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บทคัดยอ   กลวยนางพญาแหลงที่พบแถบ จังหวัด
สงขลา ผลมีเหลี่ยมชัดเจน ผลดิบมีสีเขียวเขม กานผลยาว เม่ือสุกมีสี
เหลืองสดใสและมีจุดประสีนํ้าตาล เน้ือดานในสีเหลืองอมสม  กลวย
นางพญาเปนที่นิยมนํามาใชประกอบอาหารไดหลากหลาย  และมี
ราคาจําหนายในทองตลาดคอนขางสูง อยางไรก็ตามปญหาที่พบคือ 
ไมสามารถเก็บรักษาไดนาน ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงเปนการศึกษาการ
ชะลอการสุกของกลวยนางพญาโดยใชสาร  1-MCP (1- 
Methylcyclopropene)  โดยศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการรม
กลวยนางพญาดวยสาร 1-MCP  โดยนํากลวยนางพญามารมดวย
สาร 1-MCP  ที่ความเขมขน  1,000  ppb  ที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 8, 16 และ 24  ชั่วโมง เปรียบเทียบกับชุด
ควบคุมที่ไมไดรม แลวปลอยใหสุกในอุณหภูมิหอง พบวากลวย
นางพญาที่รมสาร 1–MCP   สามารถชะลอการสุกได โดยกลวย
นางพญาที่รมสาร 1-MCP เปนเวลา 8, 16  และ 24 ชั่วโมง สามารถ
เก็บรักษาไดเปนระยะเวลา  12 , 18 และ 15 วัน ตามลําดับ สวนชุด
ควบคุมซ่ึงไมไดรมสาร 1-MCP มีอายุการเก็บรักษาเพียง   9 วัน  
จากผลการทดลองดังกลาวสามารถสรุปไดวาการรม 1-MCP ความ
เขมขน 1,000 ppb  เปนเวลา 16  ชั่วโมงดีที่สุด  ในการชะลอการสุก
ของกลวยไดนานถึง  18 วัน อยางไรก็ตามพบวาคาการตานทานแรง
กด  เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักสด คาปริมาณของแข็งที่ละลาย
นํ้าไดและการสังเกตลักษณะทางคุณภาพอื่นๆ  ของกลวยที่ผานกา
รมและไมผานการรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (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
น้ีจะสงผล        ทําใหเกิดการเรงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดาน

ชีวเคมีและสรีรวิทยาตางๆ มากมาย เชน การเปลี่ยน แปลงของรงค
วัตถุ รสชาติ ตลอดจนเนื้อสัมผัส ซ่ึงจะนําไปสูการเสื่อมสภาพและ
เกิดการสูญเสียในที่สุด ดังน้ันการศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการชะลอ
การสุกของผลกลวยดังกลาวจึงนับวามีความ สําคัญตอคุณภาพและ
อายุการเก็บรักษาเปนอยางยิ่ง วิธีการชะลอการสุกในผลไมสามารถ
ทําไดหลายวิธี เชนการใชอุณหภูมิต่ํา การดัดแปลงบรรยากาศ และ
การใช 1- methylcyclopropene  ซ่ึงสาร 1 – MCP สามารถชะลอการ
สุกของผลิตผลที่มีการผลิตเอทธิลีนโดยสาร         1 – MCP   จะไป
ยับยั้งการทํางานของเอทธิลีน  ซ่ึงจะไปแยงจับกับตัวรับของเอทธิลีน
ทําใหเอทธิลีนไมสามารถทํางานไดจึงสามารถชะลอการสุกของ
ผลิตผลได   

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 ซ่ึงผลท่ีไดจากการวิจัยคาดวา
สามารถนําไปถายทอดเทคโนโลยีที่ไดใหกับเกษตรกรผูผลิตกลวย
และผลไมอื่นๆ เพื่อสามารถนําไปใชชะลอการสุกของผลผลิตตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    

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

refractometer) 



วิธีการในการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
ดําเนินการทดลองที่หองปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรม

เกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จังหวัดสงขลา  โดยเริ่มตน
ทําการคัดเลือกกลวยนางพญาที่สมํ่าเสมอและไมมีตําหนิที่ปลูกใน
จังหวัดสงขลาไวใชทดลอง นํากลวยนางพญาจากตนเดียวกันมาตัด
แบงเปนหวีและแบงเปนผล  ลางทําความสะอาดดวยนํ้าประปาแลว
ผ่ึงใหแหง ดําเนินการทดลองดังน้ี                                                                                     

1. การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช สาร         1-
MCP  รมผลกลวยนางพญาโดยนําผลกลวยนางพญา  
มารมสาร 1-MCP  ที่ความเขมขน 1,000  ppb เปนเวลา 6, 
18 และ 24  ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 20  องศาเซลเซียส  
เปรียบเทียบกับชุดที่ไมไดรมสาร 

2. หลังจากนั้นนําผลกลวยที่ผานการรมมาปลอยใหสุกที่
อุณหภูมิหอง สุมตัวอยางผลกลวยจากแตละชุดการ
ทดลองทุก 3 วัน มาตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังน้ี 
1.  คาความตานทานแรงกด เฉือนเปลือกผลบริเวณ

ดานใดดานหน่ึงดานออก    แลวใชเครื่องวัดคาความตานทาน        
แรงกด กดลงบนเนื้อผลกลวยบริเวณข้ัว  กลางและปลายผล  นํามา
หาคาเฉลี่ย อยูในหนวยนิวตัน 

2. นับจํานวนวันท่ีใชในการสุก  นับจํานวนวันที่ผล
กลวยนางพญาเปลี่ยนจากผลดิบมาเปนผลสุก  ซ่ึงจะใชหลักเกณฑ
ในการพิจารณา  สีเปลือกผลเปลี่ยนเปนสีเหลืองและเน้ือผล
เปลี่ยนเปนสีเหลือง   

3. ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด (น้ําตาล) ดวย
เครื่อง Hand refractometer 

5. ลักษณะของสีดวยประสาทสัมผัส (ถายภาพ) 
การวางแผนการทดลองและวิเคราะหขอมูล 
 ทําการวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
design (CRD) และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของคาที่
วิเคราะห (Duncan Multiple Range Test, DMRT) ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป 
3. ผลการทดลอง (และอภิปรายผล)  

3.1 ผลของระยะเวลาในการมสาร1- MCP ตอการสุก (การ
เปลี่ยนแปลงสี) ของกลวยระหวางการเก็บรักษา 

จากการศึกษาผลของเวลาในการรมสาร 1-MCP ที่
ระยะเวลา 6, 18 และ 24 ชั่วโมง โดยความเขมขนของสาร 1-MCP 
เทากับ 1,000  ppb แลวทการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองในระยะเวลา
ตางๆ เพื่อดูการสุกและการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของกลวย
นางพญา ซ่ึงจากการสังเกตการณเปลี่ยนแปลงสี (การสุก)ของกลวย
นางพญา เม่ือการเก็บรักษาผานไป 3 และ 6 วัน พบวากลวย
นางพญาชุดควบคุมที่ไมผานการรมและกลวยที่ผานการรมสาร 1-
MCP ที่ระยะเวลา  8 , 16 และ   24  ชั่วโมง ยังมีสีเขียวที่ใกลเคียง
กัน (ภาพที่ 1A และ 1B)  นอกจากนี้เม่ือทําการเก็บกลวยชุดตางๆ 
เปนเวลา 9 วัน พบวากลวยนางพญาชุดควบคุมที่ไมผานการรมมี
การเปลี่ยนแปลงสีจากสีเขียวเปนสีเหลือง  ขณะที่กลวยที่ผานการรม
สาร 1-MCP ที่ระยะเวลา  8 , 16 และ  24  ชั่วโมง มีสีเขียว (ภาพที่ 
1C) เม่ือการเก็บรักษาผานไป 12 วัน พบวากลวยที่ผานการรมสาร 
1-MCP ยังคงมี สี เ ขียวอยู และมี สี เหลืองปนเล็กนอยและเมื่ อ

เปรียบเทียบผลของเวลาการรมที่ทําการศึกษาการสุกของกลวย 
พบวากลวยที่รมดวยสาร1-MCP เปนเวลา 8 และ 24  ชั่วโมงมีสี
เหลืองมากกวากลวยที่รมดวยสาร1-MCP เปนเวลา 16 ชั่วโมง (ภาพ
ที่ 1D) และเม่ือเวลานการเก็บผานไป 15 วัน พบวากลวยที่ผานการ
รมทุกชุดการทดลองมีสีเหลืองมากขึ้นและสุก (ภาพที่ 1E) 
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                              รม 16 ชั่วโมง        รม 24  ชั่วโมง 

ภาพที่ 1 ผลของระยะเวลาในการมสาร1- MCP ตอการสุก (การ
เปลี่ยนแปลงสี) ของกลวยระหวางการเก็บรักษา; 3 วัน,6 วัน, 9วัน, 
12 วันและ 15 วัน   
3.2 ผลของระยะเวลาในการมสาร1- MCP ตอคาการตานทาน
แรงกดกลวยระหวางการเก็บรักษา 
จากการศึกษาผลของเวลาในการรมสาร 1-MCP  ตอคาการตานทาน
แรงกดกลวยระหวางการเก็บรักษา พบวาเม่ือเวลาในการเก็บรักษา
เพิ่มข้ึนคาการตานทานแรงกดของกลวยมีแนวโนมลดลง (ภาพที่ 2) 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 



ซ่ึงอาจอธิบายการลดลงของคาการตานทานแรงกดที่ลดลงไดวา 
ผลไมเม่ือแกจัดและเร่ิมสุกลักษณะเนื้อสัมผัสจะมีการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะเมื่ อผลสุกเนื้ อ สัมผัสจะออนตัวลงอย าง  เปนผล
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลตางๆภายในผนังเซลล
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพคตินซ่ึงแตเดิมอยูในรูปของ protopectin  ซ่ึง
ไมละลายน้ํา เปลี่ยนเปนรูปที่ละลายน้ําได  และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหวางกลวยที่รมสาร 1-MCP และชุดควบคุมที่ไมไดรมสาร 1-MCP 
และเปรียบเทียบระหวางชุดทดลองที่รมสาร 1-MCP ที่ระยะเวลา
แตกตางกัน พบวาคาการตานทานแรงกดไมมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05)   โดยที่คาการตานทานแรงกดของ
กลวยนางพญาทุกชุดการทดลองอยูในชวง 0.50-12.43 นิวตัน  
(ภาพที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 2   ผลของระยะเวลาในการมสาร1- MCP ตอคาการตานทาน
แรงกดกลวยนางพญาระหวางการเกบ็รักษา 
 
3.3 ผลของระยะเวลาในการมสาร1- MCP ตอคาเปอรเซ็นตการ
สูญเสียน้ําหนักสดของกลวยระหวางการเก็บรักษา 

เม่ือพิจารณาผลของการรมสาร 1-MCP ตอคาเปอรเซ็นต
การสูญเสียนํ้าหนักสดของกลวยระหวางการเก็บรักษา พบวาทุกชุด
การทดลองใหคาเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักสดมีแนวโนมเพิ่มเม่ือ
ระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน (ภาพที่ 3) ซ่ึงอาจอธิบายคา
เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักสดที่เพิ่มไดวา ที่เปลือกของกลวยมี 
stomata  จึงมีการคายน้ําอยูตลอดเวลา  อัตราการคายน้ําข้ึนอยูกับ
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของส่ิงแวดลอมขณะน้ัน  ที่ระยะ  
Climacteric peak  ผลกลวยจะมีการคายน้ําเพิ่มข้ึน  และจะลดลง
เล็กนอยขณะสุก  อยางไรก็ดีการที่ผลกลวยยังมีอัตราการคายน้ําสูง
ภายหลังการสุกเนื่องจากมีการสลายตัวของเปลือกที่เกิดจากเชื้อรา 
(fungi)  ในระยะที่เปลือกเกิดการเสื่อมสภาพ จึงทําใหคาเปอรเซ็นต
การสูญเสียนํ้าหนักสดเพิ่มมากขึ้น  และเ ม่ือเปรียบเทียบคา
เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักสดของกลวยระหวางกลวยที่รมสาร 1-
MCP และชุดควบคุมที่ไมไดรมสาร 1-MCP และเปรียบเทียบระหวาง
ชุดทดลองที่รมสาร 1-MCP ที่ระยะเวลาแตกตางกัน พบวาคา
เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักสดไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05)   โดยที่คาเปอรเซ็นตการสูญเสีย
นํ้าหนักสดของกลวยนางพญาทุกชุดการทดลองอยูในชวงรอยละ 
4.86 - 32.70 (ภาพที่ 3) 
 

 
ภาพที่ 3   ผลของระยะเวลาในการมสาร1- MCP ตอคาเปอรเซ็นต
การสูญเสียนํ้าหนักสดของกลวยนางพญาระหวางการเก็บรักษา 

 
3.4 ผลของระยะเวลาในการมสาร1- MCP ตอคาปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของกลวยระหวางการเก็บรักษา 

จากการศึกษาผลเวลาของการรมสาร 1-MCP ตอคา
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (oBrix) ของกลวยนางพญาระหวาง
การเก็บรักษา พบวาเม่ือเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึนปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําไดมีแนวโนมเพิ่มข้ึน (ภาพที่ 4) และเม่ือ
เปรียบเทียบปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได(oBrix) ของกลวย  
ระหวางชุดทดลองทั้งหมด พบวาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
( o Brix)   ไม มี คว ามแตกต า งกั นอย า ง มี นั ย สํ าคัญทางสถิ ติ                 
(p > 0.05)   

 
ตารางท่ี 1 ผลของระยะเวลาการรมสาร 1-MCP ตอคาปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายน้ําได (oBrix)ของกลวยนางพญาระหวางการ
เก็บรักษา 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได (oBrix)  
ชุดการ
ทดลอง 

1 2 3 เฉลี่ย 

ชุดควบคุม 24.22 26.64 24.67 25.18 

รม 8 ชม. 24 24.67 25 24.56 
รม 16  ชม. 20.67 25 24.67 23.45 
รม 24  ชม. 23.67 23 24 23.56 

 
4. สรุป และอภิปรายผล   

จากการศึกษาพบวากลวยนางพญาที่รมสาร 1–MCP   
สามารถชะลอการสุกได โดยกลวยนางพญาที่รมสาร 1-MCP เปน 
เวลา 8, 16  และ 24 ชั่วโมง สามารถเก็บรักษาไดเปนระยะเวลา  12 , 
18 และ 15 วันตามลําดับ สวนชุดควบคุมซ่ึงไมไดรมสาร 1-MCP มี
อายุการเก็บรักษาเพียง   9 วัน  ซ่ึงจากผลการทดลองดังกลาว
สามารถสรุปไดวาการรม 1-MCP ความเขมขน 1,000 ppb  เปนเวลา 
16  ชั่วโมงดีที่สุด  ในการชะลอการสุกของกลวยไดนานถึง  18 วัน 
อยางไรก็ตามพบวาคาความแนนเน้ือ  เปอรเซ็นตนํ้าหนักสดที่ลดลง 
คาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดและการสังเกตลักษณะทางคุณภาพ
อื่นๆ  ของกลวยที่ผานการมและไมผานการรมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p>0.05) 
  
 



5. ขอเสนอแนะ  
ควรมีการลางทําความสะอาดกลวยกอนทําการทดลอง 

โดยใชสารละลายดางทับทิม หรือ สารฆาเชื้อชนิดอื่นๆ เพื่อปองกัน
การเกิดเชื้อราของกลวยระหวางการเก็บรักษา 
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