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บทคัดยอ    
งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการชะลอการสุกของกลวย

นางพญาโดยใชสาร 1-MCP (1- Methylcyclopropene)  โดยศึกษา
ความเขมขนสาร 1-MCP ที่เหมาะสมในชะลอการสุกกลวยนางพญา 
โดยนํากลวยนางพญามารมดวยสาร 1-MCP  ที่ความเขมขน  
1,000, 1500 และ 2000 ppb  ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมไดรม แลวปลอยให
สุกในอุณหภูมิหอง พบวากลวยนางพญาที่รมสาร 1–MCP  สามารถ
ชะลอการสุกได โดยกลวยนางพญาที่ไมรมสาร 1-MCP มีอายุการ
เก็บรักษาเพียง   6 วัน  ขณะที่กลวยนางพญาที่ผานการรมที่ระดับ
ความเขมขนตางๆ มีอายุการเก็บรักษาได 12 วัน นอกจากนี้พบวา
ความเขมขนของสาร 1-MCP ที่ใชในการรมที่ระดับตางๆ ใหผลการ
เก็บรักษาที่ไมแตกตางกัน จากผลการทดลองดังกลาวสามารถสรุป
ไดวาการรมสาร 1-MCP ที่ความเขมขน 1,000 ppb  เปนเวลา 24  
ชั่วโมงก็เพียงพอสําหรับชะลอการสุกของกลวยของกลวยนางพญา 
อยางไรก็ตามพบวาคาความแนนเน้ือ  เปอรเซ็นตนํ้าหนักสดที่ลดลง 
คาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดและการสังเกตลักษณะทางคุณภาพ
อื่นๆ  ของกลวยที่ผานการมและไมผานการรมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p>0.05) 

  
คําสําคัญ:  กลวยนางพญา  1- methylcyclopropene (1 – MCP)  การ
ชะลอการสุก 
  

1. บทนํา   
  กลวยนางพญา เปนกลวยชนิดหน่ึงที่เปนกลวยพันธผสม
ที่นิยมปลูกในภาคใต  และเปนกลวยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจใน
จังหวัดสงขลา ซ่ึงเปนพืชที่ปลูกงาย นิยมนํามาใชรับประทานสด และ
นํามาประกอบอาหารหลายชนิด  ราคาจําหนายในทองตลาด
คอนขางสูง ไมพบในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย  ดังน้ันถาสงกลวย
นางพญาไปจําหนายยังภาคตางๆ จะเปนการเพิ่มรายไดและสามารถ
นํากลวยนางพญาไปประยุกตในการประกอบอาหารที่หลากหลาย
มากข้ึน   แตปญหาที่พบในการจําหนายกลวยนางพญา คือ อายุการ
เก็บรักษา เน่ืองจากกลวยจัดเปนผลไมประเภท Climacteric fruit  ซ่ึง
มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็วหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสุกที่นับวาเปนปญหาที่สําคัญ เน่ืองจากในชวงระยะการ
สุกน้ีผลกลวยจะมีอัตราการหายใจและการผลิตเอทธิลีนเพิ่มสูงข้ึน
อยางรวดเร็ว ซ่ึงทั้งอัตราการหายใจและการผลิต   เอทธิลีนที่เพิ่มข้ึน
น้ีจะสงผลทําใหเกิดการเรงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดานชีวเคมี
และสรีรวิทยาตางๆ มากมาย เชน การเปลี่ยน แปลงของรงควัตถุ 
รสชาติ ตลอดจนเน้ือสัมผัส ซ่ึงจะนําไปสูการเสื่อมสภาพและเกิดการ
สูญเสียในที่สุด ดังน้ันการศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการชะลอการสุก
ของผลกลวยดังกลาวจึงนับวามีความ สําคัญตอคุณภาพและอายุการ

เก็บรักษาเปนอยางยิ่ง วิธีการชะลอการสุกในผลไมสามารถทําได
หลายวิธี เชนการใชอุณหภูมิต่ํา การดัดแปลงบรรยากาศ และการใช 
1- methylcyclopropene  ซ่ึงสาร 1 – MCP สามารถชะลอการสุกของ
ผลิตผลที่มีการผลิตเอทธิลีนโดยสาร 1 – MCP   จะไปยับยั้งการ
ทํางานของเอทธิลีน  ซ่ึงจะไปแยงจับกับตัวรับของเอทธิลีนทําใหเอ
ทธิลีนไมสามารถทํางานไดจึงสามารถชะลอการสุกของผลิตผลได   

ปจจุบันมีการนําสาร 1- MCP มาประยุกตใชในผลิตภัณฑ
อาหารและดอกไมในหลายประเทศ ยกเวนสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา โดยการสนับสนุนของบริษัท Rohm and Hass Co. หรือที่
รูจักกันในชื่อ Agro Fresh.,Inc.,Philadelphia บริษัทดังกลาวไดจด
ทะเบียนการใชสาร 1- MCP ในผลิตภัณฑอาหารและดอกไมปฏิกิริยา
หรือการทํางานของสาร 1- MCP จะข้ึนอยูกับการควบคุมสภาวะ
บรรยากาศ และอุณหภูมิที่ใชในการเก็บรักษาอาหาร นอกจากนั้น
การใชสาร 1- MCP ในการถนอมรักษาอาหารนั้น พบวาเม่ือเก็บ
อาหารไว   ระยะเวลาหนึ่งการตกคางหรือการหลงเหลือของสาร 1- 
MCP จะอยูในปริมาณนอย จากความตองการในการยืดหรือชะลอ
การสุกของกลวยนางพญาเพื่อเพิ่มความสามารถในการขยายตลาด
ประกอบกับลักษณะเดนของสาร   1- MCP    ซ่ีงมีศักยภาพในการ
ชะลอการสุกของกลวย    ประกอบกับปจจุบันยังไมมีงานวิจัยที่
ทําการศึกษาการใชสาร 1- MCP ในการชะลอการสุกของกลวย
นางพญา ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงเปนการศึกษาการประยุกตใชสาร    1- 
MCP เพื่อชะลอการสุกของกลวยนางพญา โดยทําการศึกษาเวลาใน
การรมสาร 1- MCP ตอความคุณลักษณะและความสามารถในการ
ชะลอการสุกของกลวยนางพญา ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยคาดวา
สามารถนําไปถายทอดเทคโนโลยีที่ไดใหกับเกษตรกรผูผลิตกลวย
และผลไมอื่นๆ เพื่อสามารถนําไปใชชะลอการสุกของผลผลิตตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    

1. กลวยนางพญา 
2. สาร 1-MCP   
3. สารเคมีสําหรับการวิเคราะห 
4. เครื่องวัดการตานทานแรงกด 
5. เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (Hand 

refractometer) 
 
การเตรียมวัตถุดิบผลกลวยนางพญา 

ดําเนินการทดลองที่หองปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรม
เกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จังหวัดสงขลา  โดยเริ่มตน
ทําการคัดเลือกกลวยนางพญาที่สมํ่าเสมอและไมมีตําหนิที่ปลูกใน
จังหวัดสงขลาไวใชทดลอง  

นํากลวยนางพญาจากตนเดียวกันหรืออายุการแกของ 



กลวยใกลเคียงกันมาตัดแบงเปนหวีและแบงเปนผล  ลางทําความ
สะอาดดวยนํ้าประปาแลวผ่ึงใหแหง  
              2.4.2  วิเคราะหหาองคประกอบทางกายภาพ 
 นําผลกลวยนางพญาดิบที่ลางแลวไปทําการวิเคราะหหา
ตาง ๆ ดังน้ี 

-  คาความตานทานแรงกด 
-  สีของผลกลวย 
-  นํ้าหนักของผลกลวย 

              2.4.3  การศึกษาผลของระยะเวลาและความเขมขนของสาร 
1-MCP 

 2.4.3.1  ทําการศึกษาหาความเขมขนของสาร 
1-MCP และเวลาในการรมที่เหมาะสม โดยนําผลกลวยนางพญามาร
มสาร 1-MCP  ที่ความเขมขน 1,000 , 1,500  และ 2,000 ppb ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  เปรียบเทียบกับชุดที่ไมไดรมสาร 

นําผลกลวยที่ผานการรมมาปลอยใหสุกที่อุณหภูมิหอง  
สุมตัวอยางผลกลวยจากแตละชุดการทดลองทุก 3 วัน มาตรวจวัด
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังน้ี 

-  คาความตานทานแรงกด เฉือนเปลือกผล
บริเวณดานใดดานหนึ่งดานออก  แลวใชเครื่องวัดคาความตานทาน
แรงกด กดลงบนเนื้อผลกลวยบริเวณข้ัว  กลางและปลายผล  นํามา
หาคาเฉลี่ย อยูในหนวยนิวตัน 

-  นับจํานวนวันท่ีใชในการสุก  นับ 
จํานวนวันที่ผลกลวยนางพญาเปลี่ยนจากผลดิบมาเปนผลสุก  ซ่ึงจะ
ใชหลักเกณฑในการพิจารณา  สีเปลือกผลเปลี่ยนเปนสีเหลืองและ
เน้ือผลเปลี่ยนเปนสีเหลือง   

-  ปริมาณสารที่ละลายไดท้ังหมด 
(น้ําตาล) ดวยเครื่อง Hand refractometer 

-  ลักษณะของสดีวยประสาทสัมผัส  
(การถายภาพ) 

2.4.5  การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 

Design (CRD) และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของคา
คุณภาพ (Duncan Multiple Range Test, DMRT) ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป 
3. ผลการทดลอง (และอภิปรายผล)  

3.1 ผลของเขมขนของสาร1- MCP ตอการสุก (การ
เปลี่ยนแปลงสี) ของกลวยระหวางการเก็บรักษา 

จากการศึกษาผลของความเขมขน (1000 ppb, 1500 ppb และ 
2000 ppb) พบวาเม่ือการเก็บรักษาผานไป 3 และ 6วัน พบวากลวย
นางพญาชุดควบคุมที่ไมผานการรมและกลวยกลวยนางพญาที่ผาน

การรมสาร 1-MCP ที่สภาวะตางๆ ยังมีสีเขียวที่ใกลเคียงกัน (ภาพที่ 
1)  และเม่ือทําการเก็บกลวยชุดตางๆ เปนเวลา 9 วัน พบวากลวย
นางพญาชุดควบคุมที่ไมผานการรมมีการเปลี่ยนแปลงสีจากสีเขียว

เปนสีเหลือง (สุก) ขณะที่กลวยที่ผานการรมสาร 1-MCP ทุกสภาวะ
การทดลองยังคงมีสีเขียว (ภาพที่ 1) และเม่ือการเก็บรักษาผานไป 
12 วัน พบวาสีของเปลือกกลวยที่ผานการรมสาร 1-MCP ทุกระดับ
ความเขมขนมีสีเหลืองมากขึ้นและสุก (ภาพที่ 1) 

 

 
 

 

   

 
       
 
 
 

 

 
     
 
  

 
         

 
 
 
                        

ภาพที่ 1 ผลของความเขมขนของสาร1- MCP ตอการสุก (การ
เปลี่ยนแปลงสี) ของกลวยระหวางการเก็บรักษา; 3 วัน (A),6 วัน 
(B), 9วัน (C) และ 12 วัน   
3.2 ผลของเขมขนของสาร1- MCP ตอคาการตานทานแรงกด
กลวยระหวางการเก็บรักษา 

จากการศึกษาผลของเวลาความเขมขนสาร 1-MCP ตอ
คาการตานทานแรงกดกลวยระหวางการเก็บรักษา พบวาเม่ือเวลาใน
การเก็บรักษาเพิ่มข้ึนคาการตานทานแรงกดของกลวยมีแนวโนม
ลดลง (ภาพที่ 2) ซ่ึงอาจอธิบายการลดลงของคาการตานทานแรงกด
ที่ลดลงไดวา ผลไมเม่ือแกจัดและเร่ิมสุกลักษณะเนื้อสัมผัสจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเมื่อผลสุกเนื้อสัมผัสจะออนตัวลงอยาง เปน

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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ผลเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลตางๆภายในผนังเซลล
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพคตินซ่ึงแตเดิมอยูในรูปของ protopectin  ซ่ึง
ไมละลายน้ํา เปลี่ยนเปนรูปที่ละลายน้ําได  และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหวางกลวยที่รมสาร 1-MCP และชุดควบคุมที่ไมไดรมสาร 1-MCP 
และเปรียบเทียบระหวางชุดทดลองที่รมสาร 1-MCP ที่ระยะเวลา
แตกตางกัน พบวาคาการตานทานแรงกดไมมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05)   โดยที่คาการตานทานแรงกดของ
กลวยนางพญาทุกชุดการทดลองอยูในชวง 0.37-9.81 นิวตัน  (ภาพ
ที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2   ผลของความเขมขนสาร1- MCP ตอคาการตานทานแรง
กดกลวยนางพญาระหวางการเก็บรักษา 
 
3.3 ผลผลของความเขมขนของสาร1- MCP ตอคาเปอรเซ็นต
การสูญเสียน้ําหนักสดของกลวยระหวางการเก็บรักษา 

เม่ือพิจารณาผลของความเขมขนสาร 1-MCP ตอคา
เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักสดของกลวยระหวางการเก็บรักษา 
พบวาทุกชุดการทดลองใหคาเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักสดที่มี
แนวโนมเพิ่มเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน (ภาพที่ 3) ซ่ึงอาจ
อธิบายคาเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักสดที่เพิ่มไดวา ที่เปลือกของ
กลวยมี stomata  จึงมีการคายน้ําอยูตลอดเวลา  อัตราการคายน้ํา
ข้ึนอยูกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของส่ิงแวดลอมขณะนั้น  ที่
ระยะ  Climacteric peak  ผลกลวยจะมีการคายน้ําเพิ่มข้ึน  และจะ
ลดลงเล็กนอยขณะสุก  อยางไรก็ดีการที่ผลกลวยยังมีอัตราการคาย
นํ้าสูงภายหลังการสุกเนื่องจากมีการสลายตัวของเปลือกที่เกิดจาก
เชื้อรา (fungi)  ในระยะที่เปลือกเกิดการเสื่อมสภาพ จึงทําใหคา
เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักสดเพิ่มมากข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบ
คาเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักสดของกลวยระหวางกลวยที่รมสาร 
1-MCP และชุดควบคุมที่ไมไดรมสาร 1-MCP และเปรียบเทียบ
ระหวางชุดทดลองที่รมสาร 1-MCP ที่ความเขมขนตางกัน พบวาคา
เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักสดไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05)   โดยที่คาเปอรเซ็นตการสูญเสีย
นํ้าหนักสดของกลวยนางพญาทุกชุดการทดลองอยูในชวงรอยละ 
0.96 – 23.80 (ภาพที่ 3) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3   ผลของความเขมขนสาร 1- MCP ตอคาเปอรเซ็นตการ
สูญเสียนํ้าหนักสดของกลวยนางพญาระหวางการเก็บรักษา 

 
4. สรุป และอภิปรายผล   

กลวยนางพญาที่รมสาร 1–MCP  สามารถชะลอการสุกได 
โดยกลวยนางพญาที่ไมรมสาร 1-MCP มีอายุการเก็บรักษาเพียง   6 
วัน  ขณะที่กลวยนางพญาที่ผานการรมที่ระดับความเขมขนตางๆ มี
อายุการเก็บรักษาได 12 วัน นอกจากนี้พบวาความเขมขนของสาร 
1-MCP ที่ใชในการรมที่ระดับตางๆ ใหผลการเก็บรักษาที่ไมแตกตาง
กัน จากผลการทดลองดังกลาวสามารถสรุปไดวาการรมสาร 1-MCP 
ที่ความเขมขน 1,000 ppb  เปนเวลา 24  ชั่วโมงก็เพียงพอสําหรับ
ชะลอการสุกของกลวยของกลวยนางพญา อยางไรก็ตามพบวาคา
ความแนนเน้ือ  เปอรเซ็นตนํ้าหนักสดที่ลดลง คาปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําไดและการสังเกตลักษณะทางคุณภาพอื่นๆ  ของกลวยที่
ผานการมและไมผานการรมเมื่อสุกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(p>0.05)  

 
5. ขอเสนอแนะ  

ควรมีการลางทําความสะอาดกลวยกอนทําการทดลอง 
โดยใชสารละลายดางทับทิม หรือ สารฆาเชื้อชนิดอื่นๆ เพื่อปองกัน
การเกิดเชื้อราของกลวยระหวางการเก็บรักษา 
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