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การปรับปรุงคุณภาพและกรรมวิธีการผลิตกลวยตาก

Quality and Process Improvement of Dried Banana

คํ านํ า

กลวยนํ้ าวา (Musa sapientum Linn.) เปนผลไมในเขตเมืองรอนที่นิยมปลูกในทุกภาค
ของประเทศไทย ปลูกเปนการคาทั่วไปในภาคกลาง ภาคเหนือปลูกมากที่จังหวัดพิษณุโลก ใหผล
ผลิตตลอดทัง้ปท ําใหมีผลผลิตเปนจํ านวนมากจึงทํ าใหกลวยนํ้ าวามีราคาถูกเพียงหวีละ 7-8 บาท 
ประกอบกบักลวยนํ ้าวามีคุณคาอาหารมากโดยเฉพาะมีวิตามินอยูหลายชนิด ดังนั้นนอกจากทาน
สดแลวยงัมกีารนํ ามาแปรรูปเปนขนมหลายชนิด เชน ขนมกลวย กลวยทอด กลวยบวชชี กลวย
ตาก กลวยฉาบ และกลวยกวน ดังนั้นกลวยจึงเปนพืชเศรษฐกิจอยางหนึ่งที่ทํ ารายไดใหกับประเทศ
เพราะนอกจากจะขายภายในประเทศแลวยังมีการสงออกในลักษณะกลวยนํ้ าวาสดและแบบกลวย
แปรรูปดวยเชนกลวยตาก เปนตน

กลวยตากเปนผลไมแปรรูปชนิดหนึ่ง มีการใชประโยชนนอกจากรับประทานในลักษณะ
กลวยตากแลวยังนํ ามาใชแปรรูปในหลาย ๆ ลักษณะเชนทํ าเปนเค็กกลวยตาก คุกกี้กลวยตาก
เปนตน กระบวนการผลิตกลวยตากนั้นจะใชวิธีการใชความรอนในการลดความชื้นจนเหลือรอยละ 
15-20 วธิกีารตากมกีารวิวัฒนาการมาเปนลํ าดับจากการอาศัยธรรมชาติโดยการตากแดดธรรมดา
จนเปลีย่นมาเปนใชตูอบแหงแบบใชพลังงานแสงอาทิตย (sun dryer) จนสดุทายใชเปนตูอบแหง
ไฟฟาแบบถาด (tray dryer) แตทัง้นีก้ลวยตากก็ไมมีกระบวนผลิตที่ไดมาตรฐานเพื่อใหกลวยตาก
มคีวามสมํ ่าเสมอ สะอาด ตรงตามความตองการของผูบริโภค ปญหาสํ าคัญที่ทํ าใหกลวยตากไม
สมํ่ าเสมอกัน คือการเกิดสีนํ้ าตาลในกลวยตากทํ าใหกลวยตากเปลี่ยนแปลงสีจากสีเหลืองอม     
นํ ้าตาลไปจนถงึสดํี า ซึ่งการเกิดสีนํ้ าตาลในกลวยตากมีอิทธิพลมาจากอุณหภูมิในการอบ สารที่ใช
ในการยบัยัง้การเกดิสีนํ้ าตาลและความชื้น เปนตน ดังนั้นการทํ าการวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายที่
จะท ําใหกลวยตากไดมาตรฐานมีความสมํ่ าเสมอทั้งในดานสี เนื้อสัมผัสและรสชาติ
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1.  เพือ่ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตกลวยตากใหเหมาะสม

2.  เพือ่ประเมินคุณภาพดานตาง ๆ ของกลวยตาก

3.  เพือ่ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอกลวยตาก

4.  เพือ่ศึกษาอายุการเก็บรักษากลวยตากที่สภาวะและบรรจุภัณฑแบบตางๆ
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ตรวจเอกสาร

1.  วัตถุดิบ

1.1  กลวยนํ้ าวา

กลวยทีก่นิไดมีตนกํ าเนิดจากกลวยปา 2 ชนิด ไดแก Musa acuminata และ Musa 
balbisiana การผสมพันธุขามชนิด ทํ าใหมีกลวยลูกผสมเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งกลวยนํ้ าวาก็เปน
กลวยลูกผสมของ 2 ชนิดนี้ และมีชื่อทางพฤกษศาสตรวา Musa “ABB group” Namwa กลวย
นํ ้าวาแบงออกไดเปน 5 พันธุ ไดแก นํ้ าวาแดง นํ้ าวาคอม นํ้ าวาเหลือง นํ้ าวาขาว และนํ้ าวานวล 
นํ ้าวาเหลอืงเมื่อสุกไสจะมีสีเหลือง มีปริมาณนํ้ าตาลรอยละ 26.4 (เบญจมาศ และ ฉลอง, 2527)

การเก็บเกี่ยวกลวยนํ้ าวา นิยมกระทํ าเมื่อผลแกจัดเต็มที่สังเกตจากเหลี่ยมกลวยจะ
หายไป ผลอวบกลมมากขึ้น (สายชล, 2528) กลวยจะสุกเร็ว และมีเปอรเซ็นตนํ้ าตาลมากหรือรส
หวานมากกวากลวยที่ตัดเมื่อยังเจริญไมเต็มที่ (บรรเจิด และคณะ, ม.ป.ป.) กลวยจัดเปน 
climacteric fruit โดยเมือ่เกบ็เกีย่วกลวยที่แกจัดซึ่งเปลือกยังคงเปนสีเขียวอยู แลวนํ ามาบมกลวย
จะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีภายในเซลลทํ าใหมีคุณภาพที่เหมาะสมตอการบริโภคยิ่งขึ้น การ
เปลีย่นแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะที่กลวยกํ าลังสุก ไดแก อัตราการหายใจสูงขึ้น การเปลี่ยน
แปลงเปลอืก การเปลี่ยนแปงเปนนํ้ าตาล และการมีพลังงานความรอนเกิดขึ้น เปนตน (Palmaer, 
1971)

อัตราการหายใจของกลวยจะเพิ่มข้ึนสูงสุดเมื่อกลวยสุกเต็มที่ โดยปฏิกิริยาการหายใจ
ในสภาวะที่มีออกซิเจนปริมาณเพียงพอ กอใหเกิดการสันดาปนํ้ าตาลกลูโคส ผลการหายใจได
คารบอนไดออกไซด 6 โมเลกุล นํ้ า 6 โมเลกุล และพลังงาน 146.1 แคลอรี่ (ดังสมการ 1)

C6H12O6   +     6O2   6CO2   +    6H2O   + พลงังาน (1)

การศึกษาในกลวยหอมพบวากลวยมีอัตราการหายใจสูงสุดในระยะที่กํ าลังสุก และ
อัตราการหายใจลดลงเมื่อกลวยสุกงอม และใกลเนา (วิชัย, 2529; Palmer, 1971)
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1.2  การเปลี่ยนแปงเปนนํ้ าตาล

การเปลี่ยนแปงเปนนํ้ าตาลในกลวยพบวากลวยดิบมีแปงสะสมประมาณรอยละ     
20-25 เมือ่กลวยสุกมีนํ้ าตาลเพิ่มเปนรอยละ 1-2 (Palmer, 1971; Simmond, 1982) นํ ้าตาลที่พบ
ในกลวยสกุสวนใหญ ไดแก กลูโคส ฟรุกโทส และซูโครส ซึ่งจากการศึกษาของ Barnell พบวานํ้ า
ตาลสวนใหญเปนนํ้ าตาลรดิีวซงิ (กลูโคสและฟรุกโทส) มีมากกวานํ้ าตาลนอนรดิีวซิง (ซูโครส) แต
การศึกษาของคนอื่นๆ เชน Gane (1968) พบวานํ ้าตาลสวนใหญเปนซูโครส อยางไรก็ตามนักวิจัย
มีความเห็นพองกันวากลวยสุกมีนํ้ าตาลกลูโคสสูงกวาฟรุกโทสเล็กนอยในสัดสวนรอยละ 52:48   
ทั้งนี้นํ้ าตาลบางสวนไดมาจากการสลายตัวของเฮมิเซลลูโลส ซึ่งในกลวยดิบจะมีเฮมิเซลลูโลส
ประมาณรอยละ 7-8 และลดลงเหลือรอยละ 1 เมื่อกลวยสุก (Simmond, 1982) นอกจากนี้ภาย
หลังระยะที่กลวยสุกเต็มที่ ปริมาณนํ้ าตาลในกลวยจะลดลง เนื่องจากกลวยใชนํ้ าตาลในการ
สันดาป (Belitz and Grosch, 1986) ทัง้นีก้ลวยแตละพันธุประกอบดวยสารอาหารหลายชนิดใน
ปริมาณทีแ่ตกตางกนับางเล็กนอย เชน ปริมาณนํ้ าตาลในกลวยนํ้ าวา กลวยไข กลวยหักมุก และ
กลวยหอมทอง พบวามีปริมาณรอยละ 22.21, 18.41, 16.49 และ 16.42 ตามลํ าดับ

1.3  การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก

การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกของกลวย เปนเครื่องชี้บงถึงระดับความสุกของกลวย 
เปลอืกกลวยจะเริ่มมีสีเหลืองหลังจากถึงจุดที่มีการหายใจสูงสุด (climacteric peak) เปลือกกลวย
ดิบมีคลอโรฟลล (chlorophyll) 50 ไมโครกรัมตอกรัมของนํ้ าหนักสด แซนโทฟลล (xanthophyll) 
5-7 ไมโครกรัมตอกรัมของนํ้ าหนักสดและแคโรทีนอยด (carotenoid) 1.3-3.5 ไมโครกรัมตอกรัม
ของนํ้ าหนักสด (Palmer, 1971) เมือ่กลวยสกุคลอโรฟลลจะสลายตัวทั้งหมด ทํ าใหสีเหลืองของ   
แคโรทีนอยดปรากฏใหเห็น (สายชล, 2528) จากการทีก่ลวยมีการเปลี่ยนแปลงสีเหลือก พรอมทั้ง
เกิดปฏิกิริยาชีวเคมีเปลี่ยนแปงเปนนํ้ าตาล CSIRO (1972) จงึไดแบงความสุกของกลวยตามสี
เหลอืงเปน 8 ข้ัน เรียกวา ดัชนีสีเปลือกของกลวย (Peel Color Index, PCI) สํ าหรับในประเทศไทย 
สายลม (2526) ไดศึกษาดัชนีสีเปลือกกับปริมาณแปงและนํ้ าตาลของกลวยหอมทอง ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  ดัชนสีีเปลอืกกับปริมาณแปงและนํ้ าตาลของกลวยหอมทอง

PCI สีเปลือก แปง
(รอยละ)

นํ้ าตาล
(รอยละ)

หมายเหตุ

1 เขียว 21.13 0.75 แขง็ ปอกเปลือกยาก เนื้อกลวยมีสี
ขาว ไมมีกลิ่นกลวย

2 เขียว มีเหลืองเล็ก
นอย

18.40 2.69 แขง็ ปอกเปลือกยาก เนื้อกลวยมีสี
ขาว ไมมีกลิ่นกลวย

3 มีสีเขียวมากกวาสี
เหลือง

16.10 4.77 เนื้อนิ่มลง สีของเนื้อกลวยยังคง
ขาว
ไมมีกลิ่นกลวย

4 มีสีเหลืองมากกวา
สีเขียว

12.46 8.21 เนื้อกลวยนิ่ม เร่ิมปอกเปลือกได
งาย เนื้อกลวยมีสีเหลืองออนแตยัง
ไมมีกลิ่น

5  สี เ ห ลื อ ง ป ล า ย
เขียว

6.80 13.71 เร่ิมมีกลิ่นกลวยหอม

6 สีเหลืองทั้งผล 3.30 17.62 ปอกเปลือกไดงาย ผลกลวยยังคง
แนน

7 สี เหลือง เริ่มมีจุด
นํ้ าตาล

2.36 18.54 กลวยสุกเกินไป เนื้อกลวยออนตัว
ลงมาก

8 สีเหลืองมีสีนํ้ าตาล
มากขึ้น

1.25 19.86 กลวยสุกเกินไป เนื้อกลวยออนตัว
ลงไป

หมายเหตุ  *PCI = Peel Color Index
ทีม่า: สายลม (2526)
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1.4  การเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อ

เมื่อกลวยสุกเนื้อจะนิ่มและออนตัวลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบ
เพกทกิ (pectic substance) ซึ่งไดแก โพรโทเพกทิน (protopectin) ซึง่ไมละลายนํ้ าเปลี่ยนเปน 
เพกทนิ (pectin) ทีล่ะลายนํ ้าได และมีผลตอการนิ่มของกลวย (ณรงค และ อัญชนีย, 2528; 
Palmer, 1971)

1.5  การเกิดกลิ่นและรสชาติ

กล วยสุกมีกลิ่นหอมและรสชาติเฉพาะตัวซึ่งเกิดจากสารระเหย  (volati le 
compound) และสารที่ไมระเหยไดงาย (non-volatile compound) หลายชนิด ไดแก กรดอินทรีย 
แอลกอฮอล เอสเทอร แอลดีไฮด คีโตน และเอมีน สารที่ทํ าใหเกิดกลิ่นหอมที่สํ าคัญ ไดแก สาร
ประกอบเอสเทอร ซึ่งจัดเปนนํ้ ามันหอมระเหย (essential oil) เอสเทอรที่พบปริมาณมากในกลวย
สุกไดแก isopentyl acetate เอสเทอรอ่ืน ๆ ที่พบไดแก เอสเทอรของบิวทานอลและเฮกซานอลกับ
กรดแอซิติก และกรดบวิไทริก สวนประกอบสํ าคัญในโครงสรางที่ทํ าใหเกิดกลิ่นเฉพาะตัว ไดแก 
eugenol (I), O-methyleugenol (II) และ elemicin (III) (Belitz, and Grosch, 1986; Peterson 
and Johnson, 1978)

1.6  การเปลี่ยนแปลงของแทนนิน

กลวยดิบมีสารประกอบพวกฟนอลที่สํ าคัญ ไดแก leucoanthocyanin และ 
catechin ซึง่เรียกรวมวา แทนนนิ ในกลวยดบิแทนนินอยูในรูปที่ละลายนํ้ าได ทํ าใหเกิดรสฝาดและ
ทํ าใหเกิดสีดํ าคลํ้ า เมื่อกลวยเกิดบาดแผลจากการปอกหั่น เนื่องจากการทํ างานของเอนไซม 
polyphenol oxidase กระตุนใหแทนนินทํ าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศและเปลี่ยนเปนสาร
ประกอบสีดํ า แทนนินเมื่อทํ าปฏิกิริยากับกรดและไดรับความรอนจะเปลี่ยนเปนสารประกอบ
โมเลกุลใหญที่เรียกวา tannin red หรือ phorbaphene แทนนนิเมือ่ท ําปฏิกิริยากับเหล็กที่มาจาก
มดีหรอืภาชนะที่ใชจะเกิดสีนํ้ าเงินดํ าของ tannic acid เมือ่ผลไมสุก แทนนนิเปลี่ยนไปอยูในรูปที่ไม
ละลายนํ ้าทํ าใหรสฝาดของกลวยหายไป (ณรงค และ อัญชนีย, 2528; Von Loesecke, 1950)
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1.7  สารอาหารในกลวยนํ้ าวาสุก

กลวยนํ ้าวาสุกสวนที่กินได 100 กรัม ประกอบดวยสารอาหารดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2  สารอาหารบางชนิดในกลวยนํ้ าวา

สารอาหาร ปริมาณ (กรัม)
ความชื้น 62.6
โปรตีน 1.1
ไขมัน 0.2

คารโบไฮเดรท 33.1

ทีม่า: กองโภชนาการ (2535)

2.  การผลติกลวยตาก/กลวยอบ

การผลติกลวยตาก/กลวยอบ มีมาเปนเวลานานตั้งแตในอดีต วิธีการผลิตในแตละที่อาจ
แตกตางกนับางเล็กนอยในรายละเอียดบางขั้นตอน อาจสรุปข้ันตอนหลักๆ ที่สํ าคัญในการผลิตได
ดังนี้

2.1  การคัดเลือกวัตถุดิบ

กลวยทกุชนดิ เชน กลวยหอม กลวยไข กลวยเล็บมือนาง หรือกลวยนํ้ าวา สามารถ
ผลิตเปนกลวยตาก/กลวยอบได แตอาจมีลักษณะที่ตางกันเล็กนอย คือกลวยตาก/กลวยอบ ที่ทํ า
จากกลวยหอม กลวยไข และกลวยเล็บมือนาง มีรสอรอยและกลิ่นหอมกวากลวยนํ้ าวาแตสีเขม
กวา (นรินาม, 2519) ส่ิงที่ตองคํ านึงในการเลือกใชชนิดของกลวยมาผลิตเปนกลวยตาก/กลวยอบ
คือ ราคาของกลวย ชนิดของกลวยที่มีในแหลงผลิต ปริมาณเพียงพอตอการแปรรูป และคุณภาพ
ของกลวยตาก/กลวยอบที่ผลิตได กลวยตาก/กลวยอบที่มีขายในทองตลาดปจจุบันผลิตจากกลวย
นํ ้าวาและกลวยเล็บมือนาง กลวยตาก/กลวยอบจากกลวยเล็บมือนางมีการผลิตกันมากในจังหวัด
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ทางภาคใตเพราะเปนกลวยพื้นเมืองของภาคใตโดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพร มีการผลิตกลวย
เลบ็มอืนางแหงออกจํ าหนายตามทองตลาด (วรนธิิ,์ 2537) สวนกลวยตาก/กลวยอบที่ผลิตจาก
กลวยนํ้ าวานั้นเปนที่รูจักกันดี โดยเฉพาะที่ผลิตจากอํ าเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก กลวย
นํ ้าวาพนัธุมะลอิองหรือที่เรียกวาพันธุไสขาวเปนพันธุที่เหมาะสมในการผลิต เพราะเมื่อแปรรูปเปน
กลวยตาก/กลวยอบมีสีสวย กลิ่นหอม รสชาติหวาน รูสึกนุมเวลากัดไมสะดุดไส เนื้อละเอียด และ
กลวยพนัธุนี้มีขนาดผลสมํ่ าเสมอและดูสวยงาม (พานิชย, 2541)

2.2  การเตรียมกลวยกอนการอบ

กลวยทีน่ ํามาเตรียมผลิตเปนกลวยตาก/กลวยอบ ควรเปนกลวยที่สุกดวยการบมตาม 
ธรรมชาต ิ หลกีเลีย่งการใชกลวยที่สุกจากตนเพราะอาจมีไขแมลงวันทองติดมา กลวยสุกสังเกตุได
จากเปลือกของกลวยมีสีเหลืองนวลคลายสีดอกกระดังงา นํ ากลวยสุกปอกเปลือกและอาจมีการ
ลอกเสนใยกลวยออกดวยก็ไดแลวจึงนํ าไปลดความชื้น ลักษณะของกลวยที่ทํ าแหงมีทั้งกลวยทั้ง
ลูกไมมกีารหัน่ หรือตัดปลายทั้ง 2 ดานประมาณ 0.5 เซ็นติเมตร หรือหั่นตามยาว 1 คร้ัง หรือ        
2 คร้ัง หรือผาสี่ (นิรนาม, 2519; Levi et al., 1980) นอกจากนี้อาจนํ ากลวยที่ปอกเปลือกแลวไป
แชในสารละลายบางชนิดกอนทํ าแหงเชน สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟตเขมขนประมาณรอย
ละ 0.05-0.1 นานประมาณ 30 นาที (รัศมี, 2519) หรือสารละลายเกลือเขมขนรอยละ 5 นาน
ประมาณ 20-30 นาที (รชฎ และ เธียรชัย, 2532) หรือลวกกลวยในนํ้ าเดือดเปนระยะเวลาหนึ่ง
กอนน ํากลวยไปทํ าแหง (นิรนาม, 2519; Levi et al., 1980)

2.3  การทํ าแหง

การทํ าแหงมีความสํ าคัญมาก ข้ันตอนนี้เปนการใชความรอนทํ าใหนํ้ าภายในกลวย
ระเหยออกสู อากาศภายนอกจนความชื้นในกลวยลดลง สํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ                
อุตสาหกรรม (มอก. 2528) ไดกํ าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑกลวยอบตองมีความชื้นไมเกินรอยละ 
21  ความรอนทีใ่ชทํ าแหงกลวยไดแกความรอนจากธรรมชาติคือ แสงอาทิตย และความรอนจาก
ไฟฟาหรือเชื้อเพลิงอื่นๆ
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การท ําแหงที่ใชความรอนจากแสงอาทิตยแตเดิม คือ การตากแดด โดยนํ ากลวยที่
เตรยีมเสรจ็แลววางบนแผงตากกลวยในที่โลงแจง ใชเวลาประมาณ 6-7 วัน (พรรณนีย, 2537) แต
วธินีีม้กัมกีารปนเปอนของสิ่งสกปรกระหวางการตาก มีการพัฒนาเปนการใชตูอบพลังแสงอาทิตย 
ซึง่สามารถลดเวลาตากเหลือประมาณ 4-5 วัน และยังชวยลดการปนเปอนของสิ่งสกปรกระหวาง
การทํ าแหงไดดวย (พานชิย, 2514) การท ําแหงดวยวิธีนี้เสียคาใชจายตํ่ า อุณหภูมิหรือความรอนที่
ใชท ําแหงไมคงที่ ระยะเวลาทํ าแหงคอนขางนาน (รชฏ และ เธียรชัย, 2532)

การท ําแหงทีใ่ชความรอนจากไฟฟาหรือเชื้อเพลิง คือ การอบในตูไฟฟาหรือตูอบ เตา
ถานหรือแกส วิธีนี้เสียคาใชจายเพิ่มข้ึนแตสามารถควบคุมอุณหภูมิการทํ าแหงไดดีและใชเวลา
คอนขางสั้น รูปแบบในการอบแหงมีทั้งแบบอบที่อุณหภูมิคงที่ตลอดเวลา รชฎ และ เธียรชัย 
(2532) ไดอบกลวยนํ้ าวาดวยตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตลอดการอบสามารถลด
ความชื้นจากรอยละ 67.70 เปนรอยละ 19.60 ภายในเวลา 16 ชั่วโมง สวนการอบอีกแบบคือ     
อบโดยใชอุณหภูมิ 2 ระดับ โดย รัศมี (2519) ไดใชอุณหภูมิในการอบกลวยชวงแรกเปน 45 และ
50 องศาเซลเซยีส  นาน 13 ชั่วโมง แลวเพิ่มอุณหภูมิเปน 70 องศาเซลเซียส อบจนมีความชื้นไม
เกินรอยละ 12 วรนธิิ ์ (2537) รายงานการผลิตกลวยเล็บมือนางอบแหง ประมาณ 70 องศา
เซลเซยีส นาน 12 ชั่วโมง และหยุดอบ 2 ชั่วโมง แลวอบอีก 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิเดิม หลังจากนั้นลด
อุณหภมูเิหลือประมาณ 30 องศาเซลเซียส แลวอบตออีกประมาณ 8 ชั่วโมง

Wattana and Urai (1999) กลาวถงึกรรมวิธีการผลิตกลวยตากคือ นํ ากลวยมา
ปลอกเปลอืก หัน่ตามยาวโดยใหเปน 2 สวนเทาๆกัน แชในโซเดียมเมทตาไบซัลไฟดความเขมขน
รอยละ 1.6 นาน 15 นาที นํ ามาอบที่อุณหภูมิ 71.1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 11 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ
สุดทายมีความชื้นอยูในชวงรอยละ 8-15 และเหลือซลัเฟอรไดออกไซดประมาณ 130 ppm ให 
รอยละผลผลิตเทากับรอยละ 12

Boudhrioua et al. (2002) ศึกษาอทิธพิลของความสุกของกลวยและการเปลี่ยน
แปลงของอุณหภูมิตอเนื้อสัมผัสของกลวยอบ พบวาดัชนีที่ใชในการบงชี้ความสุกของกลวยคือ 
ความชืน้ ปริมาณนํ้ าตาล ในการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิของการอบตอเนื้อสัมผัสของกลวยอบ
พบวาหลงัจากอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส. 4, 6 และ8 ชัว่โมง แลวจะสูญเสียรูปรางและมี



10

ลักษณะที่กรอบแข็งนอกจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ทํ าใหเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไปแลวยังขึ้น
อยูกับความสุกของกลวยดวย

2.4  การบรรจุ

ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุกลวยตากหรือผลไมตากแหงตองปองกันอิทธิพลจากภายนอก
ได และตองแนใจวาปลอดภัยไมทํ าปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุผลไมตากแหงตองมีการ
ทดสอบ 5 อยางดังนี้

2.4.1  ความวองไวตอความชื้น (Moisture sensitivity)
2.4.2  การผานเขาออกของออกซิเจน (Oxygen sensitivity)
2.4.3  ความวองไวตอแสง (Light sensitivity)
2.4.4  ความทนทานตอการขัดถู (Resistance to abrasion)
2.4.5  ความสามารถในการปองกันแมลงได (Resistance to insect attack)

Wattana and Urai กลาววาการเก็บผักและผลไมตากแหงควรจะเก็บไวในที่มืด แหง 
และเยน็หรอือุณหภูมิต่ํ ากวาอุณหภูมิหอง ในที่ปดสนิทเพื่อปองกันแมลงหรือสัตวประเภทกัดแทะ

3.  มาตรฐานกลวยอบ (มอก. 2528)

หมายถึงผลิตภัณฑที่ไดจากการนํ ากลวยที่แกและสุกพอดี ปอกเปลือกแลวทํ าใหแหงโดย
ใชความรอนชวย (อบ) หรือ วิธีธรรมชาติ (ตาก) จนไดปริมาณความชื้นที่เหมาะสม

3.1  สวนประกอบ

สวนประกอบที่ใชในการทํ ากลวยอบ ตองมีสมบัติที่เหมาะสมตอการบริโภคและไม
เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก
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3.1.1  สวนประกอบหลักคือ กลวย
3.1.2  สวนประกอบอื่น ๆ ที่อาจมีไดเชน นํ้ าเชื่อม นํ้ าผึ้ง หรือเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส

อ่ืนๆ
3.2  คุณลักษณะที่ตองการ

3.2.1  สี ตองมีสีธรรมชาติของกลวยอบ
3.2.2  กลิน่รส ตองมีกลิ่นรสตามธรรมชาติของกลวยอบหรือสวนประกอบที่ใชปรุง

แตงกลนรส (ถามี) ปราศจากกลิ่นรสที่นารังเกียจอื่นใด
3.2.3  ลักษณะเนือ้ เนื้อตองนุม ไมแข็งกระดาง ไมเละ ไมยุย และไมมีเมล็ด
3.2.4  ปราศจากสิ่งสกปรก แมลง และรอยกัดหรือรอยแทะซึ่งเกิดจากแมลงและ

สัตวอ่ืนๆ
3.2.5  ความสมํ ่าเสมอของขนาด นํ้ าหนักของกลวยอบผลที่เล็กที่สุดและกลวยอบผล

ทีใ่หญที่สุดในภาชนะบรรจุเดียวกัน ซึง่ตองแตกตางกันไมเกินรอยละ 20 ของกลวยอบผลที่ใหญ   
ที่สุด

3.2.6  ความชื้น ตองไมเกิน รอยละ 21 โดยนํ้ าหนัก
3.2.7  ขอบกพรองที่ยอมใหมีไดในภาชนะบรรจุเดียวกัน

ก)  สีไมสมํ่ าเสมอ มีไดไมเกิน รอยละ 10 ของจํ านวนผล
ข)  ผลไมปริแตก มีไดไมเกิน รอยละ 10 ของจํ านวนผล

3.3  กลวยอบจะมีจุลินทรยีไดไมเกินเกณฑที่กํ าหนดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3  เกณฑก ําหนดทางจุลินทรีย

ชนิดจุลินทรีย จ ํานวนจุลินทรยีที่ยอมให
มีได

จ ํานวนจุลินทรยีที่ยอมใหมีได
สูงสุด

1.  จ ํานวนจุลินทรยีทั้งหมด
โคโลนี ตอตัวอยาง 1 กรัม 103 104

2.  ซาลโมเนลลา (Samonella)
ตอตัวอยาง 1 กรัม ตองไมพบ ตองไมพบ
3.  สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส
(Staphylococcus aureus)
ตอตัวอยาง 1 กรัม ตองไมพบ ตองไมพบ
4.  เอสเคอริเชีย โคไล
(Escterichia coli) โดยใช MPN
ตอตัวอยาง 1 กรัม นอยกวา 3 3
5.  ครอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส
(Clostridium perfrigen)
ตอตัวอยาง 1 กรัม ตองไมพบ ตองไมพบ

ทีม่า: สํ านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2528)

3.4  ภาชนะบรรจุ

 ภาชนะบรรจตุองสะอาด ปดสนิท และผิวภายในของภาชนะตองไมทํ าปฏิกิริยากับ
กลวยอบ

4.  การตลาด

4.1  ตลาดภายในประเทศ กลวยนํ้ าวายังเปนที่ตองการของตลาดมากและราคามีแนวโนม
สูงขึ้นเนื่องจากคุณคาอาหารและรสชาติที่คนไทยชอบ การพัฒนาของตลาดภายในประเทศและ
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ราคาอยูในทิศทางที่ดีมาก (พานชิย, 2541) ในปจจุบันผูบริโภคใหความมาสนใจทางดานสุขภาพ
เพิม่มากขึน้กลวยจึงเปนผลไมที่นิยมบริโภคกันมากเนื่องจากมีไขมันตํ่ าและหาซื้อไดงาย

4.2  การสงออกกลวยนํ้ าวา

เนือ่งจากกลวยมีผลผลิตตลอดทั้งปและมีผลผลิตจํ านวนมาก อีกทั้งตางประเทศนิยม
ทีจ่ะบรโิภคกลวยสด จึงมีการนํ ากลวยสงออกตางประเทศเพื่อหารายไดเขาประเทศ จึงทํ าใหกลวย
เปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง

ตารางที่ 4  มลูคาการสงออกกลวยนํ้ าวาของไทยใน ธันวาคม 2544-ธันวาคม 2545

ปริมาณ : กโิลกรัม : บาท
ธันวาคม มกราคม-ธนัวาคม

No. ประเทศ Quantity Value %share Quantity Value %share
1. ฮองกง 12,832 117,417 50.61 362,512 4,785,489 81.83
2. มาเลเซีย 6,015 31,128 13.42 97,365 487,878 8.34
3. อังกฤษ 0 0 0.00 5,000 267,269 4.57
4. สิงคโปร 728 82,319 35.48 1,720 208,713 3.57
5. ญี่ปุน 90 1,153 0.50 2,213 79,573 1.37
6. เดนมารค 0 0 0.00 600 15,590 0.27
7. เยอรมัน 0 0 0.00 72 1,440 0.02
8. อาหรับ เอมิเลส 0 0 0.00 43 860 0.01
9. สวิตเซอรแลนด 0 0 0.00 15 492 0.01
10. เกาหลีเหนือ 0 0 0.00 29 442 0.01
11. สวีเดน 0 0 0.00 4 429 0.01

รวม 19,665 232,017 100.00 469,573 5,848,175 100.00

ทีม่า: สํ านกับริหารสารสนเทศการพาณิชย (2545)
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5.  การเกดิสนีํ้ าตาลในการแปรรูปผักและผลไมแหง

สีนํ ้าตาลในผกัและผลไมแหงเกิดขึ้นไดทั้งในระหวางกระบวนการผลิตและเก็บรักษา ซึ่งจะ
เกดิจากสาเหตุใดนั้นขึ้นอยูกับสารตั้งตน (precursor) ทีใ่ชในการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้ าตาลในผักและ
ผลไมแหง และสภาวะที่ใชในกระบวนการผลิตและเก็บรักษา โดยสามารถแบงสาเหตุของการเกิดสี
นํ ้าตาลได 2 สาเหตุใหญๆ ดังนี้

5.1  การเกดิสีนํ้ าตาลเนื่องจากเอนไซม (enzymatic browning)

เอนไซมที่ทํ าใหเกิดสารสีนํ้ าตาลคือ โพลีฟนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase, 
PPO; 1,2-benzenediol:oxygen oxidoreductase; (EC1.10.3.1) เปน copper-containing 
enzyme มชีือ่เรียกอีกหลายอยาง ไดแก catechol oxidase, catecholase, o-diphenolase, 
phenolase และ tyrosinase เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส พบในแบคทีเรียและราบางชนิด และพบ
มากในพชื เชน ขาว สาลี ชา มันฝร่ัง แตงกวา ผักกาดหอม สาลี่ มะละกอ องุน ลูกทอ มะมวง และ 
โกโก (Martinez and Whitaker, 1995)

การเกิดสีนํ้ าตาลเนื่องจากเอนไซม เกิดเมื่อเนื้อเยื่อของผลไมฉีกขาดในระหวางการ
สงหรือในกระบวนการผลิตทํ าใหเอนไซม โพลีฟ นอลออกซิเดส สัมผัสกับสารประกอบ                   
โมโนฟนอลิคฟนอล (o-diphenols) ซึ่งจะถูกเติมออกซิเจน (oxidized) ตอไดออรโธควินโนน        
(o-quinones) และออรโธควินโนนที่เกิดขึ้นสามารถรวมตัวกันหรือเกิดปฏิกิริยาตอไปโดยไม    
เกีย่วของกับเอนไซมได เชน ทํ าปฏิกิริยากับสารประกอบฟนอลิคหรือกรดอะมิโดนไดสารประกอบ
เชงิซอนสีนํ้ าตาล

ภาพที่ 1  การเกดิสีนํ้ าตาลเนื่องจากเอนไซม
ทีม่า: Saper (1993)
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5.2  การเกดิสีนํ้ าตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซม (nonenzymatic browning)

Hodge (1953) แบงการเกิดสีนํ้ าตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซมออกเปน 3 ประเภท 
ดังนี้

5.2.1  ปฏิกิริยา Carbonyl amino acid คือ การเกิดปฏิกิริยาระหวางหมูอัลดีไฮด
(aldehydes) และคีโตน (ketones) ของนํ้ าตาลรดิีวซกับหมูกรดอะมิโน เปปไทด และโปรตีน ได
ผลิตภัณฑสุดทายเปน เมลานอยดินซ (melanoidins) ซึง่มสีีนํ ้าตาล ปฏิกิริยานี้มีประโยชนใน
อุตสาห-กรรมการผลิตโกโก กาแฟ เนื้ออบ และเบเกอรี่ แตไมเปนที่ตองการในอุตสาหกรรมการ
ผลิตผักและผลไมแหง ไขผง และนมผง

5.2.2 ปฏิกิริยา Caramelization เกดิจากการใหความรอนแกนํ้ าตาลที่อุณหภูมิสูง
โดยมสีภาพกรดหรือดางเปนตัวกระตุนปฏิกิริยา ไดผลิตภัณฑเปนสารประกอบที่ระเหยได (volatile 
molecule) ลักษณะของการเกิดปฏิกิริยาเปนแบบ dehydration fragmentation และ
condensation ปฏิกริิยานีม้ีประโยชนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มพวกโคลา เบียร บร่ันดี ลูกกวาด 
และเคก

5.2.3  ปฏิกิริยา Oxidation reaction (ascorbic oxidation) เกดิจากปฏิกิริยาออกซิ-
เดชัน่ ของกรดแอสคอรบิคไดผลิตภัณฑเปน furfural ซึง่สามารถเกิดปฏิกิริยาตอไปไดสารประกอบ
เชงิซอนสนีํ้ าตาล ปฏิกิริยานี้มีความสํ าคัญในอุตสาหกรรมนํ้ าผลไมที่มีกรดแอสคอรบิคสูง เชน นํ้ า
สม นํ ้ามะเขือเทศ เพราะทํ าใหเกิดการสูญเสียวิตามินซี

6.  การปองกันการเกิดสีนํ้ าตาล

6.1  การปองกันการเกิดสีนํ้ าตาลเนื่องจากเอนไซม

หลกัในการปองกนัการเกิดสีนํ้ าตาลเนื่องจากเอนไซมมีหลายวิธีดวยกัน ดังนี้

6.1.1  การยบัยัง้ทีเ่อนไซม สามารถทํ าไดโดยใชความรอนและเติมสารเคมีพวก
aromatic carboxylic  acid และ halide ions (Nicolas et al., 1994)
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การใชความรอนในการยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาลเนื่องจากเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส 
เปนเอนไซมที่สามารถทนความรอนสูง ๆ ได ความรอนอุณหภูมิ 70-90 องศาเซลเซียส สามารถ
ทํ าลายเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสได เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในกลวยจะถูกทํ าลายอยาง
สมบูรณ เมือ่โดนความรอนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเปนเวลา 6 นาที (Vamos-Vigyazo, 1981) 
Palmer (1971) พบวาการลวกกลวยในนํ้ ารอนที่อุณหภูมิ 80–85 องศาเซลเซียสเปนเวลา 6 นาที 
หรือใหความรอนจนจุดกึ่งกลางของผลกลวยมีอุณหภูมิถึง 85 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 นาที 
เพยีงพอที่จะทํ าลายเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส และ Mao (1975) พบวา การใชไอนํ้ า (100    
องศาเซลเซียส) ลวกเนื้อกลวยหอมคาเวนดิช (Musa cavendishii) เปนเวลา 7 นาที สามารถ
ยับยั้งการทํ างานของเอนไซมฟนนอเลสไดอยางสมบูรณ และพบวาการใชไอนํ้ า (100             
องศาเซลเซียส) ลวกเนื้อกลวยหอมคาเวนดชิเปนเวลา 5 นาที จะสามารถยับยั้งการทํ างานของ
เอนไซมอะมิเลส (amylase) ซึง่เปนเอนไซมที่สามารถเปลี่ยนแปงเปนสีนํ้ าตาลไดจึงปองกันการเกิด
สีนํ ้าตาลเนื่องจาก ปฏิกริยาเมลลารด ไดสวนหนึ่ง

สวนการใช halide ion มกีารรายงานวา ศักยภาพของ halide แตละชนิดในการ
ยับยั้งเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส เรียงลํ าดับจากมากไปนอยดังนี้ fluoride chloride และ 
bromine (ในที่นี้ไมไดทดสอบ iodine) กลไกในการยับยั้งเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส halide     
สัณนษิฐานวาเกิดจาก halide ion จบักับ copper ซึง่เปนองคประกอบของเอนไซมโพลีฟนอลออก-
ซิเดส ในเชิงแขงขันกับสารตั้งตนพวกฟนอลิคเกดิเปนสารประกอบเชิงซอนขึ้น โดยความสามารถ
ของ inorganic halide ในการยับยั้งเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส ข้ึนกับแหลงของเอนไซมดวย 
เนื่องจากเอนไซมในแหลงตางๆ จะมีความสามารถในการรักษาความสมดุลระหวางความคงตัว
ของ copper-halide complex ไดแตกตางกัน และความสามารถของ halide ion ในการการเขา
จับกับ copper ใน active site ของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสกแ็ตกตางกันอีกดวย นอกจากนี้ยัง
ข้ึนอยูกบัคาความเปนกรดเบสของแหลงเอนไซม โดยเมื่อคาความเปนกรดเบสลดลงความสามารถ
ในการยบัยั้งเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสจะเพิ่มข้ึน (J-Klapp et al., 1990; Nicolas et al.; 1994)

Wesche-Ebeling and Montgamery (1990) พบวาสารละลายโซเดียมคลอไรด    
เขมขน 100 มิลลิโมลาร สามารถยับยั้งการทํ างานของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่สกัดจาก        
สตอเบอรีไ่ดรอยละ 54 โดยกลไกการยับยั้งจะเกิดโดยตรงกับเอนไซม เชนเดียวกับการทดลองของ 
Luh and Phithakpol (1972) พบวาโซเดียมคลอไรดมีผลตอกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิ-
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เดสในลกูทอโดยกิจกรรมของเอนไซมลดลงในขณะที่ความเขมขนของโซเดียมคลอไรดเพิ่มข้ึน การ
ยบัยัง้เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสโดยใฃโซเดียมคลอไรดความเขมขนรอยละ 0.5 1.0 และ 3.0 
สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมนี้ไดรอยละ 16 28 และ 30 ตามลํ าดับ (เมื่อเปรียบเทียบกับ    
กิจกรรมของเอนไซมในตัวอยางควบคุมที่ไมไดเติมโซเดียมคลอไรดซึ่งกํ าหนดใหมีกิจกรรมของ
เอนไซมรอยละ 100)

จากการทดลองที่กลาวมาแลวนี้สามารถสรุปไดวา โซเดียมคลอไรดมีความสามารถ
ในการยบัยัง้การเกิดสีนํ้ าตาลเนื่องจากเอนไซมในผักและผลไมได ถึงแมจะมีประสิทธิภาพนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับสารยับยั้งชนิดอื่นๆ อยางไรก็ตามการใชโซเดียมคลอไรดมีความเหมาะสมในกรณี
ตองการชะลอเวลาในการเกิดสีนํ้ าตาลเนื่องจากเอนไซมในขณะที่รอการยับยั้งดวยความรอน

6.1.2  การก ําจดัหรือดึงสารตั้งตนที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซมโพลีฟนอลออก-
ซเิดสการก ําจัดหรือดึงสารตั้งตนที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส ซึ่งไดแก
สารประกอบฟนอล และออกซิเจนออกไป (Vamos-Vigyazo, 1995; Whitaker and Lee, 1995) 
สามารถทํ าไดโดย เติมสารที่เปน competitive inhibitor ของเอนไซม เชน polyvinylpyrrolidone 
(PVP) เตมิสารตั้งตนปลอม (substrate analogues) เชน cinnamic acid, P-coumaric acid, 
furulic acid, benzoic acid ฯลฯ การก ําจัดหรือลดความเขมขนของออกซิเจน ซึ่งใชเปนสารตั้งตน
ในการเกิดสีนํ้ าตาลเนื่องจากเอนไซมออกไป เปนการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้ าตาลไดทางหนึ่ง  
(Walker, 1995;Whitaker and Lee, 1995) เนือ่งจากในการทํ าปฏิกิริยาเอนไซมจะทํ าปฏิกิริยากับ
ฟนอลซ่ึงเปนสารตั้งตน โดย copper (II) ion ซึง่เปน prosthetic group ในเอนไซม จะถูกรีดิวชเปน 
copper (I) ionท ําใหเอนไซมสามารถจับกับออกซิเจนได และเกิดปฏิกิริยาตอไปไดสารประกอบที่
ใหสีนํ้ าตาล (Walker, 1995) การกํ าจัดออกซิเจนนี้สามารถทํ าไดโดยควบคุมคุณภาพสภาพ
บรรยากาศในการเก็บรักษา เคลือบผิวผลไมที่ถูกตัดดวยสารเคลือบที่สามารถปองกันการแพรผาน
ของออกซิเจนได หรือแชผลไมในสารละลายนํ้ าตาลและสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด 
(Bennion, 1980)
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6.1.3  การเติมสารปองกันการเกิด melanin

สารทีใ่ชในการปองกันการเกิด เมลานิน (melanin) เชน กรดแอสคอรบิค 
โซเดียมไบซัลไฟท และสารประกอบไธออล (thiol compounds) สามารถลดปฏิกิริยาการเกิดสี   
นํ้ าตาลไดโดยเขาไปรีดิวซ o-benzoquinones กลับไปเปน o-dihyfroxyphenols หรือโดย 
irreversible inactivation of polyphenoloxidase (Whitaker and Lee, 1995; Walker, 1995)

Son, Moon and Lee (2001) ศึกษาการปองกันการเกิดสีนํ้ าตาลในแอปเปล
แผนโดยในสารปองกันการเกิดสีนํ้ าตาลทั้งหมด 36 ชนิด คือ กลุม Carboxylic acid ประกอบดวย 
Acetic acid, Citric acid, Formic acid, Fumaric acid, Lactic acid, Malic acid, Malonic
acid, Pyruvic acid, Oxalic acid, Oxalacetic acid, Succunic acid, Tartaric acid ในกลุม
Ascorbic acid ประกอบดวย Ascorbic acid, Ca-ascorbate, Fe-ascorbate, Mg- ascorbate, 
Na-ascorbate, Ascorbic-2-phosphate, Erythorbic, Na-Erythorbate ในกลุม Sulfur-
containing amino acids ประกอบดวย Cysteine, Histidine, Glutathione, Metionine,            
N-acetyleysteine ในกลุม Phenolic acids ประกอบดวย Caffeic, Chlorogenic, Cinnamic, 
Coumalic, Ferulic, Gallic, Kojic และกลุมอ่ืนๆ ประกอบดวย CaCl2, NaCl, 4-Hexyl resorcinol, 
Honey น ําแอปเปลมาแชในสารขางตนเปนเวลา 3 นาที เก็บไวที่อุณหภูมิหอง 3 ชั่วโมง ตรวจสอบ
การเกิดสีนํ้ าตาลโดยใช Hunter Colorimeter พบวาสารที่สารปองกันการเกิดสีนํ้ าตาลไดดีที่สุดคือ 
Oxalic acid, Oxalacetic acid, Ascrbic-2-phosphate, cysteine, Glutathione,                        
N-acetylcysteine, Kojic และ 4-hexyl resorcinol

6.2  การปองกนัการเกิดสีนํ้ าตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซม

Bolin and Steele (1987) รายงานวาการลดปฏิกิริยาที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซม
สามารถท ําไดหลายวิธี คือ ลดปริมาณสารที่กอใหเกิดปฏิกิริยาลดลง ไดแก กรดอะมิโนและนํ้ าตาล
รีดิวชลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเจนเดชั่นโดยเก็บในสภาพปลอดออกซิเจน เติมสารปองกันเกิดสี
นํ้ าตาลเนื่องจากเอนไซมเพราะปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้ าตาลเนื่องจากเอนไซมนี้จะใหผลิตภัณฑที่
สามารถเกิดปฏิกิริยาที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซมตอไปไดสารประกอบที่มีสีนํ้ าตาล และเติมสาร   
ปองกนัการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้ าตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซม (ปฏิกริยาเมลลารด)
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สารปองกันการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้ าตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซมมีหลายชนิดดวยกัน 
เชน sodium metabisulfite, sodium bisulfite, sodium, dithionite, bromine, furfuryl 
mercaptan, 2-mercaptoacetic acid, 3-mercaptopropionic acid, L-cystine, L-cysteine-
HCL, L-cysteine (basis), benzoyl peroxide, hydrogen bromide, benzoyl disulfide ฯลฯ    
กลไกการปองกันการเกิดปฏิกิริยาของสารเหลานี้เกิดเมื่อ free radical ของสารยับยั้งจับกับสาร 
intermediate (Song and Chichester, 1967; Beck, 1995)

สารประกอบพวกซัลไฟตยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้ าตาลโดย free radical ของ     
ซลัไฟต จะเขาจับที่หมู carbonyl ของสาร intermediate (เชน reductone) ซึง่เปนสารตั้งตนในการ
เกิด melanoidins ท ําใหไมเกิดการเปลี่ยนเปน melanoidins (Song and Chichester, 1967; 
deMan, 1990) กลไกการยับยั้งแสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2  การปองกันการเกิดสีนํ้ าตาลโดยไบซัลไฟล
ทีม่า: Fennema (1985)
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การเกิดปฏิกริยาเมลลารดจะไมเกิดขึ้นจนกวาซลัเฟอรไดออกไซดอิสระ (free SO2

เชน ซลัไฟตหรือไอออนของไบซลัไฟต) ในภาวะที่มีนํ้ าตาลและกรดอะมิโนจะหมดไป (McWeeny 
et al., 1969)

การใชซัลเฟอรออกไซดเปนวัตถุเจือปนในอาหารหากใชมากเกินไปอาจกอใหเกิดพิษ
แกผูบริโภคได (Mapson and Swain, 1961) มกีารรายงานวาซลัไฟตสามารถกอใหเกิดอาการบาง
อยางของโรคหืดได (Taylor, et al., 1986) นอกจากนี้การใชซัลเฟอรไดออกไซดหรือซัลไฟต ใน
อาหารยังทํ าใหเกิดการสูญเสีย วิตามินบ ี1 หรือ Thiamine อีกดวย (Mapson and Swain, 1961; 
Mapson, 1965) Food and Drug Administration (FDA) อนุญาตใหมีปริมาณซัลเฟอรได
ออกไซดตกคางในอาหารพวกนํ้ าผลไม มันฝร่ังแหง และผลไมแหงไดไมเกิน 300, 500 และ 2000 
ppm. ตามลํ าดับ (FDA, 1988) สํ าหรบัประเทศไทยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมผลไมแหง  
(มอก.919-2532) อนุญาตใหใชซัลเฟอรไดออกไซดเปนวัตถุเจือปนอาหารในผลไมแหงไดไมเกิน 
1000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

Brekke and Allen (1967) แนะนํ าใหเติมโซเดียมเมตาไบซัลไฟต ขณะปนกลวยคา
เวนดชิใหเปนพวิเร เพื่อใชในการผลิตกลวยแผนกรอบ (banana flakes) โดยใหมีปริมาณ sulfer 
dioxide ในพวิเรเปน 1000 ppm. และเหลือในผลิตภัณฑเทากับ 700 ppm. ซึง่มผีลทํ าใหไดผลิต
ภัณฑกลวยแผนกรอบที่มีสีนํ้ าตาลออนนอยกวาผลิตภัณฑกลวยแผนกรอบที่ไมมีการเติมโซเดียม
เมตาไบซัลไฟต สวน Adeva et al. (1968) แนะนํ าใหเติมโซเดียมเมตาไบซัลไฟต 2000 ppm ใน
ข้ันตอนการปนกลวยลาคาแทน (Musa sapietuim Linn var. Lacatan) ทีห่ัน่เปนแวนใหเปนพิวเร
เพือ่ปองกนัการเกิดสีนํ้ าตาล ทํ าใหไดกลวยแผนกรอบที่มีสีเหลืองทอง Wattana and Urai (1999) 
กลาววา การใชซัลเฟอรไดออกไซด 2000 ppm ในการถนอมอาหารซึ่งสารประเภทนี้จะเปนพิษกับ
แบคทีเรีย ยีสตและรา นอกจากนั้นสารซัลเฟอรไดออกไซดสามารถควบคุมการเกิดสีนํ้ าตาลจาก
เอนไซมได

มงคล และ ณัฐกฤตา (2536) พบวาการลวกกลวยหอมเขียวแกรนแนน (Grand 
Nain) ทีห่ัน่เปนแวนหนา 1 นิ้ว ในนํ้ าเดือดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 นาที ตามดวย
การใชโปแตสเซี่ยมเมตาไบซัลไฟต (potassium metabisulfite) 1000 และ 500 ppm ของกลวย
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หอมทีผ่านการลวก เพียงพอที่จะยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาลในกลวยหอมเขียวแกรนแนนที่มีการสุกใน
ระยะที่ 7 และ 8 ตามลํ าดับ

การยับยั้งการเกิดสารสีนํ้  าตาลที่ ไม  เกี่ยวข องกับเอนไซมโดยแอลซีสเตอีน                
(L-cysteine) มีความคลายคลึงกับ B-mercapto-DL-isoleucine โดยสารทัง้ 2 ชนิดนี้มี            
องคประกอบของ reactive amino group ไดแก กลุมซัลฟไฮดริล (sulfhydryl group) จงึสามารถ
ยบัยัง้การเกดิสีนํ้ าตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซมได ดังการทดลองใน model system ของการเกิด
ปฏิกริิยาของสาร 2 ชุด ระหวาง D-glucose เขมขน 1 โมลาร กับ B-mercapto-DL-isoleucine  
เขมขน 0.125 โมลาร และระหวาง D-glucose เขมขน 1 โมลาร กับ isoluecine เขมขน 0.125    
โมลาร พบวาปฏิกิริยาชุดแรกจะไมทํ าใหเกิดสารสีนํ้ าตาล ในขณะชุดหลัง จะเกิดสารสีนํ้ าตาล    
ไดแก melanoidins ข้ึน จงึชี้ใหเห็นวากรดอะมโินที่มีกลุมซลัฟไฮดริลมีผลในการยับยั้งการเกิดสี     
นํ ้าตาลกับ D-glucose ไดมากกวากรดอะมิโนที่ไมมีกลุมซลัฟไฮดริล (Song and Chichester, 
1967)

แอลซีสเตอีนไฮโดรคลอไรดและ free base form สามารถยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาลใน
นมทีใ่หความรอน 121 องศาเซลเซียส นาน 30-60 นาทีไดดี การใชปริมาณแอลซีสเตอีนเขมขน
รอยละ 0.03-0.04 จะใหกลิ่นผิดปกติของซลัไฟตไดเมื่อใหความรอน 121 องศาเซลเซียส นานกวา 
10 นาที โดยการใชแอลซีสเตอีนทีป่ริมาณรอยละ 0.01 จะใหผลในดานกลิ่นหอม ราคา และ     
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาลในระหวางเก็บรักษาผลิตภัณฑนมไดดี และดีกวาที่ใช
แอลซีสเตอีนไฮโดรคลอไรด เนื่องจากแอลซีสเตอีนไฮโดรคลอไรดจะใหกลิ่นซัลไฟตในระหวางการ
ใหความรอน (Arnold, 1969)

7.  ปจจยัทีม่ผีลตอการเกิดสีนํ้ าตาลของผลิตภัณฑผลไมแหง

อุณหภมูแิละเวลาของการอบแหง การเก็บรักษา สารยับยั้ง ออกซิเจน คาวอเตอรแอคติวิตี 
ส่ิงตางๆเหลานี้มีผลตอการเกิดสีนํ้ าตาลในผลิตภัณฑผลไมแหง ทั้งในระหวางการผลิตหรือในชวง
ของการเก็บรักษา
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7.1  อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการอบแหง

Chan and Cavaletto (1978) พบวาการผลิตมะละกอแผนโดยใชอุณหภูมิอบแหง   
3 ระดับ คือ 74, 84 และ 94 องศาเซลเซียส  ไดมะละกอแผนที่มีสีตางกัน คือมะละกอแผนที่อบ
แหงดวยอุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส มีสีนํ้ าตาลนอยสุดรองจากที่ 84 และ 94 องศาเซลเซียส ตาม
ลํ าดับ วฒันพงษ และคณะ (2537) รายงานวากลวยอบแหงดวยตูอบแหงพลังแสงอาทิตยมีสีเขม
กวากลวยทีท่ ําแหงดวยการตากกลางแจง เนื่องจากอุณหภูมิในตูอบแหงสูงกวา

Che Man et al. (1997) รายงานวาสภาวะที่เหมาะสมในการทํ าแหงทุเรียนแผน โดย
เกดิสนีํ ้าตาลไมมากเกินไปคือ การใชอุณหภูมิต่ํ าเวลานาน (Low Temp Long Time, LTLT) ถาใช
เครือ่งทํ าแหงที่มีการเคลื่อนที่ของอากาศ (force-air cabinet dryer) ซึง่มีอัตราการไหลผานของ
อากาศ 1.5 เมตรตอวินาที ควรใชอุณหภูมิ 52.5 องศาเซลเซียส นาน 10 ชัว่โมงถาทํ าแหงดวย
เครือ่งทํ าแหงที่ไมมีการเคลื่อนที่ของอากาศ (oven dryer) ใหใชอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน
12.6 ชัว่โมง

7.2  อุณหภมูแิละเวลาที่ใชในการเก็บรักษา

Chan and Cavaletto (1978) พบวาการเก็บรักษามะละกอแผนที่อุณหภูมิตางกันมี
ผลตอการเกิดสีนํ้ าตาล โดยมะละกอแผนเก็บที่อุณหภูมิ –18 องศาเซลเซียส มีการเกิดสีนํ้ าตาล
นอยกวาที่ 24 และ 34 องศาเซลเซยีสตามลํ าดับ และเมื่อเวลาการเก็บนานขึ้น การเกิดสีนํ้ าตาล
มากข้ึนดวย Irwandi and CheMan (1996) รายงานวาทุเรียนแผนที่ฟลมโพลีไวนิลคลอไรด แลว
เก็บที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส นาน 12 สัปดาห เกดิสีนํ้ าตาลดํ าเพิ่มข้ึนโดยที่เก็บรักษานานขึ้น
โดยที่ระยะการเก็บ 0, 4, 8 และ 12 สัปดาห คาสี L, a, b มคีาดังนี้ คา L เทากับ 67.0, 63.4, 52.4 
และ 47.4 ตามลํ าดับ คา a เทากับ 36.1, 29.8, 29.0 และ 26.6 ตามลํ าดับ
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7.3  สารยับยั้ง

Beck (1995) ใชแอลซีสเตอีนไฮโดรคลอไรดโมโนไฮเดรตเขมขนรอยละ 0.2-0.5 รวม
กับสารประกอบซลัไฟต ไดแก โซเดียมไบซัลไฟต และโซเดียมซลัไฟต เขมขนรอยละ 0.05-0.1 ใน
การปองกันการเกิดสีนํ้ าตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซมในระหวางการแปรรูป ซึ่งรวมถึงการลวกผัก
และผลไมในชวงอุณหภูมิ 50-100 องศาเซลเซียส การใหความรอนและการทํ าแหงผักและผลไม 
(เชน กลวย) โดยการจุมผักและผลไมในสารเหลานี้หรือพนสารเหลานี้ลงบนผักและผลไม

Chan and Cavaletto (1978) ผสมโซเดียมไบซลัไฟตในเนื้อมะละกอกอนทํ าแหง
เปนมะละกอแผน พบวามะละกอแผนที่มีโซเดียมไบซัลไฟตปริมาณ 552 และ 1105 ppm มีคา 
Alcohol-soluble color (ASC) index (วดัทีค่าการดูดกลืนแสง 400 นาโนเมตร) 13.6 และ 10.8 
ตามลํ าดับ คา ASC index บอกถงึการเกิดสีนํ้ าตาลจากปฎกิริิยาที่ไมมีเอนไซมเกี่ยวของ ถาเกิดสี
นํ ้าตาลในมะละกอแผน คา ASC index ต่ํ า ดังนั้นจากคา ASX index ทีว่ดั แสดงวาการใช
โซเดียมไบซัลไฟตชวยยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาลจากปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้ าตาลที่ไมมีเอนไซมเกี่ยวของ
ในมะละกอแผนได

Weemaes et al. (1999) ศึกษากลไกการเกิดสีนํ้ าตาลของอโวคาโดโพลีฟนอลออกซิ
เดส โดยใชสาร ethylene diaminetetraacetic acid (EDTA), NaCl, benzoic acid,                         
4-hexaylresorcinol และGlutathione แตละชนิดใชความเขมขน 0, 0.025, 0.05 และ 0.1 mM. 
พบวา 4-hexaylresorcinol และ Glutathione สามารถลดการเกิดสีนํ้ าตาลไดมากที่สุด รองลงมา
คือ benzoic acid, NaCl และ EDTA ตามล ําดบั นอกจากนั้นความเขมขนมีอิทธิพลตากการยับยั้ง
การท ํางานของเอนไซมของอโวคาโดโพลีฟนอลออกซิเดสที่ความเขมขนสูงสามารถยับยั้งไดดีมาก

Torsresakul and  Siriwongwilaichat (1997) ไดศึกษาผลการใชกรดซิตริกและ
โซเดียมเมตาไบซัลไฟตตอการเกิดสีนํ้ าตาลในฝรั่งแชอ่ิมอบแหง และพบวาถาใชสารละลาย
โซเดียมเมตาไบซัลไฟตรอยละ 0.2.5 และ 5.0 ปริมาณ hydroxymethylfurfural (HMF) เกิดขึ้น 
6.425, 2.550 และ 2420 ppm ตามลํ าดับ สาร HMF นีจ้ากปฏิกิริยาเมลลารด แสดงวาการเกิดสี
นํ้ าตาลลดลงเมื่อใชโซเดียมเมตาไบซัลไฟตเพิ่มข้ึน และถาใชกรดซิตริกรวมดวยยิ่งทํ าใหการเกิดสี
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นํ ้าตาลลดลงมากขึ้น โดยถาใชกรดซิตริกรอยละ 0.5 รวมกับสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต 
รอยละ 0, 2.5 และ 5.0 จะมีปริมาณ HMF เกิดขึ้น 5.525, 2.350 และ 2.250 ppm ตามลํ าดับ

7.4  คาวอเตอรแอคติวิตี

คาวอเตอรแอคติวิตี คือ คาอัตราสวนความดันไอนํ้ าในอากาศตอความดันไอของนํ้ า
บริสุทธิ์ ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ คาวอเตอรแอคติวิตีมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาตางๆ ปฏิกิริยาที่สํ าคัญตอ
การเกดิสนีํ ้าตาลในผลิตภัณฑผลไมแหงระหวางการทํ าแหงและการเก็บรักษา คือ ปฏิกิริยาการเกิด
สีนํ ้าตาลที่มีเอนไซมเกี่ยวของ โดยเฉพาะปฏิกิริยาเมลลารด อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาตางกันไป
ตามคาวอเตอรแอคติวิตี เมื่อคาวอเตอรแอคติวิตีลดลงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดเพิ่มข้ึน โดย
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วที่สุดที่คาแอคติวิตีระหวาง 0.6–0.7 (Robson, 1976) และที่คา            
วอเตอรแอคติวิตีต่ํ ามาก อัตราการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดตํ่ า Kopelman et al. (1977) รายงานวา 
Freeze dried lemon crystals ที่มีคาวอเตอรแอคติวิตี 0.22 ใหคาการดูดกลืนแสงที่ 420 นาโน
เมตร เมื่อระยะเวลาการเก็บเพิ่มข้ึน มากกวา Freeze dried lemon crystals ที่มีคาวอเตอรแอคติ-
วิตี 0.11, 0.06 และ 0 ตามล ําดบั โดยคาการดูดกลืนแสงแปรผันตามปริมาณการเกิดสีนํ้ าตาล

7.5  ออกซิเจน

การสัมผัสกับออกซิเจนในระหวางกระบวนการผลิตหรือในชวงของการเก็บรักษาลวน
มผีลตอการเกดิสีนํ้ าตาลในผลไม ในสภาพที่มีออกซิเจนทํ าใหเกิดสีนํ้ าตาลจากปฏิกิริยาที่มีเอนไซม
เกีย่วของ การศึกษาของ Singleton et al. (1985) ซึง่บดขยี้ผลองุนภายใต 2 สภาวะ คือ สภาวะ
บรรยากาศ ทีป่ราศจากออกซิเจนกับสภาวะบรรยากาศปกติ (มีออกซิเจน) โดยทั้งสองสภาวะใน
ขณะบดขยี้มีการใชกรดแอสคอรบิคและโซเดียมเมตาไบซัลไฟตรวมดวย พบวาองุนที่บดขยี้ภายใต
สภาวะบรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจน มีปริมาณ cafferic acid เหลืออยู 64 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ของนํ ้าหนกัสด มากวาที่บดขยี้ภายใตสภาวะบรรยากาศปกติซึ่งมีปริมาณ cafferic acid 
เหลืออยู 33 64 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ของนํ ้าหนักสด ปริมาณ cafferic acid ทีล่ดลงจะสัมพันธกับ
ปริมาณการเกิดสีนํ้ าตาลเนื่องจากเอนไซม PPO เพราะ cafferic acid ที่มีอยูในผลองุนเปน         
สับสเตรทของเอนไซม PPO เมื่อมีออกซิเจนทํ าใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้ าตาลที่มีเอนไซม     
เกี่ยวของ
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นอกจากออกซิเจนทํ าใหเกิดสีนํ้ าตาลจากปฏิกิริยาที่มีเอนไซมเกี่ยวของแลว
ออกซเิจนยงัมผีลทํ าใหเกิดสีนํ้ าตาลจากปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้ าตาลที่ไมมีเอนไซมเกี่ยวของ

Waletzko and Labuza (1976) รายงานผลการเก็บรักษาอาหารกึ่งแหงใน 2 สภาวะ 
คือ สภาวะทีม่อีอกซเิจนกับสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน การเก็บในสภาวะที่มีออกซิเจนทํ าใหสาร
ละลายที่สกัดจากตัวอยางอาหารที่มีคาการดูดกลืนแสงที่ 420 นาโนเมตร มากกวาการเก็บใน
สภาวะปราศจากออกซิเจนที่ทุกอุณหภูมิการเก็บ คือ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส และทุกระยะ
เวลาการเก็บ โดยที่คาการดูดกลืนแสงที่ 420 นาโนเมตร แปรผันตามปริมาณการเกิดสีนํ้ าตาลจาก
ปฏิกริิยาที่ไมมีเอนไซมเกี่ยวของ

8.  การเกดิกลิ่นแอลกอฮอลในกลวยตาก

กลวยตากเปนอาหารที่มีนํ้ าตาลสูง จัดเปนอาหารกึ่งแหงซึ่งมีคา aw อยูในชวง 0.6–0.85 
มักจะไมเกิดจากแบคทีเรียเนื่องจากแบคทีเรียไมสามารถเจริญไดในนํ้ าตาลสูง โดยสวนใหญจะ
เกิดมาจากจุลินทรยีจ ําพวกยีสตประเภท osmophilic yeast  ซึง่สามารถหมักนํ้ าตาลฟรุกโทส
ความเขมขนรอยละ 60-75 เปลี่ยนเปนเอธานอล ไดแก ยีสตในตระกูล Saccharomycer, 
Zygosaccharomyces, Torulaspora เปนตน (สุรีย, 2534)

สภาวะการเก็บจะเปนสิ่งสํ าคัญที่จะทํ าใหเกิดกลิ่นแอลกอฮอลไดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับการที่
เกบ็รักษา ถาไวในที่ความชื้นสัมพัทธสูงจะทํ าใหอาหารดูดความชื้นเพิ่มข้ึนเปนผลใหยีสตสามารถ
เจริญไดดี หรือถูกแสงแดดจะชวยทํ าปฎกิริิยาการหมักเกิดไดรวดเร็วยิ่งขึ้นดวย

9.  ปจจยัในการควบคุมการทํ าแหง

ในการท ําแหงอาหารนั้นเกี่ยวของกับ 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรกเปนการใหความรอนแก
ผลิตภัณฑ และขั้นตอนตอมาเปนการดึงความชื้นออกจากผลิตภัณฑ ข้ันตอนทั้งสองที่กลาวมา
เกีย่วของกับการถายเทความรอน (heat transfer) และการถายเทมวล (mass transfer) โดยที่การ
ถายเทมวลหมายถึงการถายเทนํ้ า (วราวุฒิ, 2538)
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โดยปกติทั่วไปแลวการทํ าอาหารใหอยูในสภาพแหงนิยมใชอัตราในการทํ าแหงที่เร็วที่สุด 
และปจจัยที่จะทํ าใหอัตราในการสงถายความรอน และมวลเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีปจจัยในการ
ควบคมุการทํ าอาหารใหอยูในสภาพแหงดังนี้

9.1  พืน้ที่ผิว

โดยทัว่ไปแลว อาหารที่ถูกแบงออกเปนชื้นๆ หรือถูกแลออกเปนชิ้นบางๆ จะถูกทํ าให
แหงอยางรวดเร็ว เพราะเกิดการสงถายความรอนและมวลเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องมาจาก
เหตผุล 2 ประการ ประการแรก คือ เมื่ออาหารมีพื้นที่ผิวมากทํ าใหพื้นที่ที่จะสัมผัสกับความรอน
มากขึน้ และพืน้ทีท่ีจ่ะสญูเสียความชื้นก็จะมากขึ้นเชนกัน ประการที่สอง เกี่ยวกับระยะทางที่จะ
เขาไปสูบริเวณกึ่งกลางของอาหาร คือ ถาอาหารมีลักษณะเปนชิ้นๆ หรือบางๆ จะชวยลดระยะที่
ความรอนจะซมึผานเขาสูบริเวณกึ่งกลางของอาหาร อีกทั้งลดระยะทางที่ความชื้นบริเวณกึ่งกลาง
ของอาหาร อีกทั้งลดระยะทางที่ความชื้นบริเวณกึ่งกลางของอาหารจะเคลื่อนที่ออกไปยังผิวของ
อาหาร เพื่อจะสัมผัสกับความรอนแลวระเหยออกไป

9.2  อุณหภูมิ

อุณหภมูริะหวางอาหารและสื่อความรอน (heat medium) แตกตางกันมากเทาใดยิ่ง
ทํ าใหอัตราในการสงถายความรอนเขาไปในอาหารยิ่งเร็วขึ้นตามดวย ยิ่งจะชวยใหเกิดแรงขับ 
(driving force) ใหนํ ้าเคลื่อนที่ออกไป ในกรณีที่ออกไป ในกรณีที่ส่ือความรอนที่ใชคือลมรอน 
อุณหภูมิจะมีความสํ าคัญนอยลงในการทํ าอาหารแหง เนื่องจากตามปกตินํ้ าจะถูกดึงออกจาก
อาหารในรปูไอนํ ้าจนทํ าใหบรรยากาศโดบรอบผิวของอาหารอิ่มตัวไปดวยความชื้น ซึ่งจะสงผลทํ า
ใหอัตราในการดงึนํ ้าออกจากอาหารลดลง นอกจากนี้ อากาศที่รอนกวาจะทํ าใหมีความชื้นถูกจับ
ใหอยูในสภาพอิ่มตัวมากกวาอากาศที่เย็นกวาดังนั้นลมที่อุณหภูมิที่อยูโดยรอบอาหารที่กํ าลังทํ า
ใหแหง จงึสามารถจับความชื้นที่กํ าลังออกจากอาหารนั้นไดสูงกวาเมื่อใชลมที่มีอุณหภูมิต่ํ ากวา
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9.3  ความเร็วลม

อากาศรอนจะสามารถดึงความชื้นออกจากอาหารไดมากกวาอากาศเย็นแตถาใช
อากาศที่เคลื่อนที่ในอัตราที่เร็วจะมีผลตอการทํ าแหงมากกวาอากาศที่มีความเร็วสูงนี้จะดึงเอา
ความชื้นที่ผิวของอาหารในระหวางการทํ าแหง รวมทั้งยังชวยปองกันไมใหเกิดบรรยากาศที่อ่ิมตัว
ไปดวยไอนํ ้าเหมือนกับกรณีที่ใชอุณหภูมิสูงอยางเดียว ซึ่งในกรณีนี้จะทํ าใหอาหารอยูในสภาพแหง
ไดรวดเร็วกวา

9.4  ความแหงของอากาศ

ถาอากาศที่ใชในการทํ าแหงเปนลมที่อยูในสภาพแหง ยิ่งอยูในสภาพแหงมากก็ชวย
ใหอัตราในการทํ าแหงรวดเร็วขึ้นตามไปดวย อากาศแหงนี้จะสามารถดูดซึมและเก็บความชื้นไวได
มากกวาอากาศชืน้ ตามปกติแลวความแหงของอากาศสามารถบงบอกไดวาอาหารถูกทํ าใหอยูใน
สภาพแหงที่มีปริมาณความชื้นตํ่ าที่สุดไวเทาใด อาหารแตละชนิดมีคาความชื้นสัมพัทธที่สมดุล 
(equilibrium relative humidity) เฉพาะของอาหารชนิดนั้นซึ่งเปนความชื้นที่อุณหภูมิที่กํ าหนดให
โดยที่อาหารนั้นไมสูญเสียความชื้น หรือไมดูดความชื้นกลับมาจากบรรยากาศในกรณีที่อาหารมี
คาดังกลาวตํ่ ากวาระดับความชื้นของบรรยากาศเราสามารถทํ าใหอาหารอยูในสภาพแหงตอไปได 
แตในทางตรงกนัขามถาอาหารมีคาความชื้นสัมพัทธสมดุลสูงกวาระดับความชื้นของบรรยากาศจะ
ไมสามารถทํ าใหอาหารแหงได ในผลิตภัณฑหนึ่ง เราสามารถหาคาความชื้นสัมพัทธสมดุลที่
อุณหภูมิตาง ๆ ของอาหารนั้นได ทั้งนี้โดยนํ าอาหารแหงนั้นไปทดลองในเครื่องมือที่ควบคุม
ความชื้น



28

อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ

1.  วัตถุดิบ
1.1  กลวยนํ ้าวาไสขาว (ซื้อจากตลาดสี่มุมเมือง)
1.2  นํ ้าผึ้ง (ตราโครงการหลวง)

2.  อุปกรณและเครื่องมือ
2.1  ตูอบสุญญากาศ binder รุน VD 53
2.2  ตูอบแบบถาด (tray dryer)
2.3  เครื่องวัดสี Minolta รุน CM 3500d
2.4  เครื่องวัดเนื้อสัมผัส Lloyd รุนTA500
2.5  เครื่องวัดวอเตอรแอคติวิตี novasina รุน ms-1
2.6  เครื่องปดผนึก
2.7  เครื่องชั่งหยาบ
2.8  เครือ่งชั่ง 4 ตํ าแหนง
2.9  ภาชนะหาความชื้น
2.10  อุปกรณเครื่องแกว
2.11  อาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextose agar
2.12  อาหารเลี้ยงเชื้อ Plate count agar
2.13  ถงุไนลอนขนาด 23x14 เซนติมตร
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วธิีการ

1.  การปรบัปรุงกระบวนการผลิตกลวยตาก

1.1  ศึกษาการคัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม

1.1.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสุกของกลวยโดยบมกลวยนํ้ าวาพันธุไสขาวที่
อุณหภมูหิองแลววัดคาคุณภาพทุก ๆ วันจนผิวกลวยดํ าสนิทหรือเกิดการเสื่อมเสีย ซึ่งคาคุณ
ภาพทีว่ดัไดแก คุณภาพทางกายภาพ คือ คาสีของเปลือก (L* a* b*) คาเนื้อสัมผัสของเนื้อ
กลวยโดยใชเครื่อง Lloyd TA 500 ซึง่วัดคา hardness คาทางเคมีคือ เปอรเซ็นตนํ้ าตาลรีดิวซิง 
น ํามาทดลองในขั้นตอไป

1.1.2  ศึกษาระยะความสุกของกลวยนํ าวาที่เหมาะสม

 นํ าผลการทดลองขอ 1.1.1 ซึ่งเปนกลวยในระยะที่กลวยสุกเต็มที่และมีคา
เปอรเซ็นตนํ้ าตาลรีดิวซิงมากที่สุดมาทดลองแปรรูปเปนกลวยตากโดยนํ ากลวยมาปอกเปลือกแลว
ตัดปลายลูกทั้ง 2 ขางออกดานละประมาณ 0.5 เซนติเมตร แลวนํ ามาอบที่อุณหภูมิ 65           
องศาเซลเซยีสนาน 8 ชั่วโมง นํ ามาทับใหแบนโดยไมใหกลวยแตก นํ ากลวยแบนมาบมในสภาวะ
ปด 12 ชัว่โมงจากนั้นอบตอจนกระทั้งความชื้นประมาณรอยละ 17.5±0.5 (บริษัททีไอเอสจํ ากัด, 
2540) น ํากลวยมาตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพคือ ดานสีดวยเครื่องวัดสี โดยวัดคา L* a* b* 
ดวยแหลงกํ าเนิดแสง C (day light) วดัคาเนื้อสัมผัสโดยวัดคา hardness ดวยหัวแบบตัด ตรวจ
สอบคุณภาพดานประสาทสัมผัสโดยเชิงพรรณนากับผูทดสอบจํ านวน 10 คน และทดสอบคะแนน
ความชอบใชผูทดสอบจํ านวน 30 คน เพื่อเลือกระยะความสุกของกลวยนํ้ าวาที่เหมาะสมที่สุด นํ า
ไปทดลองในขอตอไป
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1.2  ศึกษาการควบคุมการเกิดสีนํ้ าตาลในกลวยตาก

1.2.1  ศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีในการลดการเกิดสีนํ้ าตาล

น ํากลวยนํ้ าวาที่มีความสุกระยะที่ไดจากการทดลองขอ 1.1 มาปอกเปลือก 
ลอกใยออกจากนั้นแชดวยสารละลาย 3 ชนิดคือ NaCl, KMS และ Citric acid ซึง่แตละชนิดมี
ความเขมขน 3 ระดับคือ 0, 500, 1000 และ1500 ppm จากนัน้น ํามาผานการอบและตรวจสอบ
คุณภาพดานตาง ๆ เชนเดียวกับขอ 1.1.2 เพื่อเลือกสารละลายที่เหมาะสมที่สุด

1.2.2  เปรียบเทยีบระหวางใชสารเคมีกับวิธีทางกายภาพในการลดเกิดสีนํ้ าตาล

น ํากลวยนํ้ าวาที่มีความสุกระยะที่ไดจากการทดลองขอ 1.1 มาปอกเปลือก
นํ ามา ลอกใยออกแลวแชดวยสารละลายที่เลือกในขอ 1.2.1 กับนํ ามาลวกดวยอุณหภูมิ 80    
องศาเซลเซยีสนาน 9 นาที จากนั้นนํ ามาอบตามกระบวนการและตรวจสอบคุณภาพตาง ๆ เชน
เดียวกับขอ 1.1.2

1.3  ศึกษาอณุหภูมิที่เหมาะสมในการอบกลวย

1.3.1  การศกึษาอัตราการอบแหงของกลวยตาก

น ํากลวยนํ้ าวาที่มีความสุกระยะที่ไดจากการทดลองขอ 1.1 มาปอกเปลือก
น ํามาลอกใยออกแลวผานกระบวนการควบคุมการเกิดสีนํ้ าตาลที่ไดจากการทดลองขอ 1.2 แลวนํ า
มาอบกลวยในตูอบแบบถาดที่อุณหภูมิตางๆกัน 3 ระดับ คือ 55,60 และ 650ซ. เก็บตัวอยาง  ทุก ๆ 
ชั่วโมงจนความชื้นสุดทายอยูในชวงรอยละ 17-20 เพื่อหาความชื้นสรางกราฟความสัมพันธ
ระหวางความชื้นของกลวยกับเวลาในการอบแหงของแตละอุณหภูมิที่อบ นํ ากลวยที่อบเสร็จแลว
มาตรวจสอบคุณภาพตาง ๆ เชนเดียวกับขอ 1.1.2
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1.4  การศกึษาความเขมขนที่เหมาะสมของนํ้ าผึ้ง

นํ ากลวยนํ้ าวาที่มีความสุกระยะที่ไดจากการทดลองขอ 1.1 มาปอกเปลือกนํ ามา 
ลอกใยออกแลวผานกระบวนการควบคุมการเกิดสีนํ้ าตาลที่ไดจากการทดลองขอ 1.2 อบที่
อุณหภมูทิีผู่ทดสอบยอมรับมากที่สุดจากขอ 1.3 อบจนกระทั้งไดความชื้นที่กํ าหนดแลว นํ ามาทา
ดวยนํ้ าผึ้ง 3 ระดับ คือ 30, 50, และ 80 องศาบลกิซ จากนั้นอบตออีก 2 ชั่วโมงดวยอุณหภูมิเทา
เดมิ น ํากลวยตากมาตรวจสอบคุณภาพตาง ๆ เชนเดียวกับขอ 1.1.2 เพื่อเลือกความเขมขนของ
นํ ้าผึง้ที่เหมาะสมที่สุด

1.5  ศึกษาตนทุนการผลิตกลวยตาก

น ํากลวยนํ ้าวามาแปรรูปเปนกลวยตากตามขั้นตอนที่ไดจากขอ 1.1-1.4 ผลิตเทากับ 
1 ตูอบแบบถาด (tray dryer) 1 ตู น ํามาคํ านวณตนทุนการผลิตตอ 1 คร้ังการผลิตทั้งกลวยที่บรรจุ
แบบธรรมดาและแบบสุญญากาศโดยจะคิดทั้งตนทุนคงที่กับตนทุนผันแปร

2.  ศกึษาคณุภาพของกลวยตากที่พัฒนากระบวนการผลิต

ศึกษาคุณภาพของกลวยตากที่พัฒนากระบวนการผลิตแลวเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑใน
ทองตลาด โดยจะศึกษาทั้งลักษณะภายนอก คุณภาพทางกายภาพคือวัดคาสี (L* a* b*) วัดคา
เนื้อสัมผัส (Hardness) วัดคาวอเตอรแอติวิตี ทางเคมีคือ เปอรเซ็นตความชื้น ทางดานประสาท
สัมผัสคือเชิงพรรณนา ทดสอบคะแนนความชอบ

3.  ศกึษาการยอมรับของผูบริโภค

การศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอกลวยตากที่พัฒนากระบวนการผลิตแลวใชวิธีการให
คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) แบบ Central Location Test (CLT) โดยใช
ผูทดสอบทัง้หมด 150 คน เปนผูที่เคยรับประทานกลวยตากตราบางกระทุม สถานที่ทํ าการทดสอบ
ไดแก โรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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4.  ศกึษาสภาวะการเก็บรักษากลวยตาก

เตรยีมกลวยตามวิธีในขอที่ 1 นํ ามาบรรจุในถุงไนลอนแบบธรรมดาและแบบสุญญากาศ 
เกบ็ไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 450ซ. นาน 8 สัปดาห ทํ าการเก็บตัวอยางทุกสัปดาห นํ ามาตรวจ
สอบทางกายภาพคือวัดคาสี วัดคาเนื้อสัมผัส ตรวจสอบทางประสาทสัมผัสใชวิธี different from 
control ซึง่ใชผูทดสอบทีผ่านการฝกฝนมาแลวจํ านวน 12 คน ตรวจสอบทางเคมีคือ คาความชื้น 
ตรวจสอบทางจุลินทรีย ตรวจทุก 2 สัปดาห คือ จ ํานวนจุลินทรยีทั้งหมด และจํ านวนยีสตและรา

5.  การวเิคราะหขอมูลทางสถิติ

5.1  การทดลองตามวิธีการในขอ 1.1, 1.3, 1.4 เปนการวางแผนการทดลองแบบ CRD
วเิคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ทีร่ะดบันัยสํ าคัญ 0.05 และทดสอบความแตกตางของคา
เฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test

5.2  การทดลองตามวิธีการในขอ1.2 เปนการวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล ขนาด
3x3 แบบ CRD วเิคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ทีร่ะดบันัยสํ าคัญ 0.05 และทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test

6.  สถานทีแ่ละระยะเวลาทํ าการวิจัย

6.1  สถานที่
ภาควชิาพฒันาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6.2  ระยะเวลาการทํ าการวิจัย
เร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม 2545 ส้ินสุดเดือน มีนาคม 2546
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ผลและวิจารณ

1.  การปรบัปรุงกรรมวิธีการผลิตกลวยตาก

1.1  การคดัเลอืกระดบัที่เหมาะสมที่จะนํ ามาแปรรูปกลวยตาก โดยกลวยนํ้ าวาพันธุไสขาว
ระยะตางๆทั้ง 8 ระยะ นํ ามาตรวจสอบคุณภาพทั้งทางเคมี ไดแก เปอรเซ็นตนํ้ าตาล และการวัดคา
ทางกายภาพไดแก วัดคาสี (L* a* b*) และวดัคาความแข็งโดยใชหัวแบบตัดโดยใชเครื่อง Lloyd 
TA 500 ทีค่วามเร็ว 20 มิลลิเมตรตอนาที (Boudhrioua and Michon, 2002)

จากการวดัคาเปอรเซ็นตนํ้ าตาลและคาสีในระยะตางทั้ง 8 ในตารางที่ 1 พบวาปริมาณนํ้ า
ตาลในระยะที่ 6, 7 และ 8 มคีาสูงที่สุดอยูในชวงรอยละ 17 และเปนระยะที่สีของผลกลวยเหลือง
ทัง้ลกู จงึน ํากลวยนํ้ าวาในระยะที่ 6, 7 และ 8 มาทดลองผลติเปนกลวยตากโดยนํ ากลวยนํ้ าวามา
อบในตูอบแบบถาดที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จนความชื้นลดลงเหลือรอยละ 17 แลวทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสโดยใชความชอบของบริโภคเพื่อเลือกระดับที่เหมาะสม

จากผลการทดลองกลวยตากที่แปรรูปจากกลวยนํ้ าวาที่ความสุกในระยะ 6, 7 และ 8     
ดังตารางที ่6 พบวาเมื่อกลวยตากที่แปรรูปจากกลวยนํ้ าวาที่ความสุกในระยะ 6, 7 และ 8 มีความ
แตกตางกันของ คา L* (ความสวาง) a* (สีแดง) b* (สีเหลอืง) อยางมีนัยสํ าคัญ ซึ่งกลวยตากที่
แปรรูปจากกลวยนํ ้าวาที่มีระยะสูงหรือมีความสุกมากจะมีสีนํ้ าตาลที่เขมข้ึน เมื่อทดสอบโดยใชการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาพบวาความเขมของสีนํ้ าตาลในกลวยตากเปนไปในทิศทาง
เดียวกับการทดสอบทางกายภาพคือ กลวยตากที่แปรรูปจากกลวยนํ้ าวาที่มีระยะสูงจะมีคา    
ความเขมของสสูีงขึน้ สวนคาความแข็งของกลวยตากในตารางที่ 6 จะเห็นวากลวยตากจากกลวย
นํ ้าวาที่ความสุกในระยะที่ 6 มคีาสงูที่สุด เนื่องมาจากกลวยในระยะที่ 6 เปนกลวยสุกไมเต็มสังเกต
จากคาความแข็งในกลวยนํ้ าวาสดในตารางที่ 6 มีคาสูงกวากลวยนํ้ าวาความสุกในระยะที่ 7    
และ 8
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ตารางที่ 5  การเปลีย่นแปลงของดัชนีความสุกของกลวยนํ้ าวา

ลักษณะสี คาสีระยะ
L* a* b*

ปริมาณ
นํ้ าตาล
(รอยละ)

ความแข็ง
(N)

1 สีเขียวสด 57.88 -6.90 33.90 3.00 30.45
2 สีเขียว อมเหลือง 64.13 -3.55 36.41 5.00 25.11
3 สีเขียว เร่ิมเห็นสี

เหลืองชัดขึ้น
64.12 -0.73 30.59 7.21 20.78

4 เปนสีเหลืองครึ่งลูก 65.68 -0.68 30.78 10.36 15.98
5 สีเหลือง เกือบทั้งลูก 63.14 3.05 30.45 10.65 10.96
6 สีเหลืองออนทั้งลูก 62.59 5.28 31.49 16.56 4.54
7 สีเหลืองเขม เร่ิมมีสี

ดํ าที่หัว
60.98 6.35 43.77 17.00 2.45

8 สีเหลืองที่ผิวเปนจุด
ดํ า

57.99 6.01 41.73 17.31 2.39
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ตารางที่ 6  คุณภาพทางกายภาพและคุณลักษณะเชิงพรรณนาของกลวยตากแปรรูปจาก
     กลวยนํ ้าวาความสุกในระยะ 6, 7 และ 8

คุณภาพ ระยะที่ 6 ระยะที่ 7 ระยะที่ 8
คาทางกายภาพ
       คาสี

L* 54.9±11.46a 51.29±1.33b 48.74±0.87c

a* 12.19±0.89b 11.94±1.42ab 10.66±1.47a

b* 23.69±0.58a 26.79±0.53a 23.97±0.69b

คุณลักษณะเชิงพรรณนา
            สีนํ ้าตาล
            กลิ่นนํ้ าผึ้ง
            ความแข็ง
            รสหวาน
            กลิ่นรสกลวย
            กลิ่นรสนํ้ าผึ้ง
            ความเหนียว
            รสหวานตกคาง

4.85±0.86
6.06±0.74
8.18±1.07
8.10±0.98
7.18±0.75
7.35±1.56
7.50±0.87
3.40±0.47

3.13±0.94
5.37±1.18
5.10±0.74
7.21±0.90
6.10±1.51
5.50±1.41
5.50±0.89
2.61±0.27

5.10±0.79
5.84±1.17
6.31±0.78
7.38±1.12
6.89±1.22
6.77±1.74
5.80±1.12
3.20±0.56

หมายเหตุ  ตัวอักษร a-c หมายถงึ คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยางมี
    นยัส ําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)

จากการทดสอบความแตกตางของคะแนนความชอบดังตารางที่ 7 พบวากลวยตากที่  
แปรรูปจากกลวยนํ้ าวาที่มีความสุกในระยะ 6, 7 และ 8 มคีวามแตกตางกันของ ความชอบรวม สี
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูทดสอบใหคะแนนความชอบของความชอบรวม สี ของ
กลวยตากทีแ่ปรรูปจากกลวยนํ้ าวาที่มีความสุกมีระยะ 7 สูงทีสุ่ด ดังนั้นกลวยที่นํ ามาแปรรูปเปน
กลวยตากจงึใชกลวยนํ้ าวาที่มีความสุกในระยะที่ 7
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ตารางที่ 7  คะแนนความชอบตอกลวยตากที่แปรรูปจากกลวยระยะที่ 6, 7 และ 8

ระยะที่ ความชอบรวม สี ความแข็ง ความหวาน
6 6.9a 6.8a 6.3a 7.0a

7 7.3a 6.9a 6.6a 6.9a

8 5.9 b 5.7b 6.2a 6.6a

หมายเหตุ  ตัวอักษร a-b หมายถงึ คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยางมี
    นยัส ําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) (n= 30, 1 คือ ไมชอบมากที่สุด 9 คือชอบมากที่สุด)

1.2  การควบคุมการเกิดสีนํ้ าตาล

การทดลองนี้เปนการศึกษาการควบคุมการเกิดสีนํ้ าตาลในกลวยตากเพื่อใหกลวย
ตากมสีีที่สมํ่ าเสมอ โดยแบงเปน 2 การทดลองดังนี้

1.2.1  ศึกษาประสทิธภิาพของสารเคมีในการลดการเกิดสีนํ้ าตาล ซึ่งจะใชแผนการ
ทดลองแบบ 3x3 แฟคทอเรยีล โดยแบง 2 ปจจัย คือ ชนิดของสารยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาลไดแก
เกลือแกง (NaCl) กรดซิตริก (Citric acid) และ โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด (KMS) อีกปจจัยคือ
ความเขมขนของสารละลาย 3 ชนิดไดแก 500, 1000 และ 1500 ppm

จากการทดลองพบประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใชลดการเกิดสีนํ้ าตาลพบวา
คา L* ในตารางที ่ 8 ไมแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญที่ 0.05 แสดงวาสารเคมีทั้ง 3 ชนิด คือ NaCl, 
Citric acid และ KMS สามารถการเกิดสีนํ้ าตาลไดไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงบอกไดวา NaCl ที่เปน
เกลือCitric acid ทีเ่ปนสารประกอบที่ในกลุม Carboxylic acid ซึง่สารกลุมไปยับยั้งการเกิดสีนํ้ า
ตาลเนื่องจากจะไปลดคา pH ท ําใหเอนไซมไมสามารถทํ างานได KMS ซึง่จะให SO2 ไปจบักับหมู
คารบอนลิของกรดอะมิโนทํ าใหกรดอะมิโนไมสามารถเกิดปฏิกิริยากับนํ้ าตาลรีดิวซได NaCl เปน
สารทีป่ระจคุลอไรดไอออนลบไปแทนที่หมูซัลไฟด ทั้ง 3 คุณสมบัตินั้นสามารถลดการเกิดสีนํ้ าตาล
ไดใกลเคียงกัน สอดคลองกับ Son et al., 2001 ไดศึกษาประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเกิดสี   
นํ ้าตาลในแอปเปลแผนพบวา Citric acid, NaCl และสารประกอบซัลไฟด เชน Histedine เปนตน 
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ทีค่วามเขมขนรอยละ 1 สามารถยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาลไดใกลเคียงกันโดยคา L (Hunter Lab) ที่
ใชเปนดชันบีงชี้การเกิดสีนํ้ าตาลอยูในชวง 4-6 เมื่อจากตารางที่ 9 คะแนนความชอบของคาสีนั้น
ไมมคีวามแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 ทํ าใหตองมองถึงทางดานตนทุนที่ต่ํ าและสาร
ชนดินัน้มีความปลอดภัยดังนั้นจึงเลือก Citric acid

ตารางที่ 8  คุณภาพทางกายภาพและคุณลักษณะเชิงพรรณนาของการใชสารยับยั้งการเกิด
    สีนํ้ าตาล

คุณภาพ NaCl Citric acid KMS control
คาทางกายภาพ
            คาสี

L* 51.29±0.73ab 51.29±1.74ab 52.86±0.73b 48.80±0.74a

a * 9.97±0.47a 11.94±1.16b 12.1±1.24b 11.19±1.20ab

b* 27.38±1.81b 26.79±2.7b 27.18±2.72b 23.52±1.12a

ความแข็ง (N)

คุณลักษณะเชิงพรรณนา
สีนํ้ าตาล
กล่ินนํ้ าผ้ึง
ความแข็ง
รสหวาน
กล่ินรสกลวย
กล่ินรสนํ้ าผ้ึง
ความเหนียว
รสหวานตกคาง

15.74

4.52±0.66
6.56±1.13
7.88±1.22
6.05±0.74
6.66±1.08
6.07±0.56
6.87±1.03
2.77±0.37

16.14

3.13±0.45
5.37±0.89
5.10±1.54
6.21±0.89
6.10±1.11
5.50±1.22
5.50±0.61
2.61±0.35

15.89

3.60±0.83
6.78±0.75
6.03±1.74
8.77±0.66
5.97±0.81
5.84±1.22
5.84±0.44
2.79±0.38

18.04

5.10±0.74
6.03±0.78
6.31±1.22
7.77±1.21
6.89±0.87
6.77±0.87
5.71±1.63
3.50±0.63

หมายเหตุ  control คือ กลวยตากที่ไมไดผานการแชสารยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาล
    ตัวอักษร a-c หมายถงึ คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยางมี
    นยัส ําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
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ตารางที่ 9  คะแนนความชอบตอกลวยตากที่ใชสารเคมียับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาล

ชนิด antibrowning ความชอบรวม สี ความแข็ง ความหวาน
control 6.4ab 6.6a 6.3ab 6.8a

NaCl 6.0b 6.3ab 5.8b 6.5a

Citric acid 6.9a 6.7a 6.7a 6.7a

KMS 6.9a 6.8a 6.8a 6.7a

หมายเหตุ   control คือ กลวยตากที่ไมไดผานการแชสารยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาล
ตัวอักษร a-c หมายถงึ คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยางมี            
นยัสํ าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) (n= 30, 1 คือ ไมชอบมากที่สุด 9 คือ ชอบมากที่สุด)

จากการทดลองปริมาณของ Citric acid ทีเ่หมาะสมพบวาคา L* และ b* 
จากตารางที ่10 มีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยที่ 1500 ppm มีคา L* และ 
b* สูงกวา 500 กับ 1000 ppm แสดงวาการใชสาร Citric acid ที ่1500 ppm สามารถลดการเกิด      
สีนํ ้าตาลไดมากที่สุดเนื่องมาจาก Citric acid จะไปลดคา pH ใหลดลงจนถึงระดับหนึ่งทํ าให
เอนไซมไมสามารถทํ างานไดจึงสามารถยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาลได ดังนั้นในความเขมขน 1500 
ppm เปนความเขมขนในการยับยั้งการทํ างานของเอนไซมมีประสิทธิภาพที่สุด สวนที่ 500 กับ 
1000 ppm สามารถยบัยัง้ไดเล็กนอย สีของกลวยตากจึงเปนสีนํ้ าตาลอมเหลืองแตกตางจากกลวย
ทีแ่ชที่ความเขมขน 1500 ppm จะไดเปนสีเหลือง จากการทดสอบคะแนนความชอบดังตารางที่ 
11 พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบที่ความเขมขน 500 ppm มากทีสุ่ดจึงเลือก Citric acid ที่
ความเขมขน 500 ppm เปนสารในการควบคุมการเกิดสีนํ้ าตาล
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ตารางที่ 10  คาสีของกลวยตากที่แช Citric acid ความเขมขน 500, 1000 และ 1500 ppm

ความเขมขนของ Citric acidคุณภาพ
control 500 ppm 1000ppm 1500 ppm

คาสี
L* 48.80±0.73a 51.29±0.78ab 51.86±1.26ab 55.17±0.78b

a * 11.19±1.18a 11.94±1.14ab 12.62±1.50ab 13.21±1.14b

b* 23.52±0.86a 26.79±1.00b 32.17±1.32c 34.86±0.87d

หมายเหตุ  control คือ กลวยตากที่ไมไดผานการแชสารยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาล
 ตัวอักษร a-d หมายถงึ คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยางมี
 นยัส ําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)

ตารางที่ 11  คะแนนความชอบตอกลวยตากที่แช Citric acid เขมขน 500, 1000 และ1500 ppm.

ปริมาณ ความชอบรวม สี ความแข็ง ความหวาน
control 6.3b 5.7b 6.5a 6.8a

500 ppm 7.0a 6.8a 6.8a 7.1a

1000 ppm 6.9ab 6.6a 6.6a   7.0a

1500 ppm 6.7ab 6.7a 6.5a 6.8a

หมายเหตุ  control คือ กลวยตากที่ไมไดผานการแชสารยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาล
ตัวอักษร a-b หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยางมี                
นยัสํ าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) (n= 30, 1 คือ ไมชอบมากที่สุด  9 คือชอบมากที่สุด)
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1.2.2  การเปรยีบเทียบระหวางการใชวิธีการลวกและการใช Citric acid

ตารางที่ 12  คุณภาพทางกายภาพและคุณลักษณะเชิงพรรณนาของเปรียบเทียบระหวาง
      กลวยตากที่ใชวิธีการลวกกับการใช Citric acid

คุณภาพ blanching Citric control
คาทางกายภาพ
      คาสี
           L* 49.91±1.28ab 51.29±1.74b 48.80±0.73a

           a * 12.19±0.87a 11.94±1.16a 11.19±1.18a

           b* 25.49±0.93ab 26.79±0.73b 23.52±0.86a

ความแข็ง (N)

คุณลักษณะเชิงพรรณนา
            สีนํ ้าตาล
            กลิ่นนํ้ าผึ้ง
            ความแข็ง
            รสหวาน
            กลิ่นรสกลวย
            กลิ่นรสนํ้ าผึ้ง
            ความเหนียว

20.21

4.85±0.99
6.06±1.02
8.18±1.03
8.10±1.63
7.18±0.74
6.21±0.82
7.35±1.14

16.14

3.13±0.69
5.37±1.23
5.10±0.61
7.21±0.93
6.10±0.97
5.87±0.57
5.50±1.24

18

5.10±0.68
6.03±0.95
6.31±0.44
7.77±0.66
6.89±0.63
5.98±1.35
6.77±0.96

หมายเหตุ  control คือ กลวยตากที่ไมไดผานกรรมวิธีการยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาล
ตัวอักษร a-b หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยางมี            
นยัสํ าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
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ตารางที่ 13  คะแนนความชอบตอกลวยตากที่แช Citric acid กับ Blanching

วิธี ความชอบรวม สี ความแข็ง ความหวาน
Citric acid 6.9a 6.7a 6.7a 6.7a

Blanching 6.0b 5.9b 6.3ab 6.2a

control 6.4ab 6.6a 6.3ab 6.8a

หมายเหตุ   control คือ กลวยตากที่ไมไดผานกรรมวิธีการยับยั้งการเกิดสีนํ้ าตาล
ตัวอักษร a-b หมายถงึ คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยางมี            
นยัสํ าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) (n= 30, 1 คือ ไมชอบมากที่สุด  9 คือชอบมากที่สุด)

จากการทดลองเปรียบเทียบการใชสารเคมีคือ Citric acid กบัวธิทีางกาย
ภาพคอืการลวกเพื่อลดการเกิดสีนํ้ าตาลพบวาคาสีของการลวก และ Citric acid จากตารางที่ 12 
ไมแตกตางกนัอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงวาทั้ง 2 วิธีสามารถลดการเกิดสีนํ้ าตาลได
เทากนั แตคาความแข็งของกลวยตากที่ใชวิธีลวกมีคาความแข็งสูงกวากลวยตากที่ใช Citric acid 
แสดงวากลวยตากที่ใชวิธีลวก จะมีความแข็งมากกวากลวยที่ใช Citric acid เนือ่งจากกลวยที่ผาน
การลวกจะท ําใหผิวของกลวยออนนิ่มลงทํ าใหเพกตินที่ละลายนํ้ าไดเชน โพรโตเพกติน ที่มีผลตอ
ความนิ่มของกลวยละลายออกมากับนํ้ าไดงายขึ้น กลวยที่อบออกมาจึงมีลักษณะที่แข็ง เมื่อ
ทดสอบคะแนนความชอบดังตารางที่ 13 พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบของความชอบรวม 
ความแขง็แตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยใหคะแนนความชอบของกลวยที่ผานการ
แช Citric acid มากกวา ดังนั้นจึงเลือก Citric acid เปนสารในการปองกันการเกิดสีนํ้ าตาล
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1.3  ศึกษาอณุหภูมิและเวลาในการตากแหง

1.3.1  ศึกษาอตัราการอบแหงที่อุณหภูมิ 55, 60 และ 65 องศาเซลเซียส

จากการอบแหงโดยใชอุณหภูมิตางกัน 3 ระดับ คือ 55, 60 และ 65              

องศาเซลเซยีส จนความชื้นเหลือรอยละ 17-20 และเก็บขอมูลความชื้นของกลวยที่เปลี่ยนแปลงใน
ระหวางการอบแหงทุกชั่วโมง นํ ามาสรางกราฟระหวางความชื้นกับเวลาเพื่อสังเกตอัตราการลด
ของความชื้นเมื่อเวลาผานไป

จากการทดลองพบวาเมื่อเวลาผานไป 25 ชั่วโมงความชื้นของกลวยที่อบดวย
อุณหภูมิ 55, 60 และ 65 องศาเซลเซียส เหลืออยูรอยละ17.24, 21.2 และ 24.41 ตามลํ าดับและ
จากภาพที ่ 3 พบวาเสนกราฟของกลวยตากที่อบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส มีความชันมาก
แสดงวาที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส สามารถลดความชื้นไดรวดเร็วกวากลวยที่อบดวยอุณหภูมิ 
55 และ 60 องศาเซลเซียส จากเสนกราฟทัง้ 3 อุณหภูมิ จะเห็นวาจะแบงเปน 2 ชวงคือ ชวงการอบ
ชวงแรกความชื้นจะลดลงอยางรวดเร็วหรือมีอัตราการอบแหงสูงเนื่องมาจากชวงแรกความชื้นที่ผิว
ของกลวยจะระเหยกลายเปนไอไดงายเพราะสัมผัสกับอากาศรอนโดยตรง จนถึงประมาณชั่วโมงที่ 
18 การลดของความชืน้จะชาลงหรือมีอัตราการอบแหงลดลงเนื่องจากเมื่อเขาสูชวงที่สองความชื้น
ที่ผิวเหลือนอยแลวนํ้ าที่อยูภายในกลวยจะเคลื่อนที่ออกมาที่ผิวแตการเคลื่อนที่เปนไปอยางชา ๆ
จึงทํ าใหอัตราการระเหยของนํ้ าลดลง จะสามารถสังเกตเห็นไดชัดในกราฟการอบแหงที่อุณหภูมิ 
65 องศาเซลเซียส เพราะอณุหภมูสูิงกวาจะไปทํ าใหนํ้ าที่ผิวของกลวยลดลงอยางรวดเร็ว

0
20
40
60
80

0 10 20 30
time(hour)

mo
ist

ure
 co

nte
nt temp 65

temp 60
temp 55



43

ภาพที่ 3  ความสมัพนัธระหวางความชื้นกับเวลาที่อุณหภูมิ 55, 60 และ 65 องศาเซลเซียส
1.3.2  ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสม

การทดลองนี้เปนการศึกษาหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการแปรรูปกลวยตาก 
โดยศึกษา 3 ระดับคือ 55, 60 และ 65 องศาเซลเซียส ซึง่ความชืน้สุดทายหลังจากอบมาแลวเหลือ   
รอยละ 20.35, 19.65 และ 17.67 ตามล ําดบั โดยใชเวลาในการอบคือ 24 ชั่วโมง นํ ามาตรวจสอบ
คุณภาพทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาและทดสอบความชอบจํ านวน 30 คน

จากการทดลองพบวากลวยตากที่อบดวยอุณหภูมิ 3 ระดับดังตารางที่ 14 พบ
วาคา L* a* b* มคีวามแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสอดคลองกับ Krokida et al.
(1998) ทีเ่มื่ออบดวยอุณหภูมิสูงขึ้นคา L* จะมคีาลดลง สวนคา a* จะเพิม่ข้ึนมากเมื่ออบดวย
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส แตคา b* จะลดลงเมื่อใชอุณหภูมิสูงขึ้นแสดงวาสีของกลวยตากเมื่อใช
อุณหภมู ิ 65 องศาเซลเซียส เปนสีนํ้ าตาลแดงกลวยอบอุณหภูมิ 55 กับ 60 องศาเซลเซียส จะได
กลวยทีม่สีีเหลอืงอมนํ ้าตาลเล็กนอย ที่ดังนั้นกลวยตากที่อบดวยอุณหภูมิที่สูงจะเกิดสีนํ้ าตาลมาก
กวากลวยที่อบดวยอุณหภูมิ 55 กับ 60 องศาเซลเซียส ลักษณะของกลวยที่อบดวยอุณหภูมิ 65 
องศาเซลเซยีส นอกจากจะมีสีนํ้ าตาลแดงแลวจะเห็นวาที่ผิวของกลวยตากมีลักษณะที่เหี่ยวยนซึ่ง
จะท ําใหไมเปนที่ยอมรับได แตกลวยที่อบดวยอุณหภูมิ 55 กับ 60 องศาเซลเซียส จะไมเกิดรอยยน
เนื่องจากรอยยนจะเกิดจากการหดตัวที่ไมสมํ่ าเสมอเพราะการสูญเสียความชื้นในชิ้นกลวยที่ไม
สมํ่ าเสมอ ซึ่งอัตราการอบแหงมีผลตอการหดตัว ถาอบกลวยโดยใชอุณหภูมิ 55 กับ 60          
องศาเซลเซยีส จากภาพที่ 3 ทั้ง 2 อุณหภูมิมีอัตราสูญเสียความชื้นอยางชาๆทํ าใหอัตราการหดตัว
มคีวามสมัพนัธกนัจึงไมเกิดรอยยน แตถาใชอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จะทํ าใหความชื้นลดลง
อยางรวดเรว็ โดยที่การหดตัวเกิดชากวาเมื่อมีการหดตัวในถายหลังจึงทํ าใหเกิดรอยยน (สมชาย, 
2540) เมือ่น ํามาทดสอบคะแนนความชอบดังตารางที่ 15 พบวากลวยตากที่ใชอุณหภูมิ 55, 60 
และ 65 องศาเซลเซียส คะแนนความชอบไมมีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิตที่ 0.05    
ดังนัน้จงึเลอืกคะแนนความชอบที่มากที่สุดทั้งความชอบรวม สี ความหวาน ความแข็ง คือ กลวย
ตากที่ใชอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนกลวยที่มีสีเหลืองอมนํ้ าตาลเล็กนอย ออนนุม มี
ความชื้นรอยละ 23
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ตารางที่ 14  คุณภาพทางกายภาพและคุณลักษณะเชิงพรรณนาของกลวยตากที่อบดวยอุณหภูมิ
      55, 60 และ 65 องศาเซลเซียส

คุณภาพ 550ซ. 600ซ 650ซ
คาทางกายภาพ
       คาสี
           L* 53.08±1.59a 49.55±0.77b 43.82±1.17c

           a* 8.29±0.83a 8.68±1.00a 12.69±0.80b

           b* 26.72±1.05a 24.37±0.89b 22.03±1.30b

ความแข็ง (N) 15.35±0.87 16.22±1.12 20.34±0.91

คุณลักษณะเชิงพรรณนา
            สีนํ ้าตาล
            กลิ่นนํ้ าผึ้ง
            ความแข็ง
            รสหวาน
            กลิ่นรสกลวย
            กลิ่นรสนํ้ าผึ้ง
            ความเหนียว

5.10±0.78
6.03±1.63
6.31±1.30
7.77±0.86
6.89±1.12
6.77±0.77
5.23±1.13

3.13±0.54
5.37±0.66
5.10±0.69
7.21±0.92
6.10±1.14
5.50±1.14
5.50±0.93

4.85±1.15
6.06±1.41
8.18±1.11
8.10±0.56
7.18±0.30
7.35±1.48
7.80±0.99

หมายเหตุ  ตัวอักษร a-c หมายถงึ คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยางมี
    นยัส ําคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 15  คะแนนความชอบของกลวยตากที่อบดวยอุณหภูมิ 55, 60 และ 65 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ (0ซ.) ความชอบรวม สี ความแข็ง ความหวาน
65 6.1a 6.3a 6.1a 6.3a

60 6.4a 6.4a 6.4a 6.3a

55 6.7a 6.6a 6.7a 6.6a

หมายเหตุ  ตัวอักษร a-c หมายถงึ คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยางมี                         
นยัสํ าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) (n= 30, 1 คือ ไมชอบมากที่สุด 9 คือชอบมากที่สุด)

1.4  การศกึษาความเขมขนของสารละลายนํ้ าผึ้งที่เหมาะสม

การศึกษาเพื่อหาความเขมขนของสารละลายนํ้ าผึ้งที่ผูบริโภคยอมรับมากที่สุดและ
อิทพลของนํ ้าผึง้มตีอการเกิดสีนํ้ าตาลในกลวยตาก โดยใชนํ้ าผึ้งความเขมขนตางกัน 3 ระดับ คือ 
ไมเคลือบ 30, 50 และ 800brix ซึง่จะทานํ ้าผึง้หลังจากอบกลวยที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสเปน
เวลา 25 ชัว่โมง แลวอบตออีก 2 ชั่วโมง และใหมีความชื้นเหลือรอยละ 17.26, 16.45 และ 17.25 
ตามลํ าดับ แลวนํ ากลวยตากมาวัดคาคุณภาพทางกายภาพคือ คาสี (L* a* b*) ความแข็ง
(Hardness) การทดสอบทางประสาทสัมผัสคือ การทดสอบเชิงพรรณนาและการทดสอบความ
ชอบโดยใช Hedonic scale จ ํานวน 30 คน

จากคาสขีองกลวยตากที่วัดไดในตารางที่ 16 พบวากลวยนํ้ าวาที่เคลือบนํ้ าผึ้งความ
เขมขน 30, 50 และ 800brix มคีวามแตกตางของคาสี L* a* b*อยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมือ่สังเกตจากคาความเขมพบวากลวยตากที่ทาดวยนํ้ าผึ้งความหวาน 0, 30, 50 และ 80 
0brix มคีวามเขมสีไมแตกตางกัน มีดังนั้นความเขมขนของนํ้ าผึ้งไมมีอิทธิพลตอการเกิดสีนํ้ าตาล
ของกลวยตาก เนื่องจากในการเกิดสีนํ้ าตาลในกลวยตากนั้นชวงแรกตั้งแตปอกเปลือกจนถึงอบใน
ชวงแรกนั้นสีนํ้ าตาลจะเกิดจากปฏิกิริยาที่มีเอนไซมเกี่ยวของ เพราะในชวงนี้กลวยมีปริมาณ
ความชื้นสูงอยูเพียงพอที่ทํ าใหเอนไซมกลุมโพลีฟนอลออกซิเดสมีความสามารถในการเรงใหเกิด
การออกซิไดสของกรดฟรีนอลิกทํ าใหเกิดสีนํ้ าตาลขึ้น จนถงึในชวงอบผานไปประมาณ 15 ชั่วโมง 
สีนํ ้าตาลของกลวยมคีวามสมํ่ าเสมอ ที่เปนเชนนี้เพราะนํ้ าที่มีนํ้ าตาลละลายอยูเร่ิมเคลื่อนที่มาที่ผิว
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กลวยเพื่อที่จะระเหยกลายเปนไอออกไปกับอากาศรอน เมื่อนํ้ าระเหยออกไปจึงเหลือนํ้ าตาลอยูที่
ผิวเมือ่โดนอากาศรอนจึงเกิดสีนํ้ าตาลขึ้น เปนปฏิกิริยาที่ไมมีเอนไซมเขามาเกี่ยวของคือ ปฏกิริยา
เมลลารด และปฏิกิริยาคาราเมลไลซเซชั่น (วัฒนพงษ และคณะ, 2527) ในการใชนํ้ าผึ้งนั้น
สามารถชวยปองกันการเกิดสีนํ้ าตาลที่มีเอนไซมเขามาเกี่ยวของ (Kahn, 1985; Oszmianski and
Lee, 1990) แตการทานํ ้าผึง้จะทาในชวงหลังซึ่งเปนการเกิดสีนํ้ าตาลประเภทที่ไมมีเอนไซมเกี่ยว
ของในกลวย ดังนั้นกลวยที่ไมทานํ้ าผึ้งกับที่ผานการทานํ้ าผึ้ง 30, 50 และ 80 0brix สีจงึไมแตกตาง
กัน เมื่อจากการทดสอบเชิงพรรณนาแลวพบวาคาความเขมสีไมมีความแตกตางกัน แตคาความ
หวาน กลิน่นํ ้าผึง้ กลิน่รสนํ้ าผึ้ง มีคาความเขมมากขึ้น ดังนั้นนํ้ าผึ้งไมไดมีสวนชวยในการปองกัน
การเกดิสนีํ ้าตาลแตจะชวยเพิ่มรสหวาน และกลิ่นรสนํ้ าผึ้ง จากตารางที่ 17 การทดสอบความชอบ
พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบไมมีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อ
สังเกตจากคะแนนความชอบรวมและความหวานแลวจะเห็นวาผูทดสอบใหคะแนนกลวยตากที่ทา
สารละลายนํ้ าผึ้ง 30 0brix มากทีสุ่ด ดังนัน้จงึเลือกสารละลายนํ้ าผึ้งความหวาน 30 0brix
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ตารางที่ 16  คุณภาพทางกายภาพและคุณลักษณะเชิงพรรณนาของกลวยตากที่ทาสารละลาย
      นํ ้าผึง้ความหวาน 30, 50 และ 80 0brix

คุณภาพ Control 30 0brix 50 0brix 80 0brix
คาทางกายภาพ
       คาสี
           L* 48.59±0.87a 51.53±0.42b 49.69±0.87ab 49.43±0.3ab

           a * 9.18±1.12a 9.31±0.75a 9.49±0.77a 9.25±1.11a

           b* 23.35±0.55a 22.12±0.76a 22.48±0.23a 23.69±1.11a

ความแข็ง (N) 18.56±0.10 16.70±0.22 17.21±0.18 18.45±0.59

คุณลักษณะเชิงพรรณนา
            สีนํ ้าตาล
            กลิ่นนํ้ าผึ้ง
            ความแข็ง
            รสหวาน
            กลิ่นรสกลวย
            กลิ่นรสนํ้ าผึ้ง
            ความเหนียว

4.94±0.73
3.24±0.99
7.10±1.11
6.74±0.75
6.10±0.56
5.50±0.23
5.50±0.20

4.66±0.68)
5.72±0.73)
8.18±0.82)
7.21±0.98)
6.10±0.93)
5.68±1.26)
6.40±0.37)

4.85±0.76)
7.56±1.11)
8.18±1.31)
7.87±0.90)
7.18±1.23)
7.35±0.90)
7.80±0.44)

5.10±1.33
8.54±0.93
6.31±0.45
8.10±0.88
6.89±0.23
7.41±0.10
5.23±0.53

หมายเหตุ  control คือ กลวยตากที่ไมไดทานํ้ าผึ้ง
  ตัวอักษร a-c หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยางมี                 
นยัสํ าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
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ตารางที่ 17  คะแนนความชอบตอกลวยตากที่ทาสารละลายนํ้ าผึ้งความหวาน 30, 50 และ800brix

ความหวาน ความชอบรวม สี กลิ่นนํ้ าผึ้ง ความแข็ง ความหวาน
control 6.5a 6.3a 6.3a 6.4a 6.3a

30 brix 6.5a 6.4a 6.3a 6.5a 6.6a

50 brix 6.6a 6.2a 6.3a 6.5a 6.3a

80 brix 6.1a 6.3a 6.2a 6.3a 6.3a

หมายเหตุ  control คือ กลวยตากที่ไมไดทานํ้ าผึ้ง
ตัวอักษร a-c หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยางมี          
นยัสํ าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) (n= 30, 1 คือ ไมชอบมากที่สุด  9 คือชอบมากที่สุด)

1.5  การค ํานวณตนทุนผลิตภัณฑกลวยตาก

1.5.1  การค ํานวณตนทุนผลิตภัณฑกลวยตากบรรจุในภาชนะธรรมดา

ตนทุนการผลิตกลวยตากภายใตการบรรจุสภาวะธรรมดาซึ่งตนทุนที่คิด
เปนตนทุนตอการผลิต 1 คร้ัง โดยคํ านวณจากตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร โดยตนทุนคงที่
คํ านวณมาจากตนทุนเครื่องตากแหงแบบถาด (tray dryer ) จ ํานวน 1 เครื่อง และเครื่องปดผนึก 
จ ํานวน 1 เครื่อง อายกุารใชงานของเครื่องเทากับ 5 ป ตนทนุคงที่ตอ 1 คร้ังการผลิตเทากับ 187.9 
บาท ดังตารางที ่ 18 ตนทุนผันแปรจะคํ านวณมาจากคาวัตถุดิบคือ กลวย นํ้ าผึ้ง คาถุง คาไฟฟา  
คานํ ้า คาแรงงาน คาถุงมือ คิดเวลาการทํ างานจากการผลิตกลวยตาก 1 คร้ังซึ่งใชเวลาทั้งสิ้น 2 วัน 
ตนทุนผันแปรรวมตอ 1 คร้ังการผลิตของการผลิตกลวยตากที่บรรจุในสภาวะธรรมดาไดเทากับ 
1867.96 บาท ดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 18  ตนทนุคงที่ของผลิตภัณฑกลวยตากภายใตการบรรจุสภาวะธรรมดา

รายการตนทุนคงที่ จ ํานวน
(หนวย)

เงนิลงทุน(บาท)
ตอหนวย

อายุการใชงาน
(ป)

ตนทุน (บาท)
ตอ1 คร้ังการผลิต

1.  คาเครื่องตากแหง
     แบบถาด 1 เครื่อง 170,000 5 186.3
2. คาเครื่องปดผนึกถุง 1 เครื่อง 3,000 5 1.6
รวมเปนเงิน 187.9

ตารางที่ 19  ตนทนุผันแปรของผลิตภัณฑกลวยตากภายใตการบรรจุสภาวะธรรมดา

รายการตนทุนผันแปร ปริมาณที่ตองการใช
(หนวย)

ราคา (บาท)
ตอหนวย

รวมเงิน
(บาท)

1.  คาวัตถุดิบ
กลวย
นํ้ าผึ้ง

60 หวี
120 มิลลิลิตร

8 บาท /หวี
160 บาท/1 ลิตร

480
19.20

2.  คาถุงพลาสติกชนิด
ไนลอน ขนาด 23x14 ซม.

120 1.2 บาท/ถุง 144

3.  คาจางแรงงานรายวัน 3 คน 165 บาท/วัน/คน 990
4.  คาไฟฟา 78.78 unit 2.75 216.64
5.  คานํ้ า 30 ลิตร 4.05 0.12
6.  คาถุงมือ 12 คู 1.50 18
รวมเปนเงิน 1867.96

หมายเหตุ  ราคาของถุงพลาสติกชนิด ไนลอน ขนาด 23x14 เซน็ตเิมตร ตอ 1 ถุง เทากับ 1.20 
บาท คิดจากการซื้อ 50,000 ถุง
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ตนทุนคงที่ตอหนวย =  ตนทนุคงที่ / จํ านวนผลิตภัณฑที่ผลิตไดตอ 1 คร้ังการผลิต
=  187.9 / 120
=  1.56  บาท

ตนทุนผันแปรตอหนวย =  ตนทนุผนัแปร/ จํ านวนผลิตภัณฑที่ผลิตไดตอ 1 คร้ังการผลิต
=  1867.96 / 120
=  15.56  บาท

ตนทุนรวมหนวย =  ตนทนุผันแปรตอหนวย + ตนทนุคงที่ตอหนวย
=  15.56+1.56
= 17.12  บาท

ดังนัน้ ตนทนุของการผลิตผลิตภัณฑกลวยตากบรรจุในถุงสุญญากาศ เทากับ 17.12  บาท

1.5.2  การค ํานวณตนทุนผลิตภัณฑกลวยตากบรรจุในภาชนะสุญญากาศ

ตนทุนการผลิตกลวยตากภายใตการบรรจุสภาวะสูญญากาศซึ่งตนทุนที่คิดเปนตน
ทนุตอการผลิต 1 คร้ัง โดยค ํานวณจากตนทุนคงที่และตนทนุผนัแปร โดยตนทุนคงที่คํ านวณมา
จากตนทุนเครื่องตากแหงแบบถาด (tray dryer ) จํ านวน 1 เครื่อง และเครื่องบรรจุแบบ
สุญญากาศ จํ านวน 1 เครื่อง อายกุารใชงานของเครื่องเทากับ 5 ป ตนทนุคงที่ตอ 1 คร้ังการผลิต
เทากบั 2.22 บาท ดังตารางที่ 20 ตนทุนผันแปรจะคํ านวณมาจากคาวัตถุดิบคือ กลวย นํ้ าผึ้ง คา
ถงุ คาไฟฟา คานํ ้า คาแรงงาน คาถุงมือ คิดเวลาการทํ างานจากการผลิตกลวยตาก 1 คร้ังซึ่งใช
เวลาทัง้สิน้ 2 วัน ตนทุนผันแปรรวมตอ 1 คร้ังการผลิตของการผลิตกลวยตากที่บรรจุในสภาวะ
สุญญากาศไดเทากับ 1881.44 บาท ดังตารางที่ 21
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ตารางที่ 20  ตนทนุคงที่ของผลิตภัณฑกลวยตากภายใตการบรรจุสภาวะสุญญากาศ

รายการตนทุนคงที่ จ ํานวน
(หนวย)

เงนิลงทุน(บาท)
ตอหนวย

อายุการใชงาน
(ป)

ตนทุน (บาท)
ตอ1 คร้ังการผลิต

1.  คาเครื่องตากแหง
     แบบถาด 1 เครื่อง 170,000 5 186.3
2.  คาเครื่องบรรจุ
     สุญญากาศ 1 เครื่อง 147,000 5 80.54
รวมเปนเงิน 266.84

ตารางที่ 21  ตนทนุผนัแปรของผลิตภัณฑกลวยตากภายใตการบรรจุสภาวะสุญญากาศ

รายการตนทุนผันแปร ปริมาณที่ตองการใช
(หนวย)

ราคา (บาท)
ตอหนวย

รวมเงิน
(บาท)

1.  คาวัตถุดิบ
กลวย
นํ้ าผึ้ง

60 หวี
120 มิลลิลตร

8 บาท /หวี
160 บาท/1 ลิตร

480
19.20

2.  คาถุงพลาสติกชนิด
ไนลอน ขนาด 23x14 ซม.

120 1.2บาท/ถุง 144

3.  คาจางแรงงานรายวัน 3 คน 165 บาท/วัน/คน 990
4.  คาไฟฟา 83.68 unit 2.75 230.12
5.  คานํ้ า 30 ลิตร 4.05 0.12
6.  คาถุงมือ 12 คู 1.50 18
รวมเปนเงิน 1881.44

หมายเหตุ  ราคาของถุงพลาสติกชนิด ไนลอน ขนาด 23x14 เซน็ตเิมตร ตอ 1 ถุง เทากับ 1.20 
บาท คิดจากการซื้อ 50,000 ถุง
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ตนทุนคงที่ตอหนวย =  ตนทนุคงที่ / จํ านวนผลิตภัณฑที่ผลิตไดตอ 1 คร้ังการผลิต
=  266.84/ 120
=  2.22  บาท

ตนทุนผันแปรตอหนวย =  ตนทนุผนัแปร/ จํ านวนผลิตภัณฑที่ผลิตไดตอ 1 คร้ังการผลิต
=  1881.44 / 120
=  15.67  บาท

ตนทุนรวมหนวย =  ตนทนุผันแปรตอหนวย + ตนทนุคงที่ตอหนวย
=  2.22+16.69
= 17.89  บาท

ดังนัน้ ตนทนุของการผลิตผลิตภัณฑกลวยตากบรรจุในถุงสุญญากาศ เทากับ 17.89 บาท

2.  คุณภาพของกลวยตาก

จากการศึกษาคุณภาพของกลวยตากผลิตภัณฑจากการทดลองโดยเปรียบเทียบกับผลิต
ภัณฑที่มีอยู แลวในตลาด ในที่นี้คือกลวยตากตราบางกระทุมของจังหวัดพิษณุโลก โดยนํ า      
ตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพคือ ลักษณะภายนอก คาสี (L* a* b*) คาความแข็ง
(Hardness) และทดสอบทางประสาทสัมผัส คือทดสอบเชิงพรรณนา ทดสอบคะแนนความชอบ

จากการทดลองเปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑจากการทดลองกับผลิตภัณฑจากตลาดดัง
ตารางที่ 22 พบวา คาสี L* a* b*มคีวามแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยที่คา L* 
ของผลติภณัฑจากการทดลองมีคามากกวากลวยตากจากตลาด สวนคา a* ผลิตภัณฑจากการ
ทดลองจะมีคานอยกวาผลิตภัณฑจากตลาด แตคา b* ของผลติภัณฑจากการทดลองจะมีคามาก
กวาผลิตภัณฑจากตลาดและคาความเขมสีของผลิตภัณฑจากตลาดมีคามากกวากลวยตากใน
ผลิตภณัฑจากการทดลอง แสดงวาผลิตภัณฑจากการทดลองไดเปนสีนํ้ าตาลอมเหลือง กลวยตาก
ของที่มีอยูในตลาดมีสีนํ้ าตาลแดงดังนั้นกลวยตากผลิตภัณฑจากการทดลองจะเกิดสีนํ้ าตาลนอย
กวากลวยตากของที่มีอยูในตลาด กลวยตากผลิตภัณฑจากการทดลองจะมีความชื้นมากกวา
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กลวยตากของที่มีอยูในตลาดจึงทํ าใหผลิตภัณฑจากการทดลองนิ่มกวาผลิตภัณฑในทองตลาด 
คะแนนความชอบของผูบริโภคพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 แตจะ
เห็นวาคะแนนความชอบของผลิตภัณฑจากการทดลองมีคะแนนที่สูงกวาผลิตภัณฑในตลาดเล็ก
นอยดังนั้นจึงบอกไดวาผูบริโภคชอบผลิตภัณฑกลวยตากสุดทายมากกวาเล็กนอยแตไมแตกตาง
จากของเดิม

ตารางที่ 22  คุณภาพทางกายภาพ เคมีและคุณลักษณะเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑจากการ
ทดลองกับผลิตภัณฑที่มีอยูแลวในตลาด

คุณภาพ ผลิตภัณฑจากการทดลอง ผลิตภัณฑจากตลาด
คาทางกายภาพ

คาสี
L* 53.08±0.23a 46.50±0.36b

a * 8.29±0.74a 12.42±0.98a

b* 26.72±0.34a 25.18±0.60a

ความแข็ง (N) 15.65±0.45a 24.36±0.30b

คุณลักษณะเชิงพรรณนา
สีนํ้ าตาล
กล่ินนํ้ าผ้ึง
ความแข็ง
รสหวาน
กล่ินรสกลวย
กล่ินรสนํ้ าผ้ึง
ความเหนียว

4.56±1.02
6.35±0.98
6.81±1.08
6.20±1.10
6.73±0.96
5.41±1.23
6.23±.87

7.75±0.97
5.22±0.77
8.08±0.74
6.37±1.12
5.90±1.41
4.03±1.44
7.31±1.16

คุณภาพทางเคมี
            ความชื้น 19.7a 15.3b

            aw 0.672a 0.423b

หมายเหตุ  ตัวอักษร a-b หมายถงึ คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยาง
    มนียัสํ าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
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ตารางที่ 23  คะแนนความชอบของผลิตภัณฑจากการทดลองกับผลิตภัณฑที่มีอยูแลวในตลาด

ชนิด ความชอบรวม สี กลิ่น
นํ้ าผึ้ง

ความแข็ง ความหวาน

ผลิตภัณฑจากตลาด 7.0a 6.6a 6.8a 6.5a 6.7a

ผลิตภัณฑจากการทดลอง 7.2a 7.0a 6.8a 6.9a 7.2a

หมายเหตุ ตัวอักษร a-b หมายถงึ คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีอักษรแตกตางกันอยางมี              
นยัสํ าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) (n= 30, 1 คือ ไมชอบมากที่สุด  9 คือชอบมากที่สุด)

ผลิตภัณฑจากการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเกษตรของกลวยอบ
แลว พบวาผลติภัณฑจากการทดลองไดตรงกับมาตรฐานมากกวากลวยตากจากตลาด คือ ความ
สมํ่ าเสมอของสีกลวยตากจะสมํ่ าเสมอมากกวาโดยสีของกลวยแตละลูกคอนขางใกลเคียงกันและ
สีจะออนกวากลวยตากจากตลาด เนื้อจะนุมกวาไมเละสามารถรับประทานไดงายกวา

3.  การทดสอบการยอมรับของผูบริโภค

จากการทดสอบผูบริโภคที่เคยรับประทานกลวยตากมาแลวจํ านวน 150 คน โดยทํ าที่โรง
อาหารกลาง พบวาผูที่รับประทานกลวยตากจะเปนผูหญิง อายุมากกวา 30 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได 4000 - 6000 บาทตอเดือน เมื่อทดสอบผลิตภัณฑกลวยตากแลวใหการยอม
รับถึงรอยละ 98.7 และไมยอมรับรอยละ 1.3 เพราะวาสขีองกลวยตากคอนขางที่ออนไมเหมือนใน
ทองตลาด ผูบริโภคจะใหคะแนนความชอบอยูปานกลางคืออยูในชวง 7-8 เมื่อบรรจุในภาชนะ
สุญญากาศถุงละ 5 ลูก ราคาเทากับ 10-15 บาท
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ตารางที่ 24  ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูทดสอบการยอมรับ

ปจจัย ความถี่(รอยละ)
เพศ
          ชาย 31.3
         หญิง 68.7

อายุ
          16-20 ป 17.0
          21-25 ป 40.0
          26-30ป 19.0
         มากกวา 30 ป 74.0

การศึกษา
        มธัยม 20.0
        ปวช. 6.0
        ปวส./อนุปริญญา 7.3
        ปริญญาตรี 54.7
        สูงกวาปริญญาตรี 10.7
        ขอมูลขาด 1.3

รายไดตอเดือน
       นอยกวา 2000 7.0
       2001-4000 14.7
       4001-6000 26.7
       6001-8000 24.7
       8001-10000 6.0
       มากกวา 10001 26.7
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ตารางที่ 25  การคะแนนความชอบของผูบริโภคตอผลิตภัณฑกลวยตาก

ปจจัย คะแนนความชอบ
        สี 7.30
        กล่ิน 7.38
        รสหวาน 7.67
        ความแข็ง 7.80
        ความชอบรวม 7.78

ตารางที่ 26  การยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑกลวยตาก

ปจจัย ความถี่(รอยละ)
การยอมรับ
       ยอมรับ 98.7
       ไมยอมรับ 1.3

ราคา
        5-10  บาท 71
       10-15 บาท 23
       15-20 บาท 6.0

ซื้อ
         ซื้อ 100
         ไมซื้อ 0
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4.  ผลการศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษา

จากผลการทดลองในขอ 3 ไดกรรมวธิกีารผลิตที่เหมาะสม คือ ใชกลวยนํ้ าวาระยะที่ 7 แช
ในสารละลาย Citric acid แลวอบทีอุ่ณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 25 ชั่วโมง โดยปจจัยที่
ใชในการศึกษาคือภาชนะบรรจุเปนแบบสุญญากาศและสภาวะปกติ และอุณหภูมิที่ใชเก็บรักษามี         
3 อุณหภูมิคือ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซยีสเก็บรักษาเปนเวลา 8 สัปดาหหรือจนกวาผูบริโภคไม
ยอมรับ นํ ามาตรวจสอบทุก ๆ สัปดาหคือ ตรวจสอบทางประสาทสัมผัสใชวิธี different from 
control และตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพคือ วัดคาความแข็ง วัดคาสีโดยคํ านวณคา ∆E*ab 
(Total color) จากการนํ าคา L* a* b* มาค ํานวณในสมการที่ 1

                                               E = [(L*)2+(a*)2+(b*)2]1/2--------------------------------------   1

เมื่อเวลาการเก็บรักษาผานไป กลวยตากจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยสีนํ้ าตาลเขมข้ึนกวา
กลวยตากที่อบแหงใหมๆ) ดังนั้นการคํ านวณคา E ของกลวยตากที่เก็บรักษาไวจึงตองคํ านวณหา
ความแตกตางระหวางกลวยที่เก็บรักษาไวกับกลวยที่อบเสร็จใหมๆ โดยนํ าคา L* a* b* ของกลวย
อบมาคํ านวณหาคา ∆E*ab (Total color different)ในสมการที่ 2 ถา ∆E*ab มคีาสงูขึ้นแสดงวา
การเปลี่ยนแปลงของสีของกลวยตากเมื่อเวลาผานไปมีความแตกตางของคา E มีคามากขึ้น        
(สีนํ ้าตาลของกลวยตากที่เก็บรักษาไวเขมข้ึน)

∆E*ab = [(L*0-L*)2+(a*0-a*)+(b*0-b*)]--------------------------   2

โดย  L*0 = คา L* ของกลวยตาก ณ เวลาเริ่มตน
L* = คา L* ของกลวยตาก ณ เวลาเก็บรักษา
a*0 =  คา a* ของกลวยตาก ณ เวลาเริ่มตน
a* =  คา a* ของกลวยตาก ณ เวลาเก็บรักษา
b*0 =  คา b* ของกลวยตาก ณ เวลาเริ่มตน
b* =  คา b* ของกลวยตาก ณ เวลาเก็บรักษา
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4.1  ผลของคาสีตอกลวยตากเก็บไวที่อุณหภูมิตางๆ

จากภาพที่ 4 กลวยตากที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส พบ
วามีคา L* (ถาคาเปน + หมายถึงสวาง) ความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญกันทางสถิติที่ 0.05 ในชวง
1-2 สัปดาหกลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส มีการเปลี่ยนแปลงของคา
L* ไมแตกตางกัน ในชวง 2-4 สัปดาหกลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 35 และ 45 องศาเซลเซียส คา 
L* จะลดลงอยางรวดเร็วหลังจาก 4 สัปดาหแลวคาเริ่มคงที่ สวนกลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25
องศาเซลเซียส หลังจาก 2 สัปดาหแลวคา L*จะลดลงอยางชาๆ ในสัปดาหที่ 8 พบวากลวยตากที่
เกบ็ไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะมีคา L* (ความสวาง)มากกวากลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 
35 กบั 45 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 4  การเปลี่ยนแปลงคา L* ของกลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส
  เปนเวลา 8 สัปดาห

จากภาพที่ 5 กลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส พบวาไมมี
ความแตกตางของคา a* (ถาคาเปน + หมายถึงสีแดง)อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบวาการ
เปลี่ยนแปลงของคา a* ของกลวยตากทีเ่ก็บไวทั้ง 3 อุณหภูมิมีแนวโนมที่สูงขึ้นเมื่อเวลาผานไป 
แสดงวากลวยตากเมื่อเก็บไวเปนเวลาขึ้นจะมีสีแดงทีเดนชัดมากขึ้น
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ภาพที่ 5  การเปลี่ยนแปลงคา a* ของกลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส
  เปนเวลา 8 สัปดาห

จากภาพที่ 6 กลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส พบวามี
ความแตกตางของคา b* (คาเปน + หมายถึงใหสีเหลือง) มคีวามแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถติิที ่0.05 กลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ในชวง 1-6 สัปดาห คา b* จะลดลง
อยางรวดเรว็หลังจากนั้นจะคงที่ สวนกลวยตากที่เก็บที่อุณหภูมิ 25 กับ 35 องศาเซลเซียส จะลด
ลงอยางชาๆ ในชวงที่ 8 กลวยตากที่เก็บที่อุณหภูมิ45 องศาเซลเซียสมีคา b* นอยที่สุด รองลงมา
คือ กลวยตากที่เก็บที่อุณหภูมิ 35 และ 25 องศาเซลเซียส ตามลํ าดับ การที่คา b* ของกลวยตากที่
เก็บอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ลดลงมากกวากลวยตากที่เก็บที่อุณหภูมิ 25 กับ 35               
องศาเซลเซียส สวน a* จากภาพที ่ 5 มคีาเพิ่มข้ึนเล็กนอยแสดงวากลวยตากที่เก็บอุณหภูมิ 45        
องศาเซลเซียส เกดิสนีํ ้าตาลมากกวากลวยตากที่เก็บอุณหภูมิ 25ซ ดังนั้นจึงสามารถใชคา b* เปน 
parameter ในการวัดการเกิดสีนํ้ าตาลไดดีกวาที่ใชคา a* หรือ L*
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ภาพที่ 6  การเปลี่ยนแปลงคา b* ของกลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 8 สัปดาห

จากภาพที่ 7 กลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25 35 และ 45 องศาเซลเซียสมีความ  
แตกตางของคา ∆E*ab (ถาคา ∆E*ab มคีามากหมายความตัวอยางมีสีความแตกตางจากเริ่มตน
มาก) หลงัจาก 2 สัปดาหไปแลวอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในชวง 1- 5 สัปดาหกลวยตากที่
เกบ็ไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และ 45 องศาเซลเซียสมีคา ∆E*ab ไมแตกตางกันหลังจาก 5
สัปดาหแลวกลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จะมีคา ∆E*ab สูงกวากลวยตากที่
เกบ็ไวทีอุ่ณหภมู ิ 35 องศาเซลเซียส สวนกลวยตากที่เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะมีคา      
∆E*ab ในชวงการเกบ็นอยที่สุด แสดงวาการเก็บกลวยตากที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะทํ าให
กลวยตากเปลีย่นสเีปนสีนํ้ าตาลนอยที่สุด สวนการเก็บกลวยตากที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จะ
ทํ าใหกลวยตากเกิดสีนํ้ าตาลไดเร็วที่สุด มีความแตกตางจากสีกลวยตากเริ่มตนมากที่สุด ดังนั้น
การเกบ็รักษากลวยตากควรเก็บไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ดีที่สุด เนื่องจากความรอนขณะ
เกบ็รักษาจะไปเรงปฏิกิริยาเมลลารดทํ าใหเกิดสีนํ้ าตาลไดเร็วขึ้น
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ภาพที่ 7  การเปลี่ยนแปลงคา ∆E*ab ของกลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45
  องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 สัปดาห

4.2  ผลของคาสีกลวยตากที่บรรจุในภาชนะแบบสุญญากาศและแบบธรรมดา

ภาชนะทีใ่ชบรรจุกลวยตากเปนถุงพลาสติกไนลอน ขนาด 23x14 เซน็ติเมตร นํ ามา
บรรจุแบบสุญญากาศและแบบธรรมดา การที่ใชถุงพลาสติกแบบใสเนื่องการตัดสินใจการยอมรับ
กลวยตากจะสงัเกตจากสีของกลวยตากเปนปจจัยสํ าคัญ ถาใชถุงแบบทึบแสงจะไมสามารถนํ ามา
ใชในการผลิตวางขายตามทองตลาดได

จากภาพที่ 8 กลวยตากที่บรรจุในภาชนะบรรจุแบบสุญญากาศและแบบธรรมดาที่
อุณหภูมิการเก็บ 25 องศาเซลเซียส คา L* (ถาเปน + บอกถึงความสวาง) ไมแตกตางอยางมี      
นยัสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยคา L* ของทัง้กลวยตากที่บรรจุในภาชนะทั้ง 2 แบบมีแนวโนมลดลง 
เปนการลดลงอยางชา ๆ

0

10

20

30

40

0 2 4 6 8 10
storage time(week)

DE
25 C
35 C
45 C



62

ภาพที่ 8  การเปลี่ยนแปลงคา L* ของกลวยตากบรรจุในภาชนะแบบสุญญากาศและแบบธรรมดา
  เก็บไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 8 สัปดาห

จากภาพที่ 9 กลวยตากที่บรรจุในภาชนะบรรจุแบบสุญญากาศและแบบธรรมดาที่
อุณหภมูิการเก็บ 25 องศาเซลเซียส คา a* มคีวามแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 ใน
ชวงการเก็บ 5-8 สัปดาห กลวยตากที่บรรจุภาชนะบรรจุแบบสุญญากาศจะมีคา a* สูงกวากลวย
ตากทีบ่รรจภุาชนะบรรจุแบบธรรมดา แสดงวาเมื่อเวลาผานไปกลวยตากที่บรรจุในสุญญากาศจะ
มสีีแดงที่เขมกวากลวยตากที่บรรจุภาชนะบรรจุแบบธรรมดา

ภาพที่ 9  การเปลี่ยนแปลงคา a* ของกลวยตากบรรจุในภาชนะแบบสุญญากาศและแบบธรรมดา
  เกบ็ไวทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 สัปดาห
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จากภาพที่ 10 กลวยตากที่บรรจุในภาชนะบรรจุแบบสุญญากาศและแบบธรรมดาที่
อุณหภมูิการเก็บ 25 องศาเซลเซียส คา b* มคีวามแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 ใน
ชวงเวลาการเก็บต้ังแต 5-8 สัปดาห กลวยตากที่บรรจุในภาชนะบรรจุแบบสุญญากาศจะมีการลด
ลงของคา b* มากกวากลวยตากที่บรรจุในภาชนะบรรจุแบบธรรมดาและคา a* จากภาพที่ 9 กลวย
ตากที่บรรจุในภาชนะบรรจุแบบสุญญากาศเพิ่มข้ึนมากกวากลวยตากที่บรรจุในภาชนะบรรจุแบบ
ธรรมดาแสดงวากลวยตากที่บรรจุในภาชนะบรรจุแบบสุญญากาศจะมีสีเหลืองที่ออนลงและมีสี
แดงที่เขมข้ึนกวากลวยตากที่บรรจุในภาชนะบรรจุแบบธรรมดา ดังนั้นกลวยตากที่บรรจุในภาชนะ
บรรจแุบบสญุญากาศจึงเกิดสีนํ้ าตาลที่เขมมากกวากลวยตากที่บรรจุในภาชนะบรรจุแบบธรรมดา

ภาพที่ 10  การเปลี่ยนแปลงคา b* ของกลวยตากบรรจุในภาชนะแบบสุญญากาศและแบบ
    ธรรมดาเก็บไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 สัปดาห

จากภาพที ่11 กลวยตากที่บรรจุในภาชนะสุญญากาศพบวามี ∆E*ab สูงกวากลวย
ตากทีบ่รรจแุบบธรรมดา ในชวงเวลาการเก็บที่ 1-4 สัปดาหไมแตกตางกัน หลังจาก 4 สัปดาห
กลวยตากที่บรรจุในภาชนะสุญญากาศมีคา ∆E*ab สูงกวากลวยตากที่บรรจุในภาชนะแบบ
ธรรมดา แสดงวากลวยตากที่เก็บในภาชนะแบบสุญญากาศจะเกิดสีนํ้ าตาลมากกวากลวยตากที่
บรรจุในภาชนะแบบธรรมดา เนื่องจากการบรรจุแบบสุญญากาศจะทํ าใหกลวยตากถูกดึงนํ้ าที่ยัง
เหลืออยูภายในออกมาใหเคลื่อนที่มาที่ผิวซึ่งจะสังเกตุไดจากผิวของกลวยตากที่บรรจุในภาชนะ
แบบสุญญากาศมีลักษณะที่คอนขางชื้น สวนกลวยตากที่บรรจุในภาชนะแบบธรรมดามีลักษณะ
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ผิวแหง การที่ดึงนํ้ าออกมาทํ าใหคาวอเตอรแอคติวิตีมีคาสูงขึ้น เทากับ 0.60-0.70 ซึ่งเปนชวงที่
เหมาะตอการเกิดสีนํ้ าตาลในกลวยตาก (Robson, 1976)

ภาพที่ 11  การเปลี่ยนแปลงคา ∆E*ab ของกลวยตากบรรจุในภาชนะแบบสุญญากาศและแบบ
    ธรรมดาเก็บไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 สัปดาห

4.3  เนื้อสัมผัส

ความแข็งของกลวยตากนั้น คือความแข็ง (Hardness) และความเหนียวของ
ผลิตภัณฑใชบอกถึงความสดใหมและคุณภาพของผลิตภัณฑได

จากภาพที ่ 12 กลวยตากที่เก็บไวในภาชนะบรรจุแบบสุญญากาศและแบบธรรมดา 
และอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 
แสดงวาการใชภาชนะบรรจุทั้งแบบสุญญากาศและแบบธรรมดาและเก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ
45 องศาเซลเซยีส ไมมีอิทธิพลตอความแข็งและมีแนวโนมสูงขึ้นเมื่อเวลาผานไป ทั้งนี้เพราะการ
เกบ็ท ําใหความชื้นในกลวยลดลงเล็กนอย
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ภาพที่ 12  การเปลี่ยนแปลงของคาความแข็ง (hardness) ของกลวยตากที่บรรจุในภาชนะ
   สุญญากาศและแบบธรรมดาเก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส

4.4  การตรวจสอบทางประสาทสัมผัส

การตรวจสอบทางประสาทสัมผัสใชวิธี different from control ของปจจัยทางคุณ
ภาพดานสนีํ ้าตาล รสชาติหวาน ความแข็ง กลิ่นแปลกปลอม กลิ่นรสแปลกปลอม และการยอมรับ
โดยใชผูทดสอบทีผ่านการฝกฝนจํ านวน 10 คน พบวาในสัปดาหที่ 2 กลวยตากที่เก็บรักษาไวที่
อุณหภมู ิ 45 องศาเซลเซียส มีสีนํ้ าตาลเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและสีนํ้ าตาลเขมกวากลวยตากที่เก็บ
รักษาไวทีอุ่ณหภูมิ 25กับ 35 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกลวยตากที่ใชภาชนะบรรจุแบบธรรมดา
และแบบสญุญากาศของทั้ง 3 อุณหภูมิพบวากลวยตากที่บรรจุแบบสุญญากาศจะเกิดสีนํ้ าตาลที่
เขมกวากลวยตากที่บรรจุแบบธรรมดาเมื่อเวลาผานไป 4 สัปดาห จากภาพที่ 14 ความแข็งของ
กลวยตากทีเ่กบ็ไวในอุณหภูมิ 25 กับ 35 องศาเซลเซียส ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 มีแนวโนมความแข็งสูงขึ้นเมื่อเวลาผานไป กลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 45         
องศาเซลเซยีส จะมีความแข็งมากกวาเล็กนอยประมาณ 0.5 การใชภาชนะบรรจุแบบสุญญากาศ
ไมมีอิทธิพลตอความแข็งของกลวยตากซึ่งสังเกตจากคาความแข็งของกลวยตากที่ใชภาชนะบรรจุ
สุญญากาศและแบบธรรมดาของทั้ง 3 อุณหภูมิไมเหมือนกัน จากภาพที่ 15 พบวาเมื่อเวลาผานไป
รสหวานไมมีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงวาการเก็บรักษาและภาชนะ
บรรจุไมมีอิทธิพลตอความหวานของกลวยตาก กลิ่นแปลกปลอมจะมีคะแนนอยูในชวง 0-1.75 
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โดยที่กลิ่นที่ไดจะเปนกลิ่นหมักหรือกลิ่นแอลกอฮอลเพราะเกิดการหมักของนํ้ าตาลที่อยูในกลวย
ตาก กลิ่นรสแปลกปลอมจะเริ่มมีในสัปดาหที่ 7 อยูในชวง 0-2.25 จะเกิดในกลวยที่เก็บไวที่
อุณหภมูิ 45 องศาเซลเซียส จะมีกลิ่นรสเปรี้ยวและรสขม

ภาพที่ 13  การเปลีย่นแปลงของคาทางความแตกตางสีนํ้ าตาลของกลวยตากที่บรรจุในภาชนะ
   สุญญากาศและแบบธรรมดาเก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 14  การเปลีย่นแปลงของคาทางความแตกตางความแข็งของกลวยตากที่บรรจุในภาชนะ
    สุญญากาศและแบบธรรมดาเก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 15  การเปลีย่นแปลงของคาทางความแตกตางความหวานของกลวยตากที่บรรจุในภาชนะ
   สุญญากาศและแบบธรรมดาเก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส

จากตารางที ่ 28 พิจารณาการยอมรับพบวากลวยตากที่เก็บไวอุณหภูมิ 25, 35 และ
45 องศาเซลเซยีสมีแนวโนมทีจะลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลวยตากที่บรรจุในถุงแบบสุญญากาศ
และแบบธรรมดาเก็บไวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จะลดลงอยางรวดเร็วในสัปดาหที่ 4 และ 5 
ตามล ําดบั จนไมไดรับการยอมรับในสัปดาหที่ 7 ซึ่งกลวยตากที่บรรจุแบบธรรมดาเก็บไวที่ 45 
องศาเซลเซยีสมีคะแนนการยอมรับต่ํ าที่สุดเทากับ 2.85 เนื่องจากกลวยตากที่บรรจุแบบธรรมดา
เกบ็ไวทีอุ่ณหภมู ิ 45 องศาเซลเซียสจะมีสีนํ้ าตาลที่เขมมากและผิวของกลวยตากมีลักษณะที่เหี่ยว
ยน และการที่กลวยตากที่บรรจุแบบสุญญากาศมีคะแนนการยอมรับในสัปดาหที่ 7 สูงกวาถึงแม
วากลวยตากที่บรรจุแบบสุญญากาศจะมีสีที่คลํ้ ากวาเพราะการบรรจุแบบสุญญากาศจะชวยดึงผิว
ตรึงไมเหีย่วยน ในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในสัปดาหที่ 7 คะแนนการยอมรับ
มากที่สุดคือ 5.37±1.9 แสดงวาเมื่อเก็บรักษากลวยตากที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะมีอายุ
การเก็บเปนเวลาที่สุด

0

1

2

0 2 4 6 8 10Storage time(week)

 di
ffe

ren
t fr

om
 co

ntr
ol 

of
 sw

ee
t Vacuum package 25 Cnormal  package25 Cnormal  package 35 CVacuum package 35 Cnormal  package45 CVacuum package 45 C



68

ตารางที่ 27  คะแนนความชอบเฉลี่ยของการยอมรับของกลวยตากที่บรรจุแบบธรรมดาและแบบ
      สุญญากาศที่อุณหภูมิการเก็บ 25 35 และ 45 องศาเซลเซียส

เวลา
(สัปดาห)

Vacuum
package

25 C

normal
package

25 C

normal
package

35 C

Vacuum
package

35 C

normal
package

45 C

Vacuum
package

45 C
1 7.7±0.72 7.1±0.69 6.6±1.09 6.6±0.69 6.3±1.01 6.6±0.69
2 7.4±1.10 7.2±0.96 6.8±1.10 6.0±0.69 6.4±0.69 6.5±0.72
3 7.6±1.11 6.5±1.20 6.6±1.13 6.2±1.17 5.8±1.08 6.5±0.88
4 6.8±0.96 6.3±0.86 5.9±1.13 5.5±0.66 5.7±0.66 4.2±0.74
5 6.8±0.71 6.6±1.30 5.3±1.31 5.2±0.98 5.0±0.31 3.7±0.47
6 6.8±0.90cd 6.1±1.30cd 5.2±1.30bc 5.0±1.20bc 3.8±1.10ab 3.0±1.40a

7 5.3±0.90d 7.0±0.60e 5.3±1.00cd 4.3±1.30bc 2.9±0.70a 3.3±0.50ab

8 4.5±2.10ab 5.3±1.90b 4.5±2.20ab 3.1±1.35a - -

4.5  ความชื้น

จากภาพที่ 16 ความชื้นกลวยตากที่เก็บที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียสมีความ      
แตกตางอยางมนีัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 มีแนวโนมที่จะลดลงขึ้นจากความชื้นรอยละ 18.67 เปน
รอยละ17.68 ในสปัดาหที ่ 8 แสดงวาการเก็บที่อุณหภูมิสูงเกินไปจะทํ าใหกลวยตากมีการสูญเสีย
ความชืน้เมือ่มอีายกุารเก็บมากขึ้น โดยเฉพาะความชื้นบริเวณผิว กลวยตากที่เก็บที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซยีส ความชื้นจะเพิ่มข้ึนอยางชาๆจากรอยละ 18.65 เปนรอยละ 19.11 ในสัปดาหที่ 8 
กลวยตากทีเ่กบ็ไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นของกลวยตากจะมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยาง
รวดเรว็จากรอยละ 18.77 เปนรอยละ 20.13 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของทั้ง 3 อุณหภูมิมีการ
เปลีย่นแปลงอยูในชวงรอยละ 17-20.64 เปนชวงการเปลี่ยนแปลงที่นอยมากจึงไมอิทธิพลตอการ
การเกิดสีนํ้ าตาลและความแข็งของกลวยตาก การบรรจุแบบสุญญากาศและแบบธรรมดาของ
กลวยตากทีเ่กบ็ในอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส มีแตกตางของความชื้นอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 
0.05 โดยที่กลวยตากที่บรรจุในภาชนะสุญญากาศจะมีแนวโนมที่จะลดลงมากกวาเนื่องจากการ
บรรจุแบบธรรมดาผิวกลวยตากจะสามารถสัมผัสกับอากาศรอนภายในถุงไดทํ าใหความชื้นลดลง
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มากกวา การบรรจุแบบสุญญากาศและแบบธรรมดาของกลวยตากที่เก็บในอุณหภูมิ 35        
องศาเซลเซยีส ไมความแตกตางของความชื้นอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในสัปดาหที่ 6 
กลวยตากทีเ่ก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ภาชนะบรรจุแบบธรรมดาจะสูงกวาแบบสุญญากาศ

ภาพที่ 16  การเปลีย่นแปลงของความชื้นของกลวยตากที่บรรจุในภาชนะสุญญากาศและแบบ
   ธรรมดาเก็บไวที่อุณหภูมิ 25 35 และ 45องศาเซลเซียส

4.6  การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย

จากผลการทดลองตรวจสอบจํ านวนจุลินทรียทั้งหมดและจํ านวนยีสตจะตรวจสอบ 
ทกุ 2 สัปดาหจากตารางที่ 28 เห็นวาใน 4 สัปดาหแรกจุลินทรยีทัง้หมดพบนอยกวา 250 CFU ตอ
กรัม จ ํานวนยีสตพบนอยกวา 10 CFU ตอกรัม กลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
จ ํานวนจุลินทรยีทัง้หมดและจ ํานวนยีสตเพิ่มจํ านวนอยางชา ๆ กลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 45
องศาเซลเซียสพบจํ านวนจุลินทรียทั้งหมดและจํ านวนยีสตมีแนวโนมสูงขึ้นนอยมาก สวนกลวย
ตากทีเ่กบ็ไวทีอุ่ณหภมู ิ 35 องศาเซลเซียส พบวาจํ านวนจุลินทรียทั้งหมดและจํ านวนยีสตมีแนว
โนมสูงขึน้อยางรวดเร็วแสดงวาการเก็บไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิที่จุลินทรีย
เจริญไดดีที่สุด ดังนั้นทํ าใหอายุการเก็บรักษาของกลวยลดลง กลวยตากที่บรรจุในภาชนะแบบ
สุญญากาศที่เก็บไวทั้ง 3 อุณหภูมิพบวาจํ านวนจุลินทรียทั้งหมดและจํ านวนยีสตเจริญมากกวา
กลวยตากที่บรรจุในภาชนะแบบธรรมดา แสดงวาปริมาณออกซิเจนมีผลตอการเจริญของจุลินทรีย
ทีท่ ําใหกลวยตากเสื่อมเสีย
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ตารางที่ 28  จ ํานวนจลิุนทรยีทั้งหมดระหวางการเก็บรักษากลวยตากบรรจุในภาชนะแบบธรรมดา
    และแบบสุญญากาศที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส

จ ํานวนจุลินทรยีทั้งหมดCFU ตอกรัม)เวลา
(สัปดาห) Vacuum

package
25 C

normal
package

25 C

normal
package

35 C

Vacuum
package

35 C

Vacuum
package

45 C

normal
package

45 C
2 <250 <250 <250 <250 <250 <250
4 <250 <250 <250 <250 <250 <250
6 <250 2.2x101 1.2x102 1x102 1.1x101 2.4x102

7 2.1x101 1.54x102 2.4x102 3.7x102 2.2x101 4.2x101

8 3.7x101 1.6x102 1x103 4.1x102 - -

ตารางที่ 29  จ ํานวนยสีตระหวางการเก็บรักษากลวยตากบรรจุในภาชนะแบบธรรมดาและแบบ
                สุญญากาศที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส

จ ํานวนยีสต (CFU ตอกรัม)เวลา
(สัปดาห) Vacuum

package
25 C

normal
package

25 C

normal
package

35 C

Vacuum
package

35 C

Vacuum
package

45 C

normal
package

45 C
2 <10 <10 <10 <10 <10 <10
4 <10 <10 <10 <10 <10 <10
6 <10 1.1x101 1.9x101 <10 <10 <10
7 1.1x101 1.4x101 3x101 1.4x101 1x101 1.4x101

8 1.2x10 1.6x101 4.7x101 2.4x101 - -
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สรุป

การพฒันาและปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตกลวยตาก มีข้ันตอนดํ าเนินงาน คือ การพัฒนา
กรรมวิธีการผลิตกลวยตากตั้งแตการคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงตนทุนการผลิต การศึกษาคุณภาพ
ของกลวยตากโดยเปรียบเทียบกับกลวยตากที่มีขายในตลาด การทดสอบการยอมรับของผูบริโภค 
และศกึษาสภาวะการเก็บรักษากลวยตาก ผลการดํ าเนินการสรุปไดดังนี้

1.  การพฒันากรรมวธิกีารผลิต พบวา กลวยนํ้ าวาที่ใชตองเปนกลวยที่มีความสุกในระยะ
ที ่7 ควบคุมการเกิดสีนํ้ าตาลโดยใชสารละลายกรดซิตริก 500 ppm แชเปนเวลา 15 นาที นํ ามาอบ
ทีอุ่ณหภมู ิ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ชั่วโมง นํ ามาทับใหแบน บมไวในภาชนะปด 12 ชั่วโมง 
น ํามาอบทีอุ่ณหภมู ิ55 องศาเซลเซียสตอจนความชื้นประมาณรอยละ 18-20 จึงทานํ้ าผึ้งที่มีความ
หวาน 30 0brix อบตออีก 2 ชั่วโมง ตนทุนการผลิตกลวยตากที่บรรจุในภาชนะแบบสุญญากาศได
เทากบั 17.89 บาทและตนทุนของกลวยตากที่บรรจุภาชนะแบบธรรมดาเทากับ 17.12 บาท

2.  การศกึษาการเปรยีบเทียบกลวยตากที่พัฒนากรรมวิธีการผลิตแลวกับกลวยตากที่มีอยู
ในตลาดพบวาผูบริโภคใหคะแนนความชอบของกลวยตากที่พัฒนากรรมวิธีการผลิตแลวซึ่งมีสี
ออนมากกวากลวยตากที่มีอยูในตลาดซึ่งมีสีเขมกวา เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสากรรมของ
กลวยอบพบวากลวยตากจากการทดลองจะมีสีนํ้ าตาลของแตละลูกสมํ่ าเสมอกวาและนิ่มกวา
กลวยตากที่ขายในทองตลาด

3.  การทดสอบผูบริโภคที่เคยรับประทานกลวยตากมาแลวจํ านวน 150 คน พบวาผูที่รับ
ประทานกลวยตากจะเปนผูหญิง อายุมากกวา 30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได 4000-
6000 บาทตอเดอืน ใหการยอมรับผลิตภัณฑกลวยตากที่พัฒนากรรมวิธีการผลิตแลวรอยละ 98.7
ใหคะแนนความชอบอยูในระดับปานกลาง ถาบรรจุในภาชนะสุญญากาศถุงละ 5 ลูก มีราคา 10-
15 บาท



72

4. การศึกษาสภาวะการเก็บรักษากลวยตากพบวากลวยตากที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25      
องศาเซลเซยีส จะมีการเปลี่ยนแปลงของสีกลวยตากนอยที่สุด จุลินทรยีทั้งหมด ยีสตและราพบวา
สามารถจะเจริญไดชา ๆ ทํ าใหการเสื่อมเสียชาลง การบรรจุแบบสุญญากาศจะทํ าใหกลวยตากมี
นํ้ าตาลเขมกวาการบรรจุแบบธรรมดาแตการเก็บรักษาดวยการบรรจุแบบสุญญกาศจะทํ าให        
จุลินทรียเจริญไดชากวาการบรรจุแบบธรรมดาทํ าใหการเสื่อมเสียชากวา กลวยตากบรรจุแบบ
ธรรมดาทีเ่กบ็ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะไดรับมากที่สุดในสัปดาหที่ 8 เทากับ 5.37
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ขอเสนอแนะ

1.  กลวยตากทีผ่ลิตไดยังไมสมํ่ าเสมอโดยเฉพาะขนาดของกลวยตาก เพราะกลวยนํ้ าวา
ถงึแมจะคดัขนาดแลวถาคัดออกจนสมํ่ าเสมอกันทั้งหมดจะทํ าใหปริมาณการผลิตลดลงมาก ขนาด
ของกลวยนํ ้าวายงัไมมีความสมํ่ าเสมอกัน ในขบวนการผลิตกลวยตากก็ไมมีวิธีการที่ควบคุมขนาด
ดังนัน้ควรศกึษาวธิกีารที่ในการควบคุมขนาดกลวยตากใหไดสมํ่ าเสมอกัน เชนการตีกรอบกลวย
นํ ้าวาขณะทับกลวยตากใหแบน

2.  ในขัน้ตอนการทบักลวยตาก สามารถทับไดคร้ัง 1 ลูกทํ าใหเกิดความลาชาในการผลิต
ดังนั้นควรศึกษาเครื่องมือในการทับกลวยตากแบบตอเนื่อง(Mass continue) หรือเครื่องมือที่
สามารถทับกลวยไดคร้ังละมากกวา 1 ลูก

3.  ในการผลิตกลวยตากแบบใชตูอบแบบถาด(Tray dryer) มตีนทุนที่สูง ควรมีการศึกษา
ในการลดตนทนุใหต่ํ าลง เชนการลดตนทุนของถุงพลาสติกที่ใชใหต่ํ าลง โดยการเปลี่ยนชนิดของถุง
พลาสติก

4.  การปรบัปรุงภาชนะบรรจุทางดานเทคโนโลยีการบรรจุ เนื่องจากการบรรจุกลวยตากใน
ภาชนะบรรจทุีเ่หมาะสมจะทํ าใหเก็บรักษากลวยตากไดเปนเวลาขึ้น โดยเฉพาะการใชเครื่องบรรจุ
แบบสุญญากาศนั้นจํ าเปนตองมีปริมาณการดูดอากาศออกที่เหมาะสมไมทํ าใหบีบกลวยตากจน
เกินไป ซึ่งเปนผลใหความชื้นภายในกลวยตากออกมาที่ผิวได และทดสอบกับถุงพลาสติกหลาย
ชนดิเพือ่หาชนดิพลาสติกที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บรักษากลวยตาก
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การวัดคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี
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1.  ความชืน้ โดยวิธีทํ าแหงในตูอบสุญญากาศ (AOAC., 2000)

1.1  อุปกรณ
       1.1.1  ตูอบสุญญากาศ
       1.1.2  ภาชนะหาความชื้น
       1.1.3  เดสิเคเตอร
        1.14  เครื่องชั่งไฟฟา

1.2  วธิีการ

ชัง่ตวัอยางกลวยที่บดละเอียดแลวประมาณ 5 – 10 กรัม ใสในภาชนะหาความชื้นที่มี
ฝาปดซึ่งอบแหงและชั่งนํ้ าหนักที่แนนอนแลว นํ าเขาตูอบสุญญากาศอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
โดยควบคุมความดันในตูอบไมใหเกิน 100 มลิลิเมตรปรอท เปนเวลา 7-8 ชัว่โมง ปดฝาอยาง    
รวดเร็ว ทํ าใหเย็นในเดสเิคเตอร ทํ าการอบซํ้ าจนนํ้ าหนักไมแตกตางมากกวา 5 มิลลิกรัม

1.3  การคํ านวณ

ความชื้น (%w.b.) = (นํ ้าหนกัตวัอยางกอนอบ – นํ้ าหนักตัวอยางหลังอบ) x 100
นํ ้าหนักตัวอยางกอนอบ
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2.  การวัดสี ดวยเครื่อง Spectrophotometer รุน CM 3500d

การวัดของสีของกลวยใชเครื่องวัดสี Spectrophotometer รุน CM 3500d โดยใชแหลง
ก ําเนิดแสง D65 ในระบบ CIELAB (L* a* b*)

L* ใชก ําหนดคาความสวาง (Lightness)
L* = O = perfect black
L* = 100 = perfect white

a ใชกํ าหนดสีแดงและสีเขียว
b* เปน + แสดงคาสีแดง
b*เปน – แสดงคาสีเขียว

b* ใชก ําหนดสีเหลิองหรือสีนํ้ าเงิน
b* เปน + แสดงคาสีเหลือง
b* เปน  - แสดงคาสีนํ้ าเงิน

วธิีการ
Standardize เครื่องดวย Dark standard และแผน White standard  ตามลํ าดับ
เมื่อ Standardize เสร็จสมบูรณแลว จึงวัดสีของผลิตภัณฑโดยจะวัดทั้งหมด 6 ตํ าแหนง

ดานละ 3 ตํ าแหนง

X X X
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3.  คาวอเตอรแอคติวิตี (aw)

หาคาวอเตอรแอคติวิตี โดยใชเครื่องยี่หอ Novasina รุน MS-1
3.1  ท ําการ Calibate เครือ่งเพือ่ความเที่ยงตรงโดยใชสารละลายมาตรฐานที่มีคา aw

0.11, 0.33, 0.55. 0.75, และ 0.9 ตามลํ าดับ

3.2  น ําผลติภัณฑกลวยตากที่เตรียมโดยการสับใหละเอียดและบรรจุลงใน Cap ที่ใชใน
การวัด

3.3  น ํามาใสในเครื่องและสังเกตที่หนาจอเมื่อลูกศรขึ้นครบ 8 อันแลวจับเวลา 15 นาที
จากนั้นจึงอานคา aw และจดบันทึก

3.4  ตัวอยาง 1 ตัวอยางจะวัด 3 ซํ้ า

4.  วดัคาเนื้อสัมผัส

หาคาเนื้อสัมผัส โดยใชเครื่อง Lloyd รุน TA 500 ใชหวัแบบตัด ความเร็ว 20 มิลลิเมตรตอ
นาท ีในการวัดผลิตภัณฑจะตัดจนขาดกลวยตาก 1 ลูกจะวัด 2 ซํ้ า
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ภาคผนวก ข

แบบทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของ
ผูบริโภค
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แบบสอบถาม

ชือ่……………………………………… วันที่ทดสอบ………………………………………………

คํ าแนะนํ า กรุณาทดสอบตวัอยางจากซายไปขวาแลวใหคะแนนความชอบของแตละตัวอยางที่ใกล
เคยีงกบัความรูสึกของทานมากที่สุด

9 = ชอบมากที่สุด 6 = ชอบเล็กนอย 3 = ไมชอบปานกลาง
8 = ชอบมาก 5 = เฉยๆ 2 = ไมชอบมาก
7 = ชอบปานกลาง 4 = ไมชอบเล็กนอย 1 = ไมชอบมากที่สุด

……….. ……….. ……….. ………...   ………..

 ความชอบรวม _______ _______ _______ _______   ________
 สี _______ _______ _______ _______   ________
 กลิ่นนํ้ าผึ้ง _______ _______ _______ _______   ________
 ความแข็ง _______ _______ _______ _______   ________
 รสหวาน _______ _______ _______ _______   ________
 รสชาติรวม _______ _______ _______ _______   ________

คํ าแนะน ํา……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามการยอมรับของผูบริโภค

เรียน  ผูตอบแบบสอบถาม

เรื่อง  การทดสอบการยอมรับของผูบริโภคของผูบริโภคตอผลิตภัณฑกลวยตากที่ผานการพัฒนา
         กระบวนการผลิตแลว

คํ าชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เปนการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคของผูบริโภคตอ     
ผลิตภัณฑกลวยตากที่ผานการพัฒนากระบวนการผลิตแลว เพื่อประกอบวิทยานิพนธของ      
นายธนทั อวนออน นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากทาน กรุณาตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ ขอมูลทั้ง
หมดที่ทานตอบมาจะเปนประโยชนอยางยิ่งในงานวิจัยนี้ และไมมีผลกระทบใดๆ ตอทานทั้งสิ้น 
ขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

คํ าอธิบาย กลวยตากนี้ เปนผลิตภัณฑที่ผานการพัฒนากระบวนผลิตโดยใชตูอบ(tray dry)
แทนการตากดวยแสงอาทิตย ซึ่งควบคุมใหสีของกลวยตากออนลงและทํ าใหสีที่สมํ่ าเสมอ และทํ า
ใหกระบวนการถูกสุขลักษณะไดมาตรฐานมากขึ้น

ขอบพระคุณที่ใหความรวมมือ
   ผูทํ าวิจัย
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คํ าแนะนํ า : กรุณาทํ าเครื่องหมาย   x  ลงใน (  )หนาค ําตอบที่เห็นวาเหมาะสมและตรงกับความ
เปนจริงมากที่สุด

สวนที่ 1  :  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

1.   เพศ
(  )  ชาย                                               (  )  หญิง

2.   อายุ
(  ) นอยกวา15  ป                                   (  ) 16-20  ป
(  ) 21-25  ป                                           (  ) 26-30  ป

                                     (  ) มากกวา  30  ป

3.   วฒุกิารศึกษาสูงสุดที่ไดรับ
(  )  มธัยมศึกษา                                       (  ) ปวช.
(  )  ปวส./ อนุปริญญา                              (  ) ปริญญาตรี
(  )  สูงกวาปริญญาตรี

4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
(  )  นอยกวา  2,000  บาท                        (  ) 2,001 – 4,000  บาท
(  )  4,001 –6,000  บาท                           (  ) 6,001 – 8,000บาท
(  )  8,001 –10,000  บาท                         (  ) มากกวา10,001

5.   อาชีพ
(  ) นกัเรยีน/นักศึกษา                                 (  ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(  ) รับจาง/พนักงานเอกชน                           (  ) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
(  ) อ่ืน(โปรดระบุ)…………………………
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สวนที่ 2 : ขอมลูเกีย่วกับการทดสอบผลิตภัณฑกลวยตากที่พัฒนากระบวนการผลิตแลว

6. กรุณาชมิกลวยตาก แลวใสเครื่องหมาย    ลงในชองคะแนนความชอบดานลางใหตรงกับความ
ชอบที่มีผลิตภัณฑ

ชอบ
มากที่
สุด

ชอบ
มาก

ชอบ
ปาน
กลาง

ชอบ
เล็ก
นอย

เฉยๆ ไมชอบ
เล็ก
นอย

ไมชอบ
ปาน
กลาง

ไมชอบ
มาก

ไมชอบ
มากที่
สุด

สี
กลิ่น
รส
หวาน
ความ
นุม
ความ
ชอบ
รวม

7. ทานยอมรบัผลิตภัณฑกลวยตากที่พัฒนากกระบวนผลิตแลวหรือไม
(  ) ยอมรับ
(  ) ไมยอมรับ

8.ทานมคีวามคดิเห็นวาผลิตภัณฑกลวยตากที่พัฒนากกระบวนผลิต บรรจุในภาชนะบรรจุ
สูญญากาศ จํ านวน 5 ลูก ควรมราคาเทาใด

(  ) หอละ 5-10 บาท
(  ) หอละ 10-15 บาท
(  ) หอละ 15-20 บาท
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9. ทานมคีวามคดิเหน็วาผลิตภัณฑกลวยตากที่พัฒนากกระบวนผลิตทานคิดวาจะซื้อมารับ
ประทานหรือไม

(  ) ซือ้ เพราะ…………………………………
(  ) ไมซือ้ เพราะ……………………………….

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอบคุณที่ใหความรวมมือ
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แบบสอบถามความแตกตางของสี

ชือ่……………………………….วันที่ทดสอบ………………………………….

คํ าแนะนํ า  กรุณาทดสอบตัวอยาง “ C” กอน แลวทดสอบตัวอยางที่มีหมายเลข  3 ตัว แลวบอก
ความแตกตางของตัวอยางดังกลาวเปรียบเทียบกับ “C” โดยท ําเครื่องหมาย X ที่
คะแนนนั้น

รหัส………….
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -
นอยกวามากที่สุด ไมแตกตาง      มากกวามากที่สุด
รหัส………….
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
นอยกวามากที่สุด ไมแตกตาง      มากกวามากที่สุด

รหัส………….
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
นอยกวามากที่สุด ไมแตกตาง      มากกวามากที่สุด
รหัส………….
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
นอยกวามากที่สุด ไมแตกตาง      มากกวามากที่สุด

รหัส………….
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
นอยกวามากที่สุด ไมแตกตาง     มากกวามากที่สุด
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สอบถามแบบกลิ่นแปลกปลอม

ชือ่……………………………………วันที่ทดสอบ……………………………………

คํ าแนะนํ า  กรุณาทดสอบตวัอยางแลวทํ าเครื่องหมายที่คะแนนเมื่อทานพบกลิ่นแปลกปลอม
ปลอม

รหัส…………
0 1 2 3 4 5
นอยที่สุด มากที่สุด

รหัส…………
0 1 2 3 4 5
นอยที่สุด มากที่สุด

รหัส…………
0 1 2 3 4 5
นอยที่สุด มากที่สุด

รหัส…………
0 1 2 3 4 5
นอยที่สุด มากที่สุด

รหัส…………
0 1 2 3 4 5
นอยที่สุด มากที่สุด

รหัส…………
0 1 2 3 4 5
นอยที่สุด มากที่สุด
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ภาพผนวกที่ 1  มาตรฐานสีที่ใชในการฝกฝนผูทดสอบ
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ภาคผนวก ค

ภาพประกอบงานวิจัย
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ภาพผนวกที่ 2  กลวยตากตราบางกระทุมที่ใชเปรียบเทียบ

ภาพผนวกที่ 3  ระดบัความสุกของกลวยพันธุไสขาว
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ภาพผนวกที่ 4  การอบดวยตูอบแหงแบบถาด (tray dryer)

ภาพผนวกที่ 5  วธิทีบักลวยแบบลูกกลิ้ง
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ภาพผนวกที่ 6  กลวยเมื่ออบเสร็จเรียบรอยแลว

ภาพผนวกที่ 7  การเปรยีบเทียบกลวยตากที่แปรรูปจากกลวยระยะ 6 7 และ 8
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ภาพผนวกที่ 8  การเปรยีบเทียบกลวยตากที่อบดวย 55 60 และ 650ซ.

ภาพผนวกที่ 9  การเปรยีบเทยีบกลวยตากระหวางผลิตภัณฑจากการทดลองกับผลิตภัณฑที่มีใน
ตลาด
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ภาพผนวกที่ 10  การบรรจกุลวยตากแบบสุญญากาศเพื่อศึกษาสภาวะการเก็บรักษา
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ภาคผนวก ง

การคํ านวณตนทุนการผลิต
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การคํ านวณตนทุนการผลิตกลวยตาก

1.  การค ํานวณตนทุนการผลิตกลวยตากบรรจุแบบธรรมดา

1.1  การค ํานวณตนทุนคงที่ตอคร้ังการผลิต

ตนทุน (บาท) / ป =   เงนิลงทนุ(บาท) ตอหนวย
อายุการใชงาน

1.1.1  การค ํานวณตนทุนคงที่ของเครื่องอบแหงแบบถาด (tray dryer) ตอคร้ัง

           ตนทุนของเครื่องอบแหง =   (170,000 บาท)
           แบบถาด(tray dryer) ตอป (5 ป)

=   34,000 บาท

ตนทุนของเครื่องอบแหง =   (34,000 บาท)x2 วัน
แบบถาด (tray dryer) (365 วัน)
ตอคร้ังการผลิต

=   186.3 บาท

1.1.2  การค ํานวณตนทุนคงที่ของเครื่องปดผนึกแบบธรรมดาตอคร้ังการผลิต

           ตนทุนของเครื่องปดผนึก =   (3,000 บาท)
            แบบธรรมดาตอป (5 ป)

=   600 บาท
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ตนทุนของเครื่องปดผนึก = (600 บาท)x 1 วัน
แบบธรรมดาตอคร้ังการผลิต         (365 วัน)

=   1.6 บาท

1.2  การค ํานวณตนทุนผันแปรตอคร้ังการผลิต

1.2.1  คาวัตถุดิบ

     ก)  กลวยนํ้ าวา
=  ปริมาณที่ตองใช (หนวย) x ราคา (บาท) ตอหนวย
=  (60 หวี) x (หวลีะ 8 บาท)
=  480  บาทตอคร้ัง

ข)  นํ้ าผึ้ง
=  ปริมาณที่ใช(มิลลิลิตร) x [ราคา (บาท)/ปริมาณที่จํ าหนาย(มิลลิลิตร)]
=  120 มิลลิลิตร x (160 บาท / 1000 มิลลิลิตร)
=  19.2 บาทตอคร้ัง

1.2.2  คาถุงพลาสติก

      ตนทนุคาถุงพลาสติกชนิด
=  ปริมาณที่ตองใช (หนวย) x ราคา (บาท) ตอหนวย
=  (120 ถุง) x (1.2 บาท)
=  144 บาท ตอคร้ัง
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1.2.3  คานํ ้า (ใน 1 คร้ังใชนํ้ าเทากับ 30 ลิตร)

     ตนทนุคานํ้ าที่ใชไปทั้งหมด
=  ปริมาณที่ตองใช (หนวย) x ราคา (บาท) ตอหนวย
=  0.03 คิว x 4.05
=  0.12 บาทตอคร้ัง

1.2.4 คาไฟฟา

    คาไฟฟาคํ านวณจากเครื่องอบแหงแบบถาด(tray dryer) จ ํานวน 1 เครื่อง (ใช
ก ําลงัไฟฟา 3000 วัตต) เครื่องบรรจุแบบธรรมดาจํ านวน 1 เครื่อง(ใชกํ าลังไฟฟา 300
วตัต) และหลอดไฟฟาขนาด 60 วัตต จ ํานวน 4 หลอด

พลงังานไฟฟา =  ก ําลังไฟฟา (วัตต) x จ ํานวนเวลาที่ใช (ชั่วโมง)
(ยูนิต)        1000

พลงังานไฟฟาของเครื่องอบแหงแบบถาด (tray dryer)
=  (3,000 วัตต x 25 ชัว่โมง) / 1000
=  75 ยูนิต

พลงังานไฟฟาของเครื่องบรรจุแบบธรรมดา
=  (300 วัตต x 7 ชัว่โมง) / 1000
=  2.1 ยูนิต

พลงังานไฟฟาของหลอดไฟฟาขนาด 60 วัตต
=  (4 หลอดx60 วัตต x 7 ชัว่โมง) / 1000
=  1.68 ยูนิต

พลงังานไฟฟาทั้งหมดที่ใชใน 1 คร้ังการผลิต =  75+2.1+1.68 = 78.78
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ตนทุนคาไฟฟา =  ปริมาณที่ใช (หนวย) x ราคา (บาท) ตอหนวย
ตอ 1 คร้ัง

=  83. ยูนติ x 2.75 บาท
=  216.64  บาทตอคร้ัง

1.2.5  คาถงุมอืยาง (คนงาน 1 คน ใชถุงมือคนละ 2 คูตอวัน
      =  ปริมาณที่ใช (หนวย) x ราคา (บาท) ตอหนวย

=  12 คู x 1.5 บาท
=  18 บาท ตอคร้ัง

1.2.6  คาแรงงานรายวัน
=  ปริมาณที่ใช (หนวย)xราคา (บาท) ตอหนวย x จ ํานวนวัน
=  (3 คน) x (165 บาท) x 6 วัน
=  990 บาทตอคร้ัง

2.  การค ํานวณตนทุนการผลิตกลวยตากบรรจุแบบสุญญากาศ

2.1  การค ํานวณตนทุนคงที่ตอคร้ังการผลิต

        ตนทนุ (บาท) / ป =   เงนิลงทุน (บาท) ตอหนวย
อายุการใชงาน

2.1.1  การค ํานวณตนทุนคงที่ของเครื่องอบแหงแบบถาด (tray dryer) ตอคร้ังการ
ผลิต

           ตนทุนของเครื่องอบแหง =   (170,000 บาท)
           แบบถาด (tray dryer) ตอป (5 ป)

=   34,000 บาท
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ตนทุนของเครื่องอบแหง =   (34,000 บาท) x 2 วัน
แบบถาด (tray dryer)     (365 วัน)
ตอคร้ังการผลิต

=   186.3 บาท

2.1.2  การค ํานวณตนทุนคงที่ของเครื่องปดผนึกแบบสุญญากาศตอคร้ังการผลิต

ตนทุนของครื่องปดผนึก=     294,000 บาท
แบบสุญญากาศตอป            (5 ป)

ตนทุนของเครื่องปดผนึก =  (5880 บาท)x 1 วัน
แบบสุญญากาศตอคร้ัง (365 ป)

=   16.1 บาท ตอคร้ัง

2.2  การค ํานวณตนทุนผันแปรตอคร้ังการผลิต

2.2.1  คาวัตถุดิบ

     ก)  กลวยนํ้ าวา
=  ปริมาณที่ตองใช (หนวย) x ราคา( บาท) ตอหนวย
=  (60 หวี) x (หวลีะ 8 บาท)
=  480  บาทตอคร้ัง

     ข)  นํ้ าผึ้ง
=  ปริมาณที่ใช(มิลลิลิตร) x [ราคา (บาท)/ปริมาณที่จํ าหนาย(มิลลิลิตร)]
=  120 มิลลิลิตร x (160 บาท / 1000 มิลลิลิตร)
=  19.2 บาทตอคร้ัง
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2.2.2  คาถุงพลาสติก

      ตนทนุคาถุงพลาสติกชนิด
=  ปริมาณที่ตองใช (หนวย) x ราคา (บาท) ตอหนวย
=  (120 ถุง) x (1.2 บาท)
=  144 บาท ตอคร้ัง

2.2.3  คานํ ้า(ใน 1 คร้ังใชนํ้ าเทากับ 30 ลิตร)

     ตนทนุคานํ้ าที่ใชไปทั้งหมด
=  ปริมาณที่ตองใช(หนวย) x ราคา(บาท) ตอหนวย
=  (30 ลิตร) x (4.05 บาท)
=  121.5 บาทตอคร้ัง

2.2.4 คาไฟฟา

    คาไฟฟาคํ านวณจากเครื่องอบแหงแบบถาด (tray dryer) จ ํานวน 1 เครื่อง (ใช
ก ําลงัไฟฟา 3000 วัตต) เครื่องบรรจุแบบธรรมดาจํ านวน 1 เครื่อง (ใชก ําลังไฟฟา 300
วตัต) และหลอดไฟฟาขนาด 60 วัตตจํ านวน 4 หลอด

พลงังานไฟฟา =  ก ําลังไฟฟา (วตัต) x จ ํานวนเวลาที่ใช (ชัว่โมง)
(ยูนิต)        1000

พลงังานไฟฟาของเครื่องอบแหงแบบถาด (tray dryer)
=  (3,000 วัตต x 25 ชัว่โมง) / 1000
=  75 ยูนิต
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พลงังานไฟฟาของเครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ
=  (1000 วัตต x 7 ชัว่โมง) / 1000
=  7 ยูนิต

พลงังานไฟฟาของหลอดไฟฟาขนาด 60 วัตต
=  (4 หลอดx60 วัตต x 7 ชัว่โมง) / 1000
=  1.68 ยูนิต

พลงังานไฟฟาทั้งหมดที่ใชใน 1 คร้ังการผลิต =  75+7+1.68 = 83.68

ตนทุนคาไฟฟา =  ปริมาณที่ใช (หนวย) x ราคา (บาท) ตอหนวย
ตอ 1 คร้ัง

=  83.68 ยูนิต x 2.75 บาท
=  230.12  บาทตอคร้ัง

2.2.5  คาถงุมอืยาง(คนงาน 1 คน ใชถุงมือคนละ 2 คูตอวัน
      =  ปริมาณที่ใช (หนวย) x ราคา (บาท) ตอหนวย

=  12 คู x 1.5 บาท
=  18 บาท ตอคร้ัง

2.2.6  คาแรงงานรายวัน
=  ปริมาณที่ใช (หนวย) x ราคา (บาท) ตอหนวย x จ ํานวนวัน
=  (3 คน) x (165 บาท) x 6 วัน
=  990 บาทตอคร้ัง
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ภาคผนวก จ

การคํ านวณขนาดกลุมตัวอยางในการสํ ารวจผูบริโภค
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การคํ านวณขนาดกลุมตัววอยางในการสํ ารวจผูบริโภค

สูตร n =  Z2pq
        E2

p =  สัดสวนของประชากรทีคาดวาสนใจซอผลิตภัณฑกลวยตาก
q =  1- p
Z =  ความเชื่อมั่นที่กํ าหนด (รอยละ)
E =  ความคาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได (รอยละ 5)
ทีร่ะดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คา Z จากตาราง เทากับ 1.96

n    = (1.96)2 (0.9)(0.1)
        (0.05)2

      = 138.29
      = 138

ดังนัน้ในการสํ ารวจพฤติกรรมผูบริโภคใชกลุมตัวอยางจํ านวน 150 คน
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