
ผลรวมของความเขมขนและระยะเวลาการรมสาร 1- เมธิลไซโคลโพรพีน 
ตอการสุกของผลกลวยหอมทอง 

(Effects of Combination Between Concentrations and Fumigation Periods  
of  1- methylcyclopropene on Ripening of Banana) (Klui  Hom Tong) 

 
วัฒนา  คงทน 

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร  32130   
E-mail :  juover1@gmail.com 

 
  

บทคัดยอ  
งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการชะลอการสุกของกลวยหอม

ทอง และศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะดานกายภาพของผล
กลวยหอมทองหลังจากรมดวยสาร 1-MCP  ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการ
โดยนําผลกลวยหอมทองมารมดวยสาร 1-MCP  ที่ความเขมขน 
1,000 , 1,500 และ 2,000  ppb เปนเวลา 6, 18 และ 24  ชั่วโมง ที่
อุณหภูมิ  20  องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับชุดที่ไมไดรมสาร 
หลังจากนั้นนํากลวยที่ผ านการรมดวยสาร 1-MCP มาเก็บที่
อุณหภูมิหองและทําการสุมตัวอยางผลกลวยหอมทอง ทุก 3 วัน มา
ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมี  ผล
การศึกษาพบวา สาร 1-MCP ความเขมขน 2,000 ppb ที่เวลาการ
รมสาร 18  ชั่วโมง  สามารถชะลอการสุกของผลกลวยหอมทองได
นานที่สุด คือ 12  วัน  ในขณะที่ผลที่ไมไดรมสารจะสุกภายใน 9 วัน  
อยางไรก็ตามพบวาคาความแนนเน้ือ  เปอรเซ็นตนํ้าหนักสดที่ลดลง 
คาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดและการสังเกตลักษณะทางคุณภาพ
อื่นๆ  ของกลวยที่ผานการมและไมผานการรมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p>0.05) 

 
คําสําคัญ :   กลวยหอมทอง  1- methylcyclopropene   
                 (1 – MCP)  การชะลอการสุก 
 

1. บทนํา  
กลวยหอม จัดเปนผลไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ซ่ึงมีการผลิตเปนจํานวนมากในแตละปเพื่อการ
จําหนายทั้งตลาดภายในและตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะการ
สงออกไปจําหนายยังตางประเทศ กลวยหอมสามารถนําเงินตราเขา
ประเทศไดปละหลายรอยลานบาท ซ่ึงพื้นที่การเพาะปลูกกลวยหอม
ของประเทศไทยมีกระจายอยูทั่วไป แตแหลงผลิตเปนการคาหรือการ
ผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่ สําคัญจะอยูบริเวณตอนกลางของ
ประเทศ ปจจุบันเกษตรกรมีการรวมกลุมในรูปของสหกรณโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและเพิ่มอํานาจการตอรองทาง
การตลาด ซ่ึงการรวมกลุมดังกลาวมีผลดีตอการจัดรูปแบบการผลิต
และการกําหนดปริมาณการผลิตได   การผลิตกลวยหอมทองเพื่อ
สงออกไปจําหนายยังตางประเทศเปนปริมาณมากโดยเฉพาะ
ประเทศญี่ปุน แตปจจุบันพบวากลวยหอมที่ผลิตไดมีการสูญเสีย
เกิดข้ึนในระหวางการสงออก โดยปญหาที่พบไดแกผลกลวยหอม
เกิดการสุกในระหวางการขนสงเขาสูประเทศผูรับซ้ือ  ดังน้ันถาสง

กลวยหอมไปจําหนายยังภาคตางๆ หรือตางประเทศจะเปนการเพิ่ม
รายไดและสามารถนํากลวยหอมไปประยุกตที่หลากหลายมากขึ้น   
แตปญหาที่พบในการจําหนายกลวยหอม คือ อายุการเก็บรักษา 
เน่ืองจากกลวยจัดเปนผลไมประเภท Climacteric fruit  ซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็วหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสุกที่นับวาเปนปญหาที่สําคัญ ดังน้ันการศึกษาวิธีที่เหมาะสมใน
การชะลอการสุกของผลกลวยหอมดังกลาวจึงนับวามีความสําคัญตอ
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาเปนอยางยิ่ง ซ่ึงวิธีที่เลือกมาชะลอ
การสุกของผลกลวยหอมก็คือ  การรมดวยสาร 1-MCP  โดยงานวิจัย
น้ีเปนการศึกษาผลรวมของความเขมขนและระยะเวลาการรมสาร 1- 
เมธิลไซโคลโพรพีนตอการสุกของผลกลวยหอมทอง  
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    
     2.1  วัสดุ 
          2.1.1  ผลกลวยหอมทอง 
     
    2.2  สารเคมี 

  2.2.1  สาร 1-MCP   
  2.2.2  สารเคมีสําหรับการวิเคราะห 
        

    2.3  อุปกรณ 
             2.3.1  อุปกรณวัดคาความตานทานแรงกดของผลกลวย
หอมทอง  

    2.3.2  อุปกรณวิเคราะหสีของผลกลวยหอมทอง ดวยการ
บันทึกภาพผลกลวยทุก ๆ 3 วัน 

    2.3.3  อุปกรณวิเคราะหปริมาณสารที่ละลายไดทั้งหมด 
(นํ้าตาล) ดวยเครื่อง Hand refractometer 

    2.3.4  อุปกรณอื่น ๆ คือ  เครื่องชั่งผลกลวยหอมทอง  
 

   2.4  วิธีการทดลอง 
            2.4.1  วัตถุดิบที่ใชในการทดลอง 
 
การเตรียมวัตถุดิบผลกลวยหอมทอง 

ดําเนินการทดลองที่หองปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรม
เกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จังหวัดสงขลา  โดยเริ่มตน
ทําการคัดเลือกกลวยหอมที่สมํ่าเสมอและไมมีตําหนิที่ปลูกในจังหวัด
สงขลาไวใชทดลอง  



นํากลวยหอมทองจากตนเดียวกันหรืออายุการแกของ 
กลวยใกลเคียงกันมาตัดแบงเปนหวีและแบงเปนผล  ลางทําความ
สะอาดดวยนํ้าประปาแลวผ่ึงใหแหง  
 
 
              2.4.2  วิเคราะหหาองคประกอบทางกายภาพ 
 นําผลกลวยหอมทองดิบที่ลางแลวไปทําการวิเคราะหหา
ตาง ๆ ดังน้ี 

-  คาความตานทานแรงกด 
-  สีของผลกลวย 
-  นํ้าหนักของผลกลวย 

              2.4.3  การศึกษาผลของระยะเวลาและความเขมขนของสาร 
1-MCP 

 2.4.3.1  ทําการศึกษาหาความเขมขนของสาร 
1-MCP และเวลาในการรมที่เหมาะสม โดยนําผลกลวยหอมทองมาร
มสาร 1-MCP  ที่ความเขมขน 1,000 , 1,500  และ 2,000 ppb ที่
เวลา 6, 18 และ 24 ชั่วโมง (3 X 3 = 9 ชุดการทดลอง) ที่อุณหภูมิ 
20 องศาเซลเซียส  เปรียบเทียบกับชุดที่ไมไดรมสาร 
           2.4.4  การศึกษาผลของการรมสาร 1-MCP และเวลา 
ในการรมที่เหมาะสม 

นําผลกลวยที่ผานการรมมาปลอยใหสุกที่อุณหภูมิหอง  
สุมตัวอยางผลกลวยจากแตละชุดการทดลองทุก 3 วัน มาตรวจวัด
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังน้ี 

-  คาความตานทานแรงกด เฉือนเปลือกผล
บริเวณดานใดดานหนึ่งดานออก  แลวใชเครื่องวัดคาความตานทาน
แรงกด กดลงบนเนื้อผลกลวยบริเวณข้ัว  กลางและปลายผล  นํามา
หาคาเฉลี่ย อยูในหนวยนิวตัน 

-  นับจํานวนวันท่ีใชในการสุก  นับ 
จํานวนวันที่ผลกลวยหอมเปลี่ยนจากผลดิบมาเปนผลสุก  ซ่ึงจะใช
หลักเกณฑในการพิจารณา  สีเปลือกผลเปลี่ยนเปนสีเหลืองและเน้ือ
ผลเปลี่ยนเปนสีเหลือง   

-  ปริมาณสารที่ละลายไดท้ังหมด 
(น้ําตาล) ดวยเครื่อง Hand refractometer 

-  ลักษณะของสดีวยประสาทสัมผัส  
(การถายภาพ) 

2.4.5  การวางแผนการทดลอง 
  วางแผนการทดลองแบบ Completely 

Randomized Design (CRD) และจัดชุดการทดลองแบบ Factorial 
Design (3 X 3 = 9 ชุดการทดลอง) และวิเคราะหความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของคาคุณภาพ (Duncan Multiple Range Test, DMRT) 
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
3. ผลการทดลอง 

3.1 ผลของความเขมขนและระยะเวลาในการมสาร1- 
MCP ตอการสุก (การเปลี่ยนแปลงสี) ของกลวยระหวางการเก็บ
รักษา 

จากการศึกษาผลของความเขมขน (1000 ppb, 1500 ppb และ 
2000 ppb) และระยะเวลา ( 6, 18 และ 24 ชั่วโมง) ในการรมสาร1- 
MCP ตอการสุก (การเปลี่ยนแปลงสีของกลวยระหวางการเก็บรักษา

กลวยหอมทอง พบวาเม่ือการเก็บรักษาผานไป 3 และ 6วัน พบวา
กลวยหอมทองชุดควบคุมที่ไมผานการรมและกลวยหอมทองที่ผาน
การรมสาร 1-MCP ที่สภาวะตางๆ ยังมีสีเขียวที่ใกลเคียงกัน (ภาพที่ 
1)  และเม่ือทําการเก็บกลวยชุดตางๆ เปนเวลา 9 วัน พบวากลวย
หอมทองชุดควบคุมที่ไมผานการรมมีการเปลี่ยนแปลงสีจากสีเขียว
เปนสีเหลือง (สุก) ที่กลวยที่ผานการรมสาร 1-MCP ทุกสภาวะการ
ทดลองยังคงมีสีเขียว (ภาพที่ 1) อยางไรก็ตามพบวาเม่ือ
เปรียบเทียบระหวางเวลาในการรมและความเขมขนของสาร 1-MCP 
ตอการสุกของกลวยหอมทอง พบวาความเขมขนของสาร 1-MCP 
ใหแนวโนมที่มีผลตอการสุกมากกวาเวลาในการรม ซ่ึงสังเกตุไดจาก
การปลี่ยนแปลงสีของเปลือกกลวย 
เม่ือการเก็บรักษาผานไป 9 วัน พบวาสีของเปลือกกลวยที่ไมผาน
การรมเปนสีเหลืองหรือเกิดการสุก ขณะที่กลวยหอมทองที่ผานการ
รมสาร 1-MCP ยังคงมีสีเขียวอยูและมีสีเหลืองปนเล็กนอยและ และ
เม่ือเวลานการเก็บผานไป 12 วัน พบวากลวยที่ผานการรมทุกชุด
การทดลองมีสีเหลืองมากขึ้นและสุก (ภาพที่ 1) 

 
 
 

 

                        
 
 
 
 

                         
 
ภาพที่ 1 ผลของความเขมขนและระยะเวลาในการมสาร1- MCP ตอ
การสุก (การเปลี่ยนแปลงสี) ของกลวยระหวางการเก็บรักษา 
 
 
 

ไมรม 
 
 
1000 ppb 
 
1500 ppb 
 
2000 ppb 
 

เวลาในการม 
8 ชั่วโมง        16 ชั่วโมง          24 ชั่วโมง 

3 วัน 

ไมรม 
 
 
1000 ppb 
 
1500 ppb 
 
2000 ppb 
 

เวลาในการม 
8 ชั่วโมง        16 ชั่วโมง          24 ชั่วโมง 

6 วัน 



 
 
 
 

                                
 
 
 
 

                                
 
ภาพที่ 1 ผลของความเขมขนและระยะเวลาในการมสาร1- MCP ตอ
การสุก (การเปลี่ยนแปลงสี) ของกลวยระหวางการเก็บรักษา (ตอ) 
 
3.2 ผลของความเขมขนและระยะเวลาในการมสาร1- MCP ตอ 
%การสูญเสียน้ําหนักและคาการตานทานแรงกดของกลวย
ระหวางการเก็บรักษา 
 จากการศึกษาผลของความเขมขนและระยะเวลาในการ
รมสาร 1- MCP ตอ %การสูญเสียนํ้าหนักของกลวยระหวางการเก็บ
รักษา พบวาเม่ือเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึนสงผลใหคา %การ
สูญเสียนํ้าหนักของกลวยหอมทองเพิ่มข้ึน (ภาพที่ 2) และเม่ือ
เปรียบเทียบผลของสภาวะการรมและกลวยที่ไมผานการรม พบวา
กลวยที่ไมผานการมมีการสูญเสียของนํ้าหนักสูงกวากลวยที่ผานกา
รมดวยสาร 1- MCP ขณะที่สภาวะการรมกลวยที่ทําการศึกษามีผล
ตอการสูญเสียนํ้าหนักที่ไมแตกตางกันมากนัก (ภาพที่ 2A) และเม่ือ
พิจารณาผลของความเขมขนและระยะเวลาในการรมสาร 1- MCPคา
การตานทานแรงกดของกลวยหอมทองระหวางการเก็บรักษาพบวา
กลวยหอมที่ไมผานการมมีการลดลงของคาการตานทานแรงกดสูง
กวากลวยหอมทองที่ผานการรมดวยสาร 1- MCP (ภาพที่ 2B) 
ขณะที่สภาวะการรมกลวยที่ทําการศึกษามีผลตอคาการตานทานแรง
กดที่ไมแตกตางกันมากนัก (ภาพที่ 2B) 
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ภาพที่ 2 ผลของความเขมขนและระยะเวลาในการมสาร 1- MCP ตอ 
% การสูญเสียนํ้าหนัก (A) และคาการตานทานแรงกดของกลวยหอม
ทองระหวางการเกบ็รักษา  
 
4. สรุป และอภิปรายผล    

จากการศึกษาพบวากลวยหอมทองที่รมสาร 1–MCP   
สามารถชะลอการสุกได ผลการศึกษาพบวา สาร 1-MCP ความ
เขมขน 2,000 ppb ที่เวลาการรมสาร 18  ชั่วโมง  สามารถชะลอการ
สุกของผลกลวยหอมทองไดนานที่สุด คือ 12  วัน  ในขณะที่ผลที่
ไมไดรมสารจะสุกภายใน 9 วัน  อยางไรก็ตามพบวาคาความแนน
เน้ือ  เปอรเซ็นตนํ้าหนักสดที่ลดลง คาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
และการสังเกตลักษณะทางคุณภาพอื่นๆ  ของกลวยที่ผานการมและ
ไมผานการรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05 
 
5. ขอเสนอแนะ  

1. ควรทําการทดลองกับผลกลวยหอมทองที่มีความแก
ใกลเคียงกันมากที่สุด เพื่อใหไดขอมูลในสภาพใชงานจริง   

2. ควรทําการศึกษากับผลไมบมสุกชนิดอื่นๆ ที่เปนผลไม
เพื่อการสงออก หรือผลไมที่หายาก 
 
กิตติกรรมประกาศ  

โครงการวิจัยเร่ือง ผลรวมของความเขมขนและระยะเวลา
การรมสาร 1- เมธิลไซโคลโพรพีนตอการสุกของผลกลวยหอม ฉบับ
น้ีสําเร็จสมบูรณดวยดี เพราะไดรับคําแนะนํา ชวยเหลือเปนอยางดี 
จากผูเชี่ยวชาญ และเพื่อนครู  

ไมรม 
 
 
1000 ppb 
 
1500 ppb 
 
2000 ppb 
 

เวลาในการม 
8 ชั่วโมง        16 ชั่วโมง          24 ชั่วโมง 

9 วัน 

ไมรม 
 
 
1000 ppb 
 
1500 ppb 
 
2000 ppb 
 

เวลาในการม 
8 ชั่วโมง        16 ชั่วโมง          24 ชั่วโมง 

12 วัน 

(A) 

(B) 



 ขอขอบพระคุณอาจารยพี่เลี้ยง  นายเถวียน  วิทยา  ที่ได
ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการ
วิจัย  ที่ปรึกษาและชี้แนะในการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณ นายจักรี  ทองเรือง  หัวหนาโครงการครุ
วิจัยศูนยอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พรอม
ดวยคณะอาจารยพี่เลี้ยงทุกทาน  ที่ใหความรวมมือ และอํานวย
ความสะดวกในการวิจัยและจัดกิจกรรมการการปฏิบัติการวิจัยในครั้ง
น้ี 
 ขอขอบพระคุณ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ ที่สนับสนุน
ทุนการวิจัยและเจาหนาที่หองปฏิบัติการ  ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ
ภัณฑคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ที่ให
ความรวมมือและอํานวยความสะดวก ในการทดลองในครั้งน้ี 
 สุดทายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พี่ ๆ นองๆ และ
หลาน ๆ ที่คอยใหกําลังใจสนับสนุนและชวยเหลือในการทํางาน จึง
ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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