักงานบริษัทเอกชน 26.0 
          นักเรียน/นักศึกษา 24.0 
          ลูกจาง   15.6 
          ธุรกิจสวนตวั 4.4 
          แมบาน 4.4 
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ตารางที่ 7  การรับประทานผลิตภัณฑไซรปัและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคยีง 
                                                                                                                             N = 250 
การรับประทานไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียง รอยละ 

เคย 84.4 
ไมเคย 15.6 
ผลิตภัณฑที่เคยรับประทาน     
                                                   น้ําผ้ึง 34.1 
                                                   น้ําลูกพรุน 16.3 
                                                   สับปะรด 13.1 
                                                   เมเปลไซรัป 12.4 
                                                   สตรอเบอรร่ีไซรัป 9.1 
                                                   แอปเปลไซรัป 8.7 
                                                   มะมวง 4.4 

 
        ความถี่ในการรับประทานไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียง(ตารางที่ 8) พบวาสวน
ใหญจะรับประทานนานๆครั้งและเปนครั้งคราว คิดเปนรอยละ 55.6 และ 33.2 ตาม ลําดับ  
 
ตารางที่ 8  ความถี่ในการรับประทานผลิตภัณฑไซรัปหรือผลิตภัณฑใกลเคียง  

                                                                                         
               ความถี่ในการบริโภคตอเดือน รอยละ 
                 นานๆ  คร้ัง 55.6  
                 เปนครั้งคราว 33.2 
                 ประจํา 6.4 
                ไมแนนอน 4.8 
หมายเหตุ  N = ผูที่เคยรับประทานผลิตภณัฑไซรัปหรือผลิตภัณฑใกล เคียงจากตารางที่ 7 
 

      เหตุผลในการรับประทานไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียงของกลุมตัวอยาง คือ  
รสชาติดี/อรอยคิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมาคือ คุณคาทางโภชนการ รอยละ 21.1 และความสะดวก
ในการรับประทาน รอยละ 17.9 สวนเหตุผลอ่ืนๆเชน รับประทานในโรงแรมที่พักและมีผูอ่ืนซื้อให 
(ตารางที่  9) 
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ตารางที่ 9  เหตุผลในการรับประทานไซรปัและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคยีง 
             

                         เหตุผลในการรับประทาน1/   รอยละ 
                            รสชาติดี/อรอย 54.5 
                            คุณคาทางโภชนาการ 21.1 
                            สะดวก 17.9 
                            ในโรงแรมที่พัก 4.0 
                            มีผูอ่ืนซื้อให 2.5 

 
หมายเหตุ  1/ตอบไดมากกวา 1 ขอ, N= ผูที่เคยรับประทานผลิตภัณฑไซรัปหรือผลิตภัณฑใกลเคียงจากตารางที่ 7 

 

      รูปแบบในการรับประทานไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียงสวนใหญจะรับประทาน
กับแพนเคก รองลงมาคือรับประทานกับวัฟเฟล และไอศครีม คิดเปนรอยละ 23.2  21.6 และ 11.6 
ตามลําดับ (ตารางที่  10) 

 
ตารางที่ 10  ชนิดผลิตภัณฑที่ใชรับประทานรวมกับไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียง 

                                N = 211 
ชนิดผลิตภัณฑที่ใชรับประทาน1/ รอยละ 

                         แพนเคก 23.2 
                        วัฟเฟล 21.6 
                        ไอศครีม 11.6 
                        น้ําชา 8.5 
                        คอรนเฟล็ก 6.3 
                        ขนมปง 5.7 
                        น้ํามะนาว 3.7 
                        ขนมปงกรอบ 2.5 
                        น้ําเปลา 2.0 

 
หมายเหตุ  1/ตอบไดมากกวา 1 ขอ, N= ผูที่เคยรับประทานผลิตภัณฑไซรัปหรือผลิตภัณฑใกลเคียงจากตารางที่ 7 
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สถานที่ในการรับประทานไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียงโดยการใหกลุมตัวอยาง
เรียงลําดับ 3 อันดับ แสดงขอมูลในตารางที่ 11 และแสดงวิธีการคํานวณหาความถี่ในการบริโภคใน
ภาคผนวก ก. ผลการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางรับประทานไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียงที่
บานมากที่สุด รองลงมาคือที่รานอาหารและโรงแรมตามลําดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาในการ
ทดสอบผูบริโภคจะใชวิธีการทดสอบที่บาน 

 

ตารางที่ 11  ความถี่ของสถานที่ในการรับประทานไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียง 
 

 
หมายเหตุ  *   ระดับความถี่ของสถานที่ในการรับประทานไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียงไดแก  

1 หมายถึงรับประทานนอยมาก 2 หมายถงึนานๆครั้งและ 3 หมายถึงบอยมาก 

**  คะแนนเฉลี่ย  =  Σ(จํานวนผูบริโภคทีร่ะดับความถี่ตางๆ  x  คะแนนความถี่)  
                                                               จํานวนผูทดสอบ 

***  ชวงคะแนน   1.00 – 1.67   หมายถึง มีความถี่ในการบริโภคนอยมาก, 1.68 – 2.35 
หมายถึง มีความถี่ในการบรโิภคนานๆครั้ง และ 2.36 – 3.00 หมายถึง มีความถี่ในการ
บริโภคบอยมาก 
 
 
 
 
 

  สถานที่ 
จํานวนผูบริโภคที่ระดับตางๆ* คะแนน

เฉลี่ย** 
ความถี่ใน 
การบริโภค 1 2 3 

  ที่บาน 34 42 102 2.38 บอยมาก 
  รานอาหาร 28 58 69 2.26 นานๆครั้ง 
  โรงแรม 38 42 25 1.88 นานๆครั้ง 
  ที่ทํางาน 25 36 10 1.79 นานๆครั้ง 
  ไมแนนอน 4 2 3 1.89 นานๆครั้ง 
  บานเพื่อน 3 3 3 2.0 นานๆครั้ง 
  เกษตรแฟร 2 2 1 1.80 นานๆครั้ง 
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 1.3  ความคิดเห็นของกลุมตวัอยางตอผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอม 
 

ความสนใจในผลิตภัณฑไซรัปผลไมไทยชนิดตางๆ โดยการใหกลุมตัวอยางเรียง 
ลําดับ 3 อันดับ ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 12 โดยแสดงวิธีการคํานวณหาระดับความสนใจในภาค 
ผนวก ก. ผลการสํารวจพบวา เมื่อรวมผลคะแนนทั้งหมดจะไดลําดับของชนิดผลิตภัณฑไซรัปผลไม
ไทยซึ่งกลุมตวัอยางสนใจมากที่สุด คือไซรัปกลวยหอม รองลงมาคือไซรัปสับปะรดและไซรัปลําใย 
ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 12  ผลิตภัณฑไซรัปผลไมไทยทีก่ลุมตัวอยางใหความสนใจ 

                                                                                                                                      N= 250                                 

 
หมายเหตุ  * ระดับความถี่ของสถานที่ในการรับประทานไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียงไดแก  

1 หมายถึงสนใจนอยมาก 2 หมายถึงสนใจปานกลางและ 3 หมายถึงสนใจมาก 

** คะแนนเฉลี่ย  =  Σ (จํานวนผูทดสอบที่ระดับความถี่ตางๆ  x  คะแนนความถี่)  
                                                               จํานวนผูทดสอบ 

*** ชวงคะแนน   1.00 – 1.67   หมายถึง สนใจนอยมาก, 1.68 – 2.35 หมายถึง สนใจ
ปานกลางและ 2.36 – 3.00 หมายถึง สนใจมาก 

 
                     กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นในการนําผลิตภัณฑไซรัปไปใชรับประทานแทน
แยม รอยละ 26.8 รองลงมาคือใชรับประทานกับไอศครีม และใชแทนน้ําผ้ึงโดย คิดเปนรอยละ 25.0  
และ 24.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 13)  

 

ชนิดผลไม 
จํานวนผูบริโภคที่ระดับตางๆ* คะแนน

เฉลี่ย** 
ระดับความสนใจ 

1 2 3 
กลวยหอม 25 52 88 2.38         สนใจมาก 
สับปะรด 41 63 62 2.13 สนใจปานกลาง 
ลําใย 50 42 46 1.97 สนใจปานกลาง 
มะมวง 56 48 39 1.88 สนใจปานกลาง 
ทุเรียน  9 9 6 1.88 สนใจปานกลาง 
ล้ินจี่ 9 2 5 1.75 สนใจปานกลาง 
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ตารางที่ 13  วธีิการรับประทานผลิตภัณฑไซรัป 
               N = 250 

  
หมายเหตุ  1/ ตอบไดมากกวา  1  ขอ 
 
 ดานความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมนั้น  พบวา  กลุม
ตัวอยางมีความสนใจรับประทานไซรัปกลวยหอมรอยละ 67.2 และตอบวาไมแนใจรอยละ 30.4 
(ตารางที่  14)  โดยเหตุผลที่สนใจรับประทานนั้นกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาเพราะเปนผลิตภัณฑ
ใหมนาลอง รอยละ  44 รองลงมาคือเพราะเปนผลิตภัณฑจากผลไมไทยรอยละ 27.2 โดยเห็นวาเปน
เพราะรสชาติและคุณคาทางโภชนาการรอยละ 12.8 เทากัน สวนความคิดเห็นวาไมแนใจในการนํา
ไซรัปกลวยหอมไปรับประทาน เนื่องจากไมแนใจในรสชาติ ราคา และไมแนใจวาเปนผลิตภัณฑ
จากผลไมไทย (ตารางที่  15)  
  
ตารางที่ 14  ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดานความสนใจรับประทานไซรัปกลวยหอม 

                                          N=250 
              ความสนใจในไซรัปกลวยหอม รอยละ 
              สนใจรับประทาน 67.2 
              ไมแนใจ 30.4 
              ไมสนใจรับประทาน 2.4 

 
 
 
 
 

                   วิธีการรับประทาน1/ รอยละ 
                   รับประทานแทนแยม 26.8 
                      รับประทานกับไอศครีม 25.0 
                      รับประทานแทนน้ําผ้ึง 24.5 
                      ผสมน้ําดื่มเปนน้ําผลไม 21.9 
                      ผสมชาหรือกาแฟ   1.8 
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ตารางที่ 15  เหตุผลของกลุมตัวอยางที่สนใจรับประทานไซรัปกลวยหอม 
                           N=250 

เหตุผลที่รับประทานไซรัปกลวยหอม1/ รอยละ 
                 ผลิตภัณฑใหมนาลอง 44.0 
                 ผลิตภัณฑจากผลไมไทย  27.2 
                 รสชาติ  12.8 
                 คุณคาทางโภชนาการ 12.8 
                 ชอบรสหวาน   3.2 

 

หมายเหตุ  1/ ตอบไดมากกวา  1  ขอ 
 

1.4  การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมในการบริโภคไซรัป
และ/หรือผลิตภัณฑใกลเคยีง 
  
        การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได การศึกษา
และอาชีพกับพฤติกรรมในการบริโภคไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียง โดยการทดสอบคาไค 
สแควร ถาคาระดับนัยสําคัญ นอยกวา 0.05 แสดงวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคในรายการนั้น แตถาคาระดับนัยสําคัญมากกวา 0.05 แสดงวาปจจัยสวนบุคคลไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคในรายการนั้น   

 
             ก. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเคยรับประทานไซรัปและ/หรือ
ผลิตภัณฑใกลเคียง การเคยรับประทานไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียงมีความสัมพันธกับปจจัย
สวนบุคคลดานการศึกษา สวนเพศ อายุ รายได และอาชีพไมมีความสัมพันธสัมพันธ (ตารางที่ 16) โดย
กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาโทมีสัดสวนของผูที่เคยรับประทานไซรัปและ/หรือ
ผลิตภัณฑใกลเคียงมากที่สุดคือรอยละ 100 สวนกลุมตัวอยางที่การศึกษาระดับปริญญาโทและต่ํา
กวาปริญญาตรีมีสัดสวนของผูที่เคยรับประทานมากกวารอยละ 92 โดยกลุมตัวอยางที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจะมีสัดสวนของผูที่เคยรับประทานนอยกวาคือรอยละ 77 
 
          ข. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความถี่ในการการบริโภคไซรัปและ/หรือ
ผลิตภัณฑใกลเคียงจากการทดสอบคาไคสแควรระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความถี่ในการการ 
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ตารางที่ 16  การทดสอบไคสแควรระหวางปจจัยสวนบคุคลกับการเคยรับประทานไซรัปและ/หรือ  
ผลิตภัณฑใกลเคียง 

 
ปจจัยสวนบุคคล การรับประทาน (รอยละ) 

χ2 p-value เคย ไมเคย 
1.เพศ   1.430 0.232 
     ชาย   88.0 20.0   
     หญิง 86.1 13.9   
2.อายุ   3.419 0.636 
     นอยกวา 20  ป 100 0   
     21 - 30  ป 83.9 16.1   
     31 - 40  ป 79.2 20.8   
     41 - 50  ป 87.9 12.1   
     มากกวา 50  ป 86.7 13.3   
3.รายไดเฉลี่ยตอเดือน   5.509 0.357 
     นอยกวา  5,000  บาท 75.0 25.0   
      5,001 - 10,000  บาท 88.1 11.9   
     10,001 - 15,000  บาท 92.5 7.5   
     15,001 - 20,000  บาท 100 0   
     20,001  บาทขึ้นไป 94.6 5.4   
4.การศึกษา   13.286 0.004* 
     ตํ่ากวาปริญญาตรี 92.6 7.4   
     ปริญญาตรี 77.0 23.0   
     ปริญญาโท 92.4 7.6   
     สูงกวาปริญญาโท 100 0   
5.อาชีพ   6.313 0.277 
     นักเรียน/นักศึกษา 81.7 18.3   
     รับราชการ/รฐัวิสาหกิจ 90.9 9.1   
     พนักงานบริษัทเอกชน 78.5 21.5   
     ธุรกิจสวนตัว 100 0   
     แมบาน 81.8 18.2   
     ลูกจาง   82.9 17.1   

 

หมายเหตุ  * หมายถึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)  
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บริโภคไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียง พบวาปจจัยสวนบุคคลดานรายได การศึกษาและอาชีพ มี
ความสัมพันธกับความถี่ในการบริโภคไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียง (ตารางที่17) โดยพบวา
กลุมตัวอยางที่มีรายได 10,001-15,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท มีสัดสวนของความถี่ในการ
บริโภคเปนครั้งคราวรอยละ 60 กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5,000 บาทและ
มากกวา 20,001 บาทขึ้นไป มีความถี่ในการบริโภคเปนครั้งคราวนอยกวารอยละ 40  
 
                        สวนปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษา พบวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและสูงกวามีสัดสวนของความถี่ในการบริโภคเปนครั้งคราวรอยละ 82 และ 68.8 

ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต่ํากวามีความถี่ในการ
บริโภคเปนครั้งคราวนอยกวารอยละ 40 โดยกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูงขึ้นความถี่ในการบริโภค

สูงขึ้น  
 

  ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ พบวากลุมตัวอยางที่เปนแมบานและทําธุรกิจสวนตัวมี
ความถี่ในการบริโภคเปนครั้งคราวรอยละ 67 และ 54 ตามลําดับซึ่งมากกวากลุมตัวอยางที่รับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทเอกชนที่มีความถี่ในการบริโภคเปนครั้งคราวนอยกวารอย

ละ 40 โดยเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน/นักศึกษามีความถี่ในการบริโภคเปนครั้งคราวนอย

ที่สุด โดยปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ  และอายุ ไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการบริโภค 
 

ค. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกรับประทานไซรัปกลวยหอมจาก
การทดสอบคาไคสแควรระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความสนใจเลือกรับประทานไซรัปกลวยหอม มี
ความสัมพันธสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สวนเพศ รายได การศึกษาและอาชีพไมมี
ความสัมพันธสัมพันธกับความสนใจในการเลือกรับประทาน (ตารางที่18) โดยพบวากลุมตัวอยางที่มี
อายุมากกวา 50 ป และกลุมที่มีอายุระหวาง 21 - 30 ปสวนใหญจะเลือกรับประทานมากกวารอยละ 70 
ซ่ึงมีความสนใจรับประทานสูงกวาชวงอายุอ่ืนๆ ซ่ึงสวนใหญเลือกรับประทานรอยละ 60  

 
        จากขอมูลที่ไดนํามาจัดทําขอกําหนดผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง คือ ผลิตภัณฑที่

นํากลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาเปนไซรัปกลวยหอมทองที่มี
รสชาติดีและมีคุณคาทางโภชนาการ สามารถใชรับประทานแทนแยมหรือน้ําผ้ึง 
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ตารางที่ 17  การทดสอบไคสแควรระหวางปจจัยสวนบคุคลกับความถี่ในการบริโภคไซรัปและ/
หรือผลิตภัณฑใกลเคียง 

 

ปจจัยสวนบุคคล ความถี่ในการบริโภค (รอยละ) χ2 p-value 

 ประจํา ครั้งคราว นานๆครั้ง   
1.เพศ    0.44 0.802 
     ชาย   3.7 35.2 61.1   
     หญิง 2.6 33.8 63.6   
2.อายุ    17.375 0.066 
     นอยกวา 20  ป 0 20.0 80.0   
     21 - 30  ป 3.5 28.9 67.6   
     31 - 40  ป 0 47.4 52.6   
     41 - 50  ป 0 34.5 65.5   
     มากกวา 50  ป 15.4 53.8 30.8   
3.รายได    26.736 0.003* 
     นอยกวา  5,000  บาท 0 32.0 68.0   
      5,001 - 10,000  บาท 5.1 18.0 76.9   
     10,001 - 15,000  บาท 0 58.3 41.7   
     15,001 - 20,000  บาท 12.5 62.5 25.0   
     20,001  บาทขึ้นไป 0 38.1 61.9   
4.การศึกษา    20.201 0.003* 
     ตํ่ากวาปริญญาตรี 8.0 36.0 54.0   
     ปริญญาตรี 3.9 37.9 58.2   
     ปริญญาโท 0 82.0 18.0   
     สูงกวาปริญญาโท 0 68.8 31.2   
5.อาชีพ    30.955 0.001* 
     นักเรียน/นักศึกษา 0 16.3 83.7   
     รับราชการ/รฐัวิสาหกิจ 10.0 35.0 55.0   
     พนักงานบริษัทเอกชน 0 32.7 67.3   
     ธุรกิจสวนตัว 0 54.5 45.5   
     แมบาน 0 66.7 33.3   
     ลูกจาง 0 48.1 51.9   

 

หมายเหตุ  * หมายถึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)   
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ตารางที่ 18   การทดสอบไคสแควรระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสนใจรบัประทานไซรปักลวยหอม 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
รับประทาน (รอยละ) χ2 p-value สนใจ ไมสนใจ 

1.เพศ   3.174 0.205  
     ชาย   63.8 36.2   
     หญิง 68.9 31.1   
2.อายุ   253.269 0.000** 
     นอยกวา 20  ป 60.0 40.0   
     21 - 30  ป 71.3 28.7   
     31 - 40  ป 60.4 39.6   
     41 - 50  ป 60.6 39.4   
     มากกวา 50  ป 73.3 26.7   
3.รายไดเฉลี่ยตอเดือน   6.580 0.764  
     นอยกวา  5,000  บาท 67.7 32.3   
      5,001 - 10,000  บาท 63.4 36.6   
     10,001 - 15,000  บาท 69.2 30.8   
     15,001 - 20,000  บาท 87.5 12.5   
     20,001  บาทขึ้นไป 66.7 33.3   
4.การศึกษา   2.219 0.907 
     ตํ่ากวาปริญญาตรี 59.3 40.7   
     ปริญญาตรี 69.8 30.2   
     ปริญญาโท 66.7 33.3   
     สูงกวาปริญญาโท 68.8 31.2   
5.อาชีพ   14.436 0.154 
     นักเรียน/นักศึกษา 70.0 30.063.6   
     รับราชการ/รฐัวิสาหกิจ 63.6 36.4   
     พนักงานบริษัทเอกชน 67.7 33.3   
     ธุรกิจสวนตัว 100 0   
     แมบาน 90.9 9.1   
     ลูกจาง 54.3 45.7   

 

หมายเหตุ  ** หมายถึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.01) 
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2.  ผลการสํารวจผลิตภัณฑใกลเคียงไซรัปกลวยหอมทองที่มีจําหนายในทองตลาด 
  

ก. ผลิตภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาดภายในประเทศ 
 

        ในการสํารวจที่ช้ันวางสินคาจําหนายผลิตภัณฑของหางสรรพสินคาชั้นนําในระหวาง
เดือนสิงหาคม 2546 พบชนิดของผลิตภัณฑที่มีลักษณะใกลเคียงกับไซรัปกลวยหอมทองที่จําหนาย 
ในทองตลาดภายในประเทศ โดยแบงไดเปนกลุม ดังนี้ 
 

       น้ําผ้ึงเปนผลิตภัณฑที่มอีงคประกอบของน้ําตาลหลายชนิดสวนใหญเปนฟรุคโตสและ 
กลูโคสเฉลี่ยรอยละ 32.8 และ 32.3 ตามลําดับ (Belitz และ Grosch, 1999) มีทั้งที่เปนผลิตภัณฑที่
ผลิตขึ้นภายในประเทศและผลิตภัณฑนําเขาจึงทําใหราคาแตกตางกนั โดยไดสรุปตวัอยางผลิตภณัฑ 
ผ้ึงที่มีจําหนายในหาง สรรพสินคาตางๆแสดงในตารางที่ 19 น้ําผ้ึงที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ไดแก
น้ําผ้ึงจิตรลดา ผลิตโดยสหกรณผูเล้ียงผ้ึงภาคเหนือ บรรจุและจัดจําหนายโดยโครงการสวนพระองค
จิตรลดา น้ําผ้ึงตราดอยคํา บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหารจํากัด น้ําผ้ึงลําไย ตราแอมโบรเซีย บริษัท 
ฟารมผ้ึงสายัณห จํากัด และ น้ําผ้ึงจากบริษัทตางๆไดแก เฮลทตี้เมท เอราวัณ และเวชพงษ มีราคา
เฉลี่ยตอ 100 กรัม ประมาณ 28.6 บาท ผลิตภัณฑน้ําผ้ึงนําเขาจากประเทศตางๆไดแก ยี่หอ Sqeezy  
ฝรั่งเศส ยี่หอ Yellow box และ Alowly, ออสเตรเลีย  ยี่หอ Imker-Honig และ Langnese, เยอรมัน และ 

ยี่หอFragata จากประเทศสเปน มีราคาโดยเฉลี่ยตอ 100 กรัม ประมาณ 51.8 บาท จะเห็นไดวามีราคา
สูงกวาน้ําผ้ึงที่ผลิตขึ้นภายในประเทศเกือบสองเทา 
 

       เมเปลไซรัปเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการนําน้ําเลี้ยง (sap) จากตนเมเปล (maple tree) ได
น้ํา ตาลเมเปล (maple sugar) นํามาทําใหเขมขนขึ้นองคประกอบสวนใหญของเมเปลไซรัปเปน
น้ําตาลซูโครส(รอยละ 88-99 ของปริมาณของแข็งทั้งหมด) กล่ินรสและสีของเมเปลไซรัปจะมี
คุณลักษณะเฉพาะ หลังจากการทําใหเขมขน กล่ิน (aroma) ของเมเปลเปนคุณสมบัติที่สําคัญแสดง
คุณภาพของเมเปลไซรัปประกอบดวย Vanilline Syringic aldehyde Dihydroconiferyl alcohol 
Vanilloyl methyl ketone และ Furfural (Belitz และ Grosch, 1999) ผลิตภัณฑที่จําหนายมีทั้งชนิดที่
นําเขา ไดแก ยี่หอ Mrs. Butter Worth’s และ Log Cabin เปนยี่หอที่นิยมใชบริโภค มีปริมาณเมเปล
ไซรัปรอยละ2 นอกจากนั้นยังมียี่หอ Cottees Steeves และ Spring Tree โดยราคาจะขึ้นกับปริมาณ
น้ําตาลเมเปลที่ใชในผลิตภัณฑโดยเฉลี่ยตอ 100 กรัม ประมาณ 52.3 บาท สําหรับผลิตภัณฑที่ผลิต
ในประเทศยี่หอ  
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ตารางที่ 19  ชนิดของผลิตภณัฑน้ําผ้ึง สํารวจในหางสรรพสินคาตางๆ (สิงหาคม 2546) 
 

 
หมายเหตุ  1/ ทอป ซุปเปอรมาร็เก็ต สาขาเซ็นทรัลลาดพราว 2/ดิเอ็มโพเรียม 3/ฟูดแลนด สาขาราม     

อินทรา 4/วิลลาซุปเปอรมารเก็ต 5/อิเซตัน เวริลเทรดเซ็นเตอร 
 

อิมพีเรียล เปนน้ําเชื่อมกลิ่นเมเปลแตงสีและกลิ่นสังเคราะห ราคาโดยเฉลี่ยตอ 100 กรัมประมาณ 
8.8 บาท ดังตารางที่ 20  

 
ไซรัปชนิดอื่นๆเชนไซรัปสตอเบอรี่ ยี่หอ Hershey’ s Smucker, สหรัฐอเมริกา และ The Berry 

Farm, ออสเตรเลีย ประกอบดวย น้ําสตอเบอรี่ ในน้ําตาล ชนิดตางๆ เชน ไซรัปขาวโพด ฟรุคโตส
ไซรัปจากขาวโพด (high fructose corn syrup) ฟรุกโตส และเด็กซโตส ไซรัปบลูเบอรี่ปา (Wild 

blueberry syrup) และไซรัปขาวโพด (Corn Syrup) ทั้งชนิดสีอออน (Hign Corn Syrup) และสีเขม
(Dark Corn Syrup ) ดังตารางที่ 21 

 
 
 

 ยี่หอ บริษัท /ประเทศ ขนาด  (กรัม) ราคา (บาท) 

จิตรลดา1/2/3/4/ สหกรณผูเลี้ยงผึ้งภาคเหนือ /ไทย 130 60 
ดอยคํา1/2/3/4/ บ. ดอยคําผลิตภัณฑอาหารจํากัด /ไทย 700 200 
แอมโบรเซีย1/   บ.ฟารมผึ้งสายัณห จํากัด /ไทย 500 130 
เฮลทตี้เมท1/2/3/4/ บ. สามพรานฟูดสจํากัด /ไทย 250 96 
เอราวัณ1/2/3/4/ บ.เอราวัณฟูดสจํากัด /ไทย 450 120 
เวชพงษ1/2/3/4/ บ. เวชพงษ มารเก็ตติง จํากัด /ไทย 450 106 
Sqeezy4/ Famille Michud / ฝรั่งเศส 500 263 
  250 143 
Yellow box honey1/ บ. Beechworth Honey Pty. Ltd./ ออสเตรเลีย 400 245 
Alowly  (อลาวลี)1/2/3/4/ บ. ยูไนเตท แดรี่ฟูดส จํากัด/ ออสเตรเลีย 500 155 
Imker-Honig1/ Fursten-Reform / เยอรมัน 500 339 
Langnese 4/ Langnese Honig / เยอรมัน 250 143 
Fragata 1/ Angel Camacho / สเปน 500 249 
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ตารางที่ 20  ชนิดของผลิตภณัฑเมเปลไซรปั สํารวจในหางสรรพสินคาตางๆ(สิงหาคม 2546) 
 
ยี่หอ บริษัท / ประเทศ องคประกอบ (รอยละ) ขนาด ราคา (บาท) 

  Imperial1/2/3/4/5/ บ. ยูไนเตทแดรี จํากัด 
 /ไทย 

น้ําตาล (41.5) 
กลูโคส (30.4) 
เจือส ี

280  กรัม 
 360  กรัม 
 700  กรัม  

14 
 44 
 65 

  Log  Cabin1/2/3/4/5/ บ. Aurora Foods Inc.      
/ สหรัฐอเมริกา 

น้ําตาลทราย (50) 
น้ําตาลขาวโพด (10) 
น้ําเชื่อมขาวโพด  (2) 

354  มล. 
709  มล.    

177 
293 

  Mrs. Butter 
 worth’s Syrup3/4/ 

บ. 1994 Vendenberg  
Foods Inc.              

/สหรัฐอเมริกา 

น้ําตาลทราย  (50) 
High fructose corn  
syrup (10) 
น้ําเชื่อมเมเปล  (2)   

355  กรัม  152.25 

  Cottees4/ บ. Cadbury Schweppes 
Pty. Ltd. / ออสเตรเลีย 

น้ําตาล (96)  น้ํา (2.18) 
เกลือ (0.5) แตงกลิ่นเจือ
สี  ใชวัตถุกันเสีย 

500 กรัม 114 

  Steeves4/ สหรัฐอเมริกา pure maple syrup 
Invert sugar 
Natural maple flavor 

500 กรัม 295 

  Spring  Tree 4/ บ.  Spring  Tree 
Corperation / แคนาดา 

pure maple syrup 
 

250 กรัม 245 

 

หมายเหตุ  1/ ทอปซุปเปอรมาร็เก็ต สาขาเซ็นทรัลลาดพราว 2/ดิเอ็มโพเรียม 3/ฟูดแลนด สาขาราม
อินทรา  4/วิลลาซุปเปอรมารเก็ต 5/อิเซตัน เวริลเทรดเซ็นเตอร 
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ตารางที่ 21  ชนิดของผลิตภณัฑไซรัปผลไม สํารวจในหางสรรพสินคาตางๆ (สิงหาคม 2546) 
 

ยี่หอ บริษัท /ประเทศ องคประกอบ (รอยละ) ขนาด 
ราคา  
(บาท) 

Strawberry Syrup     
    - Hershey’ s1/2/3/4/5/ สหรัฐอเมริกา น้ําตาล (54) 

น้ําเชื่อมขาวโพด (20) 
น้ําสตรอเบอรี่  5.67 

623 กรัม 148 

  - Smucker4/ J.M. Smucker          
/ สหรัฐอเมริกา 

น้ําเชื่อมขาวโพด (56.28) 
น้ําสตรอเบอรี่  (10) 
ฟรุคโตส (1.64) 

567 กรัม  180 

 -  Cottees4/ Cadbury Schweppes  
Pty. Ltd. / ออสเตรเลีย 

น้ําตาล (30) 
น้ําสตรอเบอรี่  (15)   
กรดมาลิก (3) 

585 กรัม 98 

  - The Berry Farm ออสเตรเลีย น้ําตาล  (40) 
น้ําสตรอเบอรี่ (60) 

250 มล. 399 

Wild blueberry  syrup แคนาดา - 100 มล. 180 
Corn Syrup     
    -Light Corn Syrup4/ Uniliver Best Foods     

/สหรัฐอเมริกา 
Light corns syrup (24) 
Fructose corn syrup (5) 
Vanila (12) Salt (1) 

470  มล. 295 

    -Dark Corn Syrup4/ Uniliver Best Foods     
/สหรัฐอเมริกา 

Light corns syrup (24) 
Fructose corn syrup (5) 
Salt (1) 

470  มล. 295 

 

หมายเหตุ  1/ทอปซุปเปอรมาร็เก็ต สาขาเซ็นทรัลลาดพราว 2/ดิเอ็มโพเรียม 3/ฟูดแลนด สาขาราม
อินทรา  4/วิลลาซุปเปอรมารเก็ต 5/อิเซตัน เวริลเทรดเซ็นเตอร 
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ข. ผลิตภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาดภายในตางประเทศโดยการคนผานอินเทอรเน็ต   
       สวนหนึ่งของผลิตภัณฑน้ําผลไมเขมขนชนิดตางๆ ที่มีจําหนายในตางประเทศ โดยการ

คนผานอินเทอรเน็ต ตารางที่ 22 ไดเแก น้ําแอปเปลเขมขนชนิดใส (clear apple juice concentration) 
จากบริษัท Washigton  Frontier Juice (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (Washigton  Frontier  Juice, 2001)  

 
สารใหความหวานจากน้ําผลไมเขมขน (concentrated fruit juice new sweetener) ไซรัป

จากพีช สับปะรดและแพร (Fruit Sweet)ไซรัปจากพีช สับปะรดและแพร (Pear Sweet) ไซรัปจาก
องุน (Grape Sweet) องคประกอบสวนใหญเปนน้ําตาลฟรุกโตส จากบริษัท Wax Orchards ประเทศ
แคนาดา (Wax Orchards, 2002) น้ําสับปะรดเขมขนแชแข็ง (frozen pineapple juice concentrate) 
จากบริษัท  Fruitex  S. de R. L. (ประเทศฮอนดูลัส) (Fruittex, 2002) ไซรัปผลไม (fruit syrup)ไซรัป
แอปเปล ไซรัปแอปเปลผสมน้ําผ้ึง ไซรัปแบร็คเบอรี่ ไซรัปแครนเบอรี่ ไซรัปราสพเบอรี่ ไซรัปเบอ
ร่ีปา ไซรัปสตรอเบอรี่และไซรัปรําขาวจากบริษัท True Food Market (สหรัฐอเมริกา) (True Food, 
2002) ไซรัปแบร็คเบอรี่ ไซรัปราสพเบอรี่ ไซรัปบลูเบอร่ีและ เมเปลไซรัป จากบริษัท Blackberry 
Patch, LLC (สหรัฐอเมริกา) (Blackberry Patch, 2007) ไซรัปผลไมรอยเปอรเซ็นกลิ่นรสตางๆ 
ไดแก Grenadine  แบร็คเคอรแรน (Blackcurrent) สม เลมอน เบอรี่รวม (Mix berries) จากบริษัท  
Teisseire (ประเทศฝรั่งเศส) (Teisseire, 2002) 
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ตารางที่ 22  ชนิดของผลิตภณัฑไซรัปผลไมที่มีจําหนายในตางประเทศโดยการคนผานอินเทอรเน็ต    
ในเดือนกันยายน 2546 

 
ยี่หอ บริษัท / ประเทศ 

น้ําแอปเปลเขมขนชนิดใส บ. Washigton  Frontier Juice 
/สหรัฐอเมริกา 

ไซรัปผลไม; แอปเปล แอปเปลผสมน้ําผ้ึง  
แบร็คเบอรี่ แครนเบอรี่ ราสพเบอรี่  
สตรอเบอรี่ เบอรี่ปาและรําขาว 

บ. True Food Market 
 / สหรัฐอเมริกา 

ไซรัปผลไม; แบร็คเบอรี่ ราสพเบอรี่  
บลูเบอรี่และเมเปลไซรัป 

บ. Blackberry Patch, LLC 
 /สหรัฐอเมริก 

สารใหความหวานจากน้ําผลไมเขมขน;ไซรัปพีช สับปะรด
และแพร (Fruit Sweet) ไซรัปพีช (Pear Sweet) ไซรัปองุน 
(Grape Sweet) 

บ. Wax Orchards           
  /แคนาดา 

น้ําสับปะรดเขมขนแชแข็ง  บ. Fruitex  S. de R. L. 
 /ฮอนดูลัส 

ไซรัปผลไม; Grenadine  แบร็คเคอรแรน สม  
เลมอนและเบอรี่รวม (Mix berries) 

บ. Teisseire /ฝร่ังเศส 

 
สําหรับผลิตภัณฑใกลเคียงไซรัปกลวยหอมทองที่มีจําหนายในทองตลาดนั้นผลจากการ

สํารวจพบวามีความหลากหลายของน้ําผ้ึงชนิดตางๆ สวนผลิตภัณฑอ่ืนๆสวนใหญจะพบเฉพาะใน
ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ ไดแก เมเปลไซรัป สตรอเบอรี่ไซรัป บลูเบอรี่ไซรัปและไซรัปขาวโพด 
โดยเฉพาะในซุปเปอรมารเก็ตที่มีลูกคาชาวตางประเทศ เชน ฟูดแลนด และวิลลาซุปเปอรมารเก็ต  
แสดงวาผลิตภัณฑในลักษณะนี้ยังไมเปนที่นิยมในผูบริโภคคนไทย ตรงขามกับตางประเทศผลการ
สํารวจผลิตภัณฑผานทางเวปไซดจะพบผลิตภัณฑหลากหลายมากกวาเชน ไซรัปผลไมชนิดตางๆ 
สารใหความหวานจากผลไม น้ําผลไมเขมขนชนิดใสที่ผลิตจากผลไมไดแก แอปเปล พีช แพร บลู
เบอรี่ แบลคเบอรี่ เปนตน ผลการคนควาและสํารวจขอมูลผลิตภัณฑใกลเคียงไซรัปกลวยหอมทอง 
นอกจากจะไดรูจักผลิตภัณฑชนิดตางๆ แลวยังไดขอมูลที่สามารถนํามาใชประโยชนในงานวิจัยได  
ซ่ึงการนําผลไมมาแปรรูป 
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เปนผลิตภัณฑน้ําผลไมในรปูแบบตางๆนัน้ นอกจากจะชวยนําผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลคา
แลวยังเปนการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป และประโยชนอีกสวนหนึ่งคือ ผูบริโภคจะไดรับประ 
ทานสิ่งที่มีคุณคาทางโภชนาการ ซ่ึงจากขอมูลขางตน สามารถนํามาประยุกตใชกับงานวิจัยและการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผลไมไทย ประกอบดวย 
 

ก. ชนิดของผลิตภัณฑตางๆที่ผลิตจากผลไมหรือผลิตภัณฑใกลเคียง ไดแก น้ําผลไมเขมขน
น้ําผลไมเขมขนชนิดใส สารใหความหวาน ไซรัปผลไมชนิดตางๆ เครื่องดื่มดัดแปลงจากน้ําผลไม 
ไดแก เนคตาร สควอช คอรเดียล ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการนําผลไมไทยที่มีหลากหลายมา
พัฒนาเปนผลิตภัณฑแปรรูปชนิดใหมๆ 
  

 ข. ชนิดของผลไมผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆที่นํามาใชเปนวัตถุดิบไดแก ผลไมที่มี
ปริมาณการผลิตสูงในแตละประเทศ สวนใหญเปนการแปรรูปเพื่อใชนอกฤดูกาลหรือนําผลไมที่
ไมไดคุณภาพการสงออกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาหรือการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อเพิ่มความหลาก 
หลายในสินคา  หาหนทางในการใชผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากผลไมที่มีการ
ผลิตสูง และยังไมไดนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑในลักษณะดังกลาว เชน รําขาว น้ําออย เปนตน 

 
 ค. การนําผลิตภัณฑไปใชประโยชนโดยหาแนวทางในการนําผลิตภัณฑน้ําผลไมเขมขนที่
พัฒนาไดมาใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑอาหารชนิดอื่นๆ เชน ผลิตภัณฑขนมอบ ผลิตภัณฑนม 
ผลิตภัณฑธัญพืช ที่ใชเปนอาหารเชา (Breakfast Cereals) อุตสาหกรรมยา ขนมหวานชนิดตางๆและ
เครื่องดื่ม เปนตน 
 
3.  ผลสํารวจและรวบรวมแหลงผลิตกลวยหอมและปริมาณกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานเพื่อใช
เปนแหลงวัตถุดิบ 
 

3.1 ผลการรวบรวมแหลงปลูกกลวยหอมทองเพื่อการสงออก 
 
      ผลการสํารวจและรวบรวมแหลงผลิตกลวยหอมทองเพื่อสงออกประเทศญี่ปุน พบวามี 

3 แหลงปลูกไดแก สหกรณการเกษตรบานลาด ตําบลบานลาด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
สหกรณการเกษตรทายาง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี และกลุมเกษตรกรทําสวนทุงคาวัด ตําบล
ทุงคาวัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ดังแสดงในตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23 พื้นที่ผลิตปริมาณการสงออกและราคากลวยหอมทองสงออกรวมทั้งกลวยที่ไมได
มาตรฐานการสงออกของกลุมเกษตรกรผูสงออก 

 
หมายเหตุ  สัมภาษณ ป 2546 
 

 พื้นที่ผลิตปริมาณกลวยหอมทองสงออกและปริมาณกลวยที่ไมไดมาตรฐานจากสาม
แหลงปลูก (ตารางที่ 23) จะเห็นไดวาราคากลวยหอมทองสงออกมีราคาสูง (13-18 บาท) เมื่อเทียบ
กับราคากลวยตกเกรด (0.75 - 4 บาท) บางทีอาจตองทิ้งเปนของเสียตองมีคาใชจายในการกําจัด 
ดังนั้นการนํากลวยตกเกรดสวนนี้มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 
 

3.2 ผลการคัดเลือกแหลงวัตถุดบิ 
 

          เมื่อพิจารณาขอมูลจากแหลงผลิตกลวยหอมทองแลวสามารถหาขอสรุปในการ
คัดเลือกกลุมเกษตรกรทําสวนทุงคาวัด ตําบลทุงคาวัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพรเปนแหลงวัตถุดิบ
ไดเนื่องจากกลุมเกษตรกรทําสวนทุงคาวัด มีปริมาณกลวยตกเกรดมากที่สุด (22 ตันตอเดือน) มี
ระยะทางหางจากกรุงเทพฯมากที่สุดคือ 550 กิโลเมตรเปรียบเทียบกับสหกรณการเกษตรทายางและ
สหกรณการเกษตรบานลาดมีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ 140 และ130 กิโลเมตร ตามลําดับ ทําให
กลุมเกษตรกรทั้งสองแหงไมมีปญหาเรื่องกลวยตกเกรดเหลือทิ้งเนื่องจากมีพอคามารับซื้อ 
นอกจากนั้น กลุมเกษตรกรทําสวนทุงคาวัด มีโครงการที่จะหาแนวทางในการแปรรูป ซ่ึงการที่กลุม
เกษตรกรทําสวนทุงคาวัดมีระยะทางไกลจากกรุงเทพฯ มากที่สุด ทําใหมีกลวยตกเกรดที่ไมสามารถ
จําหนายไดในราคาที่เหมาะสมและขาดทุนในที่สุด โดยเฉพาะเมื่อตองการเพิ่มปริมาณการสงออกก็ 

ขอมูล บาน
ลาด 

ทา
ยาง 

ทุงคา
วัด 

พื้นที่ปลูก (ไร) 
ปริมาณกลวยสงออก (ตัน/เดือน) 
ปริมาณตกเกรด (ตัน/เดือน) 
ราคากลวยสงออก (บาท/กก.) 
ราคากลวยตกเกรด (บาท/กก.) 

400 
32-
40 
4-8 
13 
2-4 

2,000 
28-
32 
7-8 
13 
4 

1,825 
87 
22 
18 

0.75-
2 
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ยิ่งเพิ่มปญหาปริมาณ ของกลวยตกเกรดที่มีเหลือมากขึ้น ดังนั้นดวยเหตุผลขางตนจึงเลือกใชกลวย
หอมทองที่ไม ไดมาตรฐานการสงออกจากกลุมเกษตรกรทําสวนทุงคาวัดเปนวัตถุดิบในการผลิต
ไซรัปสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ 
 

3.3  ผลการศึกษาชนิดและปริมาณกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานสงออก 
 
       ผลการศึกษาเพื่อคัดเลือกและจําแนกชนิดปริมาณกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการ

สงออกโดยกลุมเกษตรกรทําสวนทุงคาวัด (ภาพท่ี 6)โดยไดเก็บขอมูลในชวงเวลา 6 เดือนตั้งแต
เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม 2546 (ตารางที่ 24) สามารถแยกกลวยหอมทองที่ไมได
มาตรฐานการสงออกไดเปน 7 ประเภท ประกอบดวยกลวยตัดลูก กลวยขนาดเล็กกวามาตรฐาน 
กลวยชํ้า กลวยมีตําหนิ กลวยที่แกเกิน กลวยที่ออนเกินและกลวยที่ถูกแมลงทําลาย  จะเห็นไดวาจาก
ปริมาณกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานทั้งหมด 106,539 ตันในเวลา 6 เดือน กลวยตัดลูกมีปริมาณ
มากที่สุดมากกวารอยละ 50 ของปริมาณกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานทั้งหมด คือ 67.57 ตันหรือ
คิดเปน 135 ตันตอป ซ่ึงมีปริมาณมากพอที่จะนํามาใชแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชย ประกอบ
กับกลวยตัดลูกเปนกลวยที่ขายไมไดราคาเนึ่องจากอยูในรูปผลเดี่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับกลวยตก
เกรดกลุมอื่นไดแก กลวยขนาดเล็กกวามาตรฐาน กลวยที่แกเกินและกลวยที่ออนเกินที่ยังอยูในรูป
หวีจึงสามารถขายปลีกได ถาไมไดนํามาใชประโยชนหรือมีผูมารับซื้อไปเปนอาหารสัตวก็จะถูกทิ้ง
เชนเดียวกับ กลวยชํ้า กลวยมีตําหนิและกลวยที่ถูกแมลงทําลายซึ่งไมสามารถนํามาใชแปรรูปเพราะ
จะทําใหการจัดการในกระบวนการผลิตยุงยาก ดังนั้นจึงเลือกกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานชนิด
ตัดลูกเปนวัตถุดิบในการศึกษาครั้งนี้ 
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ภาพที่ 6  การจําแนกชนิดกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกเปน 7 ประเภท ประกอบดวย 

ก) กลวยตัดลูก ข) กลวยขนาดเล็กกวามาตรฐาน ค) กลวยชํ้า ง) กลวยมีตําหนิ จ)กลวยที่
แกเกิน ฉ) กลวยที่ออนเกินและ ช) กลวยที่ถูกแมลงทําลาย 

 

(ข) (ค) 

(ง) (จ) 

(ฉ) (ช) 

(ก) 
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ตารางที่ 24  ผลการคัดเลือกและจําแนกชนิดและปริมาณกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานสงออกใน
ชวงเวลา 6 เดอืนตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 2546  

 

เดือน 
ชนิดและปริมาณของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานสงออก(ตัน) รวมตก 

เกรด (ตัน) ตัดลูก ผลเล็ก ชํ้า ผลลาย แกเกิน ออน เปนโรค 
พ.ค. 5.95 2.135 0.43 0.524 0.537 0.233 0.002 9.81 

มิ.ย. 11.76 4.411 0.966 0.912 0.364 1.113 0.009 19.53 

ก.ค. 13.27 2.822 1.496 1.298 0.164 0.503 0.014 19.567 

ส.ค. 10.806 1.976 1.94 1.15 0.561 0.309 1.913 18.655 

ก.ย. 12.05 2.209 1.516 1.023 0.884 0.266 0.252 18.2 

ต.ค. 13.74 2.513 0.943 1.05 1.86 0.5 0.17 20.776 

รวม 67.57 16.066 7.291 5.96 4.37 2.924 2.36 106,539 

 
4. ผลคัดเลือกศึกษาคุณสมบัติและกําหนดมาตรฐานกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการ สงออก 
เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 
 

4.1  ผลการศึกษาคุณสมบัติของกลวยหอมทองที่ระยะสกุตางๆ 
 

                    ระยะการสุกของกลวยหอมทองแบงเปน 8 ระยะตามมาตรฐาน CSIRO(1972) ซ่ึง
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสีของเปลือก แสดงในภาพที่ 7 เมื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคาปจจัย
ทางเคมีและคาสีกับระยะสุกตามดัชนีสีเปลือก (ระยะ4-8) ของกลวยตกเกรดแสดงผลในตารางที่ 25
จะเห็นไดวาคาปจจัยที่มีแนวโนมสูงขึ้นตามระยะสุกที่เพิ่มขึ้นไดแก พีเอช ปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้ําตาลดิวซ และสัดสวนของเนื้อตอเปลือก โดยปริมาณกรดจะแปรผกผันกับระยะสุก มีรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
       ความชื้นของเนื้อกลวยจะมีคาสูงขึ้นตามลําดับ จากระยะที่ 4 ถึง 7 (รอยละ 68.18, 
68.32, 69.48 และ 70.06 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ Palmer (1971) พบวามีการเพิ่มขึ้น 
ของความชื้นในเนื้อกลวยจากรอยละ 69 เปน 74 ในระหวางการสุก และ Tover et al. (2000) 
ความชื้นในเนื้อกลวยที่ระยะ 3, 5 และ 7 จะมีการเพิ่มขึ้นจากรอยละ 75.5, 76.5 และ 77 ตามลําดับ 
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ภาพที่ 7  ระยะสุกของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกที่แบงเปน 8 ระยะ ตามมาตรฐาน 
              ของ CSIRO (1972) 
 
ตารางที่ 25  คุณภาพของกลวยหอมทองทีร่ะยะสกุตางๆตามดัชนีสีเปลือก 
 
ระยะ
สุก 

ความชื้น 
(รอยละ) 

พีเอช 
ปริมาณกรด  

(รอยละ) 
TSS*  

( องศาบริกซ) 
น้ําตาลรีดิวส  

(รอยละ) 
อัตราสวน
เนื้อ/เปลือก 

4 68.18+2.19 a 4.76+0.18 a 1.12+0.173 c 19.61+3.14 a 3.70+1.30 a 1.72+0.21 a 
5 68.32+1.86 a 4.72+0.12 a 1.15+0.11 c 19.28+1.21 a 4.56+0.76 b 1.90+0.16 a 
6 69.48+2.77 a 5.0+0.32 b 0.979+1.18 b 24.26+ 0.19 b 7.73+1.50 c 2.01+0.23 a 
7 70.06+1.98 a 4.99+0.30 b 0.956+0.92 ab 25.04+1.10 c 8.86+1.20 d 2.39+0.02 b 
8 68.81+1.88 a 5.11+0.43 b 0.88+1.47 a 26.41+0.71 d 8.64+1.26 d 2.78+0.41 c 

 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย (+ SD) ตวัอักษรที่ตางกนัในคอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัย                
(p< 0.05 ) *TSS  = ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (total soluble solid) 

 
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจาก ความแตกตางของแรงดันออสโมติกระหวางเปลือกกับเนื้อ มีการ
เคลื่อนที่ของน้ําจากเปลือกไปที่เนื้อกลวย นอกจากนั้น Palmer (1971) ยังไดเสนอวาความชื้นที่สูง 

1           2 3 4 5 6 7 8 
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ขึ้นนี้เกิดจากการยอยสลายของคารโบไฮเดรตไดเปนน้ําตาลโดยกระบวนการหายใจ ซ่ึงจะไดน้ําเปน
ผลผลิตออกมาดวย 
 
 ปริมาณกรดจะมีคาลดลงจากระยะ 5 ถึงระยะ 8 คือรอยละ 1.15, 0.979, 0.956 และ 0.88 
ตามลําดับ สอดคลองกับคาพีเอชที่เพิ่มขึ้น 4.72, 5.0, 4.99 และ 5.11 ตามลําดับ เชนเดียวกับ Tover et 
al. (2000) ที่รายงานวาปริมาณกรดที่ระยะสุก 3, 5 และ 7 จะมีคา 0.43, 0.29 และ 0.23 ตามลําดับ 
และคาพีเอชที่เพิ่มขึ้นก็มีความสัมพันธกันคือ 4.3, 4.7 และ 4.9 ตามลําดับ โดย Kahl (1974) ได
อธิบายสาเหตุการลดลงของปริมาณกรดวาในวัฏจักรกรดซิตริกจะใหกรดอะมิโนหลายชนิดในมัน
ฝร่ังที่ฝานเปนชิ้นบางๆ โดยกรดอะมิโนเหลานั้นจะถูกเนื้อเยื่อนําไปสังเคราะหโปรตีนและเอนไซม 
เพื่อนําไปทดแทนการสูญเสียที่เกิดจากการทําใหเกิดบาดแผลจากการตัดเปนชิ้น ซ่ึงสามารถนํามา
อธิบายการลดลงของปริมาณกรดในกระบวนการสุกได 
 

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดจะเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน ในทํานองเดียวกันกับ
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ สอดคลองกับรายงานของ Tover et al. (2000) ที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา
ไดเพิ่มจากระยะ 3, 5 และ 7 (17, 21 และ 21.1 องศาบริกซ ตามลําดับ) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้ เกิดจาก
การสลายตัวของแปงที่จะลดลงจากรอยละ 20-25 เหลือรอยละ 1-2 ในกลวยที่สุกเต็มที่ ทําใหเกิด
การสะสมของน้ําตาลเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1-2 เปนรอยละ 20-25 (Israeli and Lahar, 1989) 
 
          สัดสวนของเนื้อตอเปลือกจะเห็นวามีคาสูงขึ้น จากระยะ 4 ถึง 8 (1.12, 1.9, 2.0, 2.39 
และ 2.78 ตามลําดับ) สอดคลองกับรายงานของ Forster et al. (2002) พบวา สัดสวนของเนื้อตอ
เปลือกเพิ่มขึ้นจาก 1:1 เปน 1:4 แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายพันธุและความบริบูรณ (maturity) ของกลวยที่
เก็บเกี่ยว ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของสัดสวนของเนื้อตอเปลือกนั้น เกิดจากการสูญเสียน้ําของเปลือกสู
บรรยากาศและการเคลื่อนที่ของน้ําจากเปลือกไปยังเนื้อรวมกับแรงดันออสโมติกที่เพิ่มขึ้นในเนื้อ
กลวยที่เกิดจากการยอยสลายของแปงเปนน้ําตาล  
  คา L* หรือคาความสวาง (lightness factor)ของเปลือกกลวยที่ระยะสุก 4 และ 5 
เพิ่มขึ้นจาก 65 เปน 67 แลวลดลงที่ระยะ 6 ถึง 8 (66.19, 64.36 และ 58.13 ตามลําดับ)(ตารางที่ 26) 
ซ่ึงสอดคลองกับ Tover et al. (2000) ที่วัดคา Luminosity ที่มีคาสูงขึ้นในชวงแรก 3 (57) ถึงระยะ 5  

 
(62.5) จากนั้นจะลดลงที่ระยะ 7 (46) และสอดคลองกับ Ward and Nussinovitch (1996) ที่พบวาคา 
L* จะเพิ่มขึ้นจากระยะ 1 ถึงระยะ 6 (56, 58.4, 62.3, 64.1, 65.3 และ 65.9) แลวคอยๆ ลดลงที่ระยะ 7 
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ถึง 8 (62.5 และ 67.4 ตามลําดับ) เนื่องจากเปลือกกลวยมีสีเขม (เขียว) แลวเปลี่ยนเปนสีออนลง 
(เหลือง) ทําใหมีความสวางเพิ่มขึ้นแตเมื่อกลวยสุกมากขึ้น คา L* จะลดลงซึ่งเกิดจากสารรงควัตถุสี
เขมในเปลือกที่ถูกสังเคราะหขึ้น จากการศึกษาของ Palmer (1971) คาดวานาจะมีสาเหตุมาจาก
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่สกัดได ซ่ึงเอนไซมนี้สําคัญในการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลสาเหตุจาก
เอนไซม ในขณะเดียวกับที่ Griffiths (1953) ตรวจสอบพบ dopamine ซ่ึงเปนสับสเตรทสําคัญของ
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส ทั้งในสวนเปลือกและเนื้อกลวย โดยการเปลี่ยนแปลงคา Luminosity 
จะสัมพันธกับปริมาณจุดสีน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นบนเปลือกกลวยที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนที่ระยะ 7 
 
 สําหรับคา a* (คาสีแดง) ที่มีคาเพิ่มขึ้นจากระยะ 4 ถึง 8 (3.79, 6.58, 8.22, 9.31 และ 
9.49 ตามลําดับ) โดยมีแนวโนมในทํานองเดียวกันกับ Ward and Nussinovitch (1996) ที่พบวาคา a* 
จะมีคาเพิ่มขึ้นจากระยะ 1 ถึง 8 (-13.5, -10.7, -6.5, -1.9, 1.2, 0.8, 1.2 และ 2.9 ตามลําดับ) แสดงวา 
การเพิ่มคาสีแดงเกิดจากการจางหายไปของสีเขียว โดย Seymour et al. (1987) และ Medicott et al. 
(1992) รายงานวา การเปลี่ยนแปลงของสีเปลือกกลวยนั้นเกิดจากการสลายตัวของคลอโรฟลล ทํา
ใหปรากฏสีของแคโรทีนอยด ที่ตรวจพบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางกระบวนการสุก 
  
 สวนคา b* (คาสีเหลือง) ที่เพิ่มขึ้นในชวงแรกระยะ 4 ถึง 6 (40.04, 40.87 และ 40.90)  
และลดลงที่ระยะ 7 และ 8 (38.78 และ 32.88) เนื่องจากชวงแรกที่คลอโรฟลลสลายตัวคาสีเหลืองจึง
เพิ่มขึ้นจนอิ่มตัวจากรายงานของ Seymour et al. (1987) และ Medicott et al. (1992) พบวาแคโรที
นอยด ไมมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางกระบวนการสุก สอดคลองกับ Ward and Nussinovitch 
(1996) ที่ระยะ 4 และ 5 มีคาเพิ่มขึ้น 37.5 และ 40.8 ตามลําดับ เมื่อสุกเพิ่มขึ้นที่ระยะสุก 6 ถึง 8 คา
จะลดลง (38.2, 34.8 และ 32.9 ตามลําดับ) เนื่องจากความอิ่มตัวของสีเหลืองและเมื่อถึงระยะ 7 และ 
8  จะปรากฏมีจุดสีน้ําตาลเพิ่มขึ้นตามลําดับ ทําใหคา  b* ลดลง  ซ่ึงในทํานองเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงคา L* 
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ตารางที่ 26  คาสีของเปลือกและเนื้อของกลวยหอมทองที่ระยะสกุตามดัชนีสีเปลือก 
 

ระยะ
สุก 

สีเปลือก สีเนื้อ 

L*  a*  b* L* a* b* 
4 65.01+1.72 bc 3.788+2.34 a 40.04+1.67 b 80.32+3.08 a 3.341+1.02 a 30.13+4.17 a 
5 67.22+2.16 c 6.579+1.36 b 40.87+2.24 b 79.74+3.80 a 2.872+0.96 a 30.95+3.38 ab 
6 66.19+2.91 bc 8.218+1.32 c 40.90+ 2.57 b 79.18+4.62 a 3.076+0.73 a 30.04+1.53 a 
7 64.36+1.70 b 9.305+0.59 cd 38.78+4.09  b 80.15+4.15 a 2.781+0.75 a 30.55+2.96 ab 
8 58.13+3.49 a 9.488+1.05 d 32.88+3.66 a 68.81+1.87b 3.112+1.87 a 34.13+6.65 b 

 
หมายเหตุ  คาเฉลี่ย (+ SD) ตัวอักษรที่ตางกันในคอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ(p < 0.05 ) 

 
4.2 การกําหนดปจจยัที่ระบรุะยะสกุตามดชันีสีเปลือกของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐาน

สงออก 
 
         ผลการพิจารณาเพื่อหาปจจัยในการระบุระยะสุกของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐาน
การสงออก จากการวิเคราะหความแปรปรวนของของคาปจจัยที่ระยะสุกตางๆพบวา คาที่มีความ
แตก ตางระหวางระยะสุกไดแก ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได น้ําตาลรีดิวซ และคา a* ของสี
เปลือก โดยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดจะมีความแตกตางระหวางระยะ 5, 6, 7 และ 8 สวน
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ จะมีความแตกตางระหวางระยะ 4, 5, 6 และ 7 และคา a* ของสีเปลือก จะมี
ความแตกตางระหวางระยะ 4, 5, 6 และ 8 (ตารางที่27 และ 28) 

          การวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ระหวางคาปจจัยตางๆ กับ
ดัชนีสีเปลือกที่ใชกําหนดระยะสุกของกลวยสรุปในตารางที่ 24 จะเห็นไดวาคาที่มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p≤0.01) กับคาดัชนีสีเปลือกในทุกชุดตัวอยางของคาปจจัยที่ระยะสุกตางๆ คือ
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได น้ําตาลรีดิวซ และคา a* สีของเปลือกกับระยะสุกตามดัชนีสีเปลือก 
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p≤0.01)เปนดัชนีที่ใชระบุระยะสุกไดดีสอดคลองกับราย 
งาน ของ Lii et  al. (1982) ที่สรุปวาปริมาณน้ําตาลจะสูงขึ้นตามระยะสุกที่เพิ่มขึ้นและจากตารางที่ 
25 เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนของคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ไมพบความแตกตางระหวาง
ชุดของตัวอยาง แตคา a* สีของเปลือกจะตางกันในตัวอยางที่สงมาตางเวลาซึ่งอาจมีผลตอสภาวะใน 
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ตารางที่ 27  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ปริมาณน้ําตาล คาสี 
ที่ระยะสกุตางๆตามดัชนีสีเปลือก 

 
 ชุดตัวอยาง ของแข็งที่ละลายน้ําได น้ําตาลรีดิวซ a* สีเปลือก 

ระยะสุก 

1 0.71** 0.89** 0.86** 
2 0.82** 0.89** 0.89** 
3 0.95** 0.94** 0.82** 
4 0.84** 0.89** 0.86** 

ของแข็งที่ละลายน้ําได 

1  0.78** 0.47 ns 
2  0.91** 0.68** 
3  0.94** 0.87** 
4  0.92** 0.94** 

น้ําตาลรีดิวซ 

1   0.71** 
2   0.75** 
3   0.75** 
4   0.86** 

 
หมายเหตุ  ** ที่ระดับนยัสําคัญ (p< 0.01) 
 
ตารางที่ 28  การวิเคราะหความแปรปรวนของคุณภาพของกลวยระหวางชุดตัวอยาง 
 

 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย+SD (n = 40) ตัวอักษรที่ตางกันในคอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ (p≤0.05) TSS= ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 

ชุด 
ความชื้น

(%) 
pH กรด 

TSS 

(°บริกซ) 

น้ําตาล 

รีดิวซ (%) 

เนื้อ 

ตอเปลือก 

สีเปลือก 

L* a* b* 

1 70.06b 7.3a 7.3b 22.0a 6.47ab 2.02a 66.3b 8.43b 40.29b 

2 69.92b 7.3a 7.3b 23.1a 5.88a 2.25a 66.0b 8.36b 40.18b 

3 68.86b 5.1b 5.5a 23.4a 6.75ab 2.09a 61.3a 6.72a 36.70a 

4 67.03a 5.2b 5.3a 23.1a 7.44b 2.27a 63.1a 6.39a 37.12a 
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การขนสงไดแก อุณหภูมิ และความชื้นที่มีผลตอการสุกของกลวยที่แตกตางกัน (เบญจมาศ, 2544 
และ Marin et  al., 1996) 
 

ดังนั้นจะเห็นไดวาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดและน้ําตาลรีดิวซจึงเปนคา
ปจจัยที่เหมาะสมในการใชเปนดัชนีบงบอกระยะสุกควบคูกับการใชคาดัชนีสีเปลือก ประกอบกับ
วิธีการหาคาของแข็งที่ละลายน้ําไดเปนวิธีการที่สะดวกและรวดเร็ว ใชเวลาเพียงไมกี่นาทีเทียบกับ
การวิเคราะหหาปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่ตองเสียเวลาในการสกัดและทําปฏิกิริยาเกือบ 1 วัน แมวา
วิธีการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซเปนวิธีการที่มีความไวและแมนยําสูง อยางไรก็ตามผลการ
วิเคราะหที่ไดพบวา คาของแข็งที่ละลายน้ําไดและปริมาณน้ําตาลรีดิวซมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง (p≤0.01) ทุกชุดของตัวอยางที่ใชในการทดลอง ในระหวางการสุกปริมาณน้ําตาลจะ
เปนปจจัยที่สามารถระบุระยะสุกไดดีเนื่องจากในกระบวนการสุกปริมาณแปงจะลดลงโดยจะ
เปลี่ยนเปนน้ําตาล (Lii et  al., 1982 และ Boudhrioua et  al., 2002)  

 
  สําหรับคา a* ของสีเปลือกเปนดัชนีหนึ่งที่ใชระบุระยะสุกไดดีสอดคลองกับผล
การทดลองของ Mendoza and Aguitera (2004) พบวาคา a* ของสีเปลือกเหมาะสําหรับการกําหนด
ระยะสุกของกลวย โดยแสดงผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.01) 
ระหวาง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได พีเอช และ ระยะสุกตางๆตามดัชนีสีเปลือกเชนเดียวกับ 
Ward และ  Nussinovitch (1996)  ที่สรุปวา คา a* จะแสดงความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ(p ≤ 0.01)
และกับคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได และเนื่องจากการใชสายตาในการระบุระยะสุกตามดัชนีสี
เปลือกจะเกิดความผิดพลาดไดสูง อยางไรก็ตามจากผลการวิเคราะหสหสัมพันธไดแสดงใหเห็นวา
คา a* ของสีเปลือกมีความสหสัมพันธกับคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได น้ําตาลรีดิวซ ทุกชุดการ
ทดลองแตการวัดคาสี a* ตองใชเครื่องมือ (Spectrophotometer) ที่มีราคาแพงและมีเทคนิคคอนขาง
ซับซอน ประกอบกับงานวิจัยนี้จะเปนการนํากลวยมาใชเปนวัตถุดิบในอุตสาห กรรมขนาดเล็ก 
(SMS) ซ่ึงวิธีการที่ใชควรจะเปนวิธีที่งายสะดวกรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งตองใชตนทุนต่ํา การวัด
คาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได จึงนาจะเปนวิธีที่ถูกพิจารณาใชระบุระยะสุกของกลวยควบคูกับ
การใชสายตากําหนดระยะสุกของกลวยมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ Marin et al. (1996) 
ที่รายงานวาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดเหมาะสมใชเปนคาปจจัยที่ใชในทางการคาทั้งในแปลง
ปลูกและการบมกลวย ดังนั้นการตรวจสอบระยะสุกของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสง 
ออกในการทดลองในขั้นตอนตอๆไปจะใชวิธีการวัดคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดควบคูกับการ
ใชคาดัชนีสีเปลือกโดยใชสายตา 
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 4.3  การคัดเลือกระยะสุกของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกในการผลิตไซรัป 
 
        การผลิตไซรัปดวยการนํากลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกเปนวัตถุดิบ 
จําเปนตองกําหนดระยะสุกของกลวยที่จะนํามาผลิตใหเหมาะสมเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติ
ตามตองการ โดยจะศึกษาปจจัยตางๆ ไดแก ปริมาณผลผลิต (yield) สี ความใส สารโพลีเมอร เชน 
โปรตีน เพคติน โพลีแซคคาไรด และโพลีฟนอล โดยปจจัยตางๆเหลานี้ใชในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของน้ําผลไมหลายชนิด เชน กลวย (Lee et  al., 2005) แอปเปล (Lukanin et al., 2003) 
เชอรร่ี (Mayer et al., 2001) โดยจะนํากลวยสุกที่ระยะ 6 7 และ 8 (CSIRO, 1972) ซ่ึงแตละระยะสุก
จะมีองคประกอบทางเคมีของน้ํากลวยที่นํามาผลิตเปนไซรัปแตกตางกัน (Lii et al., 1982) วัตถุประ 
สงคนี้จึงตองการนํากลวยที่ระยะสุกตางๆมาสกัดน้ํากลวยหอมผลิตเปนไซรัปและศึกษาเปรียบเทียบ 
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี แลวจึงคัดเลือกระยะสุกที่เหมาะสมของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตร 
ฐานการสงออกเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไซรัปตอไป 
 

        ผลจากการนํากลวยระยะสุก 6 7 และ 8 มาสกัดน้ํากลวยและวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของน้ํากลวยหอมทองในตารางที่ 29 จะเห็นวา คาผลผลิตแตกตางอยางมีนัยสําคัญโดย
ระยะ 6 มีผลผลิตต่ําสุด แตระยะ 7 และ 8 ไมมีความแตกตางเมื่อพิจารณาความใสของน้ํากลวยพบวา
กลวยที่ระยะสุก 6 จะใหน้ํากลวยที่มีความใสนอย กวาระยะ 7 และ 8 โดยพิจารณาจาก ความใส 
(T670) มีคาต่ํากวาน้ํากลวยที่ระยะ 8 และระยะ 7 ตามลําดับโดยมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ 
และจากคาความขุน (Turbidity) ของน้ํากลวยที่ระยะสุก 6 จะมีความขุนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญเมื่อ
เทียบกับกลวยที่ระยะ 7 และ 8 โดยคาสี (A420) ของระยะ 6 จะมีคาสูงกวาระยะ 7 และ 8 อยางไมมี
นัยสําคัญ การที่น้ํากลวยระยะ 6 มีความใสนอยกวาระยะ 7 และ 8 นั้นอาจมีสาเหตุมาจากสารโพลี
เมอรที่ทําใหเกิดความขุนในน้ําผลไม โดยเมื่อดูผลการวิเคราะหในตารางที่ 25 จะเห็นไดวาน้ํากลวย
จากระยะ 6 จะมีปริมาณโพลีแซคคาไรดและโปรตีน สูงกวาระยะ 7 และ8 เนื่องจากกลวยที่ระยะเริ่ม
สุก (ระยะ 6) มีปริมาณโพลีแซคคาไรด 9.10±0.026 กรัมตอลิตร ซ่ึงสูงกวาเมื่อระยะสุกเพิ่มขึ้นที่
ระยะ 7 และ 8 จะมีปริมาณ 6.43±0.012 และ 6.23±0.003 กรัมตอลิตร ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ 
Lee et al. (1982) รายงานไววา ปริมาณแปงในกลวยจะลดลงเมื่อระยะสุกเพิ่มขึ้นจากรอยละ 68 ที่
ระยะสุกที่ 0 เหลือเพียงรอยละ 2.6 ที่ระยะสุก 8 สวน Prabha et al. (1998)ไดรายงานวา 
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ตารางที่ 29  คุณสมบัติของน้าํกลวยจากกลวยหอมทองทีร่ะยะสกุที่ 6 ถึง 8  
 

คุณสมบัติ ระยะสกุของกลวย* 
6 7 8 

Browning index (A420)
ns 0.09 ± 0.02 0.08 ±  0.01 0.07 ± 0.01 

ความใส (T670)
 ns 97.64 ± 1.22 99.42 ± 0.57 99.36 ± 0.15 

คาความขุน (NTU) 14.15 ± 5.26 a 3.75 ± 0.11 b 3.5 ± 0.42 b 
ของแข็งที่ลายน้ําได (องศาบริกซ) ns 23.33 ± 0.11 23.80 ± 0.28 23.50 ± 0.42 
ผลผลิต (รอยละ) 54.71 ± 1.69 b 61.22  ± 0.48 a 62.70 ± 0.78 a 
น้ําตาลรีดิวซ (กรัมตอลิตร) ns 63.33 ± 0.11 71.28 ± 0.58 71.02 ± 0.32 
โพลีแซคคาไรด (กรัมตอลิตร) 9.10 ± 0.026 a 6.43 ± 0.012 b 6.23 ± 0.003 b 
โปรตีน (กรัมตอลิตร) ns 0.236 ± 0.013 0.219 ± 0.046 0.155 ± 0.009 
เพคติน (กรัมตอลิตร) ns 3.82 ± 0.06 4.2 ± 0.34 3.74 ± 0.54 
โพลีฟนอล (กรัมตอลิตร) ns 0.810 ± 0.014 0.845 ± 0.014 0.928 ± 0.004 

 
หมายเหตุ  คาที่แสดงเปนคาเฉลี่ย + SD (N = 3),  ns = nonsignificant,  NTU = nephelometric   

turbidity units, ตัวอักษรที่แตกตางในคอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05), *ระยะสุกของ:กลวย 6=เปลือกมีสีเหลือง 7=เปลือกสีเหลืองมีจุดสี
น้ําตาลเล็กนอย 8=เปลือกสีเหลืองมีจุดสีน้ําตาลมาก 

 
เมื่อกลวยสุกจะมีการยอยสลายโพลีแซคคาไรด ไดแก แปงจะลดลงไปประมาณรอยละ 18 เฮมิเซล 
ลูโลส ลดลงจากรอยละ 2.4 เหลือ 0.9 และเพคตินลดลงจากรอยละ 1.1 เหลือ 0.8 Kojima et al. 
(1994) รายงานวาเมื่อกลวยเริ่มสุกประมาณแปงจะคอยๆลดลงจนเกือบไมเหลือโดยปริมาณน้ําตาล
จะเพิ่มขึ้นในทางกลับกันสวนเพคตินจะคอยลดลงต่ําสุดในชวงแรกของการสุกและคงที่ ในทํานอง
เดียวกับแปงโดยกระบวนการเปลี่ยนแปลง เพคติน เฮมิเซลลูโลส โพลีแซคคาไรดและแปงทําให
ปริมาณลดลงเนื้อกลวยจึงออนตัวลง (Kojima, 1996) ดังจะเห็นในตารางที่ 29 ปริมาณเพคตินไม
แตกตางกันที่ระยะสุกตางๆ เมื่อพิจารณาจากปริมาณผลผลิตและคาความใสของน้ํากลวยจะเห็นได
วากลวยที่ระยะสุก 7 และ 8 เหมาะสมที่นํามาผลิตไซรัป อยางไรก็ตามกลวยที่ระยะ 8 เปนกลวยที่ 
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สุกเกินไป ซ่ึงจะมีโอกาสช้าํและเนาไดงายที่ทําใหตองทิ้ง (Viquez et al., 1981) ดังนั้นเพื่อให
สะดวกในการจัดการจึงเลือกใชกลวยสุกที่ระยะ 7 เปนวัตถุดิบในการผลิตไซรัปตอไป 
   

4.5 การกําหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบ 
 

การกําหนดคุณสมบัติของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกเพื่อใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตไซรัปเมื่อเลือกใชกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกชนิดตัดลูกที่ระยะสุก 7 
เปนวัตถุดิบในการผลิตไซรัป จึงไดนํามาศึกษาคุณสมบัติโดยนําตัวอยางกลวยที่ไมไดมาตรฐานการ
สงออกที่สงมาในเดือนกุมภาพันธและมิถุนายน 2547 ไดผลของคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและทาง
เคมีแสดงในตารางที่ 30 และ 31 ตามลําดับ จะเห็นไดวา ผลผลิตกลวยที่เก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายน
จะมีขนาดโดยเฉลี่ยใหญกวา ผลผลิตในกุมภาพันธ น้ําหนัก (90.86 - 142.32 และ 73.93 - 120.61 
กรัมตามลําดับ) ความยาว (15.45 – 22.91 และ 11.5 – 17.1 เซนติเมตรตามลําดับ) และเสนผาน
ศูนยกลาง (2.79 – 3.44 และ2.61 – 3.34 เซนติเมตร ตามลําดับ) อาจมีสาเหตุมาจากในเดือนมิถุนายน
มีปริมาณน้ําฝนมากกวามีอุณหภูมิสูงกวา จึงอาจมีอัตราการหายใจสูงดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลง
ของการเจริญทางดานสรีรวิทยาไดมากกวา (Marin et al. 1996) ทําใหมีความชื้นของเนื้อกลวยสูง
กวา (รอยละ 68.38 – 71.92 และ 68.17 – 70.57 ตามลําดับ) ซ่ึงมีผลตอปริมาณของแข็งที่ลายน้ําไดมี
คาต่ํากวา (24.18 – 26.24 และ 25.32 – 27.97 องศาบริกซ ตามลําดับ) อยางไรก็ตามดวยขนาดที่ใหญ
กวาทําใหน้ําตาลรีดิวซ สูงกวา (รอยละ 69.9 – 95.1และ 54.5 – 73.7 ตามลําดับ) และสอดคลองเมื่อ
พิจารณาจากคาสีเปลือก L*  ที่กลวยที่เก็บเกี่ยวเดือนมิถุนายนมีคาความสวางมากกวาในกุมภาพันธ 
(62.66 – 66.06 และ 59.69 – 65.75 ตาม ลําดับ) เซลลผิวอาจขยายตัวมากกวา แตเมื่อพิจารณาจากคา
สีเปลือก a* และ b* กลวยที่เก็บเกี่ยวเดือนมิถุนายนมีคาความเขมของสีแดงและเหลืองนอยกวาใน
กุมภาพันธ (8.72 – 9.9 และ 9.38 – 12.28 กับ 34.69 – 42.87 และ 34.46 – 40.47 ตามลําดับ) 
เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธอยูในชวงอุณหภูมิต่ํากวาและมีความเขมแสงสูงกวาจึงมีปริมาณรงค
วัตถุมากกวา  
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ตารางที่ 30  คุณสมบัติทางสรีรวิทยาและคาสีเปลือกของผลกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการ
สงออกที่สงมาในเดือนกุมภาพันธและมิถุนายน 2547 
 

คุณสมบัติ 
เดือน 

กุมภาพนัธ มิถุนายน 
   น้ําหนกั (กรัม) 73.93 - 120.61 90.86 - 142.32 
   ความยาว (เซนติเมตร) 11.5 – 17.1 15.45 – 22.91 
   เสนผานศูนยกลาง (เซนติเมตร) 2.61 – 3.34 2.79 – 3.44 
   คาสีเปลือก L* 59.69 – 65.75 62.66 – 66.06 
                      a* 9.38 – 12.28 8.72 – 9.9 
                      b* 34.46 – 40.47 34.69 – 42.87 

 
ตารางที่ 31  คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณของแข็งที่ลายน้ําไดของเนื้อกลวยหอมทองที่ไมได

มาตรฐานการสงออกที่สงมาในเดือนกุมภาพันธและมิถุนายน2547 

 
จากผลขางตนจึงไดสรุปคุณสมบัติมาตรฐานของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสง 

ออกที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง (ตารางที่ 32) เปนกลวยหอมทองที่ไมได
มาตรฐานการสงออก ชนิดตัดลูก จากกลุมเกษตรกรทําสวนทุงคาวัด ตําบลทุงคาวัด อําเภอละแม 
จังหวัดชุมพร มีน้ําหนักมากกวา 74 –142 กรัม ความยาวมากกวา 11.5 – 23 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางมากกวา 2.6 – 34 เซนติเมตร โดยจะตองไมพบการปนเปอนของจุลินทรีย ไมมีแผล ไม
เปนโรค ไมสุกกอนการบม เมื่อคัดเลือกแลวจากนั้นจึงนํามาบมใหสุกระยะ 7 (เปลือกมีสีเหลืองและ 

 

คุณสมบัติ 
เดือน 

กุมภาพนัธ มิถุนายน 
   พีเอช 4.67 – 4.92 4.68 – 5.22 
   ความชื้น (รอยละ) 68.17 – 70.57 68.38 – 71.92 
   น้ําตาลรีดิวซ  (รอยละ) 54.5 – 73.7 69.9 – 95.1 
   โพลีฟนอล (รอยละ) 1.14 – 1.54 1.85 – 2.71 
   ของแข็งที่ลายน้ําได(องศาบริกซ) 25.32 – 27.97 24.18 – 26.24 
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จุดสีน้ําตาลเล็กนอย) มีคาสีเปลือก (CIE L* a* b*) คาความสวาง คาสีแดงและสีเหลืองเทากับ 60-
66, 8.7-12.3 และ 34.5- 43 ตามลําดับ มีพีเอชระหวาง 4.7 – 5.7 และ ความชื้นรอยละ 68 - 72 
 
ตารางที่ 32  คุณสมบัติมาตรฐานของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกที่ใชเปนวัตถุดิบ 

ในการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติ รายละเอียด 
แหลงผลิต กลุมเกษตรกรทําสวนทุงคาวดั ตําบลทุงคาวัด  

อําเภอละแม จงัหวัด ชุมพร 
ชนิดกลวย กลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออก  

[Musa acuminata AAA group ‘Gros Michel’] ชนิดตัดลูก 
การคัดเลือก ไมพบการปนเปอนของจุลินทรีย, ไมมีแผล,ไมเปนโรค 

ไมสุกกอนการบม  
ระยะสกุ ระยะ 7 (เปลือกมีสีเหลืองและจุดสีน้ําตาลเล็กนอย) 
ลักษณะทางสรีรวิทยา น้ําหนกั > 74 –142 กรัม ความยาว > 11.5 – 23 ซม 

เสนผานศูนยกลาง >2.6 – 34 ซม 
สีเปลือก (L* a* b*) 60-66, 8.7-12.3, 34.5- 43   
พีเอช 4.7 – 5.7 
ความชื้น (รอยละ)  68 - 72 
ของแข็งที่ลายน้ําได (องศาบริกซ) > 23 
น้ําตาลรีดิวซ (รอยละ) > 54.5  
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5. ผลการศึกษาขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตไซรัปกลวยหอมทองจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐาน
การสงออกในระดับหองปฏิบัติการ 

 
5.1 ผลการยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซมโดยใชความรอน 

 
        การหาตําแหนงของผลกลวยในการนึ่งกลวยดวยไอน้ําเดือดเพื่อยับยั้งปฏิกิริยาการเกิด

สีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซม จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในผลกลวยที่ระยะเวลา
ตางๆ 3, 6, 9, 12, 14, 15 และ 16 นาที เมื่อนึ่งกลวยหอมทอง 40 ผลดวยไอน้ําเดือดอุณหภูมิ 100  
องศาเซลเซียส และวัดอุณหภูมิในผลกลวยที่ 4 ตําแหนงคือ ดานบน กึ่งกลางกอง กลางกองดานซาย
และกลางกองดานขวา แสดงผลในภาพที่ 8 จะเห็นไดวากลวยที่ตําแหนงกึ่งกลางกอง กลางกอง
ดานซายและกลางกองดานขวามีการเพิ่มของอุณหภูมิชากวาดานบนกอง ดังนั้นตําแหนงที่เหมาะสม
ใชในการติดตามอุณหภูมิในการนึ่งดวยไอน้ําเพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลในผลกลวยคือที่กึ่งกลาง
กองกลวยเพื่อใหแนใจวากลวยทั้งหมดที่นึ่งมีอุณหภูมิสูงถึงระดับที่ยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล
เนื่องจากเอนไซมได 

 

 
 

ภาพที ่ 8 ผลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภมูิภายในผลกลวยเมื่อนึ่งกลวยหอมทองดวยไอน้ําเดือด ที่
ระยะเวลา 3, 6, 9, 12, 14, 15 และ16 นาที และวดัอุณหภูมใินผลกลวยที่ 4 ตําแหนง คือ
( )กลางกองดานขวา( )กลางกองดานซาย( )ดานบนและ( )กึง่กลางกอง  
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  ผลการหาระยะเวลาในการยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซมจากการลวก
กลวยหอมทองดวยไอน้ําเดือดและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยใชเทอรโมคับเปลเสียบตาม
ความยาวของผลใหไดกึ่งกลางผลไวที่ตําแหนงกึ่งกลางกองกลวยที่ระยะเวลาตางๆ 3, 6, 9, 12, 14, 
15 และ 16 นาที แลวตรวจสอบปฏิกิริยาของเอนไซม PPO และ POD และ Rapid method แสดงผล
ในตารางที่ 33 จะเห็นไดวาปฏิกิริยาของ PPO และ POD จะคอยๆลดปริมาณลงตามลําดับเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น โดยปฏิกิริยา PPO เร่ิมตนกอนนึ่งเทากับ 28.65±0.95 หนวย เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นปฏิกิริยา
ของ PPO จะคอยๆลดลงตามลําดับจนเหลือนอยกวารอยละ 1 ที่เวลา 12 นาที (87 องศาเซลเซียส) 
อัตราการลดลงของปฏิกิริยา POD เปนไปในทํานองเดียวกับ PPO โดยเมื่อเร่ิมตนกอนนึ่งมีปฏิกิริยา 
POD 24.1±4.03 หนวย เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะลดลงเหลือนอยกวารอยละ 1 ที่เวลา 12 นาที เชนกัน
และที่เวลา 16 นาที จะตรวจไมพบปฏิกิริยาPOD สําหรับการตรวจสอบPOD โดยวิธี Rapid method 
(ภาพที่ 9 ) จะเห็นไดวา สีที่เกิดจากปฏิกิริยาของ POD จะจางลงตามลําดับจนถึงเวลา 15 นาทีตรวจ
ไมพบสีของปฏิกิริยา ดังนั้นระยะเวลาในการนึ่งกลวยหอมทองดวยไอน้ําเดือดที่สามารถยับยั้งการ
เกิดสีน้ําตาลไดคือเวลา 15 นาทีขึ้นไป 

  
ตารางที่ 33  ปริมาณเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส(PPO) และเอนไซมเปอรออกซิเดส(POD) ของ

กลวยหอมทองหลังการนึ่งดวยไอน้ําเดือดที่ระยะเวลาตางๆ  
 
เวลา(นาที ) อุณหภูมิในผล

กลวย 

(องศาเซลเซียส) 

ปริมาณ PPO 
(หนวย) 

PPO ท่ี
เหลือ  

(รอยละ) 

ปริมาณ POD 
(หนวย) 

POD ท่ี
เหลือ  

(รอยละ) 
0 30 28.65±0.95 a 100 24.10±4.03 a 100 
3 36.8±9.68 20.28±9.65 b 70.79 16.46±1.99 b 68.3 
6 50.4±7.5 15.36±2.65 c 53.61 5.310±1.77 c 22.3 
9 70.4±4.92 4.52±1.84 d 15.78 0.279±0.04 d 1.16 
12 87.2±2.23 0.101±0.012 d 0.35 0.050±0.019 d 0.21 
14 95.0±2.53 0.089±0.006 d 0.31 0.032±0.004 d 0.13 
15 98.2±1.17 0.083±0.005 d 0.29 0.023±0.016 d 0.10 
16 98.8±1.47 0.082±0.002 d 0.029 0.001±0.001 d 0 

หมายเหตุ  คาที่แสดงเปนคาเฉลี่ย + SD ( N = 2) ตัวอักษรที่แตกตางในคอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมี  
นัยสําคัญ (p<0.05) 
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ภาพที่ 9 ความเขมของสีน้ําตาลแดงที่เกิดจากการตรวจสอบปริมาณเอนไซมPODโดยวิธี Rapid 

Method ของกลวยหอมทองหลังการนึ่งดวยไอน้ําเดือดที่เวลา 0 หรือ ตัวอยางควบคุม, 3, 
6, 9, 12, 14, 15, และ16 นาทีเพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ําตาล 

 
      จากผลการตรวจสอบผลการนึ่งที่เวลา 9 นาทีจะไมพบความแตกของปฎิกิริยาเอนไซม

ทั้ง PPO และ POD ก็ตาม (ตารางที่ 30)  แตเมื่อนํากลวยที่นึ่งแลวที่เวลาตางๆไปบดแลวเก็บแชแข็ง(-
20 องศาเซลเซียส) จะพบวา กลวยที่ลวกโดยใชเวลานอยกวา 15 นาที จะเปนสีน้ําตาล ดังภาพที่10
โดยกลวยที่ใชเวลาลวก 14 นาทีบางครั้งจะมีสีน้ําตาลเล็กนอยสังเกตไดไมชัดเจนแตเมื่อตั้งทิ้งไว
หรือเมื่อนําไปบดจะเห็นสีน้ําตาลชัดเจนขึ้น เนื่องจากการเกิดสีน้ําตาลเปนปฎิกิริยาที่หากเกิดขึ้น
เพียงเล็กนอยสามารถสรางสารตั้งตนที่รวมกันเกิดสีน้ําตาลเพิ่มมากขึ้นได (Fenemma, 1996) ดังนั้น
หากนําผลของการทดสอบเอนไซม POD โดยวิธี Rapid Method มาตรวจสอบผลการลวกก็จะมั่นใจ
ไดวาไมมีแอคติวิตีของเอนไซมเหลืออยูอีก ซึ่งพบวาที่เวลา 15 นาทีไมเกิดการเปลี่ยนสีเนื่องจาก
เอนไซม ดังนั้นวิธี Rapid Method จึงนาจะนํามาใชในการตรวจผลการยับยั้งการเกิดสีน้ําตาล
เนื่องจากเอนไซมที่สะดวกและรวดเร็ว  

 
       ผลที่ไดเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองของพัชรินทร (2541) ที่ใชความรอนลวกกลวย
ทั้งผลพรอมเปลือกดวยไอน้ําเดือด เปนเวลา 14 นาที ซ่ึงทําใหอุณหภูมิที่จุดกึ่งกลางผลเทากับ 90 
องศาเซลเซียส โดยใชกลวยจํานวน 4 ผลเทานั้น ซ่ึงตางจากการทดลองนี้ที่ใชกลวยจํานวน 40 ผล 
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ภาพที ่10  สีของเนื้อกลวยหอมทองที่นึ่งดวยไอน้ําเดือดที่เวลา (ก)6 (ข) 9  (ค) 12 (ง)14 (จ)15 และ 

(ฉ) 16 นาที แลวนํามาบดและแชแข็ง (-20 องศาเซลเซียส) 
 
ประกอบกับกลวยตัวอยางที่ใชเปนกลวยที่ไมไดมาตรฐานการสงออกที่ไมมีความสม่ําเสมอทั้ง
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี จึงจําเปนตองใหเกิดความมั่นใจวากลวยทั้งหมดถูกยับยั้งปฏิกิริยา
การเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซม  ดังนั้นจึงใชเวลานานกวาและอุณหภูมิที่กึ่งกลางผลเฉลี่ยสูงกวา 
จะเห็นไดจาก อรุณีและปราณี (2536) จะใชเวลาในการลวกกลวย ดวยไอน้ําเดือด 100 องศา
เซลเซียส เพียง 5 นาที สวนมณฑาทิพย และคณะ (2538) และ Sim et al. (1994) จะใชวิธีการลวก 
เนื้อกลวยบดดวยไอน้ําเดือด จนมีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส โดย Koffi et al.(1991) ใชเวลา 11 
นาที สวน Jaleel  et  al. (1979) จะลวกเนื้อกลวยบดที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส   

( ค ) ( ง ) 

( จ ) ( ฉ ) 

( ก ) ( ข ) 
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 5.2  ผลการหาสภาวะทีเ่หมาะสมในการสกัดน้ํากลวยดวยเอนไซมเพคติเนส 
 

         การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการ
สงออก ดวยเอนไซมเพคติเนส ใชแผนการทดลองแบบ Central composite design (CCD) โดยแปร
ผันปริมาณเอนไซมเพคติเนส (รอยละ 0-0.2 โดยปริมาตรตอน้ําหนัก) และระยะเวลาในการยอย 
(60-300 นาที) ไดผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 31  ซ่ึงจะเห็นไดวาเมื่อใชเอนไซม (ส่ิงทดลอง
ที่ 6) จะชวยในการสกัดไดดีขึ้นโดยทุกคาปจจัยมีคาสูงขึ้นเปรียบเทียบกับเมื่อไมไดใชเอนไซม (ส่ิง
ทดลองที่ 5) ยกเวนคาสี (A420) ที่มีคาต่ํากวาซึ่งเปนผลจากความขุนของน้ํากลวยที่ได 

 
นําผลที่ไดมาวิเคราะหสมการถดถอย เพื่อสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรอธิบาย

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม คือ ปริมาณน้ํากลวย (รอยละ) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 
(A420) กับตัวแปรอิสระ คือปริมาณเอนไซมเพคติเนสและระยะเวลาในการยอยโดยใชสมการอันดับ
สอง (second-order polynomial) เลือกแบบจําลองที่มีระดับความเชื่อมั่นมากกวารอยละ 0.75 (Hu, 
1999) ไดสมการดังแสดงในตารางที่ 32 จะเห็นวาปริมาณน้ํากลวย คาRSS คาความใส browning 
index (A420) มีความสัมพันธกับปริมาณเอนไซมเพคติเนส และระยะเวลาในการยอย มีคา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 0.907, 0.924, 0.804 และ 0.793 ตามลําดับ จะเห็นไดวา มีคามากกวา 0.75  
เพื่อพิจารณาระดับนัย สําคัญของแบบจําลอง (Model significant) พบวาแบบจําลองมีระดับความ

เชื่อมั่น 95 (p<0.05) และเมื่อทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง (Lack of fit significant) พบวา 

RSS มีความเหมาะสม (p >0.05) สามารถใชเปนตัวแทนของชุดขอมูลไดผลของปริมาณเอนไซม
และระยะเวลาที่มีตอคาปจจัยคุณภาพของน้ํากลวยที่ไดจากการสกัดดวยเอนไซมที่ระยะเวลาตาง ๆ 
เมื่อเทียบกับน้ํากลวยที่ไมไดถูกยอยดวยเอนไซมแสดงในตารางที่ 34 จะเห็นไดชัดเจนวา น้ํากลวยที่
ไดจากการใชเอนไซมมีคุณภาพดีขึ้นซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้  
 



ตารางที่ 34  ผลผลิตน้ํากลวย ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได Recovery soluble solid ( RSS)คาความใส และ browning index ในการสกัด 
    น้ํากลวย ที่ระดับเอนไซมเพคติเนส และระยะเวลาในการยอยตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          หมายเหต ุ *RSS   =   Recovery soluble solid      =           น้ําหนกัน้ํากลวยหอมที่สกัดได x  คา TSS 
                                                                                     น้ําหนกัเนื้อกลวยบดเริ่มตน

สิ่งทดลอง ปจจัย ผลผลิตน้ํากลวย 
 (รอยละ) 

ปริมาณของแข็งที่ 
ละลายได(องศาบริกซ) 

  RSS* ความใส 
 

browning 
index เพคติเนส ระยะเวลา 

1 0.05 120 60.84 23.2 14.11 97.52 0.099 
2 0.05 240 62.25 22.8 14.21 96.41 0.111 
3 0.15 120 66.61 23.2 15.45 98.05 0.091 
4 0.15 240 65.87 23.2 15.28 99.41 0.073 
5 0 180 43.20 23.2 10.02 62.26 0.723 
6 0.2 180 64.0 23.2 14.85 98.01 0.094 
7 0.1 60 59.44 23.2 13.79 97.0 0.096 
8 0.1 300 65.01 23.2 15.08 97.74 0.103 
9 0.1 180 64.81 23.2 15.04 96.04 0.099 
10 0.1 180 65.29 24.0 15.67 97.83 0.106 
11 0.1 180 64.50 23.8 15.35 96.26 0.091 
12 0.1 180 63.74 23.8 15.17 98.03 0.091 
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          ตารางที่ 35  แบบจําลองทางคณิตศาสตรและคาสัมประสิทธิ์ที่แสดงความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระและตัวแปรตามในการหาสภาวะที ่
                              เหมาะสม โดยใชแผนการทดลองแบบ CCD 
 
 

ตัวแปรตาม แบบจําลองทางคณิตศาสตร R2 Model 
 Significant 

Lack of fit 
 Significant 

ปริมาณน้ํากลวย 
 

37.723 + 306.28x1 + 0.07x2 – 1098.1 x2
2 0.907 0.001 * 

Recovery soluble solid (RSS) 
 

7.971 + 77.525x1 + 0.025x2 - 287.1 x1
2 - 0.0000605 x2

2 0.924 0.001 ns 

ความใส (T670) 
 

68.676 + 478.633x1 + 0.002 x2 – 1768 x1
2 0.804 0.003 * 

browning index (A420) 
 

0.597 – 8.393 x1 + 0.00001076 x2 + 31.097 x1
2 0.793 0.004 * 

 
         หมายเหตุ  * หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
      ns หมายถึง แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
     x1  คือปริมาณเอนไซมเพคติเนส (รอยละ0-0.2 โดยปริมาตรตอน้ําหนกั)  x2  คือระยะเวลาในการยอย (นาท 
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ก. ผลตอผลผลิตน้ํากลวยทีส่กัดได 
 

       จากผลการทดลองในตารางที่ 31 จะเห็นไดวาเมื่อใชเอนไซมจะสกัดน้ํากลวยได
มากขึ้นรอยละ 59.44 ถึง 65.29 เปรียบเทียบกับไมใชเอนไซมไดน้ํากลวยเพียงรอยละ 43.20 โดยเมื่อ
พิจารณาจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรของปริมาณน้ํากลวย  สามารถอธิบายความสัมพันธ
ระหวางคาปจจัยที่ศึกษาไดรอยละ 90.7 (R2 = 0.907)   จากผลในตารางที่ 35 จะเห็นไดวา ปริมาณ
เอนไซมมีผลตอปริมาณน้ํากลวยอยางมีนัยสําคัญทั้งในสมการขั้นที่ 1  และสมการขั้นที่ 2 โดย
สมการขั้นที่ 1 (p < 0.001) มีผลในเชิงบวก   สวนสมการขั้นที่ 2 ในเชิงลบ จะมีผลทําใหกราฟของ
ปริมาณน้ํากลวยเมื่อแปรผันระยะเวลาตาง ๆ มีลักษณะเปนเสนโคง (ภาพที่ 11 ก และ 12 ก )   
อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการยอยมีผลตอปริมาณน้ํากลวยนอยมาก   ซ่ึงผลการทดลองนี้สอดคลอง
กับผลการทดลองของ Rastogi  and  Rashmi (1999) และ Shahaden and Abdullah (1995) ซ่ึงสรุปวา
ความเขมขนของเอนไซมมีผลตอปริมาณน้ํากลวยมากกวาคาปจจัยอ่ืนๆ (พีเอช และ อุณหภูมิ)  
เนื่องจากเมื่อเอนไซมเพคติเนสยอยเพคตินจะทําใหความสามารถในการอุมน้ํา (Water  holding  
capacity) ลดลง  น้ําอิสระ (Free  water) ในเนื้อเยื่อกลวยจึงถูกปลดปลอยออกมา  ทําใหความหนืด
ของระบบลดลงและปริมาณน้ํากลวยถูกแยกออกมาไดมากขึ้น (Lee et  al., 2006; Sin  et  al., 2006; 
Kashyap et  al., 2001) 
 

ข. ผลตอ Recovery soluble solid ( RSS) 
 

              คา RSS ซ่ึงคํานวณจากคาผลผลิตน้ํากลวยกับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS)  
ซ่ึงแมวาคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได จะไมแตกตางกัน(ตารางที่ 34)  อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
เอนไซมจะยอยเพคติน เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสของผนังเซลล   ทําใหมีการปลดปลอยน้ํากลวยที่
สกัดไดจากการใชเอนไซมจะสูงขึ้น (Kyamuhangire et  al., 2002 ) จากรอยละ 43.20 เปน 59.44 ถึง 
65.29 มีผลใหคา RSS ที่คํานวณไดเพิ่มขึ้นจาก 10.02 เปน 13.79-15.67  เมื่อนํามาวิเคราะหดวย
สมการถดถอย RSSจะใหคา R2 สูงสุด(R2 = 0.924) ในจํานวนคาปจจัยคุณภาพที่วัดไดทั้งหมด 
แสดงใหเห็นวาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของคา RSS สามารถอธิบายผลการทํางานของเอนไซม
ไดดี โดยจะเห็นวา ปริมาณเอนไซมมีผลตอคา RSS อยางมีนัยสําคัญยิ่ง  ทั้งในสมการขั้นที่ 1 และ 
ขั้นที่ 2 (p < 0.001) โดยระยะเวลาในการยอยมีผลนอยมาก  เชนเดียวกับคาผลผลิตน้ํากลวย  จะเห็น
ไดจาก ภาพที่ 11 ข และ 12 ข ซ่ึง RSS จะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเอนไซมสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแลวคาจะ
คอยๆ ลดลง ซ่ึงจากสมการถดถอยจะเห็นไดวา สมการขั้นที่ 1 จะมีผลในเชิงบวกแตสมการขั้นที่ 2  
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จะมีผลในเชิงลบทั้งสองคาปจจัยคือ ปริมาณเอนไซมและระยะเวลา ดังนั้น RSS จึงมีแนวโนมใน
ลักษณะเดียวกับผลผลิตน้ํากลวย   แตเนื่องจากมีคา R2 สูงกวาผลผลิตน้ํากลวยรวมทั้งแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรเหมาะสม (Lack  of  fit ไมมีนัยสําคัญ)  จึงใชคา RSS เพื่อหาสภาวะที่เหมาะใน
ขั้นตอนตอไป 
 

ค. ผลตอคาความใสของน้ํากลวย   
 

              ความใสเปนปจจัยคุณภาพที่สําคัญของน้ําผลไมชนิดใส (Sin  et  al., 2006)  เมื่อ
พิจารณาจากตารางที่ 4 จะเห็นไดวา การใชเอนไซมจะทําใหความใส (T670) สูงขึ้นจาก 62.26 เปน 
รอยละ 96.04-99.41 จากสมการถดถอยในตารางที่ 35 จะเห็นไดวา เมื่อปริมาณเอนไซมสูงขึ้น ความ
ใสจะสูงขึ้น (ภาพที่ 13 ก ) โดยสมการขั้นที่ 1 จะมีผลในเชิงบวก สวนสมการขั้นที่ 2 จะมีผลในเชิง
ลบ   ทําใหลักษณะของกราฟพื้นผิวตอบสนอง มีลักษณะเปนเสนโคง (ภาพที่ 11 ค) ในทํานอง
เดียวกับการยอยเนื้อมะมวงดวยเอนไซมเพคติเนส (Rastogi and Rashmi, 1999) ซ่ึงการที่เอนไซมทํา
ใหน้ํากลวยมีความใสเพิ่มขึ้น  เนื่องจากเอนไซมจะเขาไปจับกับประจุบวกของโปรตีนไวทําใหลด
แรงผลักทางประจุไฟฟา (electrostatic  repulsion) ระหวางอนุภาคตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความขุนในน้ํา
ผลไมรวมตัวกันเปนอนุภาคขนาดใหญขึ้นและตกเปนตะกอนในที่สุด (Shahaden and  Abdullah, 
1995 และ Sin et  al., 2006) สอดคลองกับผลการทดลองของ Rastogi and Rashmi (1999) ในการ
ยอยเนื้อมะมวงดวยเอนไซมเพคติเนส จะมีลักษณะการเพิ่มขึ้นของความใสตามปริมาณเอนไซมที่
สูงขึ้น 
 

ง. ผลตอ browning index ของน้ํากลวย   
 

             สีเปนลักษณะปรากฏที่สําคัญในการพิจารณาคุณภาพขั้นตนของน้ําผลไมชนิดใส   
น้ําผลไมที่มี สี เขมจะถูกตัดสินวาเสื่อมเสียคุณภาพและไมได รับการยอมรับจากผูบริโภค  
(Abdullah et  al., 2007) browning index ของน้ํากลวยที่สกัดดวยเอนไซม จะมีคา A420 เทากับ 
0.073-0.111  ซ่ึงนอยกวาน้ํากลวยที่ไมไดใชเอนไซม (A420 = 0.732) (ตารางที่ 34 ) เมื่อพิจารณาจาก
สมาการถดถอยในตารางที่ 35 จะเห็นวาปริมาณเอนไซมสูงขึ้น browning index จะลดลง โดย
สมการขั้นที่ 1 จะมีผลในเชิงบวก สวนสมการขั้นที่ 2 จะมีผลในเชิงลบ (p < 0.001) การเพิ่มปริมาณ
เอนไซมทําใหการสกัดน้ํากลวยไดมากขึ้นและทําใหน้ํากลวยใสขึ้นเนื่องจากการรวมตัวของสาร 
แขวนลอยตางๆเมื่อเพคตินถูกยอยออกมามากขึ้นและตกตะกอน (Sin et al., 2006) browning index 
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จะลดลงถึงระดับที่อัตราการยอยคงที่ปริมาณน้ํากลวยไมเพิ่มขึ้นแลว คาจึงคอยๆ เพิ่มขึ้น  อาจ
เนื่องจากสารที่มีความสามารถในการดูดแสงถูกสกัดแยกออกมามากขึ้น โดยกราฟของ browning 
index จะผกผันกับคาความใส  แสดงในภาพที่ 11ง และ 11ค  
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 11  กราฟพื้นผิวตอบสนองของ (ก) ผลผลิตน้ํากลวยหอม (ข) Recovery soluble solid (ค) 

ความใส (T670) และ (ง) คา browning index (A420) ที่ไดจากการแปรผันปริมาณเอนไซม
เพคติเนสและระยะเวลา  

(ค)

(ข)(ก)

(ง ) 
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ภาพที่ 12  กราฟพื้นผิวสองมิติของ(ก) ผลผลิตน้ํากลวยหอม (ข) Recovery soluble solid                  

จากการแปรผันปริมาณเอนไซมเพคติเนสและระยะเวลา  
     

 
 
 
 
 
 
 

(ก) 

(ข) 
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  ภาพที่ 13  กราฟพื้นผิวสองมิติของ (ก) คาความใส (T670) (ข) browning index (A420) ที่ไดจากการ

แปรผันปริมาณเอนไซมเพคติเนสและระยะเวลา  
                 

การเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยดวยเอนไซมโดยการซอนภาพพื้นผิว
ตอบสนองที่ไดจากสมการถดถอยของคาปจจัยที่มีนัยสําคัญ สามารถอธิบายผลไดดีที่สุด   โดยมี
ขอจํากัดคือ ผลของสภาวะที่ไดจะมีคาผลผลิตน้ํากลวยสูงสุดใชระยะเวลาสั้นที่สุด โดยใชปริมาณ
เอนไซมนอยที่สุด   ซ่ึงจากผลการทดลองที่ไดคา RSS เปนคาที่แสดงถึงปริมาณผลผลิตที่สูงคือ มี
ผลผลิตน้ํากลวยกับคา TSS รวมกันแลวมีคาสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งคา R2 ของ RSS มีคาสูง  
(R2 = 0.924) สามารถอธิบายผลของการสกัดไดดีที่สุดและอีกคาหนึ่งคือคาความใส (T670) ซ่ึงเปน
ปจจัยคุณภาพสําคัญของน้ํากลวย มีคา R2 สูงกวาคาสี  อยางไรก็ตามมีแนวโนมในลักษณะเดียวกัน 
ดังนั้น จึงนํากราฟของคา RSS และคาสี (ภาพที่ 12 ข และ 13 ข) มาซอนทับกันเพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสม  ไดผลดังภาพที่ 14 ซ่ึงจะพบวา บริเวณที่เหมาะสมจะมีคา RSS เทากับ 15 คาความใส  

(ก) 

(ข) 



 
 

 

 
102

(T670) รอยละ 97 โดยพบ วาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยหอมจะใชปริมาณเอนไซม  
รอยละ 0.09-0.18  ระยะเวลาในการสกัดระหวาง 100-300 นาที  ผลจากการซอนภาพที่ไดนี้จะเลือก
สภาวะที่ใชเอนไซมนอยและระยะเวลาสั้นจากบริเวณที่เลือกนี้คือปริมาณเอนไซมเพคติเนส  
รอยละ 0.1-0.17 และระยะเวลา 100-120 นาที ซ่ึง  สามารถเลือกได 6 ตําแหนงจากบริเวณที่ซอนทับ
กันโดยมีปริมาณเอนไซมและระยะเวลาแปรผันดัง นี้ คือ (1) รอยละ 0.10, 120 นาที (2) รอยละ 
0.13, 120 นาที (3) รอยละ 0.15, 120 นาที (4) รอยละ 0.17, 20 นาที (5) รอยละ 0.13, 110 นาทีและ 
(6) รอยละ 0.13, 100 นาที  นําไปทําการทดลองเพื่อคัดเลือกสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดน้ํา
กลวยหอม  
 

             
 
ภาพที่ 14  กราฟพื้นผิวสองมิติของปริมาณน้ํากลวยหอมและ Recovery soluble solid เมื่อนํามา

ซอนทับกัน บริเวณพื้นที่สีชมพูคือ สภาวะที่เหมาะสมแสดงตําแหนงที่คัดเลือก 6 จุด ที่
แปรผัน ปริมาณเอนไซมเพคติเนสรอยละ 0.1-0.17และระยะเวลา 100-120 นาที  

 
 ผลการทดลองเพื่อคัดเลือกจุดที่เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยหอมโดยการสกัดน้ํา

กลวยตามสภาวะที่เลือกแลววัดคาผลผลิตน้ํากลวย ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได RSS ความใส 
(T670) และ browning index (A420) นําผลที่ไดเมื่อมาวิเคราะหความแตกตาง (ตารางที่ 36) จะเห็นได
วา คาผลผลิตน้ํากลวย และ RSS ไมแตกตาง แตคาสีและคาความใสมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
(p< 0.05) โดยเมื่อใชเอนไซมความเขมขนมากกวารอยละ 0.15 ขึ้นไปจะมีความใสสูงขึ้น ดังนั้นจึง
เลือกสภาวะในการสกัดน้ํากลวยหอมที่ความเขมขนเอนไซมเพคติเนสรอยละ 0.15 ใชเวลาในการ
ยอย 120 นาที ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

 
 เพคติเนส (%) 

 เวลา 
 (นาที) 
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ตารางที่ 36  ผลการทดลองเพื่อคัดเลือกจุดที่เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยหอมจากบรเิวณซอนทับ  
กันโดยแปรผันปริมาณเอนไซมเพคติเนสรอยละ 0.1-0.17และระยะเวลา100-120 นาที  

  

ส่ิงทดลอง* ผลผลิต ความใส  browning index  RSS** 
1 (0.10,120) 62.88 +0.74 a 95.87 +0.36 a  0.1126 +0.002 d 14.78 + 0.092 a 
2 (0.13,100) 64.39 +1.65 a 96.51 +0.24 ab 0.1014 +0.003 bc 15.07 +0.205 a 
3 (0.13,110) 63.54 +0.28 a 96.49 +0.03 ab 0.1056 +0.006 cd 14.75 +0.064 a 
4 (0.13,120) 63.60 +0.06 a 97.21 +0.33 bc 0.1023 +0.001 bc  15.07 +0.438 a 
5 (0.15,120) 63.22 +0.45 a 97.50 +0.84 bc 0.0953 +0.000 ab 14.73 +0.552 a 
6 (0.17,120) 63.71+ 1.17 a 98.09+ 0.54 c 0.0903 +0.001 a 14.98 +0.544 a 

หมายเหตุ*[ เอนไซมเพคติเนส (รอยละ), เวลา (นาที)],  **RSS= Recovery soluble solid, ตัวอักษรที่แตกตางใน    

คอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p <0.05) 
 

การทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อยืนยันจุดที่เหมาะสม
จากสภาวะที่คัดเลือกได  สกัดน้ํากลวยหอมที่ความเขมขนเอนไซมเพคติเนสรอยละ 0.15 ใชเวลาใน
การยอย 120 นาที ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  แลววิเคราะหคุณสมบัติเชนเดียวกับขอ 4.4 นําคาที่
ไดจากการทดลอง และคาทํานายจากการคํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาวิเคราะหความ
แตกตางทางสถิติเพื่อทดสอบความแมนยําของแบบจําลองที่พบวาคา RSS ไมมีความแตกตาง
ระหวางคาที่ไดจากการทดลอง และคาทํานาย แสดงวาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของคา RSS 
สามารถใชทํานายผลการทดลองในการสกัดน้ํากลวยหอมได 

 
5.3  การศึกษาคุณสมบัติของน้ํากลวยหอมทอง 

 
 นําน้ํากลวยหอมทองที่เตรียมไดจากสภาวะที่เหมาะสม (ภาพที่ 15 ) คือ ยอยดวย

เอนไซมรอยละ 0.15 (โดยปริมาตรตอน้ําหนัก) ใชเวลายอย 2 ช่ัวโมงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
โดยมีขั้นตอนตามวิธีการในขอ 5.2 เมื่อไดน้ํากลวยใสแลวนํามาวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ  
เคมี  ไดผลแสดงในตารางที่ 37   
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ภาพที่ 15  ลักษณะของผลิตภัณฑ (ก)น้ํากลวยหอมทอง (ข) ไซรัปกลวยหอมทอง (ข) ที่เตรียมไดใน
ระดับหองปฏิบัติการ 

 
     ก. คุณภาพทางกายภาพ  

 
      คุณภาพทางกายภาพของน้ํากลวยหอมทอง มีคาความใส (T670) 97.81 ความสวาง 

L* 97.04  คา a*(สีแดง) -1.448  คา b* (สีเหลือง) 5.293 เมื่อเปรียบเทียบกับน้ํากลวยจากการทดลอง
ของ Shahaden and Abdullah (1995) มีคา 33.92, -0.73, 2.33 และ 94.7 ตามลําดับ จะเห็นไดวาน้ํา
กลวยหอมทองที่สกัดได มีความใสมากกวา สีออนกวา โดยมีความหนืด 0.33 เซนติพอยส   

 
ข. คุณภาพทางเคมี  

 
น้ํากลวยหอม 100 กรัม มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 24 องศาบริกซซ่ึงเมื่อ

เปรียบเทียบกับน้ํากลวยสายพันธุ Kayinja (Kyamuhangire et al., 1996) จะมีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําไดสูงกวาคือ 34.9 องศาบริกซ ความชื้นรอยละ 79.71โดยน้ํากลวยหอมทองมีพีเอช 4.98 
ซ่ึงสูงกวาผลการทดลองอื่นๆ ทั้งจากการทดลองของ Kyamuhangire et al. (1996); Tanada- Palmu 
et al. (1990) และ Sreekantiah et al. (1971) ที่มีคาพีเอช 4.03, 4.5-4.6 และ 4.8 ตามลําดับซึ่งทําให
น้ํากลวยหอมทองมีปริมาณกรดทั้งหมด (ในรูปกรดมาลิก) รอยละ 0.23 นอยกวาทั้งสามการทดลอง 
คือรอยละ 0.59, 0.8-1.0 และ 0.53 ตามลําดับ คุณคาทางโภชนาการที่สําคัญของผลไมอยางหนึ่งคือ 
การใหพลังงานในรูปน้ําตาล ไดแก กลูโคส  ฟรุกโตส และ ซูโครส ซ่ึงมีปริมาณมากทั้งในผลไม 

(ก) (ข)
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ตารางที่ 37  คุณภาพของน้ํากลวยที่ผลิตไดจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออก 
 

ปจจัยคุณภาพ น้ํากลวยหอม 
ผลผลิต(รอยละของน้ําหนักสด) 62.61± 0.72 
คุณภาพทางกายภาพ  
    คาสี  L* 97.04 ± 0.04 
             a* -1.448 ± 0.12 
             b* 5.239 ± 0.09 

             ΔE* 19.107 ± 0.10 

     ความใส (รอยละของแสงสองผานที่ 670 นาโนเมตร) 97.81 ± 0.15 

     ความหนืด (เซนติพอยส) ท่ี 80 rpm, 28 ± 1 องศาเซลเซียส   0.33 ± 0.11 

     ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได (องศาบริกซ) 24.0 ± 0.0 
คุณภาพทางเคมี  
     Recovery soluble solid (RSS) 15.03 ±  0.25 
     ความชื้น (รอยละของน้ําหนักสด) 77.16 ± 0.15 
     ความเปนกรด-ดาง (pH) 4.98 ± 0.0 
     ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลิก (รอยละของน้ําหนักสด)    0.23 ± 0.01 
     น้ําตาลรวม (รอยละของน้ําหนักสด) 32.88 ±2.23 
     น้ําตาลรีดิวซ (รอยละของน้ําหนักสด) 8.206 ± 0.041 
     น้ําตาลกลูโคส  (รอยละของน้ําหนักสด)  6.01 ± 0.70 
     น้ําตาลฟรุกโตส  (รอยละของน้ําหนักสด)    4.97 ± 0.48 
     น้ําตาลซูโครส  (รอยละของน้ําหนักสด)    12.14 ± 1.21 
     แปง (รอยละของน้ําหนักสด)   0.262 ± 0.001 
     โพลีแซคคาไรด (รอยละของน้ําหนักสด)   0.62 ± 0.016 
     โปรตีน  (มิลลิกรัมตอ100 กรัมน้ําหนักสด)   6.69 ± 1.80 
     เพคติน (รอยละของน้ําหนักสด)   0.456 ± 1.10 
     แทนนิน (รอยละของน้ําหนักสด)   0.116 ± 0.001 
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และผลิตภัณฑ โดยน้ํากลวยหอมทอง มีน้ําตาลทั้งสามชนิดดังนี้รอยละ 6.01, 4.97 และ 12.14 
ตามลําดับ ซ่ึงมีปริมาณใกลเคียงกับผลการสกัดน้ํากลวยของ Saenz et al. (2004) โดยมีปริมาณรอย
ละ  5.62, 3.54 และ13.9 ตามลําดับ เชนเดียวกับผลการสกัดน้ํากลวยเมื่อไมใชเอนไซมของ 
Kyamuhangire et al. (1996) มีน้ําตาลทั้งสามชนิด ดังนี้ รอยละ 4.48, 3.54 และ 13.9 ตามลําดับ แต
ในการทดลองเดียวกันเมื่อใชเอนไซม) มีน้ําตาลทั้งสามชนิด ดังนี้ รอยละ 13.07, 12.25 และ 0.13 
ตามลําดับ จะเห็นไดวาปริมาณน้ําตาลรีดิวซ เพิ่มขึ้นมากกวาสามเทา แตซูโครส ลดลงมาก ซ่ึง
เปนไปไดวา เอนไซมที่ใชมีเอนไซม ไอโซเมอเรสรวมอยูดวยจึงอาจเกิดการยอยน้ําตาลซูโครสได
ผลผลิตเปนกลูโคสและฟรุกโตสที่เพิ่มขึ้นทําใหปริมาณซูโครสลดลง   

 
 น้ํากลวยหอมทองมีปริมาณแปงรอยละ 0.262 เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําแอปเปลสาย

พันธุ Red delicious ซ่ึงมีปริมาณมากกวา คือ รอยละ0.372 แตจะไมพบแปงใน สายพันธุ McIntosh   
( Yu and Lencki, 2004)  แมวาแอปเปลจะนับวาเปนผลไมที่มีเพคตินสูงโดยพบในทั้งสองสายพันธุ 
รอยละ 0.125 และ 0.139 ตามลําดับแตน้ํากลวยหอมทองมีปริมาณมากกวาคือ รอยละ0.456 สวน
ปริมาณสารประกอบฟนอลในน้ําแอปเปลสองสายพันธุ รอยละ 0.109 และ 0.135 ตามลําดับ
ใกลเคียงกับน้ํากลวยหอมทอง (รอยละ 0.116) นอกจากนั้นยังมีโพลีแซคคาไรดรอยละ0.62 และ
โปรตีน 6.69 มิลลิกรัมตอรอยกรัม (ตารางที่ 37 ) 
 

 5.4  ผลการผลิตไซรัปกลวยหอมทองและวิเคราะหคุณสมบัติ 
 

  นําน้ํากลวยหอมทองที่เตรียมไดจากสภาวะที่เหมาะสม ในขอ 5.2 คือสกัดน้ํา
กลวยหอมที่ความเขมขนเอนไซมเพคติเนส รอยละ 0.15 ใชเวลาในการยอย 120 นาที ที่อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส นํามาทําใหเขมขนเปนไซรัปกลวยหอมทองดวยเครื่อง rotary vacuum evaporator ที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (Beveridge et al., 1986; Wong and Stanton, 1989) จนมีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด เทากับ 74 ± 1 องศาบริกซ ใชเวลา 45 นาที นําไซรัปกลวยหอมทอง
ที่ไดบรรจุขวดขณะรอนแลวปดผนึกและทําใหเย็นทันทีในน้ําที่มีน้ําแข็ง เมื่อวิเคราะหผล (ตารางที่ 
38) พบวาไดผลผลิตไซรัปเฉลี่ยรอยละ 31.95 วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และ
คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส ไดผลดังนี้  
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ตารางที่ 38  คุณภาพของไซรัปที่ผลิตไดจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออก 
 

ปจจัยคุณภาพ ไซรัปกลวยหอม 

ผลผลิต(รอยละของน้ําหนักสด) 31.95 ± 0.38 

คุณภาพทางกายภาพ  
     คาสี  L* 95.13 ± 0.13 
              a* -4.906 ± 0.65 
              b* 20.085 ± 0.42 

             ΔE* 4.965 ± 0.17 

     ความใส (รอยละของแสงสองผานที่ 670 นาโนเมตร) 98.22 ± 0.40 

     ความหนืด (เซนติพอยส)ท่ี 200  rpm,  28 ± 1องศาเซลเซยีส 807.35 ± 157.33 

     ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได (องศาบริกซ) 74.0 ± 0.0 
คุณภาพทางเคมี  

     ความชื้น (รอยละของน้ําหนักสด)   29.96 ± 0.30 

     ความเปนกรด-ดาง (pH) 4.995 ± 0.0 

     ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลิก (รอยละของน้ําหนักสด)    0.704 ± 0.04 

     น้ําตาลรวม (รอยละของน้ําหนักสด) 86.79 ± 3.97 

     น้ําตาลรีดิวซ (รอยละของน้ําหนักสด) 24.10 ± 2.4 

     น้ําตาลกลูโคส (รอยละของน้ําหนักสด)  16.947 ± 0.63 

     น้ําตาลฟรุกโตส (รอยละของ น้ําหนักสด)   14.759 ± 0.81 

     น้ําตาลซูโครส (รอยละของ น้ําหนักสด)   35.992 ± 0.78 

     แปง (รอยละของน้ําหนักสด)                 0.759 ± 0.029 

     โพลีแซคคาไรด (รอยละของน้ําหนักสด)     2.523 ± 0.47 

     โปรตีน (มิลลิกรัมตอ100 กรัมน้ําหนักสด)               31.823 ± 0.76 

     เพคติน (รอยละของน้ําหนกัสด)    1.727 ± 0.03 

     แทนนิน (รอยละของน้ําหนักสด)    0.377 ± 0.01 
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 ก.  คุณภาพทางกายภาพ 
 

คุณภาพทางกายภาพไซรัปกลวยหอมทองมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ 0.712 มีความ
หนืดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับน้ํากลวยจาก 0.33 เปน 807.5  เซนติพอยส โดยคาความสวาง (L*) (97.04 ) 
และ ความใส (T670) (97.81) ไมแตกตางจากน้ํากลวย คือ 95.13 และ 98.22 ตามลําดับ แตไซรัปจะมี
สีเขมกวาน้ํากลวยโดยพิจารณาจากคา Browning index (A420) เพิ่มจาก 0.08 เปน 0.356 คาสีเขียว 
(a*)  เพิ่มจาก -1.448 เปน-4.906  คาสีเหลือง (b*) จาก 5.239 เปน 20.085  สวนคาความแตกตางของ

สี (ΔE*) จาก 19.107 เปน 4.965 ลักษณะปรากฏเปนสีเหลืองออน จะเห็นไดวาคาสวน ใหญเพิ่มขึ้น
ประมาณ สามเทาเปนสัดสวนเดียวกับความเขมขนที่เพิ่มขึ้น แสดงผลในตารางที่ 38    
 

ข. คณุภาพทางเคมี  
 

              คุณภาพทางเคมีของไซรัปกลวยหอมทอง100 กรัม ความชื้นจากเดิมนํ้ากลวย

มีคารอยละ 77.16 ลดลงเหลือ 29.96 องคประกอบตางๆเพิ่มขึ้นประมาณ สามเทาเชนกัน คาพี

เอช 4.995 ปริมาณกรดทั้งหมด (ในรูปกรดซิตริก) จากรอยละ 0.23 เปน 0.704  นํ้าตาลกลูโคส 

จากรอยละ 6.0 เปน 16.95 ฟรุคโตสจากรอยละ 4.97 เปน 14.76 ซูโครส จากรอยละ 12.14 เปน 

35.99 แปงจากรอยละ 0.262 เปน 1.887 โพลีแซคคาไรดจากรอยละ 0.62 เปน 2.523 โปรตีนจาก 6.69 
เปน 31.8 มิลลิกรัมตอรอยกรัม เพคตินจากรอยละ 0.456 เปน 1.727 และแทนนินจากรอยละ0.116 
เปน 0.377 แสดงผลในตารางที่ 38 

 
ค. คุณภาพทางจลิุนทรีย  

 
                                      พบวามีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดนอยกวา 10 โคโลนีตอกรัม มีจํานวนยีสต
และรา นอยกวา 10 โคโลนีตอกรัม เนื่องจากไซรัปกลวยหอมมีความเขมขนของน้ําตาลสูง(74 
องศาบริกซ) คาวอเตอรแอคติวิตี้ลดลง มีผลยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย (Belity and Grosch, 1999)   

 
ง. คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง 

ดวยวิธีการทดสอบเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายคุณลักษณะของผลิตภัณฑเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑใน
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ทองตลาดที่มีคุณสมบัติใกลเคียง ในที่นี้ เลือกใชน้ําผ้ึง โดยสามารถคัดเลือกคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑไซรัปได 9 ลักษณะ ไดแก สี ความขุน ความหนืด กล่ินกลวย กล่ินรสกลวย รสหวาน รส
เปรี้ยว รสหวานตกคาง และรสเปรี้ยวตกคาง  และไดคัดเลือกตัวอยางอางอิงได ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก  โดยการใหคะแนนความเขม 0-15 พบวาผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง มีความเขม
ในลักษณะสี ความขุน ความหนืด กล่ินกลวย กล่ินรสกลวยรสหวาน รสเปรี้ยว รสหวานตกคาง และ 
รสเปรี้ยวตกคาง ดังแสดงในภาพที่ 16 ซ่ึงไดเปรียบเทียบไซรัปกลวยหอมทองกับน้ําผ้ึง พบวามี
ลักษณะสี (5.09 และ 9.15) ความขุน (2.04 และ 3.63) ความหนืด (9.34 และ13.63) จะเห็นไดวา
ไซรัปกลวยหอมทองมีความเขมนอยกวา แตรสหวานใกลเคียงกัน (10.11 และ10.40)  

 

 
 

ภาพที่ 16 กราฟใยแมงมุมแสดงคุณลักษณะของไซรัปกลวยหอมทองเปรียบเทียบกับน้ําผ้ึง ที่ไดจาก
การประเมินคณุภาพ ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา 

 
 จากการทดสอบความชอบโดยผูบริโภค จํานวน 54 คน ดําเนินการทดสอบ
โดยการเสริฟผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองกับแพนเค็กและน้ําผ้ึงกับแพนเค็กเสริฟแบบสุมทีละ
ตัวอยางพรอมแบบสอบถามใหกับผูบริโภคจํานวน 3-5  น ทําการประเมินความชอบที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะดานสี ความใส ความหนืดและทดสอบชิมเพื่อประเมินความชอบในคุณลักษณะดาน
กล่ิน รสชาติ และความชอบคุณภาพโดยรวม รวมท้ังถามการยอมรับและการซื้อผลิตภัณฑของ
ผูบริโภค  ดังแสดงในตารางที่ 39 พบวาผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองไมมีความแตกตางจากน้ําผ้ึง
ในคะแนนความชอบดานคุณภาพโดยรวม ความชอบสี  ความใสและรสชาติ สําหรับคะแนน
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ความชอบโดยรวมของไซรัปและน้ําผ้ึง อยูในระดับชอบปานกลาง (6.67 และ 6.69 ตามลําดับ) 
ความชอบสีและความใสอยูในระดับชอบมากเทากัน (7.06 และ 7.07, 7.61และ 7.44 ตามลําดับ) 
สวนดานรสชาติอยูในระดับชอบปานกลาง (6.46 และ 6.74 ตามลําดับ) สําหรับคุณลักษณะของ
ไซรัปและน้ําผ้ึง ที่ผูบริโภคใหคะแนนความชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) โดย
ผูบริโภคใหคะแนนความชอบความหนืดและกลิ่นของน้ําผ้ึงในระดับชอบปานกลางเทากัน(6.78 
และ 6.80 ตามลําดับ) สวนไซรัปมีคะแนนความชอบในระดับชอบเล็กนอยทั้งสองคุณลักษณะ (5.85 
และ 5.96 ตามลําดับ)  

 
 จากผลการทดสอบที่ผูบริโภคใหคะแนนความชอบแตกตางของคาความหนืดและ

กล่ินระหวางไซรัปกลวยหอมทองกับน้ําผ้ึง แตเนื่องจากคาความหนืดจะขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑที่
ใชรับประทานรวมกันเชน ถาใชกับวัฟเฟลจะตองหนืดเพื่อใหเกาะบนชิ้นวัฟเฟล แตถาใชผสมใน
เครื่องดื่มก็ไมจําเปนตองหนืดมากเพื่อใหการผสมเขากันไดงาย ซ่ึงปจจัยนี้สามารถปรับได สําหรับ
เร่ืองกล่ินซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะขึ้นกับแตละบุคคล แตคุณลักษณะไมมีความแตกตางไดแก ดาน
คุณภาพโดยรวม ความชอบสี  ความใสและรสชาติ ทําใหไซรัปกลวยหอมทองเปนผลิตภัณฑที่
สามารถแขงขันในตลาดของน้ําผ้ึงได 
 

ตารางที่ 39  คะแนนความชอบเฉลี่ยในคณุภาพทางประสาทสัมผัสของไซรัปกลวยหอมและน้ําผ้ึง 
                                                                                                                            N=54 

คุณลักษณะ 
คะแนนความชอบเฉลี่ย 

p-value 
ไซรัปกลวยหอม น้ําผ้ึง 

    สี 7.06+1.04 7.07+1.65 0.949 
    ความใส 7.61+1.14 7.44+1.16 0.402 
    ความหนดื 5.85+1.60 6.78+1.60 0.011* 
    กล่ิน 5.96+2.16 6.80+1.32 0.010* 
    รส 6.46+1.61 6.74+1.53 0.362 
    ความชอบคุณภาพโดยรวม 6.67+1.33 6.69+1.17 0.209 

 

หมายเหตุ  วิเคราะหสถิติดวย t-test  * มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p<0.05)   
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 จากการสอบถามดานการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ พบวาผูบริโภค
ยอมรับผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองรอยละ 91 และผูบริโภคสนใจซื้อผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอม
ทองรอยละ 61 โดยไมแนใจ 32 (ตารางที่ 40) ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากการสํารวจผูบริโภค (ตาราง
ที่ 14) กลุมตัวอยางสนใจรับประทานไซรัปกลวยหอมรอยละ 67.2 และตอบวาไมแนใจรอยละ 30.4 
โดยผูบริโภคใหเหตุผลวา เปนผลิตภัณฑธรรมชาติ มีรสชาติที่ดี มีคุณคาทางโภชนาการ เปน
ผลิตภัณฑใหมที่นาสนใจที่ผลไมไทยมาเพิ่มมูลคารอยละ 26.7, 22.2, 15.5 และ 13.3 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 41) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลจากการสํารวจผูบริโภค (ตารางที่14) พบวา กลุม
ตัวอยางที่สนใจรับประทานนั้นมีความคิดเห็นวาเพราะเปนผลิตภัณฑจากผลไมไทยรอยละ 27.2โดย
เห็นวาเปนเพราะรสชาติและคุณคาทางโภชนาการรอยละ 12.8 เทากัน ดั้งนั้นจึงเห็นไดวา ไซรัป
กลวยหอมทองมีแนวโนมที่ผูบริโภคยอมรัปและใหความสนใจ สามารถใชแทนน้ําผ้ึงไดโดยเฉพาะ
ผูที่ชอบกลวยหอม 
 
ตารางที่ 40  การทดสอบการยอมรับของกลุมผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง  
                               N=54 

 

ปจจัย ความเหน็ รอยละ 
การยอมรับผลิตภัณฑ                   ยอมรับ 91 
            ไมยอมรับ 9 
ความสนใจซือ้ผลิตภัณฑ            ซ้ือ 61 
            ไมแนใจ 32 
            ไมซ้ือ 7 
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ตารางที่ 41  เหตุผลที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง 

                                                                                                                                               N=54 

 
จากผลการวัดคาคุณภาพของน้ํากลวยหอมและไซรัปกลวยหอมจากกลวยหอมทอง

ที่ไมไดมาตรฐานการสงออกจะเห็นไดวาองคประกอบของไซรัปกลวยหอมทองจะมีคาสูงขึ้นเปน
สัดสวนเดียวกับอัตราที่ของการทําใหน้ํากลวยหอมทองเขมขนขึ้นประมาณ สามเทาคือ จากปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําได 24 องศาบริกซ เปน 74 องศาบริกซ ยกเวนคาที่ไมเกี่ยวของกับความเขมขนที่
เกิดขึ้นไดแก พีเอช ความใส คาความสวาง (L*) ไมเปลี่ยนแปลง แสดงวาวิธีการทําใหเขมขนไมมี
ผลกระทบตอคุณสมบัติของไซรัปกลวยหอมดังนั้นจึงสามารถใชวิธีการนี้ผลิตไซรัปกลวยหอมใน
ขั้นตอนการขยายผลตอไป 

 
  6.  ผลการขยายกําลังผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 

  
        6.1 ผลการผลิตไซรัปกลวยหอมทองจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออก 
 

                       จากผลการทดลองการผลิตไซรัปกลวยหอมจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐาน
การสงออกในระดับหองปฏิบัติการ ไดสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยหอมและผลิตไซรัป
กลวยหอม จึงทําการขยายกําลังการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง (ตามขั้นตอนในภาพที่ 17)โดยจะตอง
ใชกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐาน การสงออกที่สงมาจาก จังหวดชุมพร จํานวน 250 กิโลกรัม โดย
นํากลวยมาบม เมื่อกลวยสุกถึงระยะ 7 แลว นํามาลวกดวยไอน้ําเดือด ปอกเปลือกและบด จะไดเนื้อ
กลวยบด จํานวน 100 กิโลกรัม นําไปสกัดน้ํากลวยโดยใชเอนไซมเพคติเนส ไดน้ํากลวยจํานวน17 
ช่ัวโมง ซ่ึงในระดับขยายผลนี้จะตองรวบรวมแตละชุดการผลิตรวมกันเปนตัวอยางเดียวกันเพื่อใช

                เหตผุล รอยละ 
                ธรรมชาติ 
                รสชาติดี 
                มีประโยชน 
                แปลกใหม 
                ชอบกลวย 
                ผลไมไทย 
               แทนน้ําผ้ึง 

26.7 
22.2 
15.5 
13.3 
8.9 
6.7 
6.7 
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ในการทดสอบจํานวนทั้งหมด ประมาณ 21 กิโลกรัม  ดั้งนั้นตองผลิตทั้งหมด 10 ชุด ตองใชเวลา
การผลิตทั้งหมดอยางนอย 10 วันรวมกับเวลาในการบรรจุอีก 1 วันรวมทั้งสิ้น 11 วัน ดังนั้นจึงเห็น 

 
กลวยตกเกรด (250 กิโลกรัม) 

↓ 
บม 

↓ 
ลวกกลวยเพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซมดวยไอน้ําเดือด (16 นาที) 

↓ 
ปอกเปลือกและบดเนื้อกลวย (100 กิโลกรัม) 

↓ 
แชแข็งเนื้อกลวย (-20 องศาเซลเซียส) 

↓ 
ละลายน้ําแข็งที่ 4 องศาเซลเซียส 

↓ 
ยอยดวยเอนไซมเพคติเนสรอยละ 0.15 เวลา 2 ช่ัวโมง ที่ 50 องศาเซลเซียส กวนอยางสม่ําเสมอ 

↓ 
ยับยั้งการทํางานของเอนไซม ที่ 100 องศาเซลเซียส 15 นาที 

↓ 
หมุนเหวีย่งทีค่วามเร็ว 8,000 รอบตอนาที 20 นาที ที่ 4 องศาเซลเซียส 

↓ 
กรองดวยกระดาษกรอง 

↓ 
น้ํากลวยใส (64 กิโลกรัม) 

↓ 
ทําใหน้ํากลวยเขมขน 

↓ 
ไซรัปกลวยหอมทอง (20 กโิลกรัม) 

ภาพท่ี 17  ขั้นตอนการผลิตไซรัปกลวยหอมทองจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออก 
ในระดับขยายผลใชผลกลวยสด 250 กิโลกรัม 
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ทั้งหมด 64 กิโลกรัม นําไปทําใหเขมขนจะไดไซรัปกลวยหอมทองจํานวน 21  กิโลกรัม เพื่อนําไป
ทดสอบผูบริโภคจํานวน 7 กิโลกรัม สําหรับศึกษาอายุการเก็บรักษาจํานวน 7  กิโลกรัม และสําหรับ
การวิเคราะหคุณสมบัติจํานวน 2  กิโลกรัม ไดจัดทําผลผลิตและการสูญเสียในกระบวนการพัฒนา
ไซรัปกลวยหอมทอง แสดงในตารางที่ 42  จะเห็นไดวา จากผลกลวยสด จะไดเนื้อกลวยบดรอยละ 
41.32  สกัดไดน้ํากลวยรอยละ 64.36 คิดเปนผลผลิตรอยละ 26.57 จากผลกลวยสด นําไปทําเปน
ไซรัปไดรอยละ 32.14  คิดเปนผลผลิตรอยละ 8.55 จากผลกลวยสด ถาคํานวณเฉพาะราคาตนทุน
จากวัตถุดิบ 250 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 1 บาท คิดเปนมูลคา 250 บาท ไดไซรัปกลวยหอมทอง 
21  กิโลกรัม ถาจําหนายในราคาเดียวกับน้ําผ้ึงที่จําหนายในทองตลาด เฉลี่ย กิโลกรัมละ 253 บาท 
คิดเปนมูลคา 5,313 บาท จะเห็นไดวา มีมูลคาเพิ่มขึ้นถึง 21 เทา ดังนั้นจะเห็นไดวามีความเปนไปได
ในการผลิตในเชิงพาณิชย 
 
 



 
 

 

ตารางที่ 42  ผลผลิตและการสูญเสียในกระบวนการพฒันาไซรัปกลวยหอมทอง 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  รอยละของปริมาณผลผลิตรวม  (ไซรัปกลวยหอมทอง)     =            น้ําหนักของผลผลิตขั้นตอนสุดทาย     =  8.54   
                     น้ําหนกัรวมของวัตถุดิบ 

ขั้นตอน 
วัตถุดิบ ผลผลิต รอยละของ 

ผลผลิต รายการ จํานวน ผลผลิต รายการ จํานวน หนวย 
1.การเตรียมกลวยหอมบด 1.กลวยหอมทอง 24.20 กิโลกรัม 1.กลวยหอมบด 

2.เปลือกและขัว้ผล 
2.การสูญเสีย 

    10.0 
9.4 
 4.8 

กิโลกรัม 
กิโลกรัม 
กิโลกรัม 

41.32 

รวม 24.20 กิโลกรัม รวม 24.2   
2.การสกัดน้ํากลวยหอม 1.กลวยหอมบด 

2.เอนไซมเพคติเนส 
 

10.0 
62.00 

 

กิโลกรัม 
กรัม 

 

1.น้ํากลวยหอม 
2.กากกลวยหอม 
3.การสูญเสีย 

     6.430 
3.30 

  0.332 

กิโลกรัม 
กิโลกรัม 
กิโลกรัม 

64.36 

 รวม 10.062 กิโลกรัม รวม 10.062 กิโลกรัม  
3.การทําใหน้าํกลวยหอม

เขมขน 
1.น้ํากลวยหอม 6.44 กิโลกรัม 1.ไซรัปกลวยหอม 

2.น้ําที่ระเหย 
3.การสูญเสีย 

2.07 
4.07 
0.3 

กิโลกรัม 
กิโลกรัม 
กิโลกรัม 

32.14 

 รวม 6.44 กิโลกรัม รวม 6.44 กิโลกรัม  
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6.2  คํานวณตนทุนการผลิต 
 

 การคํานวณตนทุนการผลิตไซรัปกลวยหอมทองจากตนทุนผันแปรคํานวณจาก
วัตถุดิบที่ตองใช  รายละเอียดการคํานวณตนทุนในการผลิตแสดงในภาคผนวก ค เปาหมายการผลิต
ไซรัปกลวยหอมทองตอปเทากับ 12,000 กิโลกรัม ดังนั้นตนทุนการผลิตไซรัปกลวยหอมทองจาก
กลวยหอม 500 กิโลกรัมตอวัน ผลิตไดไซรัปกลวยหอมทอง 42.5 กิโลกรัมตอวันจะมีตนทุนการ
ผลิตทั้งหมดประมาณ 54.67 บาทตอกิโลกรัม ผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองควรจะมีราคาเดียวกัน
หรือต่ํากวาผลิตภัณฑในทองตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ําผ้ึงที่จําหนายในทองตลาด (ตารางที่ 
16) เฉลี่ย กิโลกรัมละ 253 บาท ถาจําหนายในราคานี้จะมีกําไรถึง 198.33 บาท จึงเห็นไดวาสามารถ
เพิ่มมูลคากลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกได 
 
                         6.3 วิเคราะหคุณภาพของไซรัปกลวยหอมทองที่ผลิตได 

 

                ก. คุณภาพทางกายภาพ 
 

                                    คุณภาพทางกายภาพไซรัปกลวยหอมทองมีคาความสวาง L*  91.26  คาสี

เขียว(a*)  -4.58  คาสีเหลือง (b*) 25.81 คาการเปลี่ยนแปลงของสี(ΔE*) 8.14  ซ่ึงมีลักษณะเปนสี
เหลืองออน มีคาความใส (T 670)  87.48 จะเห็นไดวา คุณภาพของไซรัปกลวยหอมทองในระดับขยาย
กําลังการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตในระดับหองปฏิบัติการ จะมีคาความสวางมากกวา มีสี

แดงออนกวา รวมทั้งมีคาการเปลี่ยนแปลงสี (ΔE*) นอยกวา (95.13, 20.085 และ4.965 ตามลําดับ) 
เมื่อพิจารณาจากคาความใส (T670) และ Browning index พบวามีความใสนอยกวาและมีสีน้ําตาลเขม
ขึ้น (87.48 และ 0.417 ตามลําดับ) มากกวาการผลิตในระดับหองปฏิบัติการ (98.22 และ 0.365 
ตามลําดับ) เนื่องจากการผลิตในระดับหองปฏิบัติการเริ่มตนจากตัวอยางเนื้อกลวย 500 กรัม ไดน้ํา
กลวยประมาณ 320 มิลลิลิตร นําไปทําใหเขมขนไดไซรัป ประมาณ 100 กรัม ใชเวลาประมาณ 30 
นาที รวมเวลาในการผลิตทั้งหมดประมาณ 5 ช่ัวโมง ถึงแมวาจะตองรวบรวมแตละชุดการผลิต
รวมกันเปนตัวอยางเดียวกันเพื่อใชในการทดสอบจํานวนทั้งหมด ก็สามารถผลิตไดวันละ 3-4 ชุด 
ใชเวลาเพียง 1-2 วันก็สามารถเตรียมตัวอยางสําหรับการทดสอบได  สวนการเตรียมในระดับขยาย
ผล ยอยกลวยครั้งละ 10-12 กิโลกรัม ไดน้ํากลวยประมาณ 6.4- 7.7 ลิตร นําไปทําใหเขมขนไดไซรัป
ประมาณ 2- 2.4 กิโลกรัม ใชเวลาประมาณ 10-12 ช่ัวโมง  รวมเวลาในการผลิตทั้งหมดประมาณ 15-
17 ช่ัวโมง ซ่ึงในระดับขยายผลนี้จะตองรวบรวมแตละชุดการผลิตรวมกันเปนตัวอยางเดียวกันเพื่อ
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ใชในการทดสอบจํานวนทั้งหมด ประมาณ 21 กิโลกรัม  ดั้งนั้นตองผลิตทั้งหมด 10 ชุด ตองใชเวลา
การผลิตทั้งหมดอยางนอย 10 วันรวมกับเวลาในการบรรจุอีก 1 วันรวมทั้งสิ้น 11 วัน ดังนั้นจึงเห็น
ไดวา การผลิตในระดับขยายผล มีสภาวะที่ทําใหคุณภาพของไซรัปกลวยหอมทองเปลี่ยนแปลงได
ในหลายขั้นตอน ไดแก การทําใหไซรัปเขมขนตองใชเวลานานที่อุณหภูมิสูง  การเก็บไซรัปไวเพื่อ
รอใหครบตามปริมาณที่ตองการใชอาจทําใหมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได ยิ่งไปกวานั้นในระหวาง
กระบวนการผสมตัวอยางไซรัปใหเปนเนื้อเดียว กันการบรรจุตัวอยางที่ตองอุนตัวอยางที่อุณหภูมิ
สูง (40 องศาเซลเซียส) อีกครั้ง ดังนั้นการทําใหไซรัปอยูที่อุณหภูมิสูงเปนเวลานานขึ้นมีผลทําให คา
ความใสและความสวางลดลงและมีสีเขมขึ้น ความหนืด 841.59  เซนติพอยสที่ความเร็ว 200  rpm,  
28 ± 1 องศาเซลเซียส และคาวอเตอรแอคติวิตี้ 0.712 ที่ 25 องศาเซลเซียส แสดงผลในตารางที่ 43 
 

ตารางที่ 43  คุณภาพทางกายภาพของไซรัปกลวยหอมจากกลวยหอมทอง 
 

คุณภาพทางกายภาพ ปริมาณ 
     คาสี    
          L* 91.26 ± 0.12 
          a* -4.58 ± 0.65 
          b* 25.81 ± 0.042 

          ΔE* 8.14 ± 0.17 

     ความใส (รอยละของแสงสองผานที่ 670 นาโนเมตร) 87.48 ± 0.40 
     คา Browning index  0497 ± 0.007 

     ความหนดื (เซนติพอยส) ท่ี 200  rpm,  28 ± 1° ซ 841.59 ± 154.27 

     คาวอเตอรแอคติวิตี ้ท่ี  25 ° ซ 0.712  ± 0.003 
 

ข.  องคประกอบทางเคมี  
 
องคประกอบทางเคมีของไซรัปกลวยหอมทอง 100 กรัมมีองคประกอบโดย 

ประมาณ (Proximate analysis) ไดแกความชื้น 22.1 กรัม เถา 3.56 กรัมโปรตีน 1.98 กรัมไขมัน 0.68 
กรัมและคารโบไฮเดรต 71.6 กรัม มีพลังงาน 300.44 กิโลแคลอรี่ ไซรัปกลวยหอมทองเปน
ผลิตภัณฑใหม ดังนั้นจึงตองเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑจากผลไมอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกันโดยพี
เอชของไซรัปกลวยหอมทอง (4.98) จะมีคาอยูระหวางไซรัปจาก cactus pear (4.31) (Saenz et al., 
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1998) และไซรัปจากอินทผาลัม (5.32-7.56) (Al-Farsi, 2003) กลูโคสและฟรุคโตส มีปริมาณรอยละ 
17.75 และ 17.11 ตามลําดับ  ซ่ึงนอยกวาไซรัปอินทผาลัม (รอยละ 26.6 และ 34.4)  แตไซรัปกลวย
หอมทองจะมีซูโครส รอยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําสัปปะรดเขมขน (72.7 องศาบริกซ) มี
ปริมาณซูโครสสูงกวา (รอยละ 34.5) แตมีปริมาณกลูโคสและฟรุคโตส ใกลเคียงกัน คือรอยละ 19.5 
และ 17.9 ตามลําดับ (Elkins et al., 1997) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 74 องศาบริกซ พีเอช 4.98 
ปริมาณกรดทั้งหมด (ในรูปกรดมาลิก) 0.704 กรัม สวนปริมาณแปงมีรอยละ 2.15 โพลีแซคคาไรด
รอยละ 1.97 โปรตีน รอยละ 0.089 แสดงผลในตารางที่ 44  
 

ใยอาหารที่ละลายน้ําไดในรูปของเพคตินในไซรัปกลวยหอมทองมีปริมาณ 1.99
รอยละ เมื่อเปรียบเทียบกับไซรัปอินทผาลัม มีใยอาหารทั้งหมด 0.01-0.29องศาบริกซ (Al-Farsi et 
al., 2007) แมวา RDA จะไมไดแนะนําการบริโภคใยอาหาร แตผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ และโภชนากร
สวนใหญ จะเห็นพองตองกันวา การเพิ่มปริมาณการบริโภคใยอาหาร 25-35 กรัมตอวัน จะมี
ประโยชนตอรางกาย โดยบริโภคผลอินทผาลัม 330-460 กรัมตอวัน หรือบริโภคไซรัปกลวยหอม
ทอง 25 กรัม (1 ชอนโตะ) ซ่ึงจะไดรับใยอาหารที่ละลายน้ําได (เพคติน) 0.5 กรัม คิดเปนรอยละ 2 
ของปริมาณที่ควรบริโภคตอวัน ซ่ึงใยอาหารเปนคารโบไฮเดรทที่รางกายไมสามารถยอยได ไมใช
สารอาหารแตมีความสําคัญตอสุขภาพ โดยใยอาหารที่ละลายน้ําได เชน เมือก (mucilage) กัม เพคติน 
เฮมิเซลลูโลส เมื่อเขาไปในทางเดินอาหาร จะมีลักษณะเปนเจลเหนียว จึงทําใหเกิดการชลอการ
ปลดปลอยสารอาหารสูกระแสโลหิต จึงเปนขอดีในกรณีของ น้ําตาลกลูโคส และโคเลสเตอรอล ชวย
ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ (coronary heart disease) จึงมีการแนะนําใหบริโภคใยอาหาร
เพิ่มขึ้น การลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด โดยใยอาหารที่ละลายน้ําจะลดปริมาณโคเลสเตอรอล
ทั้งหมดและ LDL (low density lipoprotein) โคเลสเตอรอล มีรายงานวาการบริโภคใยอาหารที่ละลาย
น้ําได 1 กรัม  ที่สกัดจากขาวโอต จะลดโคเลสเตอรอล 0.045 มิลลิโมลตอลิตรและลด LDL 0.051 
มิลลิกรัมตอลิตร เชนเดียวกับการนําอาหารที่เติมกากองุนที่มีใยอาหารรอยละ 54-59 สามารถลด
โคเลสเตอรอล และ LDL ในหนูที่มีโคเลสเตอรอลสูง (hypercholesterolmic) ได (Martin-Carron et 
al., 2000) นอกจากนั้น ยังมีรายงานอีกมากมายที่พบวา การบริโภคใยอาหารสูง โดยเฉพาะใยอาหารที่
ละลายน้ําได จะชวยลดความเสี่ยงตอโรคมะเร็งตอมลูกหมากได  
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ตารางที่ 44  คุณภาพทางเคมีของไซรัปกลวยหอมจากกลวยหอมทอง 100 กรัม (น้ําหนักสด) 
 

องคประกอบทางเคมี ปริมาณ 
  พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 300.44 
  ความชื้น (กรัม) 22.1 
  โปรตีน (กรัม) 1.98 
  คารโบไฮเดรต  (กรัม) 71.6 
  เถา  (กรัม) 3.56 
  ไขมัน  (กรัม) 0.68 
  ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าํได (องศาบริกซ) 74 ± 0.0 
  ความเปนกรด-ดาง (pH) 4.98 ± 0.0 
  ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลิก (กรัม) 0.704 ± 0.037 
  น้ําตาลรวม (กรัม) 77.16 ± 8.09 
  น้ําตาลรีดิวซ (กรัม) 23.34  ± 1.12 
  น้ําตาลกลูโคส  (กรัม) 17.75 ± 0.092 
  น้ําตาลฟรุกโตส  (กรัม) 17.11 ± 0.18 
  น้ําตาลซูโครส  (กรัม) 10.99 ± 0.18 
  แปง (กรัม) 0.976 ± 0.051 
  โพลีแซคคาไรด(กรัม) 1.97 ± 0.011 
  โปรตีน  (มิลลิกรัม)   31.82 ± 0.76 
  เพคติน (กรัม) 1.21 ± 0.041 
  แทนนนิ  (กรัม) 0.294 ± 0.006 
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ไซรัปกลวยหอมทองมีโพลีฟนอล ในรูปแทนนิน 377 มิลลิกรัมตอรอยกรัม 
ซ่ึงเมื่อเทียบกับไซรัปอินผาลัม ซ่ึงมีคาระหวาง 0.01-0.29 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม (กรดแกลลิค) จะ
เห็นวามีคาสูงกวามาก ซ่ึงอินทผาลัมเปนแหลงสําคัญของสารประกอบฟนอลลิค โดยในผลสด 
(5.94-8.72 มิลลิกรัม ตอรอยกรัม) สวนในของเหลือจากการสกัดไซรัปคือ กาก (press cake) 25.39-
33.81 มิลลิกรัมตอรอยกรัม และเมื่อเปรียบเทียบกับผลไมเขตรอนอื่นๆ ที่มีโพลีฟนอลสูง ไดแก 
นอยหนา ฝร่ังและมะเฟอง (165-175, 138-178 และ 131 มิลลิกรัมตอรอยกรัม กรดแกลลิค) กลวย
สดจะมีปริมาณ 51(ในรูปของกรดแกลลิค) 44 (ในรูปของแคททีชิน) และ 52 มิลลิกรัมตอรอยกรัม 
ในสายพันธุ mas (Lim et al., 2006)  comprida และ Pacovaw (Melo et al., 2006) ตามลําดับ ซ่ึงจะ
เห็นวาจะมีปริมาณนอยกวาไซรัปกลวยหอมทอง ซ่ึงอาจจะเนื่องจาก ในขั้นตอนการผลิตไซรัป
กลวยหอมทองนั้นจะมีการใชอุณหภูมิสูงในขณะยอยเพคติน (50 องศาเซลเซียส 2 ช่ัวโมง) ใน
ขั้นตอนการยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม (100 องศาเซลเซียส 15 นาที) รวมทั้งขั้นตอนการทําน้ํา
กลวยเขมขน 40 องศาเซลเซียส 2 ช่ัวโมง ซ่ึงที่อุณหภูมิสูงจะเกิดการปลดปลอยสารโพลีฟนอล เชน 
แทนนิน ออกมา พันธะระหวางโพลีฟนอล และใยอาหาร (เซลลูโลส  เดกตริน ลิกนิน เพคติน โอลิ
โกแซคคาไรด หรือ กลูแคน) ถูกตัดออก (Maillard and Berset, 1995)  ซ่ึงโพลีฟนอลนับเปนสารที่มี
ประโยชนตอการควบคุมการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจ(cardiovascular disease) และมะเร็ง จึงถูก
นํามาใชเปนสารออกฤทธิ์ (bioactive) มีศักยภาพในการนํามาใชเปนสารที่ชวยรักษาสุขภาพให
แข็งแรง ผลการทดลองพบวา เมื่อนํากากจากผลองุนซึ่งมีทั้งใยอาหารและโพลีฟนอล สามารถลด
ปริมาณโคเลสเตอรอลและ LDL ในเลือกของหนูที่มีโคเลสเตอรอลสูงได 

 
ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนในไซรัปกลวยหอมทอง (ตารางที่ 45 ) จะเห็นไดวา 

กรดอะมิโนที่มีปริมาณมากกวาชนิดอื่นๆไดแก กรดกลูตามิค ฮีสติดีน ลูซีนวาลีน และกรดแอสพาติก 
(170, 170, 150, 140 และ 100 มิลลิกรัมตอ100 กรัม ตามลําดับ) เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาของ 
Elkins et al. (1997) ที่ไดวิเคราะหองคประกอบของน้ําสับปะรดเขมขน (72.7 องศาบริกซ) แชแข็ง
จํานวน 54 ตัวอยาง ที่มีจําหนายทั่วโลก ในชวงเวลา 3 ป (2536-2538) พบวากรดอะมิโนสวนใหญจะมี
ปริมาณนอยกวาไซรัปกลวยหอมทอง ยกเวนไทโรซีนในน้ําสับปะรดเขมขน (20 มิลลิกรัมตอ100 
กรัม) จะมีมากกวาไซรัปกลวยหอมทอง (10 มิลลิกรัมตอ100 กรัม) สวนกรดอะมิโนที่มีปริมาณ
ใกลเคียงกันไดแก ซีรีน และ อลานีน (80 และ 50 มิลลิกรัมตอ100 กรัม)) ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวอยางน้ําผ้ึงพบวาไซรัปกลวยหอมทองมีปริมาณกรดอะมิโนมากกวาเกือบทุกชนิด 
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ตารางที่ 45  ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนในไซรัปกลวยหอมจากกลวยหอมทอง 

 

กรดอะมิโน ปริมาณ (มิลลิกรัมตอ100 กรัมน้ําหนักสด) 
        วาลีน  190 
        กรดกลูตามิค  170 
        ฮีสติดีน  170 
        ลูซีน  150 
        ไทโรซีน  100 
        กรดแอสพาติก  100 
        ซีรีน  80 
        อารจินีน  70 
        อลานีน  50 
        ไกลซีน  40 
        ไลซีน  40 
        ธรีโอนิน 30 
        โพรลีน  30 
        ไอโซลูซีน  20 
        เฟนนวิอลานีน  20 
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ผลการวิเคราะหชนิดและปรมิาณวิตามนิในไซรัปกลวยหอมทอง 100 กรัม มี
ปริมาณ วิตามนิ บี1 (ไธอามิน) 10.05 มิลลิกรัม วิตามินบ2ี (ไรโบฟลาวนิ) 0.01 มิลลิกรัม วิตามินบี 3 
(ไนอาซิน) 0.58 มิลลิกรัม วิตามินบี 6 (ไพริดอกซีน) นอยกวา 0.05 มิลลิกรัม วิตามินซ ี(กรด
แอสคอบิค) นอยกวา 0.05 มิลลิกรัม (ตารางที่ 46)  

 
ตารางที่ 46  ชนิดและปริมาณวิตามนิและแรธาตุในไซรปักลวยหอมจากกลวยหอมทอง 

 
วิตามินและแรธาตุ ปริมาณ (มิลลิกรัมตอ100 กรัมน้ําหนักสด)   

วิตามินตางๆ  
     วิตามิน บ1ี(ไธอามิน)   0.05 
     วิตามิน บี2 (ไรโบฟลาวิน)  0.01 
     วิตามิน บ3ี (ไนอาซิน)  0.58 
     วิตามิน บ6ี (ไพริดอกซีน)  < 0.05 
     วิตามิน ซี (กรดแอสคอบิค) < 0.05 
แรธาตุตางๆ  
    โพแตสเซียม  15.113 
    แมกนีเซยีม 0.789 
    ฟอสฟอรัส 0.406 
    แคลเซียม 0.083 
    โซเดียม 0.008 
    เหล็ก 0.008 

 
ในจํานวนแรธาตุทั้งหมดในไซรัปกลวยหอมทอง โปแตสเซียมจะมีปริมาณ

สูงสุด 1511.3 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม  รองลงมาคือ แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และแคลเซียม (78.9, 
40.6 และ 8.3 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ)  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้ออินทผาลัม ซ่ึงนับเปน
แหลงสําคัญของแรธาตุ ซ่ึงจะเห็นวามีปริมาณโปแตสเซียมและแมกนีเซียม 603-742, 60.9-72.6 
นอยกวาไซรัปกลวยหอมทอง แตปริมาณ ฟอสฟอรัส และแคลเซียมมากกวาคือ 59.3-74 และ 55-
84.7 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมตามลําดับ โดยอินทผาลัมนับเปนผลไมที่มีธาตุเหล็กสูง (0.58-1.09 
มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) ซ่ึงไซรัปกลวยหอมทองมีปริมาณใกลเคียงกันคือ 0.8 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม 
ซ่ึงคุณคาทางโภชนาการ 
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ของแรธาตุในอินผาลัมนับวามีปริมาณสูงอยางมีนัยสําคัญ (Al-Farsi et al., 2005) เมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณแรธาตุกับน้ําผ้ึงจากแหลงตางๆ ( Merin et al., 1998) พบวา โปแตสเซียม แมกนีเซียม 
ฟอสฟอรัส แคลเซียม และเหล็ก (42-108, 1.65-5.3, 3.7-15, และ 0.25-0.27 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม 
ตามลําดับ) มีปริมาณนอยกวาไซรัปกลวยหอมทอง โดยมีปริมาณแคลเซียมใกลเคียงกัน (2.3 -11 
มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) การรับประทานไซรัปกลวยหอมทอง 100 กรัม จะไดรับโปแตส เซียม 
แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม และเหล็ก (รอยละ 43.18 19.65, 4.06  0.83 และ 4.44รอยละของ
คาที่ควรจะไดรับตอวันของผูใหญ ตามลําดับ) แสดงในตารางที่ 46 ซ่ึงการที่ไซรัปกลวยหอมทองมี
ปริมาณโปแตสเซียมสูง แตโซเดียมต่ํา จึงเปนที่ตองการของผูที่มีปญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง 
(Hypertension) โดยโปแตสเซียมจะชวยควบคุมภาวะสมดุลยของของเหลวในกระแสเลือด และเยื่อ
เซลล รวมทั้งเปนสวนสําคัญในการสังเคราะหโปรตีนและสรางกลามเนื้อ 
 

 ค. คุณภาพทางจุลินทรีย  
 

       พบวามีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดนอยกวา 10 โคโลนีตอกรัม มีจํานวนยีสตและ
รา  นอยกวา 10 โคโลนีตอกรัม  เนื่องจากไซรัปกลวยหอมมีความเขมขนของน้ําตาลสูง(74 องศา 

บริกซ) มีคาวอเตอรแอคติวิตี้ลดลง มีผลยับยั้งกรเจริญของจุลินทรีย และการทํางานของเอนไซม ทํา
ใหมีความเสถียรทางเคมี เชื้อจุลินทรียจึงไมสามารถเจริญได (Belitz and Grosch, 1999)   
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7.  ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง 
 
      ผลการเก็บรักษาผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองที่อุณหภูมิตางกัน 4 สภาวะ คือ 25, 35, 
45 และ 55  องศาเซลเซียส  โดยที่อุณหภูมิ 25 และ 35 องศาเซลเซียส  ตรวจสอบทุก 2 สัปดาห  ที่ 
45  องศาเซลเซียส  ทุกสัปดาหเปนเวลา 8 สัปดาหและที่ 55 องศาเซลเซียส ทุก 2 วัน เปนเวลา 2 
สัปดาห (ภาพที่ 18) โดยการตรวจสอบคุณภาพเปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมที่บรรจุในถุง
อะลูมิเนียมฟอรยขนาด 18 x 12 เซนติเมตร ที่เก็บไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ผลการวิเคราะห
คุณภาพมีดังนี้ 
 

7.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ 
 
                               การวัดคาสี 

 
                               การที่ผลิตภัณฑน้ําผลไม หรือน้ําผลไมเขมขนรวมทั้งไซรัปกลวยหอมทองเมื่อ
เก็บรักษาจะมีสีเขมขึ้น สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยการวัดคาความใสโดยการวัดคา
เปอรเซ็นตแสงสองผานที่ 670 นาโนเมตร (T670)  และคาความสวาง (L*) แสดงในภาพที่ 19 ก และ 
ข จะเห็นไดวา มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากที่อุณหภูมิสูง โดยที่ 55  องศาเซลเซียส  จากคาความใส
เร่ิมตน 87.48  ในเวลา 2 สัปดาหคาลดลงเหลือ 12.57  ในทํานองเดียวกันคาความสวางเริ่มตน 91.26 
ในเวลา 2 สัปดาหคาลดลงเหลือ 2.55 สวนที่ อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียสการลดลงชากวาโดยในเวลา 
6 สัปดาห คาความใสและคาความสวางเหลือ 20.24 และ 8.94 ตามลําดับ สําหรับที่อุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซียสในเวลา 10 สัปดาห คาลดลงเหลือ 59.67  และ 44.53 ตามลําดับ และที่ 25 องศาเซลเซียส มี
การเปลี่ยนแปลงนอยมากในเวลา10 สัปดาห คาลดลงเหลือ 76.56  และ73.74 ตามลําดับ จะเห็นได
วาการเปลี่ยนแปลงคาความใส มีแนวโนมในลักษณะเดียวกับคาความสวางโดยทั้งสองคามีคา
ระหวาง 0-100 ถามีคาใกล 100 แสดงวาวัตถุนั้นมีความสวางมากถา มีคาใกล 0 แสดงวาวัตถุนั้นมีสี
ดํา โดยจะไมพบการเปลี่ยนแปลงของตัวอยางควบคุมที่เก็บไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ซ่ึง
สอดคลองกับผลการติดตามคา ความสวาง (Hunter L-value) ของน้ําเกรฟฟรุตที่เก็บรักษาไวเปน
เวลา 15 สัปดาห โดย Lee and Nagy (1998) พบวา จากคาเริ่มตน 33 จะลดลงตามลําดับ คือ 31.1 (20 
องศาเซลเซียส) 29.9 (30 องศาเซลเซียส) 21.2 (40 องศาเซลเซียส)  และ 20.0 (50 องศาเซลเซียส) 
โดยที่ 50 องศาเซลเซียสจะมีสีขมที่สุด คาความสวางลดลงประมาณ รอยละ 64.3   
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ภาพที่ 18  ผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตางๆ (ก) ตัวอยางควบคุม -

20 องศาเซลเซียส (ข) 25 องศาเซลเซียส (ค) 35 องศาเซลเซียส ตรวจสอบทุก 2 สัปดาห 
(ง) 45 องศาเซลเซียส ทุกสัปดาห เปนเวลา 10 สัปดาห และ (จ) 55 องศาเซลเซียสทุก 2 
วัน เปนเวลา 2 สัปดาห  

(ก) 

(ข) 

(ค) 

(ง) 

(จ) 
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 ภาพที่ 19   ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาไซรัปกลวยหอมทองที่อุณหภูมิ -20  25 35 45 และ 55 
องศาเซลเซียส ตอการเปลี่ยนแปลง (ก) คาแสงสองผานที่ 670 นาโนเมตร(T670) (ข) คา
ความสวาง(L*) และ (ค) คาสีแดง a*  

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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ภาพที่ 20  ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงไซรัปกลวยหอมทองที่อุณหภูมิ -20  

25 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส (ก) คาสีในระบบ CIE b* (ข) คาความแตกตางของสี ΔE* 
และ (ค) คาการดูดกลืนแสงที่ 420 นาโนเมตรของไซรัปกลวยหอมทอง  

 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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การเก็บรักษาผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองที่สภาวะเรงที่อุณหภูมิ 45 และ 55 
องศาเซลเซียส มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาสีแดง-เขียว และ คาสีเหลือง-น้ําเงิน (a*และ b*) เร็วมาก
ดัง โดยคาสีแดง-เขียวแสดงในภาพที่ 19 ค เร่ิมตนจาก -4.58 เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 1 และ 2 สัปดาห
อุณหภูมิ 45 และ 55 องศาเซลเซียส เปน 45.13 และ 44.53 ตามลําดับ จากนั้นที่อุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียส จะลดลงอยางรวดเร็วเหลือ 23.41 ในเวลา 2 สัปดาห สวนที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จะ
คอยๆลดลงเหลือ 34.8 ในเวลา 6 สัปดาห ซ่ึงตางจากที่ 25 และ 35 องศาเซลเซียส คาสีแดงจะคอยๆ
เพิ่มขึ้นในเวลา 10 สัปดาหมีคา 12.27 และ 43.84 ตามลําดับ สําหรับคาสีเหลือง แสดงในภาพที่ 20 ก 
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงในทํานองเดียวกันแตจะเร็วกวาคือ เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 4 วัน และ 1 สัปดาห ที่
อุณหภูมิ 45 และ 55 องศาเซลเซียส 101.61 และ 93.93 ตามลําดับ จากนั้นจึงลดลงอยางรวดเร็ว
ต่ําสุดที่2 และ 6 สัปดาห มีคา 6.31 และ 15.09 ตามลําดับโดยที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส คาสีแดง
จะคอยๆเพิ่มสูงสุดที่ 4 สัปดาห (98.65) จึงคอยๆลดลงเหลือ 61.49 ใน 10 สัปดาห สวนที่ 25 องศา
เซลเซียส ในเวลา 10สัปดาห คาสีเหลืองยังคอยๆเพิ่มขึ้นถึง 12.27   

 

สวนการเปลี่ยนแปลงคา ΔE* ซ่ึงหมายถึงคาความแตกตางของสีตัวอยางกับสี
มาตรฐานไดจากความแตกตางของคาความสวางกับคาความเปนสีแดง-เขียว ความเปนสีเหลือง-น้ํา

เงินนั้นพบวาที่อุณหภูมิ 45 และ 55 องศาเซลเซียส มีการเปลี่ยนแปลงคา ΔE* เร็วมาก โดยคาจะ
เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 4 วัน และ 2 สัปดาห มีคา 94.21 และ 93.56 ตามลําดับ หลังจากนั้นจะไมคอย

เปลี่ยนแปลง สวนที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส คา ΔE* จะคอยๆเพิ่มสูงสุดที่ 6 สัปดาห (92.4) แลว

จึงคอยๆลดลงเหลือ 89.08 ในเวลา 10 สัปดาห และที่ 25 องศาเซลเซียสในเวลา 10 สัปดาห คา ΔE* 
ยังคอยๆเพิ่มขึ้นมีคา 78.61 (แสดงในภาพที่ 20 ข)  
 

คาการดูดแสงที่ 420 นาโนเมตร (A420) เปนคาที่ใชวัดสีที่เกิดจากปฏิกิริยาสีน้ําตาล
(Browning index) (Rai  et al., 2004 และ Youn et  al., 2004) ดังแสดงในภาพที่ 20 ค จะเห็นไดวา ที่
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคารวดเร็วจากคาเริ่มตน 0.497 ใน 1 สัปดาห 
เพิ่มขึ้นเปน 3.645 โดยจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอยมีคา 3.922  ที่ 2 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 45และ35องศา
เซลเซียส ใน 1 สัปดาห เพิ่มขึ้นเปน 2.478 และ 2.221 ตามลําดับ โดยจะเพิ่มขึ้นชาๆมีคา 3.938 ใน 6 
สัปดาห และ3.852 ใน 10 สัปดาหตามลําดับ สวนที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสจะมีการเปลี่ยนแปลง
ชาที่สุด โดยมีคา 2.645 ใน 10 สัปดาห จะเห็นไดวาเมื่อเก็บไวนานขึ้นและที่อุณหภูมิสูงขึ้นคาจะเพิ่ม
เร็วขึ้นตามลําดับ 
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การเก็บรักษาผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองจะเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลที่ไมมีสาเหตุ
จากเอนไซมเนื่องจากองคประกอบของไซรัปกลวยหอมทองมีน้ําตาลและโปรตีนโดยการเปลี่ยนสี
เปนผลมาจากการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด  ระหวางหมูคารบอนิลของน้ําตาลรีดิวซ่ิงและหมูอะมิโน
ของโปรตีน  ซ่ึงนําไปสูการเกิดเม็ดสีน้ําตาลของเมลานอยดิน และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน
กล่ินและกลิ่นรสในผลิตภัณฑอีกดวย 
  
 

       7.2   การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
             
                 ก.  การวัดคาความเปนกรด-ดาง และการตรวจสอบปริมาณกรด 
 

                                   ผลการเปลี่ยนแปลงคาพีเอชของไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บไวที่ระยะเวลา
ตางๆ มาวัดคา ดวยเครื่อง pH meter และไตเตรตเพื่อหาปริมาณกรด จะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลง
ในทํานองเดียวกับคาทางกายภาพ คือที่อุณหภูมิสูงจะมีอัตราการเปลี่ยแปลงสูงจากคาพีเอชเริ่มตน 
4.91 จะมีคาลดลงเปน 4.65 ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส (ในเวลา 2 สัปดาห) 45 องศาเซลเซียส (ใน
เวลา 6 สัปดาห) เปน 4.65 สวนที่อุณหภูมิ 35 และ 25 องศาเซลเซียส (ในเวลา 10 สัปดาห) มีคา 4.73 
และ 4.75 ตามลําดับ  สําหรับปริมาณกรดทั้งหมดดังแสดงในภาพที่ 21 โดยเริ่มตนที่ปริมาณรอยละ 
1.092 ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส (ในเวลา 2 สัปดาห) 45 องศาเซลเซียส (ในเวลา 6 สัปดาห) มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 1.685 และ 1.709 ตามลําดับ สวนที่อุณหภูมิ 35 และ 25 องศาเซลเซียส 
(ในเวลา 10 สัปดาห) มีปริมาณเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 1.564 และ 1.388 ตามลําดับ 
 

                 ปริมาณกรดที่เพิ่มมากขึ้นหลังการเก็บรักษาเนื่องจากปฏิกิริยาเมลลารดซึ่งผล
ของปฏิกิริยาจะมีกรดเกิดขึ้นหลายชนิดทําใหปริมาณกรดทั้งหมดสูงขึ้นและคาพีเอชลดลง 
(Fennemma, 1996) ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ Carabasa-Giribet and Ibarz-bibos (2000) ที่พบวา
ปฏิกิริยาเมลลารดที่เกิดขึ้นในตัวอยางจําลองที่ใชกรดอะมิโนและน้ําตาลรีดิวซ เมื่อใหอุณหภูมิสูง
เปนเวลานานพีเอชจะลดลง โดย Beck et al. (1990) อธิบายวาปฏิกิริยาของ Amines จะเกิดเปนสาร
ที่ทําใหความเปนเบสลดลง และจากการสลายตัวของน้ําตาลเปนกรด ซ่ึง Trifiro et al. (1990) ได
อธิบายวา เกิดการรวมตัวระหวางหมูคารบอนิลของกรดอะมิโนและน้ําตาล ทําใหเกิดสภาวะเปน
กรดเพิ่มขึ้น 
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ภาพที่ 21  ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไซรัปกลวยหอมทองที่  

เก็บไวที่อุณหภูมิตางๆเปนเวลา 2 ถึง 8 สัปดาห 
 

  ข.  การวิเคราะหปริมาณสารประกอบเฟอรฟูรอล 
 
         การวิเคราะหปริมาณสารประกอบเฟอรฟูรอลในรูปของ 5-ไฮดรอกซีเฟอรเมธิวฟู
รอล (HMF) ของผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บรักษาไวที่ระยะเวลาตางๆ โดยปฏิกิริยาการ
เกิดสี (Colorimetric reaction) ตามวิธีการของ Standefer and Eaton (1983) ขั้นตอนการตรวจ
วิเคราะหแสดงในภาคผนวก ข ปริมาณ HMF ดังแสดงในภาพที่ 22 เร่ิมตนที่ 0.06 มิลลิโมลตอกรัม 
ตัวอยางควบคุมเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส มีปริมาณไมเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาของการ
เก็บรักษา 10 สัปดาห โดยที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสหลังจากเก็บไว 2 สัปดาห จะมี HMF เพิ่มขึ้น 
เปน 11.58 มิลลิโมลตอกรัม ที่ 45 องศาเซลเซียสในเวลา 6 สัปดาหเพิ่มขึ้นเปน 8.547 มิลลิโมลตอ
กรัม สวนที่อุณหภูมิ 35 และ 25 องศาเซลเซียส จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปน 4.51 และ 1.13 มิลลิโมลตอ
กรัม หลังจาก 10 สัปดาห จะเห็นไดวา ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นอัตราการเพิ่มของปริมาณ HMF จะเร็วมาก 
สอดคลองกับการทดลองของ Lee and Nagy (1998) เมื่อเก็บน้ําเกรฟฟรุตไวที่อุณหภูมิ -10 องศา
เซลเซียส ปริมาณ HMF ไมเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเปน 20 องศาเซลเซียส ปริมาณ HMF เพิ่มขึ้น
เล็กนอย โดยที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีปริมาณ HMF มากกวา 2.9 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
หลังจากเก็บไว 15 สัปดาห สวนที่ 50 องศาเซลเซียสมีปริมาณเพิ่มเปน 10.2 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
ในเวลาเพียง 3 สัปดาห Wang et al. (2005) ไดศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บน้ําแค
รอทเขมขน  
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พบวาปริมาณ HMF ที่เกิดขึน้มีสัมพันธกบัคาสีน้ําตาล (Browning Index, A420) โดยพบวาอณุหภมูิ
สูง 25 และ 37 องศาเซลเซียส มีผลอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณของ
น้ําตาลทั้งหมด ซูโครส กลูโคส ฟรุคโตส พีเอช HMF และคาสีน้ําตาล 

  
                                             
 
ภาพที่ 22  ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณไฮดรอกซีเฟอรเมธิวฟูรอล  

(HMF) ในไซรัปกลวยหอม ทองที่เก็บไวที่อุณหภูมิตางๆเปนเวลา 2 ถึง 8  สัปดาห 
 

                  การเปลี่ยนแปลงคาความใส (T670) คาความสวาง (L*) ปริมาณ HMF และ
ปริมาณ กรด ของไซรัปกลวยหอมทองในระหวางการเก็บรักษาไวเปนเวลา 2 ถึง 10 สัปดาห ที่
อุณหภูมิ 25 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 21 และ 22 ตามลําดับ) ซ่ึงคาที่วัดไดนี้จะใช
สําหรับวิเคราะหจลศาสตรของการเกิดสีน้ําตาลและการคาดคะเนอายุการเก็บรักษาไซรัปกลวยหอม
ทอง ซ่ึงจุดสุดทายของอายุการเก็บรักษาที่ยังยอมรับไดมีคา A420 ≤ 3.124 คาสีแดง (a*) ≤ 34.51 และ
ปริมาณ HMF ≤ 2.75 มิลลิโมลาร ซ่ึงไดจากการทดสอบการยอมรับในคุณลักษณะดานสีและกลิ่น
ของผูบริโภค (ผลในขอ 7.5)  

 
                 ในการติดตามการเกิดสีน้ําตาลที่เกิดขึ้นในไซรัปกลวยหอมทองระหวางการเก็บ

รักษา โดยเลือกโมเดลที่เหมาะสม พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) จากการวิเคราะหรี
เกรสชั่นไดคาอัตราเร็วคงที่ (k) จากคาความชัน พบวาการเปลี่ยนแปลงคาความใส และความสวาง 
(ภาพที่ 23 ก และ ข ตามลําดับ) การเพิ่มขึ้นของปริมาณ HMF และปริมาณกรด (ภาพที่ 24 ก และ ข 
ตามลําดับ) สามารถอธิบายการเกิดสีน้ําตาลวาเปนปฏิกิริยาระดับศูนยโดยการวิเคราะหรีเกรสชั่น 
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ภาพที่ 23  ปฏิกิริยาอันดับศูนยของการลดคาคุณภาพเชิงแสงของไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บไวที่  
อุณหภูมิ 25  35  45 และ 55 องศาเซลเซียส (ก) คาความใส (T670) (ข) คาความสวาง (L*) 

(ข) 

(ก) 
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ภาพที่ 24  ปฏิกิริยาอันดับศูนยของการเพิ่มขึ้นของไฮดรอกซีเฟอรเมธิวฟูรอลและกรด 

ไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส  (ก) 
ปริมาณไฮดรอกซีเฟอรเมธิวฟูรอล (HMF) (ข) ปริมาณกรด 

 
 

(ก) 

(ข) 
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ของคาความใส และความสวาง ที่ระยะเวลาตางๆจะทําใหความสัมพันธในลักษณะเสนตรง มีคา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) > 0.95 จากคาความชันของแตละเสนกราฟจะแสดงการลดลงของคา
ความใส ความสวาง การเพิ่มขึ้นของปริมาณ HMF และปริมาณกรด สามารถหาคาอัตราเร็วคงที่ของ
ปฏิกิริยา (k) ไดจากสมการเสนตรง (รีเกรสชั่น) แสดงการเปลี่ยนแปลงของไซรัปกลวยหอมทองที่
เก็บรักษาไวที่  ระยะเวลาตางๆของแตละอุณหภูมิ จากสมการArrhenius สารถคํานวณคาพลังงาน
กระตุน (Ea) และคา Temperature quotients (Q10)จากสมการที่ (1) และ (2) 

 
k  =  k0

-Ea/RT        ( 1) 

 k = rate constant (week-1)  
 k0 = pre-exponential factor (week-1) 
 Ea = activation energy (kcal mol-1) 
    R = gas constant (8.314 j mol-1) 
 T = absolute temperature (°K) 
ln k =  Ea/RT + k0 
 
Q10 =  [K2/K1]10/T2-T1      (2) 
 K1 = rate constant at T1 
 K2 = rate constant at T2 
 T1,T2 = absolute temperature (°K) 
 
จากกราฟระหวางคาลอกของคาอัตราเร็วคงที่ (ln k) และสวนกลับของอุณหภูมิ (1/T)(องศา 

เคลวิน) จะสามารถหาคาความชันไดเทากับ Ea/R แลวนํามาคํานวณหาคาพลังงานกระตุน (Ea) ที่
อุณหภูมิตางๆได จากคาความชันจะเห็นวาความใส และความสวาง ลดลงระยะตามเวลา(ภาพที่ 25 
ก และ ข) โดยปริมาณ HMF และปริมาณกรดจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา (ภาพที่ 26 ก และ ข) การเกิด
สีน้ําตาลเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้น สามารถอธิบายไดจากคาพลังงานกระตุนและคา Q10 ของ
ความใส ความสวาง ปริมาณ HMF และปริมาณกรด โดยจะเห็นไดวา ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจะเกิดเร็วกวาที่ 45 35 และ 25 องศาเซลเซียส ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากคา
พลังงานกระตุน (ตารางที่ 47) จะเห็นไดวาปริมาณกรดมีคาพลังงานกระตุน(15.13 kcal mol-1) ซ่ึงมี
คาต่ําสุด แสดงวามีการเปลี่ยนแปลงงายที่สุด เนื่องจากในการเกิดปฏิกิริยาจะใชคา 
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ภาพที่ 25  Arrhenius plot ของคาคุณภาพเชิงแสงของไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25  
35  45 และ 55 องศาเซลเซียส(ก) คาความใส (T670) (ข) คาความสวาง (L*) 

 
 

(ข) 

(ก) 
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ภาพที่ 26   Arrhenius plot ของคาคุณภาพเชิงแสงของไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25  
35  45 และ 55 องศาเซลเซียส (ก) ปริมาณไฮดรอกซีเฟอรเมธิวฟูรอล (HMF) และ (ข) คา
ความเปนกรด (Acidity) 

 

(ก) 

(ข) 
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พลังงานกระตุนนอยที่สุด ถัดมาคือคาความสวาง ความใส และปริมาณ HMF (20.64, 22.17 และ 
25.89 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดลองของ Saenz et al.( 1993) ที่คาพลังงานกระตุนของ 
คาความสวาง (L*) ในน้ําแครอทเขมขนมีคาระหวาง 6.67- 28.99 kcal mol-1 และจากผลของการ
ทดลอง Ibarz et al. (1999) คาพลังงานกระตุนของคาความสวาง (L*) ในเนื้อแพรบด มีคา 18.3 kcal 
mol-1  
 

  เมื่อพิจารณาความไวของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจากคา Q10 ซ่ึงเปนคาที่
แสดงใหเห็นวาปฏิกิริยาเกิดไดเร็วที่อุณหภูมินั้นๆมากกวาที่อุณหภูมิต่ําลงมา 10 องศาเซลเซียส 
ดังนั้นจึงแสดงอัตราการเปลี่ยนอัตราเร็วของอุณหภูมิที่สูงขึ้นไป 10 องศาเซลเซียส (Robertson, 
1993) การเพิ่มอุณหภูมิทําใหอัตราเร็วของการเกิดสีน้ําตาลเร็วขึ้น จะเห็นไดวาปริมาณ HMF มีอัตรา
การเปลี่ยน แปลงสูงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมากที่สุด 3.16-4.5 ถัดมาคือ คาความใสและคาความสวาง 
(3.06-3.36 และ 2.51-3.27 ตามลําดับ) โดยการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดจะมีความไวของการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมินอยที่สุด (1.63-3.0) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองของ Bostan and 
Boyacioglu (1997) ในแบบจําลอง glucose syrup ของ จะเห็นวา อัตราเร็วของปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้น
จาก 2 เปน 3 เทาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 10 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในอาหารที่มี fructose อาจมีอัตรา
เพิ่มขึ้นจาก 5 เปน 10 เทา ที่ทุก 10 องศาเซลเซียสที่เพิ่มขึ้น ถาความเขมขนของน้ําตาลสูงขึ้นอัตรา
การเปลี่ยนแปลงยิ่งเร็วขึ้นตามลําดับ (DeMan, 1990) ซ่ึง Hanover (1982) รายงานไววาอัตราการเกิด
สีน้ําตาลในอาหารที่ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ โดยมีคา Q10 เทากับ 2 ถึง 3 ซ่ึงจะเห็นวาสอดคลองกับการ
ทดลองนี้ Q10 มีคาเทากับ 1.6-4.53 เทา มีการเพิ่มเร็วมากขึ้นที่อุณหภูมิ 45-55 องศาเซลเซียส ใน
ตารางที่ 47 เชนเดียว กับผลการทดลองของ Bostan ที่อุณหภูมิสูงขึ้น10 องศาเซลเซียส (45-55 องศา
เซลเซียส) อัตราเร็วของปฏิกิริยาจะมีคาสูงขึ้น 1.4 - 2.5 เทา เปนที่รูกันวาปฏิกิริยาเมลลารดจะเกิด
เร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (Balies, 1982) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสี (Pettriella et al., 1985) และ
ทําใหอายุการเก็บรักษาสั้นลง จากผลการศึกษาของ Bostan and Boyacioglu (1997) พบวา glucose 
syrup มีคาพีเอช 5.0 ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษา 11.5 สัปดาห โดยที่อุณหภูมิ 
45 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษามากขึ้นคือ 17.3 สัปดาห ซ่ึงชนิดและความเขมขนของน้ําตาล
รีดิวซในอาหารเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตออัตราเร็วของการเกิดปกิกิริยาสีน้ําตาลที่ไมเกี่ยวของกับ
เอนไซม (Bostan and Boyacioglu, 1997)   
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ตารางที่ 47  จลนศาสตรของการเปลี่ยนแปลงคาความใส (รอยละT670) คาความสวาง (L*) ปริมาณ 

HMF และปริมาณกรด ในไซรัปกลวยหอมทอง* 
 

 
หมายเหตุ  * ตัวเลขในวงเล็บเปนคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 ) 

คาปจจัย 
อุณหภูมิ  

(° C) 
- ln k 

Ea 
(kcal mol-1) 

Q10 

25-35° C 35-45° C 45-55°C 
ความใส  
  (T670) 

25 
35 
45 
55 

0.1844 (0.9660) 
1.3014 (0.9624) 
2.4822 (0.9838) 
3.6945 (0.9752) 

22.12  
(0.9965) 

3.056 3.056 3.361 

ความสวาง 

( L*) 
25 
35 
45 
55 

0.6008 (0.9252) 
1.7351 (0.9938) 
2.6557 (0.9890) 
3.8401 (0.9723) 

20.64 
 (0.9978) 

3.109 2.511 3.269 

HMF 

(mmol/g) 

25 
35 
45 
55 

-2.2867 (0.9477) 
-0.7754 (0.9829) 
-0.3738 (0.9931) 
-1.7892 (0.9845) 

25.98  
(0.9977) 

4.532 3.156 4.118 

ปริมาณ 
กรด (%) 

25 
35 
45 
55 

-3.6119 (0.9476) 
-3.1236 (0.9515) 
-2.3549 (0.9519) 
-1.257 (0.9555) 

15.13  
(0.9602) 

1.630 2.157 2.998 
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                     7.3  การวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
   
              ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบเชิงพรรณนา (Descriptive  
analysis)  โดยการใหคะแนนความเขมในลักษณะผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวย  สี กล่ินกลวย กล่ินรส
กลวย   กล่ินแปลกปลอม  กล่ินรสแปลกปลอม โดยผูทดสอบที่ผานการฝกฝน (Trained  Panels)  
จํานวน  7 คน     ทดสอบตัวอยางผลิตภัณฑที่เก็บรักษาไวที่ระยะเวลาตางๆ เปรียบเทียบกับตัวอยาง
ควบคุม นําคาที่ไดไปวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ (แสดงผลในตารางผนวกที่ 4 ถึง 6) พบวา
ตัวอยางผลิตภัณฑที่เก็บรักษาไวมีคุณสมบัติแตกตางจากตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p< 0.05)  โดยคาสี มีความแตกตาง ในเวลา 6, 4, 1 สัปดาห และ 2 วัน ที่อุณหภูมิ 25 35 45 และ 55 
องศาเซลเซียส ตามลําดับ สวนกลิ่นกลวยผูทดสอบพบความแตกตางในเวลา 4, 4, 1 สัปดาห และ 4 
วัน ที่อุณหภูมิ 25 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส ตามลําดับโดยกลิ่นรสกลวยพบความแตกตางใน
เวลา 4, 4, 2 สัปดาห และ 2 วัน ที่อุณหภูมิ 25 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส ตามลําดับ โดยผูทดสอบ
พบความแตกตางของกลิ่นแปลกปลอมในเวลา 6, 4, 1 สัปดาห และ 2 วัน ที่อุณหภูมิ 25 35 45 และ 
55 องศาเซลเซียส ตามลําดับ และพบความแตกตางของกลิ่นรสแปลกปลอมในเวลา 8, 4, 2 สัปดาห 
และ 4 วัน ที่อุณหภูมิ 25 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส ตามลําดับ จึงถือวาคุณภาพของผลิตภัณฑมี
การเปลี่ยนแปลง จะเห็นไดจากกราฟใยแมงมุมภาพที่ 23 และ 24 โดยที่อุณหภูมิสูงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด ซ่ึงคาสี กล่ินแปลกปลอมและกลิ่นรสแปลกปลอมจะเพิ่มขึ้น สวนปริมาณ
กล่ินกลวย และ กล่ินรสกลวยจะลดลงตามลําดับ มีแนวโนมไปในทางเดียวกันที่ทุกอุณหภูมิ  
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ภาพที่ 27  กราฟใยแมงมุมของคะแนนความเขมเฉล่ียคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบ

เชิงพรรณนาของไซรัปกลวยหอมที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25 และ 35 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 
2  ถึง 10 สัปดาห 
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ภาพที่ 28  กราฟใยแมงมุมของคะแนนความเขมเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบ  

เชิงพรรณนาของไซรัปกลวยหอมที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ถึง 6 
สัปดาห และ 55 องศาเซลเซียสเปนเวลา 2 วัน ถึง 14 วัน 
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  จากการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรียของผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมที่เก็บใน
อุณหภูมิ  25 และ 35 องศาเซลเซียส  เปนเวลา  10  สัปดาห 45 และ 55 องศาเซลเซียสเปนเวลา 6 
และ2 สัปดาหตามลําดับ พบวา  การเก็บไซรัปกลวยหอมในทั้ง 4  สภาวะมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมด
ไมเปลี่ยนแปลง  โดยพบอยูในชวง  2.5 x 102 ถึง 7.0 x 103  โคโลนีตอกรัม สวนปริมาณยีสตและรา 
พบนอยกวา 10 โคโลนีตอกรัมในทั้ง  4  สภาวะ (ตารางที่ 48) 
 
ตารางที่ 48  คุณภาพทางจุลินทรียของไซรัปกลวยหอมที่เก็บในอุณหภูมิ 25  35  45 และ55 องศา

เซลเซียส 
 

ครั้งท่ี 
จุลินทรียทั้งหมด (โคโลนีตอกรัม) ยีสตและรา (โคโลนีตอกรัม) 

25 °ซ 35 ° ซ 45 °ซ 55 °ซ 25 °ซ 35 °ซ 45 °ซ 55 °ซ 

0 5.0 x 103 3.0 x 103 5.0 x 103 2.0 x 103 < 10 < 10 < 10 < 10 
1 7.0 x 103 3.0 x 103 4.0 x 102 9.0 x 102 < 10 < 10 < 10 < 10 
3 2.6 x 103 1.6 x 103 7.5 x 102 1.4 x 103 < 10 < 10 < 10 < 10 
4 2.1 x 103 3.1 x 103 4.1 x 103 2.5 x 102 < 10 < 10 < 10 < 10 
6 2.5 x 102 3.5 x 102 7.0 x 103 9.5 x 102 < 10 < 10 < 10 < 10 
7 4.6 x 103 1.6 x 103 2.0 x 102 8.5 x 102 < 10 < 10 < 10 < 10 

 
      7.5  ผลการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑไซรัปหลังการเก็บรักษา 

 
              การวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการประเมินคาทางประสาทสัมผัส 
ผลการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคในผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บไวที่ระยะเวลาตางๆ 
ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสทําใหมีระดับของความเขมของสีและกลิ่นตางกัน (แสดงในภาพที่ 29) 
โดยมีคาปจจัยคุณภาพจากการวัดคาสีและการวิเคราะหคาเคมี ในตารางที่ 49 โดยตัวอยางที่ 1 ถึง 4  
พบวาคาสีที่เปนดัชนีช้ีการเกิดสีน้ําตาล (Browing index) ของคาการดูดแสงที่ 420 นาโนเมตร (A420) 
มีคาเพิ่มขึ้นจาก 1.178, 1.667, 2.84 และ 23.83 ตามลําดับ คาสีในระบบ CIE  a* (สีแดง) มีคาเพิ่มขึ้น
ในทํานองเดียวกันคือ -1.63, 2.75, 15.91 และ48.63 ตามลําดับ และปริมาณ 5-ไฮดรอกซีเฟอรเมธิวฟู
รอล (HMF) เพิ่มขึ้นจาก 0.20 ,0.39, 1.25 และ4.78 มิลลิโมลารตอกรัมตามลําดับ โดยใหผูบริโภค
เลือกตัวอยางที่ยอมรับในลักษณะสีและกลิ่นแปลกปลอม แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก โดยใช
ผูบริโภคเปาหมายทดสอบจํานวน 50 คน 
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ภาพที่ 29  ตัวอยางไซรัปที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส (1) 5 วัน (2) 2  (3) 6 และ                 

(4) 10 สัปดาห มีลักษณะปรากฏที่แตกตางกันเพื่อทดสอบการยอมรับของผูบริโภค  
 
ตารางที่ 49  คาปจจัยคุณภาพของตัวอยางไซรัปที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส (1) 5 วัน  

(2) 2 , (3) 6 และ (4) 10 สัปดาห 
          

 
ตารางที่ 50  ผลการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตัวอยางไซรัปที่เกบ็รักษา 

 

คาปจจัย 
ตัวอยาง 

1 2 3 4 
Browning index 1.178 1.667 3.124 3.833 
คาสีแดง ( a*) -1.63 2.75 34.51 48.63 
Hydroxymethyl furfural (มิลลิโมลารตอกรัม) 0.20 0.39 2.75 4.78 

คาปจจัย 
การยอมรับ (รอยละ) 

1 2 3 4 
                 สี 100 100 96 4 
                กล่ิน 100 100 85.7 14.3 

1 2 3 4 
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 เมื่อนําผลการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองหลังการเก็บรักษา(ตาราง
ที่ 50) โดยการพิจารณารวมกับคาปจจัยคุณภาพของไซรัป (ตารางที่ 49) พบวาตัวอยางที่ 4 ซ่ึง
ผูบริโภคเกือบทั้งหมดไมยอมรับนั้นมีคา browning index  3.833 คาสีแดง (a*) 40.51 และ HMF 
3.303 มิลลิโมลารตอกรัมตามลําดับ ดังนั้นในการพิจารณาใหผูบริโภคยอมรับ ตองมีคาปจจัย
ทั้งหมดไมเกินระดับตัวอยางที่ 3 ไดแก คา A420 ≤ 3.124 คาสีแดง (a*) ≤ 34.51 HMF ≤ 2.75 มิลลิโม
ลารตอกรัม นําคาเหลานี้มาใชเปนเกณฑในการตัดสินอายุการเก็บรักษาพบวาที่อุณหภูมิ 55 มีอายุ
การเก็บรักษา 4 วัน  โดยที่ 45 และ 35 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษา 2 และ 6 สัปดาห
ตามลําดับ นําคาที่ไดมาคํานวณอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตางๆโดยใชสมการ Q10 

 
      7.6 การทํานายอายกุารเกบ็รักษาไซรัปกลวยหอมทอง 

 
            การทํานายอายุการเก็บรักษาไซรัปกลวยหอมทองสามารถคํานวณไดดัง ดังแสดงใน

ภาค ผนวก  ค. ไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35 และ 45 องศาเซลเซียสที่ไดจากการ
ทดลอง มีอายุการเก็บรักษาเทากับ 42 วัน และ 14 วัน ตามลําดับ จากการคํานวณสรุปไดวาเมื่อเก็บ
ผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมที่อุณหภูมิหอง (28 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บรักษาไดนาน 58 วัน 
หรือ 8 สัปดาห  สวนการทํานายอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สรุปไดวาสามารถ
เก็บรักษาผลิต ภัณฑ ไซรัปกลวยหอมไดนาน 125 วัน หรือ 4 เดือน 
 

           เนื่องจากไซรัปกลวยหอมทองมีลักษณะและคุณสมบัติใกลเคียงน้ําผ้ึง คือมีปริมาณ
น้ําตาลสูง โดยเฉพาะน้ําตาลที่มี 6 คารบอน (กลูโคสและฟรุคโตส) มีพีเอชต่ํา (4.91) มีกรดอินทรีย
และมีน้ํานอย (รอยละ 21) เปนสภาวะที่เหมาะสมในการเกิด HMF ซ่ึงเปนสารอัลดีไฮดที่เกิดจาก
น้ําตาล 6 คารบอนที่ถูกดึงน้ําออกไป (Dehydration) ในสภาวะที่เปนกรดหรือเปนผลจากปฏิกิริยา
เมลลารดซึ่งมีผลทําใหคุณคาทางโภชนาการลดลง สีของน้ําผลไมเขมขึ้นในลักษณะเดียวกับน้ําผ้ึง
(Kalabova  et al., 2003)  
 
              การที่ไซรัปกลวยหอมทองเกิดปฏิกิริยาเมลลารดนั้นแสดงวามีกรดอะมิโนหรือ
โปรตีนอยู โดยจะทําปฏิกิริยากับน้ําตาล ทําใหสีเขมขึ้น ในทํานองเดียวกันกับน้ําผ้ึงกรณีที่น้ําผ้ึง
ชนิดที่มีสีน้ําตาลเขม จัดเปนน้ําผ้ึงที่มีคุณภาพสูงกวาน้ําผ้ึงสีออน แสดงวาน้ําผ้ึงนั้นนาจะมีกรดอะมิ
โนหรือโปรตีนจึงทําปฏิกิริยากับน้ําตาล จึงทําใหน้ําผ้ึงที่มีกรดอะมิโนหรือโปรตีนอยูมีคุณคาทาง
โภชนาการเพิ่มขึ้น มีราคาสูง (Zappala et al., 2005; Wunderlin et al., 1998, Nozal et al., 2000)  
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การวิเคราะหปริมาณ HMF ในการตรวจสอบคุณภาพน้ําผ้ึง ซ่ึงสวนใหญจะไมพบในน้ําผ้ึงที่ผลิต
ใหมๆ โดย HMF จะเกิดขึ้นในการระหวางการเก็บรักษา จากปฏิกิริยาระหวางน้ําตาลและกรดอะมิ
โน ทําใหเกิดการดึงน้ําออกไปจากน้ําตาล (Berlitz and Grosch, 1999) และจะมีผลตอคุณสมบัติของ
น้ําผ้ึง โดยสภาวะที่มีผลตออัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาไดแก  อุณหภูมิและระยะเวลาในการผลิต
และการเก็บรักษา พีเอช และปริมาณกรด (total acidity) องคประกอบของน้ําผ้ึง เชนปริมาณแรธาตุ 
(Singh and Bath, 1997, Fallico et al., 2004)  
  
              HMF  เปนสารกอใหเกิดการกลายพันธุ (mutagenic activity substance) ซ่ึงยังไมมี
การยืนยันวาอาจจะมีผลเปนพิษตอเซลล (cytotoxic) ยีนส (genotoxic) เปนกอใหเกิดมะเร็ง
(carcinogenic effect) ซ่ึง อยางไรก็ตามเนื่องจาก HMF เปนสารที่ไวตอปฏิกิริยา  ทําใหคุณคาทาง
อาหารของน้ําผ้ึงลดลงได โดยการเขาทําลายโครงสรางของสารที่ไมเสถียรและทําใหสีของอาหาร
เขมขึ้น ( Surh et al., 1994, Kubis and Ingr et al., 1998, Janzowski et al., 2000) จึงไดมีการจํากัด
ปริมาณ HMF ในน้ําผ้ึง โดย Codex ไดกําหนดวาน้ําผ้ึงหลังจากผานกระบวนผลิตจะตองมีปริมาณ 
HMF ไมเกิน 80 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวน สหภาพยุโรป (EU) กําหนดปริมาณ HMF ไวไมเกิน 40 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม แตถาเปนน้ําผึ้งในเขตรอนจะมีปริมาณไมเกิน 80 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม หรือ 
15 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในน้ําผ้ึงที่มีปริมาณเอนไซมต่ํา (Kalobova et al., 2003, Zappala et al. 
2005) สําหรับประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) พ.ศ. 2543 กําหนดวา
ในน้ําผ้ึงจะมีปริมาณ  HMF ไดไมเกิน 80 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดังนั้นจากผลการตรวจสอบปริมาณ 
HMF ในไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บรักษาไวจะเห็นไดวา HMF จะเพิ่มปริมาณ เร็วมากที่อุณหภูมิ 45 
และ 55 องศาเซลเซียส ปริมาณ HMF จะเกิน 80 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในเวลาไมถึง 1 สัปดาห และ 
2 วัน ตามลําดับ โดยที่อุณหภูมิ 25 และ 35 องศาเซลเซียส จะใชเวลาเพียง 6 และ 2 สัปดาห 
ตามลําดับ (ตารางที่ 51) ดังนั้นถาพิจารณาจากปริมาณ HMF จะเห็นวาไมควรเก็บไซรัปกลวยหอม
ทองที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนถึง รอยละ 1.95 และกรดอะมิโนอิสระรอยละ 1.17 
รวมทั้งมีปริมาณน้ําตาลฟรุคโตส และกลูโคสสูง (รอยละ 34) (ตารางที่ 44 และ 45) ซ่ึงเปนสภาวะที่
เหมาะสมตอการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดเปนอยางยิ่ง  ดังนั้นจึงตองหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บ
รักษาไซรัป ซ่ึงจากผลการตรวจสอบพบวา น้ําผ้ึงก็มีปญหาในการเก็บรักษาเชนกัน เนื่องจากจะมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระหวางการเก็บรักษา ไดแก เกิดการหมัก (fermentation)  การเกิดผลึก มี
สีเขมขึ้น รสชาติเปลี่ยน เอนไซมเสียสภาพธรรมชาติ และเกิด HMF (White, 1978) การเก็บน้ําผ้ึง
เปนเวลา 1 ป ที่อุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียสปริมาณ HMF ไมเปลี่ยนแปลง ขณะที่อุณหภูมิ 18 องศา
เซลเซียส ปริมาณ HMF จะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในน้ําผ้ึงชนิดตางๆ ซ่ึงแมวาจะไมเกินจากขอกําจัด
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(40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ( Kubis and Ingr, 1998) ดังนั้นการเก็บไซรัปกลวยหอมทองเพื่อชวย
รักษาคุณสมบัติไดดีที่สุดคือ 4-7 องศาเซลเซียส 
 

            จากผลการติดตามการเปลี่ยนแปลงของไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
25 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส เพื่อทํานายอายุการเก็บรักษาสรุปไดดังตารางที่ 51 คาจากการ
ทดสอบผูบริโภคและทํานายอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสไดนาน 4 เดือน (แสดง
ในภาค ผนวก  ค.) แตจากผลการตรวจสอบปริมาณ HMF ในไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บรักษาไวจะ
เห็นไดวา HMF จะเพิ่มปริมาณเร็วมากที่อุณหภูมิ 45 และ 55 องศาเซลเซียส ปริมาณ HMF จะเกิน 
80 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในเวลาไมถึง 1 สัปดาห และ 2 วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 51) โดยที่อุณหภูมิ 
25 และ 35 องศาเซลเซียส จะใชเวลาเพียง 6 และ 2 สัปดาห ตามลําดับ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 211) พ.ศ. 2543 กําหนดวาในน้ําผ้ึงจะมีปริมาณ HMF ไดไมเกิน 80 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ดังนั้นจึงแนะนําใหเก็บไซรัปกลวยหอมทองไว
ที่อุณหภูมิตูเย็น 
 
ตารางท่ี 51 อายุการเก็บรักษาไซรัปกลวยหอมทองจากปริมาณ HMF ที่เพิ่มขึ้นและการทดสอบ        

ผูบริโภค 

 
หมายเหตุ* เปนคาที่คํานวณจาก Q10 

การทดสอบ 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

25 35 45 55 
HMF (< 80 มก./ กก.) 6 สัปดาห 2 สัปดาห <1 สัปดาห 2 วัน 
ผูบริโภค 4 เดือน* 6 สัปดาห 2 สัปดาห 4 วัน 
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8.  ผลการยอมรับของผูบริโภคผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง 
 
 ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองโดยวิธี Home Use Test (HUT) ทดสอบ
กับผูบริโภคทั่วไปที่มีการบริโภคน้ําผ้ึง จํานวน 50 คน และใหทดสอบผลิตภัณฑที่บานเปนเวลา 1-2 
สัปดาห โดยแบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอมูล
เกี่ยวกับการยอมรับผลิตภัณฑ 
 
 การแบงกลุมผูบริโภคตามลักษณะทางประชากรศาสตรและความคิดเห็นของผูตอบแบบ 
สอบถาม (ตารางที่ 52) พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ70 มีอายุอยูในชวง 35-44  
ป เปนสวนใหญ รอยละ 40 รองลงมาคืออายุระหวาง 45-54 ป และ 55-64 ป คิดเปนรอยละ 22 และ 
20 ตามลําดับ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001บาทขึ้นไปรอยละ 56 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,000-16,000 บาท รอยละ 26 และผูบริโภคสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี
และปริญญาตรี รอยละ 50 และ 40 ตามลําดับ 
 
 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่อง การนําผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองไปรับประทาน
กับขนมปงรอยละ 27.6 รอง ลงมาคือแพนเคก และ น้ํามะนาวรอยละ 9.5 และ 8.6 ตามลําดับ(ตาราง
ที่ 53) ซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจขอมูลผูบริโภคที่พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 26.8) มี
ความเห็นวาควรใชไซรัปกลวยหอมทองแทนแยม (ตารางที่ 14) 
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ตารางที่ 52  ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูบริโภคกลุมตัวอยางที่ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ 
                    ไซรัปกลวยหอมทองดวยวิธี Home Use Test (HUT) 

                                                                                                                                              N=50 
ลักษณะทางประชาการศาสตร รอยละ 

เพศ หญิง 70 
 ชาย 30 
อายุ 35-44 ป 40 
 45-54 ป 22 
 55-64 ป 20 
 25-34 ป 18 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป 56 
 10,000-16,000 บาท 26 
 16,001-22,000 บาท 18 
การศึกษา สูงกวาปริญญาตรี 50 
 ปริญญาตรี 40 
 ต่ําปริญญาตรี 10 
อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 64 
 พนักงานบรษิทั 18 
 กิจการสวนตัว 6 
 นักเรียน/นักศกึษา 8 
 แมบาน 2 
 ลูกจาง 2 
ความถี่ในการบริโภคน้ําผ้ึงหรือไซรัป มากกวา 1 คร้ังตอสัปดาห 30 
 2 สัปดาหตอคร้ัง 20 
 เดือนละครั้ง 18 
 2 เดือนตอคร้ัง 2 
 นานๆ คร้ัง 26 
 ไมแนนอน 4 
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ตารางที่ 53  ชนิดผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไซรัปประทานกบัไซรัปกลวยหอมทอง 
                                                                                             N=50 

ชนิดผลิตภัณฑ รอยละ 
     ขนมปง 
     แพนเคก 
     น้ํามะนาว 
     แคร็กเกอร 
     วัฟเฟล 
     กาแฟ 
     ไอศกรีม 
     น้ําชา 
     น้ําเปลา 
     โยเกิรต 
     เครื่องดื่มอื่นๆ 
     น้ําเปลา 
     ซีเรียล 
     กลวยหอมทอด 

27.6 
9.5 
8.6 
7.6 
6.7 
6.7 
5.7 
5.7 
5.7 
4.8 
3.8 
3.8 
2.9 
0.9 

 
หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 
 ผูบริโภครูสึกชอบผลิตภัณฑไซรัปคิดเปนรอยละ 90 (ตารางที่ 54) เมื่อสอบถามถึงความ
เหมาะสมเมื่อนําไปใชกับผลิตภัณฑที่ทดสอบผูบริโภคมีความเห็นวาเหมาะสมเปนสวนใหญรอยละ 
88 โดยใหเหตุผลวา มีกล่ินหอม รสชาติดี และเพราะชอบกลวย (รอยละ 25.7, 21.4 และ 17.1 
ตามลําดับ) สวนอีกรอยละ 10 ที่เห็นวาไมเหมาะสมนั้น เนื่องจากไมชอบกลวย ไมชอบกลิ่นแรง 
และเพราะรสเปรี้ยว สอดคลองกับผลการสํารวจขอมูลผูบริโภคที่พบวา กลุมตัวอยาง สนใจไซรัป
กลวยหอมทองเพราะรสชาติดี (รอยละ 12.8) (ตารางที่ 15) 
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ตารางที่ 54  ความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง 
                                                                                                                            N=50 
ความรูสึก รอยละ 
ชอบ 
     เพราะ -      กล่ินหอม 

- รสชาติดี 
- ชอบกลวย 
- กลวยน้ําผ้ึง 
- แปลกใหม 
- มีประโยชน 
- ชอบ หวานอมเปรี้ยว 
- กล่ินไมฉุน 
- หวานปานกลาง 
- ธรรมชาติ 

90 
25.7 
21.4 
17.1 
6.4 
6.4 
4.32 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 

ไมชอบ  
   เพราะ   -      กล่ินแรง 

- ไมชอบรสเปรี้ยว 
- ไมชอบกลวย 

10 
4.8 
4.8 
1.4 

 
               ขอเสนอแนะของผูบริโภคเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ 
 
   เมื่อผูบริโภคทดสอบผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองแลวมีขอเสนอเกีย่วกบัการนาํผลิตภณัฑ
ไปใชโดยผูบริโภคเห็นวาควรใชแทนน้ําผ้ึง รับประทานกับแพนเคกและแตงหนาเคกรอยละ 14.0 
เทากัน นอกจากนั้นมีขอเสนอแนะอื่นๆ เชน ใชผสมกับน้ําผลไม รับประทานกับขนมปง ไอศกรีม
หรือใชแทนน้ําตาล เปนตน (ตารางที่ 55) ซ่ึงจากผลการสํารวจขอมูลผูบริโภคที่เห็นวาควรใชแทน
น้ําผ้ึง (รอยละ 24.5) (ตารางที่ 13) 
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ตารางที่ 55  ขอเสนอแนะของผูบริโภคเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง 
                         N = 50 

คําแนะนําการใชผลิตภัณฑ รอยละ 
     แพนเคก 
     แทนน้ําผ้ึง 
     แตงหนาเคก 
     น้ําผลไม/น้ําผลไมปน 
     ขนมปง 
     แทนน้ําตาล 
     ไอศกรีม 
     แคร็กเกอร 
     โยเกิรต 
     เบเกอรี ่
     วัฟเฟล 
     น้ําอุน 
     กาแฟ 
     ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 

14 
14 
14 

11.6 
9.3 
7.0 
7.0 
4.7 
4.7 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 

 
              ความเหมาะสมของผลิตภัณฑไซรปักลวยหอมทอง 

 
ความเหมาะสมของผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองผูบริโภคที่ทดสอบผลิตภัณฑแลวทาน

วาเหมาะสมรอยละ 88 โดยสวนใหญมีความเห็นวามีรสชาติดี มีลักษณะคลายน้ําผ้ึงและมีกล่ินหอม 
รอยละ 33.3, 16.7 และ13.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 56) จะเห็นไดวาสอดคลองกับผลการสํารวจขอมูล
ผูบริโภคที่พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 12.8) ชอบไซรัปกลวยหอมทองเพราะรสชาติดี
และเห็นวาควรใชแทนน้ําผ้ึง (รอยละ 24.5) (ตารางที่ 14) จึงถือวาไดตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค 
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ตารางที่ 56  ความเหมาะสมของผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอม 
                         N = 50 

ขอคิดเห็น รอยละ 
เหมาะสม 
     เพราะ -     รสชาติดี 

- คลายน้ําผ้ึง 
- กล่ินหอม 
- หวานอมเปรี้ยว 
- ธรรมชาติ 
- มีประโยชน 
- ชอบกลวย 
- ใชงาย 
- หวานปานกลาง 
- แทนแยม 

88 
33.3 
16.7 
13.9 
8.3 
8.3 
5.6 
5.6 
2.8 
2.8 
2.8 

ไมเหมาะสม 
     เพราะ -     คิควาไมเขากบัแพนเคก 

12 
0.9 

 
               ความเหมาะสมของภาชนะบรรจุ 
 
   การสอบถามเรื่องความเหมาะสมของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองนี้มี
ลักษณะคลายขวดแยมเปนขวดแกวใสขนาดบรรจุ 100  มิลลิลิตร ฝาเกลียวล็อค ติดฉลากดังแสดง
ในภาพที่ 30  ผูบริโภคมีความเห็นวาใชสะดวก รอยละ 77.6  สวนใหญผูที่เห็นวาไมสะดวกรอยละ 
22.4 (ตารางที่ 57) โดยเสนอวาควรใชหลอดบีบรอยละ 18.4หรือใชเหยือกแกวรอยละ 2.0 สวน
ขอเสนอแนะอื่นๆ ไดแก ควรเพิ่มขนาดบรรจุรอยละ 14.3  
 
              การรับผลิตภัณฑเพิม่ 
 
   การสอบถามผูบริโภคถึงการรับผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองเพิ่มหลังจากการทดสอบ
ไดรับคําตอบวาตองการรับเพิ่มรอยละ 81.6  (ตารางที่ 57) แสดงการยืนยันวาชอบผลิตภัณฑจริง 
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ตารางที่ 57  ความเหมาะสมของภาชนะบรรจุและการรับผลิตภัณฑเพิ่ม 
                                                                          N = 50 

ความเหน็ รอยละ 
ความเหมาะสมของภาชนะบรรจุ  
          ใชสะดวก 
          ใชไมสะดวก 

77.6 
22.4 

การรับผลิตภัณฑเพิ่ม  
          รับ 
          ไมรับ 

80 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 30  ผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองในบรรจุภณัฑสําหรับการทดสอบผูบริโภค 
 
                การซื้อผลิตภัณฑ 
 
   ผูบริโภคมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑจํานวนรอยละ 60.4 โดยรอยละ 39.6 ไมแนใจ จะเห็น
ไดวา สอดคลองกับผลการสํารวจขอมูลผูบริโภคที่พบวา กลุมตัวอยาง สนใจรับประทานไซรัป
กลวยหอมรอยละ 67.2 และตอบวาไมแนใจรอยละ 30.4 (ตารางที่ 14) โดยผูบริโภคที่ตองการซื้อให
เหตุผลวาเปนผลิตภัณฑธรรมชาติที่ไมมีการปรุงแตง และเนื่องจากชอบกลวยจํานวนรอยละ 15.2 
เทากัน ผูบริโภคตองการนําไปใชแทนน้ําตาลจํานวน 6.1 นอกจากนั้นเห็นวามีรสชาติดี เพราะวา 
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ชอบน้ําผ้ึงอยูแลวจึงชอบผลิตภัณฑในลักษณะเดียวกัน เห็นวามีประโยชนตอสุขภาพ ชอบกลิ่น
กลวยสด รับประทานไดทุกคนในครอบครัว และเปนทางเลือกใหม รอยละ 3 (ตารางที่ 58)  
 
ตารางที่ 58  ความเหน็ของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอม 
                                N = 50 

ความเหน็ รอยละ 
ซ้ือ 

- ธรรมชาติไมปรุงแตง 
- ชอบกลิ่นกลวย 
- รสชาติดี 
- ชอบน้ําผ้ึงอยูแลว 
- มีประโยชนตอสุขภาพ 
- ใชแทนน้ําตาล 
- มีกล่ินกลวยสด 
- รับประทานไดทุกคนในครอบครัว 
- เปนทางเลือกใหม 

60.4 
15.2 
15.2 
6.1 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

ไมแนใจ 
- เลือกซื้อน้ําผ้ึงกอน 
- ตองการลดกลิ่น 
- ขึ้นกับราคา 
- ขึ้นกับคุณคาทางโภชนาการ 
- มีปญหาเกี่ยวกบัการใชน้ําตาล 
- ไมชอบของหวาน 
- ไมชอบกลิ่นแรง 
- ชอบผลไมสดมากกวา 

39.6 
9.1 
9.1 
6.1 
6.1 
3 
3 
3 
3 
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9.  แผนระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม (HACCP Plan) สําหรับ  
กระบวนการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 
 
  จัดทําแผน HACCP สําหรับการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง  โดยกําหนดขอบขายในการ
พิจารณาอันตราย 3 ชนิดคือ อันตรายทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา มีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ คือ 
การอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ วัตถุดิบ และสวนผสม การจัดทําแผนภูมิขั้นตอนกระบวนการ
ผลิต ทําการวิเคราะหอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และวิเคราะหหาจุดวิกฤตที่ตองควบคุม โดยวิธี CCP 
Decision Tree  กําหนดคาวิกฤตของแตละจุดวิกฤต วิธีการเฝาระวังและติดตาม วิธีการแกไขกรณีที่
ผลการเฝาระวังติดตามเกิดการเบี่ยงเบนออกจากจุดวิกฤต และกําหนดวิธีการทวนสอบ เพื่อใหมั่นใจ
วาแผน HACCP สําหรับการผลิตไซรัปกลวยหอมทองมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุมอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตได รายละเอียดขั้นตอนการจัดทํา HACCP มีดังนี้   
 

9.1 รายละเอียดของผลิตภัณฑ 
 
       ผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองเปนน้ําหวาน ที่ทําจากกลวยหอมทอง มีรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑดังแสดงในตารางที่ 59 
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ตารางที่ 59  รายละเอียดของผลิตภัณฑ 
 

รายการ รายละเอียด 
1. ช่ือผลิตภัณฑ ไซรัปกลวยหอมทอง 
2. ลักษณะ/คณุสมบัติที่  
สําคัญของผลิตภัณฑ
สุดทาย  

ไมเกิน รอยละ 12   ความหนดืวัดโดยเครื่อง Brookfield DRV 20 มี
คาไมนอยกวา 800 cP จํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน 10 โคโลนีตอ
กรัม  ยีสตราไมเกิน 10 โคโลนีตอกรัม และตองตรวจไมพบ 
Salmonella sp., Staphylococcus aureus และ Escherrichia coli  
(จํานวนตวัอยาง 10 กรัม) 

3. วิธีการใชผลิตภัณฑ
พรอมบริโภค 

ใชรับประทานรวมกับผลิตภัณฑเบเกอรี่ ผลิตภัณฑนม หรืออาหาร
อ่ืนๆในลักษณะเดยีวกับน้ําผ้ึงหรือใชผสมในเครื่องดื่ม 

4. ภาชนะบรรจุ บรรจุขวดแกว ฝาเกลียว  
5. อายุผลิตภัณฑ/สภาวะ

การเก็บ 
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 5 ป 

6. สถานที่จําหนายและ
กลุมผูบริโภค 

รานคาจําหนายผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป รานสะดวกซื้อ ราน
ผลิตภณัฑเพื่อสุขภาพ รานคาปลีกทัว่ไป ซุปเปอรมารเกต็ 

7. ขอมูลแนะนําบนฉลาก ไซรัปกลวยหอมทองเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส หลีก เล่ียง
แสงแดดและสภาวะทีม่ีอุณหภูมิสูง  

8. ขนาดบรรจ ุ ปริมาณบรรจุ 100 กรัม และ 250 กรัม 
9. การควบคุมพิเศษ

ระหวางการกระจาย
สินคา 

ขนสงดวยความระมัดระวัง  หลีกเลี่ยงสภาวะที่มีอุณหภูมสูิงและ
แสงแดด 

10. กลุมผูบริโภค บุคคลทั่วไป 
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9.2  รายละเอียดวัตถุดิบและสวนผสม  
 
                     9.2.1  กลวยหอมทองสด เปนกลวยหอมทองที่ถูกคัดออกจากกระบวนการบรรจุเพื่อ
การ สงออก ไมพบการปนเปอนของจุลินทรีย ไมมีแผล ไมเปนโรค ไมสุกกอนการบม และบมจน
สุกที่ระยะ 7 (เปลือกมีสีเหลืองและจุดสีน้ําตาลเล็กนอย) 

 
          9.2.2 เอนไซมเพคติเนส (Pectinex Ultra SP-L) ผลิตภัณฑของบริษัทโนโวไซม 
(Novozymes A/S ) ประเทศเดนมารก  
 

        9.2.3  ขวดแกว สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ 
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9.3  แผนภูมิกระบวนการผลิต 
 
        แผนภูมิกระบวนการผลิตไซรัปกลวยหอมทองแสดงในภาพที่ 31 การสรางแผนภูมินี้
ได จากขั้นตอนการศึกษาจริงในขั้นตอนการขยายกําลังการผลิต โดยแผนภูมิกระบวนการผลิตเริ่ม
ตั้งแตวัตถุดิบ คือ กลวยหอมทอง รวมทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ ผานขั้นตอนการผลิตตางๆ จนกระทั่งได
ผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองและการจัดเก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 31  แผนภูมิกระบวนการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 

ขวดเปลาและฝา 

ลางขวดและฝา 

ฆาเชื้อขวดและฝา 

จัดเก็บ 

กลวยหอมทองสด 

การบม 

ลางทําความสะอาด 

นึ่งดวยไอน้ํารอน 

ปอกเปลือก 

การบด 

ยอยดวยเอนไซม 

หยุดปฏิกิริยาของเอนไซม 

แชเย็นทันที 

ปนแยกกาก 

 การกรอง 

ทําใหเขมขน 

การอุนและฆาเชื้อ 

ปดฉลาก 

สงออกจากโรงงาน 

การบรรจุ 

จัดเก็บ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

17 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 
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9.3.1 รายละเอียดขั้นตอนการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 
 
                ขั้นตอนการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง ประกอบดวยขั้นตอนทั้งสิ้น 16 ขั้นตอน 
ประกอบ ดวยรายละเอียดตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 60     
   
ตารางที่ 60  รายละเอียดขั้นตอนการผลิต 
 

 

 
 

ขั้นตอนที ่ ชื่อ รายละเอียด 
1 กลวยหอมทอง

สด 
กลวยหอมทองสดจากสวน ตองไมมีตําหนิตางๆ  
- รอยบาดแผลจากการตัด ฉกีขาด 
- การปนเปอนจากเชื้อจุลินทรีย 
- รอยชํ้า, เปนโรค 

2 บม บมกลวยดวยถานกาซอะเซทธีลีน เปนเวลา 2 วัน จากนั้นจึง
ระบายอากาศ แยกกาซออกไป เปนเวลา 2-5 วัน ที่อุณหภูมิ 
25-28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 90-95 จนได
ระยะสกุ 7  คือกลวยมีสีเหลืองและมีจุดสนี้ําตาลเล็กนอย 

3 ลางทําความ
สะอาด 

นํากลวยที่สุก ลางทําความสะอาด และคัดเลือกกลวยที่ปน 
เปอนจากจุลินทรียหรือมีรอยช้ําแยกออกไป 

4 นึ่งดวยไอน้ํา
รอน 

นํากลวยที่สุกแลว มานึ่งดวยไอน้ําเดือด 100 องศาเซลเซียส 
จนอุณหภูมิตรงจุดกึ่งกลางผลกลวยได 100 องศาเซลเซียส 

5 ปอกเปลือก ปอกเปลือกกลวยทีน่ึ่งแลวออกใหหมด 
6 บด 

 
บดเนื้อกลวยทีป่อกเปลือกแลวดวยเครื่องบด Vita-Mix® จน
ละเอียดเปนเนือ้เดียวกัน ใชเวลา 90 วินาท ี

7 ยอยดวยเอนไซม นํากลวยบดมายอยดวยเอนไซมเพคติเนส (Pectinex Ultra 
SP-L, Novozymes A/S, Denmark) ที่ความเขมขนรอยละ 
0.15 โดยปริมาตรตอน้ําหนกั ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง ที่อุณหภูม ิ
50 องศาเซลเซียส 
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ตารางที่ 60  (ตอ) 
 

ขั้นตอนที ่ ชื่อ รายละเอียด 
8 หยุดปฏิกิริยาของเอนไซม นํากลวยที่ยอยแลวมาหยุดปฏิกิริยาของเอนไซมดวย

การแชในน้ําเดือด (100 องศาเซลเซียส) 15 นาที 
9 แชน้ําเย็นทันที นํากลวยที่หยดุปฏิกิริยาแลวแชในน้ําที่มีน้าํแข็งทันที 

จนเนื้อกลวยเยน็ลงมีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส 
หรือ  ใชเวลา 20 นาที 

10 ปนแยกกาก นํากลวยที่เยน็แลวมาปนแยกกากดวยเครือ่งหมุน
เหวีย่งที่ความเร็ว 8,000 รอบตอนาทีเปนเวลา 20 
นาที ที่อุณหภมูิ 4 องศาเซลเซียส 

11 การกรองน้ํากลวย กรองน้ํากลวยที่ได ดวยเครื่องกรองสุญญากาศ โดย
ใชกระดาษกรอง (Whatman no.1) เพื่อแยกกากที่
แขวน ลอยและเมล็ดกลวยทีต่ิดมา 

12 การทําใหเขมขน นําน้ํากลวยใสที่ไดมาทําใหเขมขนดวยเครือ่งระเหย
แหงแบบสุญญากาศ (Rotary Vacuum Evaporator) 
ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จนไดไซรัปกลวยหอม
ทองมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 74 ± 1  องศาบ
ริกซ 

13 การบรรจุ นําไซรัปกลวยหอมทองบรรจุลงในขวดตามขนาดที่
กําหนดขณะรอน ปดฝาแลวแชเย็นทันทีในน้ําที่มีน้ํา 
แข็ง 4-10 องศาเซลเซียส 

14 จัดเก็บ เรียงจัดเก็บไซรัปกลวยหอมทองไวใหเปนที่ เพื่อให
เกิดระบบ First-In-First-Out 

15 ปดฉลาก ปดฉลากตามใบสั่งงาน 
16 สงออกจากโรงงาน สงผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองขึ้นรถ จัด

พนักงานตรวจสอบความสะอาดของรถและบันทึก 
17 น้ําลาง ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่ใชในอุตสาหกรรม

อาหาร 
18 ขวดแกว มีคุณสมบัติตามขอกําหนดของฝายควบคุมคุณภาพ 
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              9.4  การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 
 
         การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมโดยใชหลักการ CCP Description 
Tree มีรายละเอียดดังตารางที่ 61 จากการวิเคราะหตามขั้นตอน พบวาจุดวิกฤตที่ตองควบคุมใน
กระบวนการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง มีอยู 3 จุดที่ตองระวังเปนพิเศษคือ ขั้นตอนการนึ่งดวยไอน้ํา
รอนการปอกเปลือกและการบด 
 



 
 

 

   
 ตารางที่ 61  การวิเคราะหอันตรายและกําหนดจุดวกิฤตที่ตองควบคุม 
 

No. วัตถุดิบ/ขั้นตอน 
ของกระบวนการผลิต (Q2) 

B/C/P อันตรายและสาเหตุ/ 
แหลงที่มาของอันตราย (Q3) 

มาตรการควบคุม (Q1) Destination Tree CCP 
Y/N 

ขั้นตอน 
ถัดไป Q1 Q2 Q3 Q4 

1 กลวยหอมทองสด B 
 
 
 

C,P 

การมีอยูและการเจริญของ 
จุลินทรียปนเปอนบน 
เปลือกกลวย 
 
ไมมีอันตราย 

1. ตรวจสอบดวยสายตาทุกlot 
2. ใชวัตถุดิบตามระบบ first in 
 first out 
3. ลางทําความสะอาดในขั้นตอนที่ 2 
4. มีการนึ่งในขั้นตอนที่ 5 

/ X / / N 5 

2 การบม B 
 

 
C,P 

- การมีอยูและการเจริญของ 
จุลินทรียปนปอนบนเปลือก
กลวย อุปกรณและผูปฏิบัติงาน 
- การบมใหไดระยะสุก 7 
- ไมมีอันตราย 

1. ใช GMP ควบคุมความสะอาดของ 
อุปกรณและผูปฏิบัติงาน 
2. การตรวจสอบระยะสุกดวยดัชนี 
สีเปลือกและคา TSS 

/ 
 
 

  / 

X 
 
 
/ 

/ 
 
 

X 

/ 
 
 

X 

N 
 
 

Y 

5 
 
 

      - 

3 การลางทําความสะอาดผล 
กลวยหลงัการบม 

B 
 
 

 
C,P 

การปนเปอนของจุลินทรยีโดย 
เฉพาะแบคทีเรียที่กอใหเกิด 
โรคจากน้ํา 
 
ไมมีอันตราย 

1. ใช GMP ควบคุมความสะอาดของ 
อุปกรณและผูปฏิบัติงาน 
2. การเปลี่ยนน้ําลางใหมอยูเสมอ 
3. การควบคุมคุณภาพน้ําลางที่ใชลาง 
4. มีการนึ่งในขั้นตอนที่ 5 

/ X / / N 5 
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ตารางที่ 61  (ตอ) 
 

No. วัตถุดิบ/ขั้นตอน 
ของกระบวนการผลิต (Q2) 

B/C/P อันตรายและสาเหตุ/ 
แหลงที่มาของอันตราย (Q3) 

มาตรการควบคุม (Q1) Destination Tree CCP 
Y/N 

ขั้นตอน 
ถัดไป Q1 Q2 Q3 Q4 

4. การนึ่งดวยไอน้าํรอน B การปนเปอนของจุลินทรยี ใช GMP (ขอ2) / / - - Y - 
  C เกิดสีน้ําตาล อุณหภูมิ/เวลาในการนึ่ง

ไมพอ 
การนึ่งใหไดอณุหภูมิ 
 เวลา ใหถูกตอง 

/ / - - Y - 

  P ไมมีอันตราย        
5. การปอกเปลือก B การปนเปอนของจุลินทรยี ใช GMP (ขอ3) / X / / N 12 
  C, P ไมมีอันตราย        

6. การบด B การปนเปอนของจุลินทรยี ใช GMP (ขอ3) / X / /  12 
  C ไมมีอันตราย        
  P ใบมีด, พลาสติกและโลหะจากอุปกรณ  / X / /  14, 15 

7. การยอยดวยเอนไซม B - การปนเปอนของจุลินทรียโดยเฉพาะ
แบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคจากอปุกรณ
และผูปฏิบัติงาน 
- การยอยเพือ่ใหไดตามสภาวะที่
กําหนด 

ใช GMP (ขอ3) 
 
 
ควบคุมอุณหภูมิและ 
เวลาในการยอย 

/ 
 
 
/ 
 

X 
 
 

X 
 

/ 
 
 

X 
 

/ 
 
 

X 
 

N 
 
 

Y 
 

12 
 
 
- 
 

  C ไมมีอันตราย  - - - - - - 
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ตารางที่ 61  (ตอ) 
 

No. วัตถุดิบ/ขั้นตอน 
ของกระบวนการผลิต (Q2) 

B/C/P อันตรายและสาเหตุ/ 
แหลงที่มาของอันตราย (Q3) 

มาตรการควบคุม (Q1) Destination Tree CCP 
Y/N 

ขั้นตอน
ถัดไป Q1 Q2 Q3 Q4 

  P ชิ้นสวนของใบพัดกวน 1. ใช GMP ควบคุมอันตรายทาง
กายภาพโดยการจัดการดวย 

      การพินิจดวยตา 
2. การปนแยกกากขั้นตอนที่ 14  
    และการกรองขั้นตอนที่ 15 

/ X / / N 14,15 

8. การหยุดปฏิกิรยิาของเอนไซม B การปนเปอนของจุลินทรยี ใช GMP (ขอ3) / / X / N 20 
  C,P ไมมีอันตราย        

9. แชน้ําเย็นทันที B การปนเปอนของจุลินทรยี ใช GMP (ขอ3) / / / / N 20 
  C,P ไมมีอันตราย        

10. การปนแยกกากดวยเครื่อง 
หมุนเหวี่ยง 

B การปนเปอนของจุลินทรยีโดยเฉพาะ
แบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคจากเครื่อง 
มือ อุปกรณ และผูปฏิบัติงาน 

ใช GMP (ขอ3) / X / / N 24 

  C,P ไมมีอันตราย        
11. การกรองน้ํากลวย B การปนเปอนของจุลินทรยี ใช GMP (ขอ3) / X / / N 24 
12. การทําใหเขมขน B การปนเปอนของจุลินทรยี ใช GMP (ขอ3) / X / / N 20 

  C,P ไมมีอันตราย  / / - - N - 
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ตารางที่ 61  (ตอ) 
 

No. วัตถุดิบ/ขั้นตอน 
ของกระบวนการผลิต (Q2) 

B/C/P อันตรายและสาเหตุ/ 
แหลงที่มาของอันตราย (Q3) 

มาตรการควบคุม (Q1) Destination Tree CCP 
Y/N 

ขั้นตอน
ถัดไป Q1 Q2 Q3 Q4 

13. การบรรจ ุ B การปนเปอนของจุลินทรยีโดยเฉพาะ
แบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคจากเครื่อง
บรรจุ, อุปกรณ และผูปฏิบัติงาน 

ใช GMP (ขอ3) / / / - N - 

  C,P ไมมีอันตราย        
14. การจัดเก็บ B เชื้อโรคปนเปอนของแมลงและสัตว

พาหะในระหวางการเก็บ 
ใช GMP ควบคุมความสะอาด 
ของสถานที่ 

/ / - - N - 

  C,P ไมมีอันตราย        
15. ปดฉลาก B,C,P ไมมีอันตราย  - - - - - - 
16. การสงออกจากโรงงาน B,C,P ไมมีอันตราย  - - - - - - 
17. น้ําลาง B การปนเปอนจากจุลินทรียที่กอใหเกิด

โรคจากแหลงน้ําไมสะอาด 
1. ใชGMPควบคุมคุณภาพน้ําลาง 
2. การใชน้ําบาดาลหรือน้ําผวิดิน 
ตองมีระบบกรองน้ําแลกเปลี่ยน
ประจุและเติมคลอรีนและควบ 
คุมคา available Cl2 0.2 ppm. 

- - - - - - 
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ตารางที่ 61  (ตอ) 
 

No. วัตถุดิบ/ขั้นตอน 
ของกระบวนการผลิต(Q2) 

B/C/P อันตรายและสาเหตุ/ 
แหลงที่มาของอันตราย(Q3) 

มาตรการควบคุม(Q1) Destination Tree CCP 
Y/N 

ขั้นตอน
ถัดไป Q1 Q2 Q3 Q4 

18. ขวดเปลาและฝา B,C ไมมีอันตราย ใช GMP ควบคุมอันตรายทาง
กายภาพโดยการปองกันการตรวจ
พินิจดวยตา   

/ X - / - 19 

  P อาจมีการปนเปอนของเศษ
แกวหรอืโลหะ 

       

19. ลางขวดและฝา B,C,P ไมมีอันตราย - - - - - - - 
20. ฆาเชื้อและขวดและฝา B,C,P ไมมีอันตราย ควบคุมกระบวนการใหความรอน

เปนไปตามกําหนด 
/ / - - - - 

 
หมายเหตุ:  / = มี/ใช ,  X = ไมมี/ ไมใช 
      Y = Yes, N = No 
                  Q1 = มีมาตรการควบคุมอันตรายหรือไม 
                  Q2 = ขั้นตอนนี้ลด/ กําจดัอันตรายใหอยูในระดับที่ยอมรับไดใชหรือไม 
                  Q3 = ขั้นตอนถัดไปมีขั้นตอนใดที่สามารถลดหรือกําจัดอนัตรายที่ระบุใหอยูในระดับทีย่อมรับได 
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แผนการปฏิบตัิงานระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวกิฤตท่ีตองควบคุม (HACCP Plan)   
 
 จากแผนภูมิกระบวนการผลิตไซรัปกลวยหอมทองที่กําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุมใน
แผนภาพที่ 32  โดยการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน HACCP แสดงในตารางที่ 62  โดยใชขอมูลการ
บมกลวยและตรวจสอบระยะสุกของกลวยเพื่อใหกลวยที่จะใชในการผลิตมีระยะสุกตามขอกําหนด 
(ผลการทดลอง 4.2)การยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซม ซ่ึงหากมีเอนไซมโพลีฟนอลออกซิ
เดส หรือเอนไซมเปอรออกซิเดสหลงเหลืออยูในเนื้อกลวยจะมีการเรงปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล
อยางตอเนื่อง ทําใหเนื้อกลวยสูญเสียคุณสมบัติที่จะนําไปใชในขั้นตอนตอๆไป (ผลการทดลอง 5.1) 
และการยอยกลวยดวยเอนไซมเพคติเนสตามสภาวะเหมาะสมที่ไดจากงานวิจัย(ผลการทดลอง 6.1) 
นํามาใชในการทําแผนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดคาวิกฤตที่ตองควบคุม จุดวิกฤตในกระบวนการ
ผลิตไซรัปกลวยหอมทองมีอยู 3 จุด คือ ขั้นตอนการบมกลวย การนึ่งดวยไอน้ํารอน และขั้นตอน
การยอยดวยเอนไซม ซ่ึงจะมีการควบคุมดังนี้ 
 
 จุดวกิฤตของขั้นตอนการบมกลวย (ขัน้ตอนที่ 2) คือ ตองตรวจสอบระยะสุกของกลวยหอม
ทองโดยเปลือกจะมีสีเหลืองทั้งผลและมีจุดสีน้ําตาลเล็กนอย สังเกตโดยการตรวจพินิจไมพบการ
ปน เปอนจากจุลินทรีย 
 

จุดวกิฤตของขั้นตอนการนึ่งดวยไอน้ํารอน (ขั้นตอนที่ 4) คือตองควบคุมอุณหภูมิในการนึ่ง
อยูที่ 98 องศาเซลเซียส เพื่อยับยั้งการเกดิสีน้ําตาลสาเหตจุากเอนไซม 
 
 จุดวกิฤตของขั้นตอนการยอยดวยเอนไซม (ขั้นตอนที่ 7) คือตองควบคุมปริมาณเอนไซม 
เพคติเนส รอยละ 0.15 รวมทั้งสภาวะในการยอยใหมีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง 
อัตราเร็วของการกวน 300 รอบตอนาที  
 

ซ่ึงในการปฏิบัติงานจริงจะกําหนดคาปฏิบัติงานเพื่อใชกระบวนการผลิตหรือใหเกดิความ
มั่นใจในความปลอดภัยของกระบวนการผลิต  จึงกําหนดคาปฏิบัติงาน  ณ จุดวิกฤตดังนี้ 
 

คาปฏิบัติงานในขั้นตอนการบมกลวย ตองตรวจสอบระยะสุกของกลวยหอมทองโดยการ
ยืนยนัดวยการวัดคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดจะตองมีคามากกวา 23 องศาบริกซขึ้นไปควบคู
กบัการพิจารณาสีเปลือกจะมีสีเหลืองทั้งผลและมีจุดสีน้าํตาลเล็กนอย 
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ภาพที่ 32  แผนภูมิกระบวนการผลิตไซรัปกลวยหอมทองที่กําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 

                     หมายเหตุ* คือจุดวกิฤตที่ตองควบคุม (Critical Control Point, CCP) 
 
 

ขวดเปลาและฝา 

ลางขวดและฝา 

ฆาเชื้อขวดและฝา 

จัดเก็บ 

กลวยหอมทองสด 

การบม 

ลางทําความสะอาด 

นึ่งดวยไอน้ํารอน 

ปอกเปลือก 

การบด 

ยอยดวยเอนไซม 

หยุดปฏิกิริยาของเอนไซม 

แชเย็นทันที 

ปนแยกกาก 

การกรอง 

ทําใหเขมขน 

การอุนและฆาเชื้อ 

ปดฉลาก 

สงออกจากโรงงาน 

การบรรจุ 

จัดเก็บ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

17 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

นึ่งดวยไอน้ํารอน(CCP2)* 

การบม(CCP1)* 

ยอยดวยเอนไซม (CCP3)* 
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คาปฏิบัติงานในขั้นตอนการนึ่งกลวยดวยไอน้ํารอน ตองควบคุมอุณหภูมิในการนึ่งดวยไอ
น้ํารอนใหกึ่งกลางผลกลวยที่กึ่งกลางกองกลวยมีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียสในแผนการปฏิบัติ 
งาน HACCP จะตองกําหนดวิธีการตรวจและติดตามที่สามารถทําการวิเคราะหไดงายและรวดเร็วซ่ึง
ในการตรวจและติดตามปริมาณเอนไซมเปอรออกซิเดสในเนื้อกลวยจะใชวิธีตรวจแบบรวดเร็ว
(Rapid method) ที่ไดจากผลการทดลองเปนวิธีที่มีความแมนยําและใชเวลาในการตรวจ สอบเพียง 
15 นาทีในกรณีที่ตรวจสอบสีน้ําตาลในขั้นตอนนึ่งกลวยดวยไอน้ํารอน จะตองหามาตรการแกไข 
คือ จะตองเพิ่มระยะเวลาในการนึ่งกลวยใหได 100 องศาเซลเซียส เพื่อไมใหเกิด และตองตรวจสอบ
สาเหตุของการที่มีสีน้ําตาลในเนื้อกลวยนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อจะไดแกไขไมใหเกิดปญหา
ขึ้นและชุดที่เกิดปญหาตองทําปายบงชี้ และสงตรวจวิเคราะหปริมาณเอนไซมเปอรออกซิเดส 
 
 คาปฏิบัติงานในขั้นตอนการยอยดวยเอนไซมตองควบคุมสภาวะตามกาํหนด ไดแกปริมาณ
เอนไซมเพคติเนส รอยละ 0.15 รวมทั้งสภาวะในการยอยใหมีอุณหภูม ิ50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 
ช่ัวโมง อัตราเร็วของการกวน 300 รอบตอนาที สังเกตโดยการตรวจพนิิจวาความหนดืของเนื้อกลวย
จะลดลง ถาสังเกตไมพบการเปลี่ยนแปลงความหนดืจะตองหาสาเหตโุดยการตรวจสอบ ปริมาณ
เอนไซมเพคติเนสที่ใช อุณหภูมิในการยอย และอัตราเร็วของการกวน ถาจุดใดมีปญหาตองรีบแกไข
ทันที 
 
 



 
ตารางที่ 62  แผนปฏิบัติงานระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (HACCP Plan)  

No
. 

วัตถุดิบ/ชั้น
ตอนของ
กระบวน 
การผลิต 

B/
C 
/ 
P 

อันตราย
และสาเหตุ/
แหลงที่มา
ของอันตราย 

มาตรการ 
ควบคุม 

คา
วิกฤต 

คา 
ปฏิบัติ 
งาน 

การตรวจติดตาม มาตรการ 
แกไข 

เมื่อเกิดการ
ปนเปอน 

ผูรับ 
ผิด 
ชอบ 

เอกสาร 
บันทึก 

การทวนสอบ 
วิธี 

ความ 
ถี่ 

ผูรับ 
ผิด
ชอบ 

2 การบม
กลวย 

B ไมไดระยะ
สุกตาม
กําหนด 

เปลือกมีสี 
เหลืองทั้งผล 
และมีจุดสี 
น้ําตาล
เล็กนอย 

23  
องศา 
บริกซ 

23  
องศา 
บริกซ 
ขึ้นไป 

วัด  
ปริมาณ 
ของแข็ง 
ที่ละลาย  
น้ําได 

ทุกชุด QC แยกติด 
ปายบงชี้ 

หัว  
หนา 
 QC 

บันทึกการ 
ตรวจปริมาณ
ของแข็งที่
ละลายน้ําได 

1. ตรวจสอบ 
ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน้ําได 
2. ทบทวนขอมูล
บันทึกประจําวัน 

4 นึ่งดวยไอ
น้ํารอน 

C สีน้ําตาลใน
เนื้อกลวย 

ตรวจวัด
อุณหภูมิ 

98oซ 100 oซ วิเคราะห 
ปริมาณ 
เอนไซม 

ทุกชุด QC แยกติดปาย 
บงชี้แกไข
ใหความ
รอนเพิ่ม 

หัว  
หนา 
 QC 

บันทึกการ 
ตรวจปริมาณ
เอนไซม 

1. ตรวจสอบผล
อุณหภูมิในการนึ่ง 
2. ทบทวนขอมูล
บันทึกประจําวัน 

7 การยอย
ดวย
เอนไซม 
 

B ไมได 
ผลผลิต 
ตามกําหนด 

ควบคุม
สภาวะใน
การยอย 

50 oซ 
เวลา 2 
ชั่วโมง
300รอบ
ตอนาที 

เวลา  
ไมนอย 
กวา 2  
ชั่วโมง 

ตรวจ 
พินิจ 
ดวยตา 
วาความ 
หนืด 
ลดลง 

ทุกชุด QC กําจัดทิ้ง 
 แยกติดปาย 
บงชี้แกไข 
ใหได
สภาวะที่
กําหนด 

หัว  
หนา 
 QC 

บันทึกการ 
ตรวจปริมาณ
เอนไซม
อุณหภูมิ 
เวลา และ
ความเร็ว 

1. ตรวจสอบ 
ปริมาณเอนไซม
อุณหภูมิ เวลา 
ความเร็วรอบ 
2. ทบทวนขอมูล
บันทึกประจําวัน 170 
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การทวนสอบ 
 
  การทวนสอบเปนกิจกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อยืนยันวาระบบ HACCP ที่จัดทําขึ้น มีการนําไป
ปฏิบัติจริงและดําเนินไปอยางถูกตอง รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการควบคุมการผลิตอาหารใหปลอด 
ภัยอยางสม่ําเสมอ การประเมินความใชไดของแผน HACCP จะตองทบทวนจุดสําคัญตางๆ เพื่อให
แผนที่จัดทําไดถูกตองตรงกับการปฏิบัติงานตรงเชน การทวนสอบผังโรงงาน แผนภูมิการผลิต 
โปรแกรมพื้นฐานและมีการทบทวนอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงระหวางการวิเคราะหอันตราย 
การกําหนด คาวิกฤตตางๆ ตองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรรับรอง มีการนําอุปกรณหรือเครื่องมือ
วัดที่จําเปนไปสอบเทียบ การตรวจสอบระบบเปนระยะตลอดระยะเวลาการผลิตอาหารนั้นๆ โดย
กําหนดเปนแผนการทวนสอบที่แนนอน เพื่อเปนหลักประกันวาระบบที่จัดทําขึ้น จะดําเนินอยาง
สม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมอันตรายของอาหารประเภทนั้นๆ การทวนสอบใน
กระบวนการผลิตไซรัปกลวยหอมทองแสดงในตารางที่ 63  
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ตารางที่ 63  แผนการทวนสอบ  

 

กิจกรรมการทวนสอบ วิธีการ ความถี่ ผูรับผิดชอบ บันทึก 
การตรวจประเมิน 
GMPS 

1. สุขาภิบาลโรงงาน ทุก 2 เดือน ฝายผลิต รายงานการทํา 
ความสะอาด 

 2. เครื่องมือ เครื่องจักรและ
อุปกรณการผลติ 

ทุกสัปดาห ฝายควบคุม
คุณภาพ 

รายงานการทํา 
ความสะอาด 

 3. การควบคุมน้ําใช ทุก 1 ป ฝายควบคุม
คุณภาพ 

รายงานการ 
วิเคราะห
คุณภาพน้ํา 

 4. สุขลักษณะสวนบุคคล ทุก 1 เดือน ฝายควบคุม
คุณภาพ 

บันทึกการตรวจ 
สุขลักษณะสวน 

 5. การควบคุมแมลงและ 
สัตวนําโรค 

ทุก 2 เดือน ฝายผลิต บุคคล 

การตรวจประเมิน
ระบบ HACCP 

1. ผังโรงงานเปนไปตามที่ 
กําหนดไวหรอืไม 

ทุก 4 เดือน คณะทํางาน 
HACCP 

บันทึกของการ 
เบี่ยงเบนและแก 
ไขของแตละจุด 

 2. แผนภูมิการผลิตและ CCP 
แตละจุดวาใชงานไดจริหรอืไม 

ทุก 1 เดือน คณะทํางาน 
HACCP 

 

 3. ตรวจประเมนิความถูก 
ตองของแผน HACCP 

ทุก 1 เดือน คณะทํางาน 
HACCP 

 

 4. ตรวจบันทึกการปฏิบัติงาน ทุก 4 เดือน คณะทํางาน 
HACCP 

 

 5. ตรวจประเมนิความเหมาะ 
สมของแผนการทวนสอบ 

 คณะทํางาน 
HACCP 

 

 6. ตรวจบันทึกการทวนสอบ
ทุกกิจกรรม 

 คณะทํางาน 
HACCP 

 

การสอบเทียบอุปกรณ
วัดท่ีจุด CCPS 

1. สงศูนยสอบเทียบ ทุกป ผูจัดการฝาย
วิศวกรรม 

รายงานจาก 
ศูนยสอบเทียบ 

- เทอรโมคัปเปอร     
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุป 
 

 การพัฒนาผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานสงออกครั้ง
นี้สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 

1.  การสํารวจความเห็นผูบริโภคจากกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน  250  คน  
ในดานพฤติกรรมการบริโภคไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียงและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอม  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคยรับประทานไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑ
ใกลเคียง โดยคิดเปนรอยละ 84.4 ผลิตภัณฑที่เคยรับประทานมากที่สุดไดแกน้ําผ้ึงคิดเปนรอยละ 
34.1  ความถี่ในการรับประทานสวนใหญจะรับประทานนานๆครั้ง และเปนครั้งคราว โดยคิดเปน
รอยละ 55.6 และ 33.2 ตามลําดับ โดยมีเหตุผลในการรับประทานคือรสชาติดี คิดเปนรอยละ 54.5 
รองลงมาคือ คุณคาทางโภชนาการรอยละ 21.1 และความสะดวกในการรับประทานรอยละ17.9 
รูปแบบในการรับประทานสวนใหญจะรับประทานกับแพนเคก รองลงมาคือรับประทานกับวัฟเฟล 
และไอศครีม คิดเปนรอยละ 23.2  21.6 และ 11.6 ตามลําดับ โดยสวนใหญกลุมตัวอยางรับประทาน
ไซรัปและ/หรือผลิตภัณฑใกลเคียงที่บานมากที่สุด รองลงมาคือที่รานอาหาร และโรงแรม 
ตามลําดับ ชนิดผลิตภัณฑไซรัปผลไมไทยซึ่งกลุมตัวอยางสนใจมากที่สุดคือ ไซรัปกลวยหอม 
รองลงมาคือไซรัปสับปะรด  และไซรัปลําใย ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นใน
การนําผลิตภัณฑไซรัปไปใชรับประทานแทนแยม  คิดเปนรอยละ 26.8 รองลงมาคือใชรับประทาน
กับไอศครีม และใชแทนน้ําผ้ึง โดยคิดเปนรอยละ 25.0 และ 24.5 ตามลําดับ ดานความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางที่มีตอผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมนั้น  พบวา  กลุมตัวอยางมีความสนใจรับประทาน
ไซรัปกลวยหอมรอยละ 67.2 และตอบวาไมแนใจ  รอยละ 30.4 โดยเหตุผลที่สนใจรับประทานนั้น
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาเพราะเปนผลิตภัณฑใหมนาลองรอยละ 44 รองลงมาคือเพราะเปน
ผลิตภัณฑจากผลไมไทยรอยละ 27.2 จากการสํารวจพบวากลุมผูบริโภคเปาหมายเปนผูที่เคย
รับประทานน้ําผ้ึงความถี่ในการบริโภคเปนครั้งคราวมากกวารอยละ 35  คือกลุมตัวอยางที่มีอายุ
ตั้งแต 31 ขึ้นไป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 บาทขึ้นไป ผูบริโภคเปาหมายสวนใหญเปนแมบาน
และทําธุรกิจสวนตัว  
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2.  สําหรับผลิตภัณฑใกลเคียงไซรัปกลวยหอมทองที่มีจําหนายในทองตลาดนั้นผลจากการ
สํารวจพบวามีนอยชนิด  โดยสวนใหญจะพบเฉพาะในซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ ไดแก น้ําผ้ึง  
เมเปลไซรัป สตรอเบอรี่ไซรัปและไซรัปขาวโพด โดยเฉพาะในซุปเปอรมารเก็ตที่มีลูกคาชาว
ตางประเทศ  เชน  ฟูดแลนด  และวิลลาซุปเปอรมารเก็ต  แสดงวาผลิตภัณฑในลักษณะนี้ยังไมเปนที่
นิยมในผูบริโภคคนไทย ตรงขามกับตางประเทศผลการสํารวจผลิตภัณฑผานทางเวปไซดจะพบ
ผลิตภัณฑหลากหลายมากกวาเชน ไซรัปผลไมชนิดตางๆ สารใหความหวานจากผลไม น้ําผลไม
เขมขนชนิดใสที่ผลิตจากผลไมไดแก แอปเปล พีช แพร บลูเบอรี่ แบลคเบอรี่ เปนตน ผลการคนควา
และสํารวจขอมูลผลิตภัณฑใกลเคียงไซรัปกลวยหอมทอง นอกจากจะไดรูจักผลิตภัณฑชนิดตางๆ 
แลว ยังไดขอมูลที่สามารถนํามาใชประโยชนในงานวิจัยได  ซ่ึงการนําผลไมมาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑน้ําผลไมในรูปแบบตางๆนั้น นอกจากจะชวยนําผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลคาแลว 
ยังเปนการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและประโยชนอีกสวนหนึ่งคือ ผูบริโภค จะไดรับประทาน
ส่ิงที่มีคุณคาทางโภชนาการ 

  
3.  ผลการสํารวจและรวบรวมแหลงผลิตกลวยหอมทองเพื่อสงออกประเทศญี่ปุน พบวามี  

3 แหงไดแก สหกรณการเกษตรบานลาด ตําบลบานลาด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ
การเกษตรทายาง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี และกลุมเกษตรกรทําสวนทุงคาวัด ตําบลทุงคาวัด 
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ซ่ึงกลุมเกษตรกรทําสวนทุงคาวัด มีปริมาณกลวยที่ไมไดมาตรฐาน
สงออกมากที่สุด (22 ตัน ตอเดือน) มีระยะทางหางจากกรุงเทพฯมากที่สุดคือ 550 กิโลเมตร ทําใหมี
กลวยที่ไมไดมาตรฐานสงออกที่ไมสามารถจําหนายไดในราคาที่เหมาะสมจึงทําใหขาดทุนในที่สุด 
และเมื่อสํารวจชนิดกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกพบวา กลวยตัดลูกมีปริมาณมาก
ที่สุดเฉลี่ยรอยละ 63.3 จากปริมาณกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานทั้งหมดที่มีอยู 8 ชนิด จึงเลือกใช
เปนวัตถุดิบในการศึกษาในครั้งนี้ 

  
 4.  ปจจัยในการระบุระยะสุกของกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออก จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนของของคาปจจัยที่ระยะสุกตางๆพบวา คาที่มีความแตกตางระหวางระยะ
สุกไดแก ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได น้ําตาลรีดิวซ และคา a* ของสีเปลือก โดยปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ําได มีความแตกตางระหวางระยะสุก 5  6  7 และ 8 สวนปริมาณน้ําตาลรีดิวซ จะมีความ
แตกตางระหวางระยะ 4 5 6 และ 7 และคา a* ของสีเปลือก จะมีความแตกตางระหวางระยะ 4  5 6 
และ 8 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได น้ําตาลรีดิวซ และคา a* สีของเปลือกกับระยะสุกตามดัชนีสี
เปลือก มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) เปนดัชนีที่ใชระบุระยะสุกได ดังนั้นปริมาณ
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ของแข็งที่ละลายน้ําไดและน้ําตาลรีดิวซจึงเปนคาปจจัยที่เหมาะสมในการใชเปนดัชนีบงบอกระยะ
สุกควบคูกับการใชคาดัชนีสีเปลือก ประกอบกับวิธีการหาคาของแข็งที่ละลายน้ําไดเปนวิธีการที่
สะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงงานวิจัยนี้จะนํากลวยมาใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMS) ซ่ึง
วิธีการที่ใชควรจะงายสะดวกและรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งตองใชตนทุนต่ํา การวัดคาปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําไดจึงนาจะเปนวิธีที่ถูกพิจารณาใชระบุระยะของกลวยควบคูกับการใชสายตา
พิจารณาสีเปลือกเพื่อตรวจสอบระยะสุกของกลวย จากผลการทดลองเพื่อคัดเลือกระยะสุกของ
กลวยในการผลิตไซรัปพบวาระยะสุก 7 และ8 เหมาะสมที่นํามาผลิตไซรัปเนื่องจากใหผลผลิตสูง
และมีคาความใสมากกวาระยะ 6  อยางไรก็ตามกลวยที่ระยะ 8 เปนกลวยที่สุกเกินไป ซ่ึงจะมีโอกาส
ชํ้าและเนาไดงายทําใหตองทิ้ง ดังนั้นจึงเลือกใชกลวยสุกที่ระยะ 7 เปนวัตถุดิบในการผลิตไซรัป 
 

5.  การผลิตไซรัปกลวยหอมทองจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกในระดับ
หองปฏิบัติการโดยการยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซมดวยความรอนโดยการนึ่งกลวยทั้ง
เปลือกดวยไอน้ํารอน 100 องศาเซลเซียสเปนเวลา 16 นาที โดยตรวจไมพบกิจกรรมของเอนไซมโพ
ลีฟนอลออกซิเดสและเอนไซมเปอรออกซิเดสและเมื่อตรวจสอบเอนไซมเปอรออกซิเดสโดยวิธี 
Rapid method นํากลวยที่ไดไปปอกเปลือกและบด แลวจึงนําเนื้อกลวยดังกลาวไปหาสภาวะที่
เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยดวยเอนไซมเพคติเนส ใชแผนการทดลองแบบ Central composite 
design ไดสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยหอมที่ความเขมขนเอนไซมเพคติเนส รอยละ 0.15 
ใชเวลาในการยอย 2ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส คุณสมบัติของน้ํากลวยมีคา ความใส (T670) 
97.81 ความหนืด 0.33 เซนติพอยส มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 24 องศาบริกซ ความชื้นรอยละ 
79.71 คาพีเอช 4.98 ปริมาณกรดทั้งหมดรอยละ 0.23 น้ําตาลกลูโคสรอยละ 6.01  ฟรุคโตสรอยละ 
4.97  ซูโครสรอยละ  12.14 แปงรอยละ 0.262 โพลีแซคคาไรดรอยละ 0.62 โปรตีน รอยละ 0.00669 
เพคตินรอยละ 0.456 และแทนนินรอยละ 0.116 นําน้ํากลวยหอมมาทําใหเขมขนเปนไซรัปกลวย

หอมทองที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  จนมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดเทากับ 74 ±1 
องศาบริกซ  วัดคาพีเอชได 4.995 ความชื้นรอยละ 29.96 ปริมาณกรดทั้งหมดรอยละ 0.704  น้ําตาล
กลูโคสรอยละ16.95 ฟรุกโตสรอยละ 14.76 ซูโครสรอยละ 35.99 แปงรอยละ 1.887 โพลีแซคคา
ไรดรอยละ 2.523 โปรตีนรอยละ 0.032 เพคตินรอยละ 1.727 และแทนนินรอยละ 0.377 ทดสอบ
ความชอบเปรียบเทียบระหวางไซรัปกลวยหอมทองกับน้ําผ้ึง พบวาไมมีความแตกตางกันใน
คะแนนความชอบดานคุณภาพโดยรวม ความชอบสี  ความใสและรสชาติ สําหรับคะแนนความชอบ
โดยรวมของไซรัปและน้ําผ้ึง อยูในระดับชอบปานกลาง 
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 6.  การขยายกําลังการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง ขนาดกําลังการผลิต 10-12 กิโลกรัมเนื้อกลวย
ตอรอบการผลิต จํานวน 100 กิโลกรัม นําไปสกัดน้ํากลวยโดยใชเอนไซมเพคติเนส ไดน้ํากลวย
จํานวนทั้งหมด 64  กิโลกรัมนําไปทําใหเขมขนจะไดไซรัปกลวยหอมทองจํานวน 20  กิโลกรัม เมื่อ
วิเคราะหองคประกอบโดยประมาณของไซรัป 100  กรัม ประกอบดวย ความชื้น 22.1 กรัม เถา 3.56 
กรัมโปรตีน 1.98 กรัมไขมัน 0.68 กรัมและคารโบไฮเดรต 71.6 กรัม มีพลังงาน 300.44 กิโลแคลอรี 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 74 องศาบริกซ พีเอช 5.0 ปริมาณกรดทั้งหมด 0.704 กรัม น้ําตาล
กลูโคส  17.75 กรัม ฟรุกโตส 17.11 กรัม ซูโครส 10.99 กรัม แปง 0.976 กรัมโพลีแซคคาไรด  1.97 
กรัม โปรตีน 0.032 กรัม เพคติน 1.21 กรัม และแทนนิน 0.294 กรัม มีปริมาณกรดอมิโนอิสระ 
วิตามิน บี1 บี2 บี3 และบี6 วิตามิน ซี และแรธาตุโดยเฉพาะโพแตสเซียมและฟอสฟอรัส (15.113 
และ 0.406 กรัมตอ100 กิโลกรัม ตามลําดับ)  
 

7.  ผลการเก็บรักษาผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองที่อุณูหภูมิตางกัน 4 สภาวะ คือ  25  35  
45 และ 55  องศาเซลเซียส พบวาการเก็บไซรับกลวยหอมทองที่อุณหภูมิสูงจะมีการเปลี่ยน แปลง
อยางรวดเร็วในคุณสมบัติดาน ความใสที่ลดลง สวนคาสี ปริมาณกรด และHMF จะมีคาสูงขึ้น  ถา
พิจารณาจากผลการยอมรับของผูบริโภคพบวาที่อุณหภูมิ 55  45  และ 35  องศาเซลเซียส จะมีอายุ
การเก็บรักษา 4 วัน 2 และ 6 สัปดาห ตามลําดับ จึงนําคาที่ไดมาคํานวณอายุการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหองโดยใชสมการ Q10ไดอายุการเก็บรักษาไซรัปกลวยหอมทองที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส นาน 4 เดือน แตเนื่องจากความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงมาก
ที่สุด ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากปริมาณ HMF พบวามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วเกินขีดจํากัดของ
ขอกําหนดในผลิตภัณฑน้ําผ้ึง จึงแนะนําใหเก็บที่อุณหภูมิตูเย็น 
 
 8.  ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองโดยวิธี Home Use Test (HUT) 
ทดสอบกับผูบริโภคทั่วไปที่มีการบริโภคน้ําผ้ึง จํานวน 50 คนโดยผูบริโภครูสึกชอบผลิตภัณฑ
ไซรัปรอยละ 90  ความเหมาะสมของผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองผูบริโภคที่ทดสอบผลิตภัณฑ
แลวเห็นวาเหมาะสมรอยละ 88  ผูบริโภคมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑจํานวนรอยละ 60.4  
 
   9.  การผลิตไซรัปกลวยหอมจากกลวยหอมทองที่ไมไดมาตรฐานการสงออกที่มีคุณภาพ
ตามขอกําหนดโดยม ีระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (HACCP Plan) พบวา 
จุดวกิฤตที่ตองระวังในการผลิตมีอยู 3 จุดที่ตองระวังเปนพิเศษคือ ขั้น ตอนการบมกลวย การนึ่งดวย
ไอน้ํารอนเพื่อไมใหเกิดสีน้ําตาล และการยอยเนื้อกลวยดวยเอนไซม 
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ขอเสนอแนะ 
 

 1.  กระบวนการในการผลิตไซรัปกลวยหอมทองสามารถใชเปนแบบจาํลองเพื่อเปนแนว 
ทาง ในการพฒันาผลิตภัณฑจากผลไมไทยชนิดอืน่ๆที่มีราคาตกต่ํา หรือตองการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูล 
คา เชนมะมวง ลําใย เปนตน 
 

2.  ในการผลิตไซรัปกลวยหอมทองจะมีสวนที่เหลือหลังจากกระบวนการเชน เปลือกกลวย 
และกากกลวย ซ่ึงถาไมไดนํามาใชประโยชนกจ็ะกลายเปนของเสีย ที่ตองใชงบประมาณในการ
กําจัดทิ้ง ถาสามารถนําของเหลือทิ้งเหลานีไ้ปใชประโยชน โดยการสกดัสาร เชน เพคตินซึ่งเปนใย
อาหารที่ละลายน้ําได รวมทัง้องคประกอบอื่นๆไดแก สารโพลีฟนอล สารสี ซ่ึงเปนสารสกัดจาก
ธรรมชาติ ใหประโยชนตอสุขภาพ นอกจากจะชวยเพิ่มมูลคา เพื่อทําใหกระบวนการผลิตครบวงจร  

 
3.  เพื่อใหมกีารนําผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองที่พัฒนาไปใชมากขึ้น นอกจากเปนผลิต 

ภัณฑเพื่อผูบริโภคโดยตรงนาจะนําเสนอ เพื่อใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑอ่ืน เชน ผลิตภัณฑ  
เบเกอรี่ ผลิตภณัฑนม ซีเรียล ผลิตภัณฑสําหรับผูสูงอายุ อาหารเด็ก เปนตน 

 
4.  เนื่องจากกลวยหอมเปนผลไมที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคทั่วโลกทั้งในดานรสชาติ

และคุณคาทางโภชนาการ ดังนั้นการนําเสนอผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองตอผูบริโภคตางชาติที่
นิยมรับประทานผลิตภัณฑในลักษณะนี้ นาจะเปนแนวทางหนึ่งในการขยายตลาดของผลิตภัณฑ 
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ภาคผนวก ก1 แบบสอบถามการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมผูบริโภคตอผลิตภัณฑไซรัป 
 

แบบสอบถาม 

เร่ือง : การสํารวจความคิดเห็นผูบริโภคตอผลิตภัณฑไซรัป 
คําชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑไซรัปและเปนการสํารวจความ
ตองการของตลาดตอผลิตภัณฑไซรัป ซึ่งเปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ เรื่อง “การผลิตไซรัปจากผลไมไทย” ของ
นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร นิสิตปริญญาเอก สาขาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร คณะบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใครขอความรวมมือจากทานกรุณาตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ ขอมูลทั้งหมดของ
ทานจะเปนประโยชนตองานวิจัยนี้เปนอยางยิ่ง โดยในการทําแบบสอบถามครั้งนี้จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอทาน
ทั้งสิ้น และขอขอบคุณที่ใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 

คําอธิบาย : ไซรัปคือผลิตภัณฑจากน้ําผลไมสดที่ทําใหเขมขน มีลักษณะเปนของเหลวขน รสหวาน และมีกลิ่นรส
ผลไม อาจมีสีออนหรือเขม ใชรับประทานรวมกับผลิตภัณฑขนมอบ เชน แพนเคก วัฟเฟล ขนมปง หรือใชแทน
น้ําตาล น้ําผึ้งผสมในเครื่องดื่ม 

 

คําแนะนํา : กรุณาทําเครื่องหมาย / หนาขอที่ทานเห็นวาเหมาะสมและตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด 
 

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

(   ) ชาย   (   ) หญิง 

2. อาย ุ

(   ) นอยกวา 20 ป  (   ) 21-30 ป 
(   ) 31-40 ป   (   ) 41-50 ป 
(   ) มากกวา 50 ป 

3. การศึกษา 

(   ) ตํ่ากวาปริญญาตรี  (   ) ปริญญาตรี 
(   ) ปริญญาโท  (   ) สูงกวาปริญญาโท 

4. อาชีพ 

(   ) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (   )ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(   ) พนักงานบริษัทเอกชน (   ) ธุรกิจสวนตัว 

(   ) แมบาน    (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................... 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

(   ) นอยกวา 5,000 บาท  (   ) 5,001-10,000 บาท 

(   ) 10,001-15,000 บาท  (   ) 15,001-20,000 บาท 

(   ) 20,001 บาทขึ้นไป    
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกรรมการบริโภคไซรัปหรือผลิตภัณฑใกลเคียง 
6. ทานเคยรับประทานผลิตภัณฑไซรัปหรือไม 

(   ) เคย   (   ) ไมเคย (ถาตอบวาไมเคยใหขามไปทําสวนที่ 3) 
7. ผลิตภัณฑไซรัปหรือผลิตภัณฑที่มีลักษณะใกลเคียงชนิดใดที่ทานเคยรับประทาน  
       (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(   ) เมเปลไซรัป  (   ) สตรอเบอรรี่ไซรัป 

(   ) แอปเปลไซรัป  (   ) น้ําผึ้ง 

(   ) น้ําลูกพรุน  (   ) น้ําสับปะรดเขมขน 

(   ) น้ํามะมวงเขมขน  (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................... 
8. ความถี่ในการรับประทาน 

(   ) รับประทานเปนประจํา (   ) รับประทานเปนครั้งคราว 

(   ) รับประทานนานๆ ครั้ง  (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................... 
9. ทานรับประทานไซรัปกับผลิตภัณฑใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(   ) แพนเคก   (   ) วัฟเฟล 

(   ) ขนมปง   (   ) คอรนเฟล็ก 

(   ) ขนมปงกรอบ  (   ) น้ําชา 

(   ) ไอศกรีม   (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................... 
10. เหตุผลที่ทานเลือกรับประทานไซรัปหรือผลิตภัณฑใกลเคียง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(   ) รสชาติ   (   ) คุณคาทางโภชนาการ 

(   ) สะดวก    (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 
11. สถานที่ที่ทานมักรับประทานไซรัปหรือผลิตภัณฑใกลเคียง กรุณาเรียงลําดับ 3 อันดับแรก  

                      (1 = มากที่สุด) 
(   ) ที่บาน   (   ) ที่ทํางาน 

(   ) รานอาหาร  (   ) โรงแรม 
(   ) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 

 

สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑไซรัปจากผลไมไทย 
12. หากมีผลิตภัณฑไซรัปที่ผลิตจากผลไมไทย ทานคิดวาผลิตภัณฑใดตอไปน้ีนาสนใจมากที่สุด  

กรุณาเรียงลําดับ 3 อันดับแรก (1 = มากที่สุด) 
(   ) ไซรัปมะมวง  (   ) ไซรัปทุเรียน 

(   ) ไซรัปกลวยหอม  (   ) ไซรัปลําไย 

(   ) ไซรัปสับปะรด 

(   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................... 
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13. ทานคิดวาผลิตภัณฑไซรัปผลไมจะใชรับประทานไดอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) ใชแทนแยม  (   ) ใชแทนน้ําผึ้ง 

(   ) ใชผสมน้ําดื่มเปนน้ําผลไม (   ) ใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑไอศครีม 

 (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................... 
 

14. ทานคิดวาราคาของผลิตภัณฑไซรัปผลไมไทยควรจะอยูในระดับใด 

(   ) ถูกกวาผลิตภัณฑในทองตลาด 

(   ) เทากับผลิตภัณฑในทองตลาด 

(   ) แพงกวาผลิตภัณฑในทองตลาด  

15. ถามีการผลิตไซรัปจากผลไมไทยทานจะรับประทานหรือไม 
(   ) รับประทาน เพราะ ................................................................................................. 
(   ) ไมแนใจ เพราะ ........................................................................................................ 
(   ) ไมรับประทาน เพราะ............................................................................................. 

    

     ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ก2 แบบสอบถามการสํารวจกลุมเกษตรผูสงออกกลวยหอมทอง 
  

แบบสอบถาม 
 เร่ือง       การสํารวจกลุมเกษตรผูสงออกกลวยหอมทอง 

 เรียน      ผูจัดการกลุม 
 
คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้เปนการสํารวจกลุมเกษตรผูสงออกกลวยหอมทองซึ่งเปนสวนหนึ่งของดุษฎี
นิพนธ เรื่อง “การผลิตไซรัปจากผลไมไทย” ของ นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร นิสิตปริญญาเอก สาขา
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใครขอความ
รวมมือจากทานกรุณาตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ  ขอมูลท้ังหมดของทานจะเปนประโยชนตองานวิจัย
นี้เปนอยางยิ่ง โดยในการทําแบบสอบถามครั้งนี้จะไมมีผลกระทบใดๆตอทานทั้งสิ้นและขอขอบคุณท่ีให
ความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 

 
ชื่อ  …………………………………………………………………………………  
ท่ีอยู ……………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
e-mail address …………………………………………………………….   
พื้นท่ีปลูก ………………………………………………………………………………   
พันธุท่ีปลูก ……………………………………………………………………………  
ฤดูกาลที่ใหผลผลิตมาก …………………………………………………………………….  
ปริมาณการสงออก  …………………………………………………………………………. 
มูลคาการสงออก  …………………………………………………………………………… 
ปริมาณกลวยตกเกรด  ………………………………………………………………………. 
ราคาจําหนายกลวยตกเกรด  ………………………………………………………………. 
การแปรรูป ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 
ปญหา……………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………… 
แผนงานในอนาคต   …………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ก3 แบบสอบถามการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑไซรปักลวยหอมทอง 
 

แบบสอบถามผูบริโภค 
เรื่อง การทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑไซรปักลวยหอมทอง 
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้เปนการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของงานวจิัยดุษฎนีิพนธของนางสุคันธรส ธาดากิตติสาร นิสิตปริญญาเอก สาขาพัฒนาผลิต 
ภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนั้นจึงใครขอความรวมมอื
จากทาน กรุณาทดสอบตัวอยางและตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งแก
ผูวิจัย โดยจะไมมีผลกระทบใดๆตอทานขอรับรองวาตัวอยางมีความปลอดภัยในการบริโภคและขอขอบ 
คุณผูตอบแบบสอบ ถามทุกทานที่ใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 2 หนา โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 
 สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัฑณไซรัปกลวยหอม 
  
สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
(   ) ชาย           (   ) หญิง 

2. อาย ุ
(    ) 25 – 34 ป          (   ) 35 – 44 ป 
(    ) 45 – 54 ป          (   ) 55 – 64 ป 

3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
(   ) 10,000 – 16,000 บาท        (   ) 16,001 – 22,000 บาท 
(   ) 22,001 บาทขึ้นไป 

4. การศึกษา 
(   ) ปริญญาตรี         (   ) สูงกวาปริญญาตรี 

5. อาชีพ  
(   ) รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ       (   ) พนักงานบริษัท  
(   ) กิจการสวนตัว         (   ) นักเรียน/นักศึกษา 
(   ) แมบาน         (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………… 



  
208

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอม 
 
คําอธิบาย : ไซรัปกลวยหอมเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากกลวยหอมทองสด สายพันธุ “Gros Michel” 100รอย
ละ ประกอบดวยน้ําตาลกลูโคส ฟรุกโตส ซูโครส ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด กรดอะมิโน และแรธาตุ ผลิต
โดยการสกัดน้ํากลวยหอมแลวทําใหเขมขน โดยไมมีการปรุงแตงดวยน้ําตาลหรือวัตถุใดๆทั้งสิ้น ใช
รับประทานรูปแบบเดียวกับน้ําผึ้ง หรือเปนหัวเชื้อสําหรบัใชผสมในผลิตภัณฑตางๆ เชน เครื่องดื่ม 
ไอศกรีม เบเกอรี่ 
 
คําแนะนํา:  ทดสอบตัวอยางไซรัปโดยการใหคะแนนความรูสึกที่มีตอตัวอยางตามคําอธิบายคะแนน
ความชอบที่กําหนดให โดยการดูตัวอยางในเรื่องของ สี ความใส และ ดมกลิ่น แลวจึงราดลงบนแพนเคก
เพ่ือดูความหนืดแลวจึงชิมเพ่ือทดสอบรสชาติและความชอบรวม  
สเกลความชอบ                               
1 = ไมชอบมากที่สุด        4 = ไมชอบเล็กนอย                 7 = ชอบปานกลาง  
2 = ไมชอบมาก                5 = บอกไมไดวาชอบหรือไมชอบ      8 = ชอบมาก  
3 = ไมชอบปานกลาง  6 = ชอบเล็กนอย          9 = ชอบมากที่สุด   
 

คุณลักษณะ 
ตัวอยาง ไซรัปกลวยหอมทอง 

รหัส………. รหัส………. 
สี   
ความใส   
ความหนืด   
กลิ่น   
รสชาติ   
ความชอบรวม   

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………… 
6. ทานยอมรับผลิตภัณฑไซรปักลวยหอมนีห้รือไม 
 (   ) ยอมรับ  (   ) ไมยอมรับ เพราะ........................................................ 
 7. หากมีผลิตภณัฑไซรัปกลวยหอมออกวางจําหนาย ทานจะสนใจซื้อบริโภคหรือไม 
 (   ) ซื้อ เพราะ......................................................................................................... 
 (   ) ไมแนใจ เพราะ.................................................................................................    

(   ) ไมซื้อ เพราะ ....................................................................................................  
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2 

 

ภาคผนวก ก4 แบบสอบถามการการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัโดยการใหคะแนน 
ความเขมของผลิตภณัฑไซรัปกลวยหอม 

ใบรายงานผลการทดสอบ 
ช่ือผูทดสอบ.................................................................................วันที่............................................... 
ผลิตภัณฑ : ไซรัปกลวยหอม 

คําแนะนํา กรุณาทดสอบตัวอยางแลวใหคะแนนความเขมของคุณลักษณะโดยการทําเครื่องหมาย    “ ⎜” 
บนสเกลคะแนนที่กําหนดใหตอไปนี้ 

1. สี                                                                    

       ⎜                                                                                                                                                   ⎜  
  สีเหลือง                                                                                                   สีน้ําตาล 
2. ความขุน              

      ⎜                                                                                                                                                   ⎜ 
     นอย                                                                                       มาก 
3. ความหนืด              

      ⎜                                                                                                                                                  ⎜ 
      นอย                                                                                         มาก 
4. กล่ินกลวย                                                                                                                             

      ⎜                                                                                                                                             ⎜ 
      นอย                                                                       มาก 
5. กล่ินรสกลวย                                                   

      ⎜                                              ⎜                                             
      นอย                                                                                                                                                      มาก 
6. รสหวาน              

      ⎜                                                                              ⎜    
       นอย                                                                                                     มาก 
7. รสเปร้ียว                                        

      ⎜                                    ⎜ 
       นอย                                                                                                                             มาก 
8. รสหวานตกคาง                                                              

      ⎜                                    ⎜   
      นอย                                                                                                              มาก 
9. รสเปร้ียวตกคาง                                                            

      ⎜                                       ⎜ 
       นอย                                                                                                                           มาก 
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ภาคผนวก ก5 แบบสอบถามการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑไซรปักลวยหอมทองที่เก็บรักษา
ไวท่ีระยะเวลาตางๆ   

 

ใบรายงานผลการทดสอบ 
 

การทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑไซรัปเขมขนจากกลวยหอมทองที่เก็บรักษาไวที่
ระยะเวลาตางๆ 
ช่ือผูทดสอบ ...................................................   วันที่ ..................................... 
คําแนะนํา : กรุณาทดสอบตวัอยางโดยการดูสีและดมกลิ่น แลวกาเครื่องหมาย X ลงในชอง
หมายเลขของตัวอยางทีย่อมรับ 
 

จํานวน ตัวอยาง 
1 2 3 4 

สี     
กล่ิน     

 
 ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 

                                      สุคันธรส  ธาดากิตติสาร 

                                                      ผูวิจัย 
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ภาคผนวก ก6  แบบสอบถามการประเมินคุณภาพทาวประสาทสัมผัสโดยการใหคะแนนความ 
                         เขมของผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมที่เก็บรักษาไวท่ีระยะเวลาตางๆ   

 
ใบรายงานผลการทดสอบ 

 
ช่ือผูทดสอบ.................................................................................วันที่............................................... 
 
ผลิตภณัฑ : ไซรัปกลวยหอม 
คําแนะนํา กรุณาทดสอบตัวอยางแลวใหคะแนนความเขมของคุณลักษณะโดยการทําเครื่องหมาย    

“ ⎜” บนสเกลคะแนนที่กําหนดใหตอไปนี ้
 

1. สี 

⎜ ⎜ 
        เหลือง              น้ําตาล 
 

2. กล่ินกลวย 

⎜ ⎜ 
          นอย                 มาก 
 

3. กล่ินรสกลวย 

⎜ ⎜ 
          นอย                 มาก 
 

4. กล่ินแปลกปลอม 

⎜ ⎜ 
          นอย                 มาก 
 

5. กล่ินรสแปลกปลอม 

⎜ ⎜ 
          นอย                                มาก 
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1.9 

ภาคผนวก ก7 คะแนนความเขมของสารอางอิงท่ีใชการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิง  
พรรณนาของผลิตภณัฑไซรัปกลวยหอมทอง 

คะแนนความเขม(0-15) ของสารอางอิงที่ใชสําหรับทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสของไซรัป 

1. สี              2.0                                                                          8.4                                                      13.4 

       ⎜    ⎜                                                                   ⎜                                                   ⎜  ⎜  
  สีเหลือง    โออิชิกรีนที                                       น้ําผึ้ง                       เมเปลไซรัป สีน้ําตาล  

2. ความขุน             3.1                                                                         9.4                                      13.1 

      ⎜                 ⎜                                                                  ⎜                                     ⎜     ⎜ 
     นอย                      น้ําผึ้ง     เพคติน 0.4%                เพคติน 2%   มาก  

3. ความหนืด             3.2                                                                              10.1                              13.2 

      ⎜                  ⎜                                                                        ⎜                              ⎜     ⎜ 
      นอย                เพคติน 2%       นมขนหวาน      น้ําผึ้ง       มาก 

4. กล่ินกลวย                 3.7                                                                                                           13.0 

      ⎜                       ⎜                                                                                                  ⎜      ⎜ 
      นอย                     น้ํากลวย 25%                 น้ํากลวย 100%   มาก 

5. กล่ินรสกลวย                                                                                             11.7 

      ⎜     ⎜                   ⎜                    ⎜ 
      นอย       น้ํากลวย 25%                                                                                       น้ํากลวย 100%                   มาก 

6. รสหวาน              3.2                                                                           10.7                      13.1 

      ⎜                  ⎜                         ⎜                       ⎜     ⎜    
       นอย            ซูโครส 16%                      น้ําผึ้ง            ซูโครส 30%     
มาก 

7. รสเปรี้ยว                                       5.6                                                                     11.7 

      ⎜                ⎜              ⎜      ⎜ 
       นอย                       น้ําสมผสมกลวย                         น้ําสม 100%                     
มาก 

8. รสหวานตกคาง                                                             9.2              10.9 

      ⎜    ⎜              ⎜  ⎜      ⎜   
      นอย      ซูโครส 16%                                  น้ําผึ้ง            ซูโครส 30%                       มาก 

9. รสเปรี้ยวตกคาง                                                         8.1       

      ⎜     ⎜               ⎜         ⎜ 
       นอย     น้ําสมผสมกลวย             น้ําสม 100%                                                                มาก 
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ภาคผนวก ก8  แบบสอบถามการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑไซรปักลวยหอมทอง 
 

แบบสอบถาม 
เรื่อง การทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑไซรปัเขมขนจากกลวยหอมทอง 
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้เปนการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑไซรัปจากกลวยหอมทอง
ซึ่งเปนสวนหนึง่ของงานวิจยัดษุฎีนิพนธของนางสุคันธรส ธาดากิตติสาร นิสิตปริญญาเอก สาขาพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนั้นจึงใครขอความ
รวมมอืจากทาน กรุณาทดสอบตวัอยางและตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชน
อยางยิ่งแกผูวิจยั โดยจะไมมผีลกระทบใดๆตอทาน ขอรับรองวาตัวอยางมีความปลอดภัยในการบริโภค
และขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 2 หนา โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 
 สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัฑณไซรัปกลวยหอม 
สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

6. เพศ                                  (   ) ชาย            (   ) หญิง 
7. อายุ                       (   ) 25 – 34 ป           (   ) 35 – 44 ป 

                 (   ) 45 – 54 ป           (   ) 55 – 64 ป 
                               (   ) มากกวา 64 ปข้ึนไป 

8. รายไดเฉลี่ยตอเดือน        (   ) 10,000 – 16,000 บาท           (   ) 16,001 – 22,000 บาท 
           (   ) 22,001 บาทขึ้นไป 

9. การศึกษา            (   ) ต่ํากวาปริญญาตรี           (   ) ปริญญาตรี  
                   (   ) สูงกวาปริญญาตรี 

10. อาชีพ              (   ) รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ           (   ) พนักงานบริษัท  
           (   ) กิจการสวนตัว             (   ) นักเรียน/นักศึกษา 
           (   ) แมบาน         
           (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................... 

11. ทานรับประทานไซรัปหรือผลิตภัณฑใกลเคียง เชน น้ําผึ้ง, เมเปลไซรัป บอยแคไหน 

           (   ) มากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห       (   ) 2 ครั้งตอสัปดาห 
           (   ) เดือนละครั้ง          (   ) 2 เดือนตอครั้ง 
           (   ) นานๆครั้ง         (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………… 
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สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทอง 
คําอธิบาย : ไซรัปกลวยหอมทองเปนผลิตภัณฑจากการนํากลวยหอมทองสด สายพันธุ “Gros Michel” ท่ี
ไมไดมาตรฐานสงออกประเทศญี่ปุน จากกลุมเกษตรกรทําสวนทุงคาวัด  จังหวัดชุมพร โดยนํามาแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลคา ผลิตโดยการสกัดน้ํากลวยหอมแลวทําใหเขมขน ไมมีการปรุงแตงดวยน้ําตาลหรือวัตถุใดๆ
ท้ังสิ้น มีองคประกอบหลักคือน้ําตาลกลูโคส ฟรุกโตส ซูโครส ฟรุกโตโอลโิกแซคคาไรด กรดอะมิโน ใย
อาหาร วิตามินและแรธาตุตางๆ ใชรับประทานรูปแบบเดียวกับน้ําผึ้ง ผสมหรือรบัประทานรวมกับ
ผลิตภัณฑตางๆเชน เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑนม ไอศกรีม และผลิตภัณฑเบเกอรี่ เปนตน 
 
คําแนะนํา:  ขอความรวมมอืนําไซรัปกลวยหอมทองไปใชรับประทานรูปแบบเดียวกับน้ําผึ้งหรือสิ่งท่ีเคย
รับประทานหรือแลวแตความเหมาะสม แลวกรุณาตอบคําถามตอไปนี้  
 
1. ทานใชไซรัปกลวยหอมทองรับประทานรวมกับผลิตภัณฑใด (ตอบไดมากกวา 1 ชนิด) 
     ................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................... 
2. ความรูสึกที่ทานมีตอผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองนี ้
 (   ) ชอบ   (   ) ไมชอบ 
 เพราะ................................................................................................................................. 
3. การใชไซรัปกลวยหอมทองเหมาะสมกับผลิตภัณฑท่ีทานใชหรือไม 
 (   ) เหมาะสม  (   ) ไมเหมาะสม  
 เพราะ................................................................................................................................. 
4. ขอเสนอแนะของการนําไซรัปกลวยหอมทองไปใช 
     .................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................. 
5. ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑไซรปักลวยหอมทองนี้ใชสะดวกหรือไม 
    .................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................... 
6. สนใจที่จะรับผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมทองเพิ่มหรือไม 

(   ) รับ   (   ) ไมรับ  
7. หากมีผลิตภณัฑไซรัปกลวยหอมออกวางจําหนาย ทานจะสนใจซื้อบริโภคหรือไม 
 (   ) ซื้อ                (   ) ไมแนใจ                            (   ) ไมซื้อ  
   เพราะ ..........................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ก9  การคํานวณการใหคะแนนความถี่ของสถานที่ในการรับประทานไซรปัและ/หรือ  
ผลิตภณัฑใกลเคียง 

 
1. กําหนดระดับของคะแนน โดยกําหนดให 1 หมายถึง นอยมาก/ไมเคยรับประทาน และ 4 

หมายถึง รับประทานบอยมาก 
2. นําความถี่คูณดวยระดับคะแนน และนําคาที่คํานวณไดในแตละระดับรวมกัน 
3. นําคาที่คํานวณไดหารดวยจาํนวนผูตอบแบบสอบถาม จะไดเปนคาเฉลี่ยของสถานที่ในการ

รับประทาน 

 
ตัวอยางวิธีการคํานวณ 
 
ผลรวมของความถี่ของสถานที่ในการรับประทานไซรัป 
 =      (34*1) + (42*2) + (102*3) 
 = 424 
คาเฉลี่ยของความถี่ในการรับประทานไซรัปที่บาน 
 = 424/178 
 = 2.38 
 

4. คํานวณชวงกวางคะแนนเฉลี่ยในแตละชั้นซึ่งสามารถคํานวณได คือ 0.67 โดยมีวิธีการคํานวณ 
ดังนี้ (Cooper, 1998) 
 ชวงระดับคะแนนเฉลี่ย =     (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด) 
                                                                            จํานวนชัน้ 
 

ซ่ึงมีความหมายของแตละระดับชั้นดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยในชวง 1.00–1.67หมายถึงมีความถี่ในการรับประทานนอยที่สุดหรือไมเคยรับประทาน 
       1.68–2.35 หมายถึง มีความถี่รับประทานนานๆครั้ง 
       2.36–3.00 หมายถึง มีความถี่ในการรับประทานบอยมาก 
 

5. แปลผล : โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของสถานที่ในการรับประทานไซรัปนั้นอยูในชวงใด ซ่ึงใน
ที่นี้พบวาความถี่ในการรับประทานไซรปัที่บานนั้น 
(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.38) ผูบริโภคมีการเลือกรับประทานไซรัปบอยมาก 
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ภาคผนวก ข 

วิธีการตรวจวิเคราะห 
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1.  การวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซ (Somogyi and Nelson, 1944) 
 
 สารเคมี 
  Alkaline copper reagent 

ก. Na2HPO4 .12H2O  71 กรัม 
ข. NaK Tartate   40    กรัม 
ค. NaOH 1N   100 มิลลิลิตร  
ง. CuSO4 .5H2O    8    กรัม 
จ. Na2SO4   180  กรัม 
 
ละลายสารขางตนตามลําดับในน้ํากลั่นปริมาณ 700 มิลลิลิตร โดยเริ่มใหความรอน 

เมื่อเติม CuSO4.5H2O จนหมดแลวจึงเติม Na2SO4 จากนั้นปรับปริมาตรใหเปน 1 ลิตร เก็บไวในขวด
สีชาที่อุณหภูมิหอง 24-48 ช่ัวโมง แลวจึงนํามากรองตะกอนออกกอนใช 

 
Nelson reagent 
ก. (NH4)6 Mo7O24 .4H2O 53.2 กรัม 
ข. H2SO4 เขมขน  21 กรัม 
ค. NaHASO4 .7H2O รอยละ12 50 มิลลิลิตร 

 
ละลายสารตามลําดับในน้ํากลั่นปรับปริมาตรใหเปน 1 ลิตร เก็บไวในขวดสีชาที่ 

อุณหภูมิหอง 24-48 ช่ัวโมง จึงนํามากรองกอนใช 
 
สารละลายกลูโคสมาตรฐาน 
เตรียมสารละลายกลูโคสเริ่มตนเขมขน 0.02  กรัมตอ100มิลลิลิตร โดยช่ังน้ําตาล 

กลูโคสที่ผานการอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนน้ําหนักคงที่จํานวน 0.02 กรัม ละลายในน้ํา
กล่ันปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร จากนั้นจึงเตรียมสารละลายกลูโคสความเขมขน 0, 40, 80, 
120, 160 และ 200 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร โดยใชสารละลายน้ําตาลกลูโคตสเริ่มตนจํานวน 0, 0.2, 
0.4, 0.6, 0.8 และ 1 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหเปน 1 มิลลิลิตร สารละลายอางอิงคือ
หลอดที่ไมมีน้ําตาลกลูโคส 
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การวิเคราะห 
ก. เตรียมสารละลายตัวอยางสารละลายกลูโคสมาตรฐาน 1 มิลลิลิตรในหลอดทดลอง 
ข. เติม Alkaline copper reagent 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน 
ค. นําไปตมในน้ําเดือด 15 นาที ทําใหเย็น 
ง. เติม Nelson reagent 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน 
จ. ทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที 
ฉ. เติมน้ํากลั่น 5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน 
ช. นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 520 นาโนเมตร 

 

y = 0.0056x - 0.012
R2 = 0.999
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ภาพผนวกที่ ข1   กราฟมาตรฐานของสารละลายกลูโคสโดยวิธีของ Somogyi and Nelson (1944) 
 
การคํานวณ 
ความเขมขนของกลูโคส (ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร)  =      A520 x คาการเจือจาง 
                          ความชันของกราฟมาตรฐาน 
 
2.  การวิเคราะหปริมาณแทนนินในรูปสารประกอบฟนอลิก (AOAC, 2000) 
 
 สารเคมี  

ก. Folin-cioculteu 
ข. กรดแทนนิค 
ค. โซเดียมคารบอเนตรอยละ  20 
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วิธีวิเคราะห 
ก. เตรียมสารละลายกรดแทนนิคมาตรฐานเริ่มตน 100 ppm 
ข. เตรียมสารละลายกรดแทนนิคมาตรฐาน 1, 2, 3, 4 และ 5 ppm โดยการดูด 

สารละลายกรดแทนนิคเริ่มตนในขอ ก. มาจํานวน 0.5, 1, 1.5, 2.0 และ 2.5 มิลลิลิตร ใสลงใน 
Volumetric flask ขนาด 50 มิลลิลิตร 

ค. เติมสารละลาย Folin-cioculteu จํานวน 1 มิลลิลิตร ลงในฟลาส ขอ ข. พรอม 
เขยา 

ง. เติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต รอยละ 20 จํานวน 5 มิลลิลิตร ลงใน flask 
ขอ ข. พรอมเขยา แลวปรับปริมาตรทั้งหมดเปน 50 มิลลิลิตร 

จ. ตั้งสารละลายทิ้งไว 20 นาที 
ฉ. นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 735 นาโนเมตร 
ช. วิเคราะหตัวอยางโดยการเจือจางตัวอยางใหเหมาะสมแลวดูดสารละลายมา  

1 มิลลิลิตร ใสลงใน Volumetric flask ขนาด 50 มิลลิลิตร จากนั้นดําเนินการตามขอ ค ถึง ฉ  
 

 
  ภาพผนวกที่ ข2  กราฟสารละลายกรดแทนนิคมาตรฐานโดยใชสารละลาย Folin-cioculteu 
 
   การคํานวณ  
   ความเขมขนของกรดแทนนิค          =                              A735อัตราการเจือจาง 
        (ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร)                          ความชันของกราฟมาตรฐาน 
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3.  การวิเคราะหหาปริมาณเพคติน (Kintner et al., 1982) 
 
 สารเคมี  

ก. สารละลายกรดซัลฟูริค/เตตระบอเรท เขมขน 0.0125 โมลาร ละลายเตตระ 
บอเรทเขมขน 4.767 กรัม ในกรดซัลฟูริคเขมขน 1 ลิตร โดยคอย ๆ เติม และกวนทิ้งไวขามคืนในตู
ดูดควัน 

ข. สารละลาย m-hydroxydiphenyl เขมขน รอยละ 0.15 w/v ในสารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด รอยละ 0.5 สารที่เตรียมไดจะตองเก็บไวในที่มืดและเย็น (4 องศาเซลเซียส) 

ค. สารละลายกรดกาแลคทูโรนิคมาตรฐานเริ่มตนเขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  
นํามาใชเตรียมสารละลายกรดกาแลคทูโรนิคมาตรฐานความเขมขน 0, 40, 60, 80 และ 100 
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
 
 การเตรียมตัวอยาง 

ก. ช่ังตัวอยางน้ํากลวย 5 มิลลิลิตร หรือไซรัป 2 กรัม ใสลงในหลอด Centrifuge  
ขนาด 50 มิลลิลิตร เติมสารละลายเอธิลแอลกอฮอล รอยละ 80 ที่อุนไวที่อางน้ํา จํานวน 20 มิลลิลิตร
ผสมใหเขากัน ทิ้งไวขามคืนที่อุณหภูมิหอง 

ข. นําตัวอยางในขอ ก. ไปปนเครื่องหมุนเหวี่ยงดวยความเร็วรอบ 13,000 รอบ 
ตอนาที เก็บตะกอน 

ค.  ลางตะกอนดวยแอลกอฮอล  รอยละ 80 ที่อุนไวอีก 2 คร้ังจากนั้นจงึทําตามขอ 
ข. เก็บตะกอน 

ง.  นําไปผึ่งใหแหงในตูดดูควันจนแหง 
จ.  ละลายตะกอนเพคตินที่ไดดวยน้ํากลั่น 

 
วิธีการวิเคราะห 
 1. นําสารละลายตัวอยางที่มกีรดกาแลคตูโรนัค    50-70 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร หรือ 
สารละลายแกแลคตูโรนัค มาตรฐาน (ความเขมขน 0-100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) ปริมาตร 1 
มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดลอง ขนาด 16 x 150 เซนติเมตร 
 2. นําไปแชในอางน้ําที่มีน้ําแข็ง จนสารละลายในหลอดเย็น 
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 3. เติมสารละลายซัลฟูริค-เตตระเบอเรท ลงในหลอดทีย่ังแชเย็นอยูหลอดละ 6 มิลลิลิตร 
ผสมใหเจากนัดวยความเรว็ปานกลาง หยดุเปนครั้งคราว 
 4. นําสารละลายผสมที่ไดไปตมในอางน้ําเดือด (100องศาเซลเซียส) เปนเวลา 5 นาท ี
 5. นําไปแชในอางน้ําเย็นทนัที 
 6. เติมสารละลาย m-hydroxy diphenyl รอยละ 0.15 เฉพาะหลอด ตวัอยางอางอิงใหเติม 
โซเดียมไฮดรอกไซด รอยละ0.5 
 7. ผสมใหเขากันและทิง้ไว 20 นาที 
 8. นําไปวดัคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร 
 

y = 0.0035x - 0.0077
R2 = 0.9979
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ภาคผนวกที่ ข3 กราฟมาตรฐานของสารละลายกรดกาแลคตูโรนิคโดยใช m-hydroxy diphenyl 
 
การคํานวณ 
  ความเขมขนของกรดกาแลคตูโรนิค =       A520 x อัตราการเจือจาง 
                   (ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร)         ความชันของกราฟมาตรฐาน 
 
4.  การวิเคราะหปริมาณแปงโดยวิธีไอโอดนี (Carin et al., 2004) 
 
     สารเคมี 

ก.  สารละลายแปงมาตรฐาน (Potato Starch) เขมขน 0.1 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร เตรียมโดย
การอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 5 ช่ัวโมง  จนน้ําหนักคงที่ เก็บในเดซิเคเตอร 
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ข.  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 2 โมลาร 
ง.  สารละลายอะซิเตรทบัฟเฟอร 0.1 โมลาร 
จ. สารละลายไอโอดีนเขมขน 126.9 มิลลิกรัมตอลิตร 

 
การเตรียมสารละลายแปงมาตรฐาน 

ก. ช่ังแปง 0.1 กรัม 
ข.  คอยเทลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 2 โมลาร พรอมกับการกวนผสมไปเรื่อยๆ 

จนละลายจาํนวน 6 มิลลิลิตร 
 ค.  เมื่อละลายดีแลวจึงเติม สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 2 โมลาร 6 มิลลิลิตรเทากันกับ

โซเดียมไฮดรอกไซด 
ง.   นําสารละลายที่ไดไปตมในอางน้ําเดือด จนไดสารละลายใส 
ก. ปรับพีเอชดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด หรือกรดไฮโดรคลอริค 2 โมลาร 

              ฉ.  เจือจางสารละลายอะซิเตรทบัฟเฟอร 0.1 โมลาร จนได 100 มิลลิลิตร  ไดสารละลาย
เขมขน 100 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

ช.  โปแตสเซียมไอโอไดน 5 กรัม ตอ 100 มิลลิลิตร 
ซ.  ไอโอดีน 0.1 โมลาร 

 
การเตรียมสารละลายไอโอดนี ความเขมขน 126.9 มิลลิกรัมตอลิตร 
 

ช่ังโปแตสเซียมไอโอไดน 5 กรัม ละลายในน้ํากลั่น 20 มิลลิลิตร ช่ังผลึกไอโอดีน 2.538  
กรัม ละลายในสารละลายโปแตสเซียมไอโอไดน เมื่อละลายดแีลว จึงเจือจางใหไดปริมาตรทั้งหมด
เปน 100 มิลลิลิตร เปนสารละลาย เร่ิมตนเขมขน 50 เทา เมื่อจะใชจะเจือจางไดความเขมขน 126.9 
มิลลิกรัมตอลิตร 
 
การเตรียมตวัอยาง 

ก.  นําตัวอยางน้ํากลวยหอม 2 มิลลิลิตร หรือไซรัปกลวยหอม 0.6 กรัม ละลายดวยน้ํากลั่น
ใหไดปริมาตรทั้งหมดเปน 2 มิลลิลิตร ในหลอดฟอลคอน  ขนาด 12.5 มลิลิลิตร 

ข.  ละลายแปงดวยโซเดียมไฮดรอกไซด 2 โมลาร 1 มิลลิลิตร  
ค.  เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอกริก 2  โมลาร 1 มิลลิลิตร (หรือมาตราเทากัน) 
ง. นําไปตมในน้ําเดือด จนไดสารละลายใส ประมาณ 2 นาที 
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จ. ปรับพีเอช เปน 4.6 ดวยโซเดียมไฮดรอกไซด หรือ กรดไฮโดรคลอริค 2 โมลาร 
ฉ.  ถาตองเจือจางใหใชสารละลายอะซิเตทบัฟเฟอร 0.1 โมลารพีเอช 4.6 

วิธีวิเคราะห 
              ก.  นําสารละลายตัวอยาง หรือสารละลายแปงมาตรฐาน จํานวน 100 ไมโครลิตร เติมอะซิ
เตทบัฟเฟอร 0.1 โมลาร 1.9 มิลลิลิตร 

ข. เติมสารละลายไอโอดีน 1.25 มิลลิลิตร 
ค. จับเวลา 2 นาที 
ง. วัดคาการดดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 615 นาโนเมตร  

 

 
 
ภาคผนวกที่ ข4   กราฟมาตรฐานของสารละลายแปง โดยวิธีไอโอดีน 
 
การคํานวณ 
ความเขมขนของแปง (มิลลิกรัมตอ 100 ไมโครลิตร)    =         A615 x อัตราเจือจาง 
        ความชันของกราฟมาตรฐาน 
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5.  การวิเคราะหปริมาณโพลแีซคคาไรด โดยวิธี ฟนอล-ซัลฟูริค (Dubios  et al., 1956) 
 
สารเคมี 

ก. สารละลายฟนอล รอยละ 5 
ข. สารละลายกรดซัลฟูริคเขมขน 
ค. น้ําตาลกลูโคส 
ง. สารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก เขมขน รอยละ40 
จ. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 โมลาร 
ฉ. สารละลายกลูโคสเขมขน 0-80 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 

วิธีเตรียมตวัอยาง 
              ก.  นาํสารละลายน้ํากลวยหอมทอง 5 มิลลิลิตร หรือไซรัปกลวยหอมทอง 2 กรัม ที่ละลาย
ในน้ํากลั่น 3 มิลลิลิตร 

ข.  เติมสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก รอยละ 40 จํานวน 5  มิลลิลิตร  
ค. ทิ้งไวใหตกตะกอนขามคนื 
ง.  นําสารละลายที่ไดมาปนแยกดวยเครื่องหมุนเหวีย่ง ความเร็ว 3,000 รอบตอนาที 15 นาที 
จ. นําไปผึ่งใหแหงในตูดูดควนัจนแหง 
ฉ. ละลายตะกอนที่ไดดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 โมลาร จํานวน 0.5 

มิลลิลิตร ผสมใหเขากนัทิ้งไวคร่ึงชั่วโมง 
ช. เติมน้ํากลั่นใหไดปริมาตรทั้งหมด  2.5  มิลลิลิตร 

 
วิธีวิเคราะห 

ก. นําสารละลายตัวอยาง หรือสารละลายกลูโคสมาตรฐาน 1 มิลลิลิตร 
ข. เติมสารละลายฟนอลรอยละ  5 จํานวน 1 มลิลิลิตร(ในตูดดูควัน) ผสมใหเขากัน 
ค. เติมกรดซัลฟวริคเขมขนรอยละ  96 จํานวน 5 มิลลิลิตร 
ง. ตั้งทิ้งไว 10 นาที 
จ. ผสมใหเขากัน 
ฉ. แชในอางน้ําควบคุมอุณหภมูิ 25-30 องศาเซลเซียส 20 นาที 
ช. วัดคาการดดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร 
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y = 0.0078x + 0.0082
R2 = 0.999
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ภาคผนวกที่ ข5  กราฟมาตรฐานของสารละลายกลูโคสโดยวิธีฟนอล-ซัลฟูริค 
 
การคํานวณ 
ความเขมขนของกลูโคส(กรัมตอลิตร)     =           A490 x อัตราการเจือจาง 
       ความชันของกราฟมาตรฐาน x 1000 
 
6.  การวิเคราะหปริมาณโปรตีนโดยวิธีลาวรี (Lawry et al., 1958) 
 
สารเคมี 

ก. สารละลาย CuSo4 .5H2O 1รอยละ จํานวน 100 มิลลิลิตร 
ข. สารละลายโซเดียมโปแตสเซยีมทารเทรต รอยละ 2 จํานวน 100 มิลลิลิตร 
ค.  สารละลายโซเดียมคารบอเนตรอยละ 2 ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 โมลาร 

จํานวน 1 ลิตร 
ง.  สารละลาย A (ดางคอพเพอร) เตรียมโดยใชสารละลาย ก:ข:ค อัตราสวน 1:1:100 
จ.  สารละลาย B โดยใชสารละลาย Folin-Ciocuten reagent เจือจาง 2 เทา 
ฉ.  สารละลายโปรตีนมาตรฐาน โดยใช BSA (bouine serum albumin) ความเขมขน 1 

ไมโครกรัมตอไมโครลิตร เจือจางใหมีความเขนขน 0-100 ไมโครกรัมตอไมโครลิตร 
 
การเตรียมตวัอยาง 

เชนเดยีวกับการเตรียมตัวอยางโพลีแซคคาไรดหรือใชตัวอยางเดยีวกัน  
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วิธีวิเคราะห 

ก.   เตรียมสารละลายตัวอยางที่เจือจางแลว หรือสารละลายโปรตีนมาตรฐาน จํานวน 100 
ไมโครลิตร 

ข.   เติมสารละลาย A จํานวน 3 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ทิ้งไวที่อุณหภมูิหอง 10 นาท ี
ค. เติมสารละลาย B จํานวน 0.3 มิลลิลิตร เขยาใหเขากนั ทิ้งไวที่อุณหภมูหิองอีก 30 นาที 
ง. วัดคาการดดูแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร 

 

y = 0.0052x + 0.0113
R2 = 0.9982

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 20 40 60 80 100 120

BSA (ug/100ml)

A
 7

50

 
ภาคผนวกที่ ข6 กราฟมาตรฐานของสารละลายโปรตีน BSA โดยวิธีลาวรี 
 
การคํานวณ 
ปริมาณโปรตีน (ไมโครกรมัตอ 100 ไมโครลิตร)   =           A600 x อัตราการเจือจาง 
                                   ความชันของกราฟมาตรฐาน 
 
7.  การวิเคราะหปริมาณ  5-hydroxymethylfurfural (HMF)(Standefer and Eaton, 1983) 
 
สารเคมี 

ก. กรดออกซาลิก 0.5 โมลาร และ 0.25 โมลาร 
ข. กรดไตคลอโรอะซิติก รอยละ 40 
ค. สารละลาย 5-HMF (5-Hydroxymethylfurfural) มาตรฐานความเขมขน 12.5-100 mM ใน

สารละลายกรดออกซาลิก 0.25 โมลาร 
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ง. สารละลายกรดไธโอบาบิทูริค 50 mM 
การเตรียมตวัอยาง 
              ก. นําตัวอยางไซรัป 1-5 กรัม  ละลายในกรดออกซาลิก 0.25 โมลาร ปรับปริมาตรทั้งหมด
เปน 25 มิลลิลิตร 

ข. นําสารละลายตัวอยางที่ไดไปยอยในอางควบคุมอุณหภมูิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นแชเย็นทันที และปรบัปริมาตรใหได 25 มิลลิลิตร 

วิธีการวิเคราะห 
             ก. ผสมสารละลายตัวอยาง/สารละลาย HMF มาตรฐาน 1 มิลลิลิตร กับน้ํากลัน่ 0.5 มิลลิลิตร 
และ TCA รอยละ  40 จํานวน 1 มิลลิลิตรผสมใหเขากนั สําหรับหลอดอางอิงจะใชกรดออกซาลิก 
0.25 โมลาร แทน HMF 

ข. เตรียมสารละลาย TBA 750 มิลลิลิตร เติมสารละลายตัวอยางหรือสารละลาย HMF 
มาตรฐาน จํานวน 2.25 มิลลิลิตร  ผสมใหเขากัน สําหรับสารละลายตัวอยางอางอิง (Sample blank) 
ใหใชน้ํากลั่นแทน TBA  

ค. นําสารละลายที่ไดไปไวในอางควบคุมอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที 
ง. นําไปวดัคาการดูดแสงที่ความยาวคลื่น 443 นาโนเมตร(A443) 

 

 
 
ภาพผนวกที่ ข7 กราฟมาตรฐานของสารละลาย HMF โดยกรดไธโอบาบิทูริค 
 
การคํานวณ 
ความเขมขนHMF (มิลลิโมล)              =               A600 x อัตราเจือจาง 
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       ความชันของกราฟมาตรฐาน 
8.  การวิเคราะหปริมาณน้ําตาลดวยเคร่ือง  High  performance  Liquid  Chromatography  

(HPLC)    
 
 สารเคมี 

 สารละลายกลูโคสมาตรฐานความเขมขน  40  80  120  160  และ  200  ppm สารละลาย 
ฟรุกโตสมาตรฐานความเขมขน  40  80  120  160  และ  200  ppm สารละลายซูโครสมาตรฐาน
ความเขมขน  40  80  120  160  และ  200  ppm และสารละลายไซลิทอลมาตรฐานความเขมขน  
2,000  ppm  
 
การเตรียมตวัอยางสําหรับวเิคราะห 

เจือจางตวัอยางดวยน้ํากลั่น  18  MΩ  นําไปกรองโดยใชชุดกรองผานแผนกรอง  
Cellulose  Acetate  Membrance  Filter  0.45  ไมครอน  เสนผานศูนยกลางแผนกรอง  25  มิลลิเมตร
ของ  Sartorius  ไปเปตสารละลายตวัอยางที่กรองแลว  800  ไมโครลิตรลงในหลอดบรรจุตัวอยาง  
จากนั้นไปเปตสารละลายน้ําตาลไซลิทอลความเขมขน  2,000  ppm  จํานวน  200  ไมโครลิตร  ผสม
ใหเขากนั  ปดฝาใหสนิทนําไปฉีดเขาเครื่อง  HPLC 

 
 

                  
 
ภาพผนวกที่ ข8   เครื่อง  High  performance  Liquid  Chromatography  (HPLC)   
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การวิเคราะหตวัอยางดวย  HPLC 

นําสารละลายตัวอยางที่เจือจางแลว  และสารละลายน้ําตาลมาตรฐานที่เตรียมไวฉดีเขา
เครื่อง  HPLC  โดยกําหนดใหมีสภาวะในการวิเคราะหดงันี้ 
 

Mobile  phase   :  น้ํากลั่น  18  MΩ 
Injection  volume   :  20  ไมโครลิตร 
Column   :  HPLC  Carbohydrate  Analysis  Column.  Cat no.  125-0095    
     300 x 7.8  mm.  Aminex®  HPX - 87  C  ของ  Bio  Red 
Column  temperature   :  80  องศาเซลเซียส 
Flow  rate    :  0.6  มิลลิลิตรตอนาที 
Internal  standard   :  Xylitol  2,000  ppm   
   
 ฉีดสารละลายน้ําตาลมาตรฐานกลูโคส  ฟรุกโตส และ ซูโครส  เพื่อหาเวลาที่ตวัอยางน้ํา 
ตาลมาตรฐานแตละชนดิถูกดูดซับอยูในคอลัมน  (Retention  time)  จากนั้นจึงฉดีสารละลายน้ําตาล
มาตรฐานแตละชนิด ความเขมขน 40 80 120 160 และ 200 ppm นําพื้นที่ใตกราฟ 
โครมาโตแกรมของสารละลายน้ําตาลตัวอยางแตละชนิดมาคํานวณหาคา  Response  Factor  (RF)  
เพื่อใชในการคํานวณหาปรมิาณน้ําตาลในสารละลายตัวอยางตอไป 
 

ฉีดสารละลายตัวอยางที่เจือจางใหมีความเขมขนที่เหมาะสม  โดยใหพื้นที่ใตกราฟอยูใน 
ชวง ของกราฟสารละลายน้าํตาลมาตรฐานทั้ง 3 ชนิด  เปรียบเทียบระยะเวลาที่ถูกดดูซับ  (Retention  
time)  เพื่อหาชนิดของน้ําตาล และนําพื้นที่ใตโครมาโตแกรมของน้ําตาลแตละชนิดที่ไดมาคํานวณ 
หาความเขมขนของน้ําตาลในตัวอยาง 
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ภาพผนวกที่ ข9 ตัวอยางโครมาโตแกรมของน้ําตาลชนิดตางๆ ในไซรัปกลวยหอมจากการ 
              วิเคราะหดวยเครื่อง  HPLC  
 
 การคํานวณ 
  ความเขมขนของตัวอยาง  (ppm)  =  พื้นทีใ่ตพีคของต.ย x ความเขมขนของ  internal  std.  
                            พื้นที่ใตพีคของ  internal std x Rf 
 

fructose 
xylital 

glucose 

sucrose 
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9. การวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมโพลฟีนอลออกซิเดส(PPO) (Galcazzi et al.,1981) 
 
สารเคมี  

ก. 0.2 โมลาร โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร พีเอช 7.0  ที่มี โพลีฟนอลไพโรลิโดน (PVP) 
รอยละ 1 และ ไตรตรอนเอกซ-100 (Triton x-100) รอยละ  0.5 

ข. 1 โมลารสารละลายแคททีคอล 
 
การเตรียมสารละลายเอนไซม (Galeazzi et al., 1981 และ Cano et al.,1990) 

ก. นําเนื้อกลวย 25 กรัม ใสในเครื่องปนผสมอาหารที่แชเยน็จัด (-20 องศาเซลเซียส) 
ข.   เติมสารละลาย 0.2 โมลาร โซเดียมฟอสเฟตบฟัเฟอร พีเอช 7.0  ที่มีโพลีฟนอลไพโรลิ

โดน (PVP) รอยละ 1 และ Triton x-100 รอยละ 0.5   จาํนวน 50 มิลลิลิตร 
              ค.   ผสมใหเขากันเปนเวลา 25 วนิาที 
              ง.   ปนแยกกากดวยเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000g ที่ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 
นาที 

       จ.   เก็บสวนใส เปนสารละลายเอนไซมที่ 4 องศาเซลเซียส จนกวาจะวิเคราะหกิจกรรม
ของเอนไซม 
 
การวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซม PPO 

ก. เติมสารละลายแคททีคอล จํานวน 2 มิลลิลิตร และน้ํากลัน่ 1 มิลลิลิตรลงใน cuvette 
ข. นําเอนไซมทีส่กัดได จํานวน 25 ไมโครลิตร ใสใน cuvette 
ค. ผสมใหเขากันวัดคา A420 จับเวลา 0-60 วินาที 

 
การคํานวณกิจกรรมของเอนไซม 
 
1 หนวยของเอนไซม  =  คาความแตกตางของคา A420  ใน 1 นาที ตอปริมาณเอนไซม 1 มิลลิลิตร 
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10. การวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดส (POD) (Cano et al.,1997) 
 
สารเคมี  

ก. 0.05 โมลาร ฟอสเฟตบัฟเฟอร พีเอช 7.0   
ข. ฟนิลอะดีนิลีนไดเอมีน (p-phenylenediamine) รอยละ 1  
ค. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด รอยละ 1.5 

 
การเตรียมสารละลายเอนไซม  

เชนเดยีวกับการเตรียมเอนไซม PPO 
 

การวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซม POD 
ก. เติม 0.05 โมลารฟอสเฟตบัฟเฟอร 2.7 มิลลิลิตร ใน cuvette  
ข. p-phenylenediamine รอยละ 1 จํานวน 200 ไมโครลิตร 
ค. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด  รอยละ 1.5 จํานวน 100 ไมโครลิตร 
ง. เติมสารละลายเอนไซม 25 ไมโครลิตร 
 

การคํานวณกิจกรรมของเอนไซม 
 
1 หนวยของเอนไซม =  คาความแตกตางของคา A485  ใน 1 นาที ตอปริมาณเอนไซม 1 มิลลิลิตร 
 
11. การวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดส  โดยวิธี Rapid method (Matuschek and 
Svanberg, 1999) 
 
สารเคมี  

ก. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด รอยละ 0.5 
ข. guaicol รอยละ 1 ใน แอลกอฮอล รอยละ 0.5 

 
การเตรียมสารละลายเอนไซม 
 สารละลายเอนไซมที่เตรียมจากวิธีการสกัดเอนไซม PPO หรือเนื้อกลวยบด 
การวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซม 
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              ก.  นาํสารละลาย ไฮโดรเจนเปอรออกไซด รอยละ 0.5 จํานวน 100 ไมโครลิตร ใสใน
หลอดทดลอง 

ข.  สารละลาย  guaicol 100 มโครลิตร 
ค. สารละลายเอนไซมหรือเนือ้กลวยบด 
ง. สังเกตสี เมื่อเวลาผานไป 3.5 นาที  ถามีกิจกรรมของเอนไซมจะมีสีน้ําตาลแดงเกดิขึ้น 

 
 
12.  การวัดคาพีเอชและปริมาณกรด (รอยละ acidity) ในรูปของกรดมาลิก (AOAC. 1990) 
 
 การเตรียมตัวอยาง 
  กรณีตัวอยางเนื้อกลวยเตรียมโดยปนผสมตัวอยางใหเปนเนื้อเดียวกัน ช่ังตัวอยาง
ในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร จํานวน 10 กรัม เติมน้ํากลั่น 40 มิลลิลิตร ถาเปนน้ํากลวยสามารถ
นําไปวัดคาพีเอชไดเลย 
 
 การวัดคาพีเอช 
  นําสารละลายพิวรีกลวยที่ไดหรือน้ํากลวยวัดคาพีเอชดวยเครื่อง pH meter 
  
 การไตเตรท 
  นําตัวอยางที่เตรียมไวหลังจากวัดคาพีเอชแลวไตเตรทดวยโซเดียมไฮดรอกไซด 
0.1 นอรมอล จนไดพีเอช 8.1  
 
 การคํานวณ 
ปริมาณกรด (รอยละ)  =   มิลลิลิตร NaOH x นอรมอล NaOH x น้ําหนักสมมูลยของกรด x 100       

                    มิลลิลิตรตอกรัมตัวอยาง x 1000 
น้ําหนักสมมูลยของกรดซิตริก = 64 
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ภาคผนวก ค 

การคํานวณตนทุนการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 
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 การคํานวณตนทุนผันแปร 
 
ตารางผนวกที่ ค1  ปริมาณวตัถุดิบและผลผลิตในกระบวนการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 

 
ปริมาณการผลิต (กิโลกรัม) จํานวน (กิโลกรัมตอวัน) จํานวน (วันตอป) 

ปริมาณกลวยหอมสด 500 150,000 
เนื้อกลวยหอมทอง 200 60,000 
น้ํากลวยหอมทอง 125 37,500 
ไซรัปหอมทอง 40 12,000 

 
จํานวนไซรัปที่ผลิตไดตอปมีจํานวนเทากบั 12,000 กิโลกรัม 

 

ตารางผนวกที่ ค2  ตนทุนผันแปรของการผลิตไซรัปกลวยหอมทอง 

 

ตนทุนผันแปร ปริมาณที่ตองการใช ราคา(บาทตอหนวย) ตนทุน(บาทตอป) 
1. ถุงพลาสติก 100,000 ใบ 0.5 50,000 
2. ขวดแกว 120,000 ใบ 5 60,000 
3. วัตถุดิบกลวยหอม 150,000 กิโลกรัม 1 150,000 
4. คาเอนไซม 90 ลิตร 4,400 396,000 

รวม 656,000 
  

การคํานวณตนทุนรวมของการผลิตไซรปักลวยหอมทอง 
 
ตนทุนผันแปรตอหนวย         =               ตนทุนผันแปรรวม 
    จํานวนผลิตภณัฑที่ผลิตไดตอป 
         =       656,000                 =             54.67        บาทตอกิโลกรัม 
          12,000 

ดังนั้นตนทุนการผลิตไซรัปกลวยหอมทองจากกลวยหอมสด 500 กิโลกรัมตอวัน ผลิต
ไซรัปกลวยหอมทอง 40 กิโลกรัมตอวัน  มีตนทุนการผลิตทั้งหมดประมาณ 54.67 บาทตอกิโลกรัม 
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ภาคผนวก ง 

การวิเคราะหผลทางสถิต ิ
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ตารางผนวกที่ ง1  คะแนนความเขมเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไซรัปกลวยหอมที่เก็บไวที่    
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ถึง 8 สัปดาห 

 

สัปดาห สี กล่ินกลวย กล่ินรสกลวย 
กล่ิน

แปลกปลอม 
กล่ินรส 

แปลกปลอม 
0 5.53 11.63 10.38 0.12 0.27 
2 7.03 9.47 9.50 1.03 0.98 
4 7.74 6.60* 7.48* 1.56 0.85 
6 8.37* 5.94* 6.89* 2.48* 1.55 
8 9.35* 5.33* 5.88* 2.98* 2.88* 
10 10.72* 4.77* 4.95* 3.12* 3.58* 

 

หมายเหตุ  * หมายถึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสัปดาหเร่ิมตน (p ≤ 0.05)   
 
 
ตารางผนวกที่ ง2  คะแนนความเขมเฉลี่ยคณุภาพทางประสาทสัมผัสของไซรัปกลวยหอมที่เก็บไวที่

อุณหภูมิอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ถึง 8 สัปดาห 
 
 

สัปดาห สี กล่ินกลวย กล่ินรสกลวย 
กล่ิน

แปลกปลอม 
กล่ินรส 

แปลกปลอม 
0 5.53 11.63 10.38 0.12 0.27 
2 7.97 7.75 8.05 1.97 1.73 
4 10.09* 5.15* 4.96* 3.06* 3.36* 
6 11.43* 4.30* 3.68* 3.80* 4.39* 
8 12.15* 3.95* 2.93* 4.58* 5.75* 
10 13.82* 3.27* 2.48* 5.65* 6.93* 

 

หมายเหตุ  * หมายถึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสัปดาหเร่ิมตน (p ≤ 0.05)  
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ตารางผนวกที่ ง3  คะแนนความเขมเฉลี่ยคณุภาพทางประสาทสัมผัสของไซรัปกลวยหอมที่เก็บไวที่ 
                                  อุณหภมูิ  45 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 ถึง 6 สัปดาห 

 

สัปดาห สี กล่ินกลวย กล่ินรสกลวย 
กล่ิน

แปลกปลอม 
กล่ินรส 

แปลกปลอม 
0 5.53 11.63 10.38 0.12 0.27 
1 8.68* 7.25* 8.70 2.22* 1.72 
2 10.98* 5.48* 4.82* 3.73* 6.47* 
3 12.32* 3.88* 2.82* 4.93* 8.70* 
4 14.12* 2.36* 2.02* 6.78* 8.92* 
5 14.72* 1.78* 1.56* 8.32* 9.82* 
6 14.9* 0.74* 0.84* 13.12* 12.52* 

 

หมายเหตุ  * หมายถึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสัปดาหเร่ิมตน (p ≤ 0.05)   
 
ตารางผนวกที่ ง4  คะแนนความเขมเฉลี่ยคณุภาพทางประสาทสัมผัสของไซรัปกลวยหอมที่เก็บไวที่ 

                           อุณหภูมิ  55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 วัน ถึง 2 สัปดาห 
 

สัปดาห สี กล่ินกลวย กล่ินรสกลวย 
กล่ิน

แปลกปลอม 
กล่ินรส 

แปลกปลอม 
0 5.53 11.63 10.38 0.12 0.27 
2 8.55* 8.17 6.92* 2.88* 1.75 
4 11.65* 5.22* 5.93* 4.32* 4.3* 
7 13.60* 2.15* 3.0* 10.83* 10.6*7 
9 14.87* 2.03* 2.03* 11.95* 13.3*5 
11 15.0* 0.70* 0* 14.20* 15.0* 
14 15.0* 0.63* 0* 14.47* 15.0* 

 

หมายเหตุ  * หมายถึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสัปดาหเร่ิมตน (p ≤ 0.05) 
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ภาคผนวก จ 

การทํานายอายุการเก็บรักษา 
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การทํานายอายุการเก็บรักษาไซรัปกลวยหอมทอง 
 
การทํานายอายุการเก็บรักษาไซรัปกลวยหอมทอง สามารถคํานวณไดดังนี ้

จากสมการ 
  

Q10                =              θs (T) 

    θs (T+10) 
 

เมื่อ      θs (T)     =        อายุการเก็บรักษาทีอุ่ณหภูม ิT1  

             θs (T+10)       = อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  T1 + 10 องศาเซลเซียส 
 

            Q1              = Q10
0.1 

             Q10  = อัตราสวนของอัตราปฎกิิริยาที่มีอุณหภูมหิางกัน 10 องศาเซลเซียส 
                           Q1               =          อัตราสวนของอัตราปฎกิิริยาที่มีอุณหภูมิหางกนั 1 องศาเซลเซยีส 
 

                          Q1
ΔT        =                θs (T) 

        θs (T+Δ T) 
        

 เมื่อ          Δ              =  ผลตางของอุณหภูมิที่ทํานายกับอุณหภูมิที่  T  
 
การทํานายอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  28 องศาเซลเซียส  

  
 ไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บรักษาที่อุณหภูม ิ35 และ 45 องศาเซลเซียสที่ไดจากการทดลอง 
มีอายุการเก็บรักษาเทากับ 42 วัน และ 14 วัน ตามลําดับ 
  

จากสมการ Q10                =              θs (  35 ) 

       θs ( 45 ) 
=                42 

        14 
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   =               3 
 
           Q1              =    (3)  0.1 

    

                =            1.116 
 

           Q1
7             =              θs ( 28 ) 

      θs ( 35) 
                    

                   (1.116 ) 3        =              θs ( 28 ) 
       42 

          θs ( 28 )   =    58 วัน 
    
  สรุปไดวาเมื่อเก็บผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมที่อุณหภูมหิอง  (28 องศาเซลเซียส) สามารถ
เก็บรักษาไดนาน 58  วัน หรือ 8 สัปดาห   
 
การทํานายอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส  

  
 ไซรัปกลวยหอมทองที่เก็บรักษาที่อุณหภูม ิ35 และ 45 องศาเซลเซียส ที่ไดจากการทดลอง 
มีอายุการเก็บรักษาเทากับ 42 วัน และ 14 วัน ตามลําดับ 
 

 จากสมการ Q10                  =                θs (  35 ) 

          θs ( 45 ) 
  =                42 

           14 
     =               3 
        
              Q1            =        (3)  0.1 

     =                1.116 
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            Q1
10            =                 θs ( 25 ) 

          θs ( 35) 

                  (1.116 ) 10          =                 θs ( 28 ) 
           42 

           θs ( 25 )    =    125  วัน 
    
  สรุปไดวาเมื่อเก็บผลิตภัณฑไซรัปกลวยหอมที่อุณหภูมหิอง  (25 องศาเซลเซียส) สามารถ
เก็บรักษาไดนาน 125 วัน หรือ 4 เดือน 
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