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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาอิทธิพลของการแช่ในน้ําร่วมกับการเก็บรักษาแบบควบคุมอุณหภูมิต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของกล้วย

หอมทองท่ีระยะเวลาต่างๆ กล้วยหอมถูกเก็บรักษาท่ี 3 สภาวะคือการแช่ในน้ํา 5ºc เป็นเวลา 30 นาทีร่วมกับเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 16ºc การแช่
ในน้ํา 5ºc เป็นเวลา 30 นาทีร่วมกับเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องและไม่แช่ในน้ําร่วมกับเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง ระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ี 0, 3, 
5 และ 7 วัน การศึกษาครั้งนี้สมบัติทางกายภาพคือน้ําหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิตและสี (L*a*b*) สมบัติทางเคมีคือปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายได้ ปริมาณกรดมาลิกและสัดส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ต่อปริมาณกรดมาลิก จากการทดลองพบว่าสภาวะการเก็บรักษา
ไม่ส่งผลต่อสมบติัทางกายภาพและปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ แต่ส่งผลกับปริมาณกรดมาลิกและสัดสว่นปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ต่อปริมาณ
กรดมาลิก สมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการ (สี, ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้, ปริมาณกรดมาลิก และสัดส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายได้
ต่อปริมาณกรดมาลิก) มีการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลาในการเก็บรักษาในขณะท่ีน้ําหนักและเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิตไม่
เปลี่ยนแปลง ผลการทดลองแสดงว่าการแช่ในน้ําท่ี 5ºc เป็นเวลา 30 นาทีร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิท่ี 16 ºc สามารถช่วยชะลอการสุกกล้วย
หอมทองได้นานขึ้นและคงลักษณะทางกายภาพเอาไว้ได้  
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Abstract 
This reseach aims to study effect of water soaking and temperature controlling on physical and chemical 

properties of cavendish banana at diference storage times. Banana were storaged at 3 states which consisted of soaking at 
5°C on 30 min with storaging at 16°C, soaking at 5°C on 30 min with storaging at room temperature and non-soak with 
storaging at room temperature. Storage time were 0, 3, 5 and 7 days. In this reseach physical properties were weight, 
geometric mean diameter (GMD) and color (L*a*b*). Chemical properties were total soluble solids (TSS), malic acid and 
ratio of total soluble solids to malic acid. The results showed that storage states did not effect to physical properties and 
total soluble solids. Nevertheless, storage states effect to malic acid and ratio of total soluble solids to malic acid. Some 
physical and chemical properties (color, total soluble solids, malic acid and ratio of total soluble solids to malic acid) 
changed according storage days. While weight and geometric mean diameter (GMD) did not differ during storage times. 
These results presented that soak at 5°C on 30 min with storaging at 16°C could slow down ripeness and remain the 
physical properties of banana. 
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1. บทนํา 
กล้วยหอมทอง (Musa acuminata) เป็นพืชท่ีปลูกง่าย ได้

ผลผลิตเร็ว สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน เช่น ลําต้นใช้
เป็นอาหารสัตว์, ก้านกล้วยใช้มัดของ, ใบกล้วยใช้ห่ออาหาร เป็นต้น 
ส่วนผลมีคุณค่าทางอาหารสูง ราคาย่อมเยา ทําให้เป็นท่ีนิยมปลูกกัน
ท่ัวไป และนิยมบริโภคภายในประเทศแล้วยังส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศทํารายได้ให้ประเทศไทย แต่ปัญหาท่ีสําคัญของผลกล้วย
หอมทอง คือ อายุการเก็บรักษาและคุณภาพหลังจากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ในระยะที่กล้วยหอมทองสุกจะมีอายุการเก็บรักษาท่ีสั้นลง
อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของกล้วยหอมทองในระยะการสุก  
จะทําให้กล้วยหอมทองนั้นมีรสชาติดีข้ึน แต่อายุการเก็บรักษาจะสั้น
ลง เกิดการเน่าเสียง่าย ทําให้สูญเสียด้านปริมาณและคุณภาพทาง
เศรษฐกิจ 

เนื่องจากกล้วยหอมทองผลิตเอทธิลีนอัตรา 1-10 C2H4/กก.ชม. 
(จริงแท้, 2546) ซ่ึงเอทธิลีนเป็นก๊าซท่ีพืชทุกชนิดสร้างได้ เป็นตัวเร่ง
ในการสุกของผลไม้ โดยเฉพาะกล้วยหอมทอง จึงต้องหาวิธีการลดการ
สร้างเอทธิลีนในกล้วยหอมทอง โดยการแช่ในน้ําในกล้วยหอมทอง
ร่วมกับการเก็บรักษาแบบควบคุมอุณหภูมิเป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถ
ลดการผลิตเอทธิลีนได้ โดยการแช่ในน้ําช่วยลดความร้อนแฝงในกล้วย
หอมทองท่ีเกิดจากความร้อนสะสมในกล้วยหอมทอง ซ่ึงเป็นปัจจัย
สําคัญในการเร่งให้กล้วยหอมทองผลิตเอทธิลีน และการเก็บรักษา
แบบควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองโดยไม่
ทําให้กล้วยหอมทองเกิดการสะท้านหนาวโดยควบคุมอุณหภูมิในการ
เก็บรักษาท่ีเหมาะสม จากงานวิจัยก่อนหน้านี้การแช่ในน้ําถูกนํามาใช้
กับชมพู่ทับทิมจันท์ ท่ีการแช่ในน้ําท่ี -20ºc เป็นเวลา 20-40 นาที มี
อายุการเก็บรักษานานท่ีสุด 18 วัน (ไตรวรา, 2550), เงาะท่ีการแช่ใน
น้ําท่ี 0ºc เป็นเวลา 10 นาที มีอายุการเก็บรักษานานท่ีสุด 15 วัน 
(กิตติพงษ์, 2550), มะนาวท่ีการแช่ในน้ําท่ี 10ºc เป็นเวลา 40 นาที มี
อายุการเก็บรักษานานท่ีสุด 112 วัน (วีระยุทธ, 2550), มะพร้าวท่ีการ
แช่ในน้ําท่ี -30-0ºc เป็นเวลา 10-35 นาที มีอายุการเก็บรักษานาน
ท่ีสุด 40 วัน (ปรีชา, 2553) ซ่ึงวิธีการดังกล่าว จะทําให้กล้วยหอม
ทองมีการสุกท่ีช้าลง ยืดอายุการเก็บรักษา และรักษาคุณภาพท่ีดีได้
นานข้ึน งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้ประยุกต์ใช้การแช่ในน้ําท่ี 5ºc เป็น
เวลา 30 นาที เพ่ือเก็บรักษากล้วยหอมดิบผลปรากฎว่ากล้วยหอมมี
อายุการเก็บรักษานานท่ีสุด 65 วัน (สมฤดี, 2550) 

สมบัติทางกายภาพและเคมี เป็นตัวชี้วัดคุณภาพมักถูกใช้ชี้วัด
คุณภาพของผลผลิตเกษตรเช่นเดียวกับกล้วยหอมทอง โดยสมบัติทาง
กายภาพอาจถูกระบุด้วย น้ําหนัก, เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 
เชิงเรขาคณิต และสี ฯลฯ สมบัติทางเคมีท่ีนิยมตรวจสอบ เช่น 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้, ปริมาณกรดมาลิก และสัดส่วนปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายได้ต่อปริมาณกรดมาลิก ซ่ึงสมบัติเหล่านี้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลักการเก็บเกี่ยวตามหลักสรีระวิทยาของผลผลิตเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของ 

กล้วยหอมทองจึงมีความสําคัญในแง่ของคุณภาพของผลผลิตหลัง 
การเก็บเกี่ยว 

ดังนั้นการยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง โดยการแช่ในน้ํา
ร่วมกับการเก็บรักษาแบบควบคุมอุณหภูมิ อาจจะเป็นการแก้ไข
ปัญหาของเก็บรักษากล้วยหอมทอง ซ่ึงจะทําให้สามารถวางจําหน่าย
ได้นานข้ึน งานวิจัยนี้มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาอิทธิพลของการเก็บรักษาด้วย
การแช่ในน้ําร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิต่อสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของกล้วยหอมทองท่ีระยะเวลาต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นวิธีการที่ง่ายใน
การนําไปประยุกต์ใช้จริง 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 ตัวอย่าง 
กล้วยหอมทอง (Musa acuminata) ท่ีนํามาทําการทดลองนั้น

ได้มาจากสวนในอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยตัดเครือ
หลังจากการตัดปลี 100 วัน ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการ
เก็บเก่ียวเพื่อการค้า (รักบ้านเกิด, 2555) จํานวน 1 เครือ (82 ผล) 
ตัวอย่างกล้วยหอมทองท่ีได้ถูกนํามาเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 27-30ºc จน
เริ่มสุกก่อน (9 วัน) กล้วยหอมทองท้ังหมดจํานวน 60 ผล โดย
ตัวอย่างถูกเลือกมาจากทุกๆ หวีในเครือจํานวน 5 หวี หวีละ 12 ผล 
โดยเลือกผลท่ีไม่มีตําหนิและแมลงกัดกิน 

2.2 การแช่ในน้ํา 
ตัวอย่างกล้วยหอมทองท่ีจากกลุ่มท่ี 1 และ 2 ถูกนํามาแช่น้ําท่ี

อุณหภู มิ  5ºc เป็นเวลา  30 min โดยใช้ เครื่ อง  Water bath 
(Polyscience, PN 9502A12E, Serial 108400100, USA) 

2.3 การเก็บรักษา 
ในการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 16 ºc (ความชื้นสัมพัทธ์ 85%) ใช้

ตู้เย็นซ่ึงควบคุมอุณหภูมิด้วยชุดควบคุมอุณหภูมิ (MH1210W, 
China) สําหรับการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิ 25 ºc) 
ความชื้นสัมพัทธ์ 78% การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีทํา 
การทดสอบท่ีระยะเวลา 0, 3, 5 และ 7 วันหลังการเก็บรักษา 

2.4 สมบัติทางกายภาพ และเคมี 

2.4.1 น้ําหนัก 
น้ําหนักของกล้วยหอมทองทดสอบ โดยใช้เครื่องชั่งอิเล็กโทรนิกส์ 

(Ohaus corp. Pine Brook, New Jersey, USA, พิกัด 210 g, ความ
ละเอียด 0.0001 g) 

2.4.2 เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต 
ขนาดของกล้วยหอมทองถูกรายงานในเทอมของเส้นผ่าน

ศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (geometric mean diameter (GMD)) 
โดยวัดความยาว (วัดจากขั้วผลไปยังก้นผล (L)), ความกว้าง (วัดด้านท่ี
ตรงข้ามกับ L (W)) และความหนา (วัดด้านท่ีตรงข้ามกับ L และ W 
(T)) โดยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ดิจิตอล (Mitutoyo, ABS digimatic 
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caliper, No. 938882, Japan) ค่าท่ีได้แทนในสมการ GMD = (L x 
W x T)1/3 

2.4.3 สี 
การวัดสีใช้เครื่องวัดสี Hunter Lab (Miniscan XE Plus 45/0 

Lav, Reston, USA) ใช้มาตรฐานระบบ CIE Lab ((L*) บอกความ
สว่างของสี, (a*) บอกความเป็นสีเขียวเมื่อค่าเป็นลบกับสีแดงเม่ือค่า
เป็นบวก, (b*) บอกความเป็นสีน้ําเงินเม่ือค่าเป็นลบกับสีเหลืองเป็น
บวก) ตําแหน่งในการวัด คือ 3 ตําแหน่งหัว, กลาง และ ท้ายผลกล้วย
หอมทอง ในแต่ละตําแหน่งสแกน 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย แล้วนําค่าท้ัง 
3 ตําแหน่ง และนํามาหาค่าเฉลี่ยเป็นของท้ังผล 

2.4.4 ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ 
การวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ (Brix) โดยนําเนื้อกล้วยหอม

ทองท้ังลูก เติมน้ํากลั่น 3 เท่าของน้ําหนักเนื้อกล้วยหอมทอง มาปั่น
ให้ละเอียด กรองเฉพาะส่วนของน้ํามาหาปริมาณของแข็งท่ีละลายได้
ด้วย เครื่อง Refractometer (Atago, PAL-1, No. 3810, Japan) ซ่ึง
ค่าท่ีอ่านได้จากเครื่องต้องนํามาคูณกลับด้วยค่าแฟคเตอร์การละลาย 
ทํา 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย 

2.4.5 ปริมาณกรดมาลิก 
ตัวอย่างน้ํากล้วยจากการเตรียมในข้อ 2.3.4 ถูกแบ่งมาไทเทรต

เพ่ือหาปริมาณกรด ด้วยสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 0.1 N ด้วย
เครื่อง Auto Titrator (Mettler Toledo, Titrator T50, Switzer-
land) ซ่ึงค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองต้องนํามาคูณกลับด้วยค่าแฟคเตอร์
การละลาย ทํา 3 คร้ังแล้วหาค่าเฉลี่ย ปริมาณกรดถูกรายงานในรูป
ของปริมาณกรดมาลิก (Malic acid) 

2.4.6 สัดส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ต่อปริมาณกรดมาลิก 
การหาค่าสัดส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ต่อปริมาณกรดมา

ลิก (Brix/Malic acid) ได้จากการนําค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ 
หารด้วยปริมาณกรดมาลิก 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วางแผนการทดลองแบบ factorial 3×4 in complaetely 

randomized design (CRD) โดยมีปัจจัยในการทดลอง 2 ปัจจัย 
ได้แก่ สภาวะในการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษา ซ่ึง
สภาะวะในการเก็บรักษามีท้ังสิ้น 3 สภาวะ คือ 1) กลุ่มท่ีนํามาแช่ใน
น้ําและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 16ºc 2) กลุ่มท่ีนํามาแช่ในน้ําและเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง 3) กลุ่มท่ีนํามาเป็นชุดควบคุม (ไม่แช่ในน้ําและ
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง) สําหรับระยะเวลาในการเก็บรักษากําหนด 
4 ระยะเวลาได้แก่ 0, 3, 5, และ 7 วัน รวมท้ังสิ้น 12 กลุ่มการทดลอง 
โดยแต่ละกลุ่มการทดลองทําการทดลองท้ังหมด 5 ซํ้า ซํ้าละ 1 ผล 
ค่าเฉลี่ยถูกเปรียบเทียบ ด้วยวิธี least significant differre-nce 
(LSD) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

3. ผลและวิจารณ์ 
ลักษณะของกล้วยหอมทองหลังการเก็บรักษาท่ีสภาวะในการเก็บ

รักษาและระยะเวลาต่างๆ แสดงใน Figure 1 เห็นได้ว่ากล้วยหอมทอง
ท่ีนํามาแช่ในน้ําและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 16ºc หลังจากเก็บรักษาไว้ 
7 วัน (Figure 1 (D)) มีลักษณะภายนอกเปลี่ยนแปลงน้อยท่ีสุด
แตกต่างจากกล้วยหอมทองที่นํามาแช่ ในน้ําและเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิห้อง และ ชุดควบคุมท่ีมีลักษณะภายนอกเกิดจุดดําข้ึน 
(Figure 1 (H และ L)) 

 
( 16 c – soaking (A) First day, (B) 3 day, (C) 5 day and (D) 7 day // Room temp -- soaking (E) First day, (F) 3 day, (G) 5 day and (H) 7 day // Room 
temp -- unsoaking (I) First day, (J)  3 day, (K) 5 day and (L) 7 day ) 

Figure 1 Banana samples after storage at diferrance treatment. 
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ผลของการวิเคราะห์ความแปรรปรวณแบบสองทาง (Two-way 
ANOVA) สําหรับสมบัติทางกายภาพพบว่าสภาวะในการเก็บรักษา 
ระยะเวลาในการเก็บรักษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย ไม่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนักและเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 
เชิงเรขาคณิตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงใน Table 
1 และ 2 แสดงว่าสภาวะในการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บ
รักษา ไม่มีผลต่อน้ําหนักท่ีสูญเสียไปและขนาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
สําหรับค่า L* a* และ b* สภาวะในการเก็บรักษาไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่ระยะเวลาในการ
เก็บรักษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของ ในรูปแบบมีความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P0.05) ดังแสดงใน Table 1 และ 2 โดยการเปลี่ยนแปลงของค่า 
L*, a* และ b* ตามระยะเวลาการเก็บรักษาแสดงใน Table 1 ค่า L* 
ในปัจจัยระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ี 3 และ 5 วัน มีค่ามากกว่าวัน
เริ่มต้นและวันท่ี 7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยในวันท่ี 7 ค่าลดลง
ใกล้เคียงกับวันเร่ิมต้น (0 วัน) เพราะว่า วันเริ่มต้น (0 วัน) กล้วยหอม
ทองมีสีเขียว และวันท่ี 7 กล้วยหอมทองมีสีเหลืองเข้มและมีจุดดํา ซ่ึง
โทนสีมีความเข้มกว่า (L* มีค่าน้อย) ตัวอย่างกล้วยหอมทองในวันท่ี 3 
และ 5 ท่ีมีสีเหลืองซ่ึงมีสีท่ีสว่างกว่า (L* มีค่ามาก) การเปลี่ยนแปลง
ค่า a* ระหว่างระยะเวลาในการเก็บรักษาในวันเริ่มต้น (0 วัน) ค่า a* 
ติดลบ (แสดงถึงความเป็นสีเขียว) ส่วนในวันท่ี 3, 5 และ 7 ค่า a* 
เป็นบวก (แสดงถึงความเป็นสีแดง) โดยในระหว่างในท่ี 3 ถึงวันท่ี 7 
ค่า a* เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ค่า b* ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติตาม
ระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ี 3, 5 และ 7 วัน โดยสีกล้วยหอมทอง
เป็นสีเหลืองในวันท่ี 3 และ 5 (ค่า b* มีค่ามาก) แต่สําหรับในวัน
เริ่มต้น (0 วัน) และ 7 ค่า b* มีค่าตํ่ากว่าวันท่ี 3 และ 5 เนื่องจากใน
วันเริ่มต้น (0 วัน) และ 7 กล้วยหอมทองมีโทนสีเป็นสีน้ําเงิน 

ผลของการวิเคราะห์ความแปรรปรวณแบบสองทาง (Two-way 
ANOVA) สําหรับสมบัติทางเคมีพบว่าในกรณีของปริมาณของแข็งท่ี
ละลายได้สภาวะในการเก็บรักษาและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย  
ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้น
แสดงให้เห็นว่าปริมาณของแข็งละลายได้ของกล้วยหอมทอง  
ไม่แตกต่างเม่ือเก็บรักษาท่ีสภาวะในการเก็บรักษาใดๆ ก็ตาม แต่
ระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) ดังแสดงใน 
Table 3 และ 4 สําหรับปริมาณกรดมาลิกและสัดส่วนปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายได้ต่อปริมาณกรดมาลิก พบว่าสภาวะในการเก็บ

รักษา ระยะเวลาในการเก็บรักษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ ในรูปแบบมีความแปรปรวนไม่เท่ากัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) ดังแสดงใน Table 3 และ 4 โดย
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งท่ีละลายได้, ปริมาณกรดมาลิก
และสัดส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ต่อปริมาณกรดมาลิกตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษาซ่ึงถูกแสดงใน Table 3 พบว่าปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายได้ในปัจจัยระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีวันเริ่มต้น  
(0 วัน) มีค่าน้อยกว่าวันท่ี 3, 5 และ 7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
อาจเป็นเพราะว่าวันท่ีเริ่มต้นกล้วยหอมทองยังดิบจึงทําให้มีปริมาณ
แป้งมากกว่าน้ําตาลเมื่อเทียบกับตัวอย่างกล้วยหอมทองในวันท่ี 3, 5 
และ 7 ท่ีสุกแล้วท่ีมีปริมาณนํ้าตาลมากกว่าแป้ง ปริมาณกรดมาลิกใน
ปัจจัยระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ี 0, 3, 5 และ 7 วัน มีค่าลดลง 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากวันเริ่มต้น (0 วัน)  
กล้วยหอมทองดิบ ซ่ึงทําให้ความเปร้ียวมากท่ีสุดเม่ือระยะเวลาเก็บ
รักษาผ่านไปความเปร้ียวจะลดลงเนื่องจากกล้วยมีการสุกมากข้ึน 
สัดส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ต่อปริมาณกรดมาลิกในปัจจัย
ระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีวันเริ่มต้น (0 วัน) มีค่าน้อยกว่าวันท่ี 3 
และ 5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ีระยะเวลาในการเก็บรักษา
วันท่ี 7 มีค่ามากท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะว่าวันเร่ิมต้น  
(0 วัน) กล้วยหอมทองดิบซ่ึงทําให้ความหวานน้อยความเปร้ียวมาก 
เม่ือระยะเวลาเก็บรักษาผ่านไปความหวานเพิ่มข้ึนความเปรี้ยวลดลง
เป็นอัตราส่วนต่อกันเนื่องจากกล้วยมีการสุกมากขึ้น สําหรับในปัจจัย
สภาวะในการเก็บรักษาปริมาณกรดมาลิก ตัวอย่างกลุ่มท่ีนํามา 
แช่ในน้ําและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 16ºc มีค่ามากกว่ากลุ่มท่ีนํามาแช่
ในน้ําและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องและชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เพราะว่ากลุ่มท่ีนํามาแช่ในน้ําและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 16ºc 
สามารถชะลอการสุกของกล้วยหอมทองทําให้ความเปรี้ยวมากท่ีสุด 
ซ่ึงต่างจากกลุ่มท่ีนํามาแช่ในน้ําและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องและชุด
ควบคุมท่ีกล้วยหอมทองสุกตามธรรมชาติทําให้ความเปรี้ยวน้อยกว่า 
สัดส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ต่อปริมาณกรดมาลิกกลุ่มท่ีนํามา
แช่ในน้ําและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 16ºc มีค่าน้อยกว่ากลุ่มท่ีนํามาแช่
ในน้ําและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องและชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเพราะว่ากลุ่มท่ีนํามาแช่ในน้ําและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 16ºc 
สามารถชะลอการสุกของกล้วยหอมทองทําให้ความหวานน้อยความ
เปรี้ยวมาก ซ่ึงต่างจากกลุ่มท่ีนํามาแช่ ในน้ํ าและเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิห้องและชุดควบคุมท่ีกล้วยหอมทองสุกตามธรรมชาติทําให้
ความหวานเพิ่มข้ึนความเปร้ียวลด 
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Table 1 Physical properties of banana according storage days. 

Shelf life  
(day) 

Physical properties
weight (g) GMD (mm) L* a* b*

0 149.71±16.90ns 61.12±2.41ns 58.70±4.64b -6.61±1.13c 38.35±2.61bc

3 138.43±19.69ns 59.60±3.55ns 66.72±3.29a 5.12±3.66b 44.68±3.16a

5 136.42±11.86ns 59.45±2.98ns 63.55±3.06a 7.01±2.54ab 41.02±2.62b

7 133.54±13.26ns 59.73±3.55ns 55.33±8.62b 7.78±2.69a 35.17±7.28c

ns – Mean in row did not differ significant at p < 0.05 
a, b, c, d - Mean in row differ significant at p < 0.05 

Table 2 Physical properties of banana according storage conditions. 

Storage conditions 
Physical properties 

weight (g) GMD (mm) L* a* b* 
knonk -- 16 c 141.25±19.47ns 60.87±3.19ns 62.07±5.94ns 0.71±5.00ns 41.02±3.13ns 

knonk -- Room temp  138.62±16.11ns 59.42±3.24ns 59.28±7.48ns 4.83±6.31ns 38.22±6.21ns 
unknonk -- Room temp  138.72±14.31ns 59.64±2.97ns 60.44±7.77ns 4.43±7.22ns 40.17±6.51ns 

ns – Mean in row did not differ significant at p < 0.05 
a, b, c, d - Mean in row differ significant at p < 0.05 

Table 3 Chemical properties of banana according storage days. 

Shelf life (day) 
Chemical properties 

Total soluble solid content (%Brix) Malic acid Brix/Malic acid 
0 15.2±3.2b 0.365±0.032a 41.9095±8.6290c 
3 19.7±2.8a 0.295±0.054b 70.0046±18.1957b 
5 19.5±2.4a 0.223±0.050c 91.6750±22.8752b 
7 19.2±2.5a 0.162±0.058d 135.0970±53.1498a 

ns – Mean in row did not differ significant at p < 0.05 
a, b, c, d - Mean in row differ significant at p < 0.05 

Table 4 Chemical properties of banana according storage conditions. 

Storage conditions 
Chemical properties 

Total soluble solid content (%Brix) Malic acid Brix/Malic acid 
knonk -- 16 c 17.5±3.6ns 0.317±0.063a 57.6144±16.5965b 

knonk -- Room temp 18.6±2.7ns 0.240±0.088b 89.7603± 35.1338a 
unknonk -- Room temp 19.2±3.3ns 0.225±0.095b 107.6276±60.0054a 

ns – Mean in row did not differ significant at p < 0.05 
a, b, c, d - Mean in row differ significant at p < 0.05 

4. สรุป 
จากผลการทดลองท่ีได้สามารถสรุปได้ว่าการแช่ในน้ําท่ี 5ºc เป็น

เวลา 30 นาทีร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิท่ี 16ºc ของกล้วยหอมทอง
ท่ีเริ่มสุกท่ีอายุการเก็บรักษา 7 วัน สามารถชะลอการสุกได้ดีกว่า
กล้วยหอมทองท่ีเริ่มสุกท่ีไม่แช่ในน้ําร่วมกับเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง
ท่ีอายุการเก็บรักษา 3 วัน โดยสีของเปลือกซ่ึงเป็นดัชนีท่ีใช้ชี้วัด
ลักษณะภายนอกของกล้วยหอมทองเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษาไปน้อยท่ีสุด อีกท้ังกล้วยหอมทองยังคงรักษา
น้ําหนักและขนาดเอาไว้ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา นอกจากนั้น

สมบัติทางเคมีโดยเฉพาะอย่างย่ิงปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ซ่ึงเป็น
ดัชนีชี้ วัดคุณภาพของผลไม้ท่ีสําคัญยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษาอีกด้วย ดังนั้นสามารถระบุได้ว่าวิธีการนี้ทํา
ให้กล้วยหอมทองสามารถวางจําหน่ายหรือเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น 
ซ่ึงวิธีการดังกล่าวสามารถนําไปใช้ได้ง่ายในร้านค้าขนาดเล็กหรือใน
ครัวเรือน 
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