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บทคดัยอ่ 

 
 อายุการเก็บเกี่ยวเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่ออายุการเก็บรักษาของกล้วยไข่ รวมท้ังการเก็บรักษาในภาชนะบรรจุ ท่ี
เหมาะสมเป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงด าเนินการศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยว
ระดับต่างๆเม่ือเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ต่ออายุการเก็บรักษากล้วยไข่  โดยด าเนินการการทดลองในปี 2555-2556 ใน
ปี 2555 ด าเนินการทดลองท่ีสถาบันวิจัยพืชสวน ช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม-กันยายน) วางแผนการทดลองแบบ CRD 3 ซ้ า ซ้ าละ 2 
หวี 6 กรรมวิธี คือ อายุการเก็บเกี่ยวกล้วยไข่หลังกาบปลีเปิดเต็มท่ีต่างๆกัน ได้แก่ 30, 33, 35, 37, 40 และ 45 วัน พบว่า ท่ีอายุ 30 
และ 33 วัน ผลกล้วยส่วนใหญ่แก่ 60% ท่ีอายุ 35, 37 และ 40 วัน ผลกล้วยส่วนใหญ่แก่ 70% และท่ีอายุ 45 วัน ผลกล้วยแก่ 
100%  เม่ือน ากล้วยในแต่ละกรรมวิธีบรรจุในถุง PE เก็บรักษาท่ี 13± 2 °C และตรวจสอบอายุการเก็บรักษารวมถึงคุณภาพหลัง
การบ่มสุกทุก 2 สัปดาห์ พบว่า อายุ 30 วันหลังกาบปลีเปิด สามารถเก็บรักษาได้นานท่ีสุด 8 สัปดาห์ มีอัตราการผลิตก๊าซเอทิลีน
และคาร์บอนด์ออกไซด์ต่ า แต่พบว่ามีเปอร์เซนต์ TSS ต่ าสุดและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอื่นๆ  ส่วนท่ีอายุเก็บเกี่ยว 33, 35, 
37, 40 และ 45 วัน เก็บรักษาได้ 6, 6, 4, 4 และ 2 สัปดาห์ ตามล าดับ โดยมีแนวโน้มการผลิตก๊าซเอทิลีนสูงขึ้นเม่ือเก็บเกี่ยวท่ีอายุ
วันหลังกาบปลีเปิดยาวกว่า โดยเฉพาะท่ี 40 และ 45 วัน ส าหรับคุณภาพหลังการบ่มสุก พบปริมาณ TSS ของอายุ 35-45 วันหลัง
ตัดปลี มีปริมาณสูงกว่าท่ี 30 และ 33 วัน และไม่แตกต่างกันทางสถิติ รวมถึงไม่พบกลิ่นและรสชาติผิดปกติใดๆในทุกกรรมวิธี 
ดังนั้น อายุเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 35 วันหลังกาบปลีเปิดเต็มท่ี หรืออาจเก็บเกี่ยวในช่วง 35-37 วัน หากส่งออกใน
ระยะใกล้  ส าหรับปี 2556  ด าเนินการทดลองต่อยอดจากปี 2555 โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีอายุ 35 วันหลังกาบปลีเปิด ทดสอบ
กรรมวิธีลดหรือชะลอการเกิดจุดกระและการเกิดโรคท่ีขั้วหวี  ท าการทดลองท่ีศูนย์วิจัยพืชสวน จันทบุรี ช่วงเดือนกันยายน วาง
แผนการทดลองแบบ CRD  กรรมวิธีทดสอบ 5 กรรมวิธี ได้แก่ จุ่มสารกันรา 250 ppm, จุ่มน้ าร้อน 50 °C 3 นาที, จุ่มไคโตซาน 
0.5%, จุ่มน้ าร้อนร่วมกับไคโตซาน และจุ่มสารกันราร่วมกับไคโตซาน  แบ่งการตรวจสอบผล 2 ระยะ คือ หลังการปฏิบัติตาม
กรรมวิธี บ่มสุกแล้วตรวจสอบผล ซึ่งท า 3 ซ้ า ซ้ าละ 2 หวี  และหลังการปฏิบัติตามกรรมวิธีแล้วเก็บรักษาในถุง PE ท่ี 13± 2 °C 
เป็นเวลา 4 สัปดาห์  บ่มสุกแล้วตรวจสอบผล ซึ่งท า 3 ซ้ า ซ้ าละ 1 กล่อง (12 หวี) โดยมีกรรมวิธีจุ่มสารกันราแล้วเก็บรักษาในถุง 
PE เจาะรู เป็นกรรมวิธีควบคุม ส าหรับบ่มสุกทันทีหลังปฏิบัติตามกรรมวิธี ผลปรากฏ กรรมวิธีจุ่มสารกันราให้ผลในการชะลอ
การเกิดจุดกระและควบคุมโรคท่ีขั้วหวีได้ดีท่ีสุด  และส าหรับบ่มสุกหลังการเก็บรักษา 4 สัปดาห์ พบว่า กรรมวิธีจุ่มสารกันรา
แล้วเก็บรักษาในถุง PE เจาะรู (ควบคุม) สุกก่อนถึง 4 สัปดาห์ และกรรมวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ จุ่มสารกันราร่วมกับไคโตซาน 
 
ค าน า 

กล้วยไข่เป็นหนึ่งในผลไม้ท่ีส าคัญในการส่งออกของไทย ซึ่งพบว่ามูลค่าในการส่งออกเพ่ิมขึ้นทุกปี ในปี 2555  มี
มูลค่าการส่งออกสูงถึง 15,471 ตัน คิดป็นมูลค่า 138.54 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2555)  ตลาดท่ีส าคัญในการ
ส่งออกกล้วยไข ่ ได้แก่ จีน ฮอ่งกง เวียดนาม และไต้หวัน โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งคนจีนมีความต้องการบริโภคไม่ต่ ากว่า 

                                                             
1
 สถาบันวิจัยพืชสวน 



20,000 ล้านตันต่อปี  นอกจากนี้ยังมีการขยายตลาดไปยังประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรปด้วย แต่อย่างไรก็ตามกล้วยมีอายุการ
เก็บรักษาสั้น เปลือกบาง บอบช้ าได้ง่าย จึงมักประสบปัญหาในเรื่องการเก็บรักษา โดยเฉพาะเม่ือส่งระยะทางไกลซึ่งต้องใช้
เวลานานส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด   

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าอายุการเก็บเกี่ยวกล้วยไข่เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งต่อคุณภาพและอายุการเก็บ
รักษา  ชาติชาย (2534) พบว่า ผลกล้วยไข่ท่ีเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวควรมีอายุระหว่าง 38-45 วันภายหลังกาบปลีเปิดเต็มท่ี และ
หากเก็บเกี่ยวเพ่ือการส่งออกก็สามารถก็บเกี่ยวได้ก่อนช่วงเวลาดังกล่าว 3 วัน ลักษณะท่ีบ่งช้ีถึงช่วงท่ีเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว
ผลกล้วยไข่สามารถสังเกตได้ดังนี้คือ ผลยังคงมีเหลี่ยมปรากฏชัดเจน อัตราส่วนความกว้าง : ความหนา ของผลมีค่าระหว่าง 
1.10 ถึง 1.06 เปลือกผลสีเขียวตองอ่อน (Yellow Green 144 B) และเนื้อสีเหลืองอ่อน (Yellow 12 D)  

พรรณิภา (2543) ศึกษาอิทธิพลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อพัฒนาการสุก และอายุการเก็บรักษากล้วยไข่ในสภาพ
บรรยากาศดัดแปลง พบว่า ระยะเวลาการสุกของกล้วยไข่ท่ีอุณหภูมิห้องเม่ืออายุการเก็บเกี่ยวต่างกันให้ผลต่างกัน โดยกล้วยไข่
ท่ีอายุการเก็บเกี่ยว 35 วัน ใช้เวลาพัฒนาการสุกนานท่ีสุด คือ 25.25 วัน ส่วนกล้วยไข่ท่ีอายุการเก็บเกี่ยว 44 วัน ใช้เวลาสั้นกว่าท่ี 
20.66 วัน นอกจากนี้ พบว่า กล้วยไข่ท่ีอายุการเก็บเกี่ยว 35 วัน + 0% CO2 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 16 °C มีอายุการเก็บรักษาสูงสุด
คือ 60.55 วัน มีปริมาณ TSS เพ่ิมขึ้นและปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลงตามอายุการเก็บรักษาท่ีเพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลกล้วยไข่ท่ี
อายุการเก็บเกี่ยว 35 วัน + 0% CO2 ยังคงมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงกว่าวิธีอื่น (2.01 มก./ก.) และหลังการบ่มผลกล้วยไข่ทุกอายุ
การเก็บเกี่ยวมีคุณภาพเหมาะสมต่อการรับประทาน  

นอกจากนี้ พบว่า การใช้ภาชนะบรรจุต่างๆซึ่งภายในเป็นสภาพบรรยากาศดัดแปลงสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
กล้วยไข่ได้ โดยเฉลิมชัย (2538) ศึกษาผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลง (MA) ท่ีมีต่อการเก็บรักษากล้วยไข่ ภายใต้อุณหภูมิ 13-
14 oC (ความช้ืนสัมพัทธ์ 85-90%) พบว่าสภาพการเก็บรักษาภายในถุงโพลีเอทิลีน (PE) เจาะรู สามารถชะลอการสุกของผล
กล้วยไข่ได้เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ส่วนการเก็บรักษาภายในถุง PE ไม่เจาะรู และปิดสนิทสามารถเก็บรักษากล้วยไข่ให้คงสภาพสี
เขียวได้เป็นเวลา 5 สัปดาห์ แต่ภายในถุง PE มีกลิ่นผิดปกติและผลกล้วยสุกไม่ปกติ ส าหรับการเก็บรักษาภายในถุง PE ไม่เจาะรู
และขมวดปากถุงท่ีมีสารดูดซับเอทิลีน (EA) สามารถยืดอายุการเก็บรักษากล้วยไข่ได้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยท่ีกล้วยยังสุกเป็น
ปกติ เอทิลีนมีการสะสมค่อนข้างน้อยภายในถุง แต่ปริมาณ CO2 เพ่ิมขึ้นและ O2 ลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีสภาพการเก็บ
รักษาภายในถุง PE ขมวดปากถุง ท่ีมีท้ัง EA และสารดูดซับ CO2 (CA) สามารถเก็บรักษากล้วยไข่ได้เป็นเวลามากกว่า 6 สัปดาห์ 
โดยท่ีกล้วยยังอยู่ในสภาพเขียวและสุกได้เป็นปกติ  

เฉลิมชัย และคณะ (2556) เปรียบเทียบวิธีการยืดอายุกล้วยไข่ในถุงพลาสติก polyethylene (PE), active polyethylene 
(AC) และถุงก าจัดเอทิลีน (EA) ปิดผนึกเทียบกับการไม่บรรจุถุง และเก็บรักษากล้วยไข่ท่ี 13 °C 30 วัน พบว่ากรรมวิธีท่ีไม่
บรรจุถุงกล้วยไข่สุกในวันท่ี 24 ในขณะท่ีกรรมวิธีใส่ถุงต่างๆยังคงเก็บรักษาได้ถึงวันท่ี 30 โดยการเก็บรักษาในถุง PE มี
แนวโน้มการสะสมก๊าซเอทิลีนต่ ากว่าและสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่ากล้วยไข่ท่ีบรรจุในถุง AC และ EA ในช่วง 18 
วันแรกของการเก็บรักษา นอกจากนี้กล้วยไข่ในถุง PE ยังได้รับการยอมรับจากการทดสอบด้านประสาทสัมผัสผู้บริโภค
มากกว่ากรรมวิธีอื่นๆอีกด้วย 

ดังน้ัน งานวิจัยนี้จึงด าเนินการศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยวท่ีระดับต่างๆท่ีบรรจุในถุง polyethylene (PE) ต่อการยืด
อายุการเก็บรักษากล้วยไข่ เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพในการส่งออก 
 
 
 
  



วธิดี าเนนิการ 
 อปุกรณ์และสารเคม ี

1. กล้วยไข่เกรดส่งออก 
2. กล่องกระดาษบรรจกุล้วยไข่ขนาดบรรจุ 14 กก. ส าหรับส่งออก พร้อมแผ่นโฟมและแผ่นกันกระแทก 
3. ถุงพลาสติก Polyethylene (PE) ความหนา 30 ไมครอน ขนาด 12×18 นิ้ว และ 38×40 นิ้ว 
4. ถุงพลาสติก Polyethylene (PE) ความหนา 30 ไมครอน ขนาด 27.5×37.5 นิ้ว  มีรูกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ซม. 

ด้านละ 64 ร ู
5. ตู้เย็น/ห้องเย็น ท่ีอุณหภูมิ 13 Cْ 
6. อุปกรณ์ต้มน้ าร้อน 
7. อุปกรณ์เตรียมสาร 
8. เครื่องช่ังดิจิตอล 
9. Gass Chromatography: Shimadzu GC 2014 ส าหรับวัดก๊าซเอทิลีน และ Shimadzu GC-8 ส าหรับวัดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์
10. กระดาษเทียบสี 
11. Hand Held Refractometer 
12. Hand Held Penetrometer 
13. ซองดูดซับเอทิลีน ซองละ 5 กรัม 
14. สารละลายเอทิฟอน 500 ppm  
15. สารละลายไคโตซาน 2% (1,000,000 Da) 
16. สารละลายอิมาซาลิล (ป้องกันเช้ือรา) 250 ppm 

 
วธิกีาร 

1.  การทดลองครัง้ที ่1 ป ี2555 : วางแผนการทดลองแบบ CRD ท า 3 ซ้ า ซ้ าละ 2 หว ี6 กรรมวิธี ท่ีอายุกล้วยต่างกันนับจากวัน
กาบปลีเปิดเต็มท่ี ได้แก่ 
 1. 30 วัน  2. 33 วัน  
 3. 35 วัน  4. 37 วัน  
 5. 40 วัน  6. 45 วัน 
 

ขัน้ตอนและวธิกีารวจิยั  
1. สุ่มติดป้ายต้นกล้วยท่ีมีกาบปลีเปิดเต็มท่ีในวันเดียวกัน กรรมวิธีละ 15 ต้น และเก็บเกี่ยวผลผลิตตามจ านวนวันของ

แต่ละกรรมวิธีนับจากวันติดป้าย 
2. น ากล้วยท่ีมีอายุเก็บเกี่ยวตามกรรมวิธีประเมินเปอร์เซนต์ความแก่ของเครือ 
3. น ากล้วยท่ีมีเปอร์เซนต์ความแก่ท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละกรรมวิธี  บรรจุในถุง PE และเก็บรักษาท่ีห้องเย็นอุณหภูมิ 

13+2oC  
4. หลังการเก็บรักษา 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์ น าตัวอย่างผลผลิตมาตรวจสอบอายุการเก็บรักษา และเก็บตัวอย่างก๊าซ

ส าหรับวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนด์ออกไซด์และเอทิลีน หลังจากนั้นบ่มสุกแล้ววัดคุณภาพด้านต่างๆ 
 



การบนัทกึขอ้มลู 
1. อายุการเก็บรักษาแสดงโดยเปอรเ์ซนต์จ านวนหวีท่ีเก็บรกัษาได้โดยไม่เน่าเสีย สุก หรอืนิ่ม 
2. วัดอัตราการหายใจโดยวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนด์ออกไซด์ และการสุกแก่โดยวัดปริมาณก๊าซเอทิลีน 
3. วัดคุณภาพด้านต่างๆ หลังบ่มสุก ได้แก่ Total soluble solids (TSS) ความแน่นเนื้อ ความผิดปกติของกลิ่นและรส

โดยการชิม 
 
2.  การทดลอง ครัง้ที ่2 ป ี2556 : วางแผนการทดลองแบบ CRD แบ่งการวัดผลเป็น 2 ระยะ คือ หลังจากการท าตามกรรมวิธีและ
บ่มทันที ซึ่งท า 3 ซ้ าๆ ละ 2 หว ีและหลังจากการเก็บรักษา 4 สัปดาห์แล้วน ามาบ่ม ซึ่งท า 3 ซ้ าๆ ละ 1 กลอ่ง (12 หว)ี การทดลอง
มี 5 กรรมวิธ ี
 1. PE เจาะร ู+ สารกันรา 250 ppm (ควบคุม)   
 2. PE + HWT  
 3. PE + จุ่มไคโตซาน 0.5%   
 4. PE + HWT + จุ่มไคโตซาน 0.5% 
 5. PE + สารกันรา 250 ppm + จุ่มไคโตซาน 0.5% 
 หมายเหตุ: PE คือ ถุงโพลีเอทิลีน และ HWT คือ Hot water treatment โดยจุ่มท่ี 50 oC 3 นาที 

 
ขัน้ตอนและวธิกีารวจิยั  
1. น ากล้วยท่ีมีอายุ 35 วันหลังกาบปลีเปิดเต็มท่ี (แก่ 70%)  มาท าตามกรรมวิธี  ส่วนท่ีหนึ่งบ่มทันทีและเม่ือสุก

ประเมินระยะการสุก ให้คะแนนการเกิดจุดกระและการเกิดโรคท่ีขั้วหวีทุกวันจนกลว้ยหมดอายุ ส่วนท่ีสองเก็บ
รักษาท่ีห้องเย็นอุณหภูมิ 13+2oC เป็นเวลา 4 สัปดาห ์

2. ในสัปดาห์ท่ี 4 น าตัวอย่างผลผลิตกล้วยส่วนท่ีเก็บรักษามาบ่มและเม่ือสุกประเมินระยะการสุก ให้คะแนนการเกดิ
จุดกระและการเกิดโรคท่ีขั้วหวีทุกวันจนกลว้ยหมดอายุ 

 
การบนัทกึขอ้มลู 
เกณฑ์การประเมินระยะการสุก การให้คะแนนการเกิดจดุกระ และการเกิดโรคท่ีขั้วหว ี ดังน้ี  
1.  ระยะการสุกของกล้วยไข ่โดยสังเกตจุากการเปลี่ยนสีผิว  

1= green     2= trace of yellow   
3= more green than yellow   4= more yellow than green 
5= yellow with green tip       6= full yellow       
7= yellow with lightly flecked with brown 8= yellow with increasing brown area 

  ท่ีมา: Lam et al., 1983 
2.  การให้ค่าคะแนนการเกิดจุดกระ แบ่งเป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ลักษณะการเกิดจุดกระ 
1 = ผิวเหลืองและไม่มีจุดกระ 
2 = ผิวเหลืองขึ้นและปรากฏจุดกระสีน้ าตาลขนาดเลก็คล้ายจุดปลายเข็ม 
3 = จุดกระสีน้ าตาลกระจายท่ัวผิวและมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยจุดกระยังกระจายแยกกัน 
4 = จุดกระมีขนาดใหญ่ขึ้นและจุดกระเริ่มรวมกัน สีด าขึน้ และจุดกระจมในเปลือก  
ท่ีมา: Ketsa, 2000 



ปริมาณการเกิดจุดกระ 
1 = น้อยมาก 1-20% ของพ้ืนท่ี 
2 = น้อย 21-40% ของพ้ืนท่ี 
3 = ปานกลาง 41-60% ของพ้ืนท่ี 
4 = มาก 61-80% ของพ้ืนท่ี 
5 = มากท่ีสุด 81-100% ของพ้ืนท่ี 

2.  การให้ค่าคะแนนการเกิดโรค 
1 = ไม่เกิดโรค 
2 = เกิดเช้ือรา 1-25% ของพ้ืนท่ี 
3 = เกิดเช้ือรา 26-50% ของพ้ืนท่ี 
4 = เกิดเช้ือรา 51-75% ของพ้ืนท่ี 
5 = เกิดเช้ือรา 76-100% ของพ้ืนท่ี 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Ramma et al., 1999  

 
เวลาและสถานทีท่ าการทดลอง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2554 - กันยายน 2556 รวม 2 ปี ท่ี ศูนย์วิจัยพืชสวน จันทบุรี และ สถาบันวิจัยพืชสวน 
 
ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
การทดลองครัง้ที ่1 ป ี2555 (ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน) 
อายกุารเกบ็รกัษา 

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีอายุวันหลังกาบปลีเปิดเต็มท่ีตามกรรมวิธี และประเมินเปอร์เซนต์ความแก่ของเครือในแต่
ละกรรมวิธี พบว่า ท่ีอายุ 30-33 วันหลังกาบปลีเปิด ผลกล้วยยังมีเหลี่ยมชัดเจน ความแก่ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 60%  ท่ีอายุ 35-40 วัน
หลังกาบปลีเปิด ผลกล้วยเหลี่ยมลดลงและกลมขึ้น ความแก่ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 70%  และท่ีอายุ 45 วันหลังกาบปลีเปิด ผลกล้วยกลม
ไม่มีเหลี่ยม ความแก่เป็น 100% ท้ังหมด  หลังการเก็บรักษาผลผลิตแต่ละกรรมวิธีในถุง PE ท่ี 13± 2 °C และน ามาตรวจสอบอายุ
เก็บรักษาทุก 2 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า ท่ีอายุ 30 วันหลังกาบปลีเปิด สามารถเก็บรักษาได้นานท่ีสุด คือ 8 สัปดาห์ โดยมี
เปอร์เซนต์จ านวนหวีท่ีเก็บรักษาได้มากกว่า 70%   รองลงมาคือ อายุ 33 และ 35 วันหลังกาบปลีเปิด เก็บรักษาได้ 6 สัปดาห์  
อายุ 37 และ 40 วันหลังกาบปลีเปิด เก็บรักษาได้ 4 สัปดาห์  และอายุ 45 วันหลังกาบปลีเปิด เก็บได้สั้นท่ีสุดเพียง 2 สัปดาห์ 
(ตารางท่ี 1.1)   
การหายใจและการผลิตก๊าซเอทิลีน 

เม่ือพิจารณาอัตราการผลิตก๊าซเอทิลีนซึ่งเกี่ยวข้องกับการสุกและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหายใจของ
ผลผลิต พบว่า หลังเก็บรักษา 2 สัปดาห์ กรรมวิธีท่ีอายุ 40 และ 45 วันหลังกาบปลีเปิด มีอัตราการผลิตก๊าซท้ังสองสูงสุด (8.67 
และ 7.94 nL C2H4/Kg-hr และ 9.32 และ 9.96 mg CO2 /Kg-hr) (ตารางท่ี 1.2)  แสดงถึงแนวโน้มท่ีจะสุกและเก็บรักษาได้สั้นกว่า
กรรมวิธีอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับอายุการเก็บรักษาของกรรมวิธีท่ีอายุ 45 วันหลังกาบปลีเปิด เก็บรักษาได้เพียง 2 สัปดาห์ หลังการ
เก็บรักษาสัปดาห์ท่ี 4 กรรมวิธีท่ีอายุ 35 37 และ 40 วันหลังกาบปลีดเปิดมีอัตราการผลิตก๊าซเอทิลีนไม่แตกต่างกัน (0.49-0.59 
nL/Kg-hr ) แต่สูงกว่าท่ี 30 วันหลังกาบปลีเปิด (0.12 nL/Kg-hr) และการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่แตกต่างกัน (1.65-
2.33 mg/Kg-hr)  และเม่ือเก็บรักษาถึงสัปดาห์ท่ี 6 ซึ่งเหลือเพียงกรรมวิธีท่ีอายุ 30 33 และ 35 วันหลังกาบปลีเปิด พบว่าอัตราการ
ผลิตก๊าซท้ังสองชนิดไม่แตกต่างกัน (0.41-0.63 nL C2H4/Kg-hr และ 1.82-2.63 mg CO2 /Kg-hr) (ตารางท่ี 1.2) แต่มีเพียง



กรรมวิธีท่ีอายุ 30 วันหลังกาบปลีเปิดเท่านั้นท่ีเก็บรักษาได้นานท่ีสุด 8 สัปดาห์   จะเห็นได้ว่าท่ีอายุวันหลังกาบปลีเปิดยาวกว่า
จะมีอัตราการผลิตก๊าซเอทิลีนสูงกว่าซึ่งแสดงถึงแนวโน้มท่ีจะสุกเร็วกว่าและมีอายุเก็บรักษาสั้นกว่า ในขณะท่ีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อาจไม่แสดงผลแตกต่างกันชัดเจน  

ท้ังน้ีเนื่องจากความแก่ของผลกล้วยเป็นปัจจัยส าคัญต่ออายุการเก็บรักษา  ผลท่ีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า ดังเช่น อายุ 
30 วันหลังกาบปลีเปิด จะมีความแก่น้อยกว่า และมีอัตราการผลิตก๊าซเอทิลีนน้อยกว่า (0.17 nL/Kg-hr)  ส่งผลให้มีอายุการเก็บ
รักษาได้ยาวนานกว่า  ในขณะท่ีเม่ือผลกล้วยแก่เต็มท่ี ดังเช่น อายุ 45 วันหลังกาบปลีเปิด ซึ่งเป็นระยะท่ีกล้วยพร้อมท่ีจะสุก 
อัตราการผลิตก๊าซเอทิลีนเริ่มสูงขึ้น (7.94 nL/Kg-hr ) จึงเก็บรักษาได้เพียงระยะสั้น 
คุณภาพผลเมื่อสุก 

เม่ือตรวจสอบคุณภาพผลหลังการบ่มสุกหลังเก็บรักษาท่ีระยะเวลา 2 4 6 และ 8 สัปดาห์  โดยวัดปริมาณ Total soluble 
solids (TSS) ความแน่นเนื้อ และการชิม พบว่า ท่ีอายุ 30 วันหลังกาบปลีเปิด มีปริมาณ TSS ต่ าสุดเม่ือเทียบกับท่ีอายุอื่นๆในทุก
สัปดาห์ท่ีตรวจวัด (ตารางท่ี 1.4) แสดงว่าผลกล้วยไข่ท่ีอายุ 30 หลังกาบปลีเปิด ซึ่งอ่อนกว่าท่ีอายุอื่นๆอาจมีรสชาติหวานน้อย
กว่า ในขณะท่ีอายุ 35-45 วันหลังกาบปลีเปิดมีปริมาณ TSS สูงกว่าและไม่แตกต่างกัน  ท้ังน้ี เนื่องจากการเก็บเกี่ยวท่ีอายุน้อยท า
ให้ผลกล้วยมีการสะสมแป้งได้น้อยกว่า การสะสมแป้งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับปริมาณ TSS (r+0.956) (ชาติชาย, 2534) 
เม่ือน าผลมาบ่มสุกแป้งซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นน้ าตาลจึงมีน้อยกว่า ส่งผลให้มีความหวานน้อยกว่า  ส าหรับค่าความแน่นเนื้อมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.5 - 0.7 นิวตัน ซึ่งอยู่ในระดับปกติของกล้วย และไม่มีแนวโน้มท่ีชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธี (ตารางท่ี 
1.4)  ส่วนผลของการชิมไม่พบความผิดปกติในกลิ่นและรสชาติใดๆในทุกกรรมวิธี  

ดังน้ัน กรรมวิธีท่ีดีท่ีสุดท้ังในด้านอายุการเก็บรักษาและคุณภาพหลังการเก็บรักษา คือ ท่ีอายุ 35 วันหลังกาบปลีเปิด
เต็มท่ี ซึ่งมีเปอร์เซนต์ความแก่ของผลกล้วยส่วนใหญ่ท่ี 70%  สามารถเก็บรักษาในถุง PE ท่ี 13± 2 °C ได้นาน 6 สัปดาห์  โดยมี
คุณภาพด้านการรับประทานปกติและมีปริมาณ TSS ไม่แตกต่างจากกล้วยท่ีเก็บเกี่ยวท่ีเปอร์เซ็นต์ความแก่สูงกว่า  

  
การทดลองครัง้ที ่2 ป ี2556 
 จากการทดลองครั้งท่ี 1 ทราบอายุเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม (ฤดูฝน) ต่อการเก็บรักษากล้วยไข่ในถุง PE จึงท าการทดลอง
ต่อในครั้งท่ี 2 โดยเก็บผลผลิตในระยะดังกล่าวมาทดสอบกรรมวิธีต่างๆเพ่ือลดหรือชะลอการเกิดจุดกระและการเกิดโรคท่ีขั้ว
หวี โดยแบ่งการตรวจสอบผล 2 ระยะ คอื หลังการปฏิบัติตามกรรมวิธีบ่มและวางท่ีอุณหภูมิห้อง และหลังการปฏิบัติตาม
กรรมวิธีแล้วเก็บรักษาในถุง  PE ท่ี 13± 2 °C เป็นเวลา 4 สัปดาห์  
ผลการทดลองระยะที ่1: หลังการปฏิบัติตามกรรมวิธีบ่มและวางท่ีอุณหภูมิห้อง 

หลังจากกระตุ้นการสุกด้วยเอทิลีน 4 วัน สีผิวผลเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง ระยะการสุกอยู่ในระดับ 5-6 (ตารางท่ี 
2.1)   เริ่มพบการเกิดจุดกระในบางหวีซึ่งมีเพียงเล็กนอ้ยและเป็นจุดเล็กๆเท่าปลายเข็ม โดยกรรมวิธีจุ่มไคโตซานและกรรมวิธี
จุ่มน้ าร้อนสุกช้าสุด มีระยะสุกเฉลี่ย 5.4 และ 5.0 มีจ านวนหวีท่ีเกิดจุดกระน้อยสุด (คะแนนเฉลี่ยลักษณะจุดกระระหว่างไม่เกิด 
(1) และเกิดจุดเล็กเท่าปลายเข็ม (2) = 1.4 และ 1.5) และปริมาณจุดกระท่ีเกิดน้อยสุด (0.5) ในขณะท่ีกรรมวิธีจุ่มน้ าร้อนร่วมกับ
ไคโตซานมีจ านวนหวีท่ีเกิดจุดกระมากกว่า (2.0) และมีปริมาณจุดกระมากสุด (1.2)  แต่ท้ัง 3 กรรมวธิีนี้มีการเปลี่ยนสีผิวจาก
เขียวเป็นเหลืองไม่สม่ าเสมอกัน พบบางหวีและบางลูกท่ีสีผิวยังคงสีเขียวอยู่ ในขณะท่ีกรรมวิธีจุ่มสารกันรารว่มกับไคโตซาน
และจุ่มสารกันรา ผลกล้วยมีการเปลี่ยนสีผิวเป็นสีเหลืองสม่ าเสมอ ระยะสุกเฉลี่ย 5.3 และ 5.5 สุกเร็วกวา่กรรมวิธีท้ัง 3 ข้างต้น 
แต่การเกิดจุดกระพบเพียงบางหวี (1.5 และ 1.8) และปริมาณจุดกระอยู่ในล าดับกลาง (0.8) (ตารางท่ี 2.1)   เม่ือผ่านไป 5 วัน  ท้ัง 
3 กรรมวิธ ี ดังกล่าว ยังพบบางหวีและบางลูกสีผิวเป็นสีเขียวอยู่ท าให้ค่าเฉลี่ยระยะสุก (5.8-6.5) น้อยกว่ากรรมวิธีจุ่มสารกันรา
และสารกันราร่วมกับไคโตซาน (6.7-7.0)  โดยกรรมวธิีจุ่มน้ าร้อน ผลท่ีเปลี่ยนสีผิวเป็นสีเหลอืงแล้ว และเกิดจุดกระตั้งแต่วันท่ี 
4 มีการเปลี่ยนแปลงษณะของจุดกระอย่างรวดเร็วกว่ากรรมวิธีอื่นๆ คอื จุดกระขยายใหญ่ขึ้น กระจายไปท่ัวผิว และมีบางหวีท่ี



จุดกระเริ่มเช่ือมกัน (3.3)  แต่ปริมาณการเกิดยังเล็กน้อย (1.8)  ในขณะท่ีกรรมวิธีจุ่มไคโตซานเปลี่ยนแปลงช้าสุด ผลท่ีเปลี่ยนสี
ผิวเป็นสีเหลืองแล้วตั้งแตว่ันท่ี 4  ยังคงมีจุดกระขนาดเล็กเท่าปลายเข็ม (2.0) และมีปริมาณการเกิดน้อยสุด (1.3)  ส่วนกรรมวธิี
จุ่มน้ าร้อนร่วมกับไคโตซานมีปริมาณจุดกระมากสุด (2.3) และระหว่างกรรมวิธีจุ่มสารกันรากับจุ่มสารกันราร่วมกับไคโตซาน
ซึ่งมีการเปลี่ยนสีผิวสม่ าเสมอ พบว่ากรรมวิธีจุ่มสารกันรามีลักษณะและปริมาณการเกิดจุดกระ(ลักษณะ 2.5 และปริมาณ 1.5) 
น้อยกว่าจุ่มสารกันราร่วมกับไคโตซาน (ตารางท่ี 2.1)   เม่ือผ่านไป 6 วัน ระยะสุกเฉลี่ยอยู่ระดับ 7-8 ทุกกรรมวิธีเกิดจุดกระ
ขนาดใหญ่ขึ้น กระจายท่ัวผล และบางหวีจุดกระเช่ือมกันจมลงในเปลือก  โดยพบว่ากรรมวิธีจุ่มไคโตซานมีความรุนแรงของ
ลักษณะการเกิดจุดกระน้อยสุด (3.5) แต่เกิดในปริมาณค่อนข้างมาก (4.0) ในขณะท่ีกรรมวิธีจุ่มน้ าร้อนมีความรุนแรงรองลงมา 
(3.7) และปริมาณจุดกระน้อยสุด (3.5)  ส่วนกรรมวิธจีุ่มสารกันราร่วมกับไคโตซานมีความรุนแรงของลักษณะการเกิดจุดกระ
สูงสุด (4.0) คอื ทุกหวีมีจุดกระขนาดใหญ่เช่ือมกันและจมลงในเปลือก และปริมาณจุดกระก็สูงสุดเช่นกัน (4.5) ในขณะท่ี
กรรมวิธีจุ่มสารกันราซึ่งมีระยะสุกเฉลี่ยสูงสุด 6.7 แต่มีลักษณะและปริมาณการเกิดจุดกระน้อยใกล้เคียงกับกรรมวิธีจุ่มน้ าร้อน 
(ลักษณะ 3.7 และปริมาณ 3.8) (ตารางท่ี 2.1) 

เม่ือพิจารณาการเกิดโรคท่ีขั้วหว ีพบว่า การเกิดโรคมีผลแตกต่างท่ีชัดเจน โดยกรรมวิธีจุ่มไคโตซาน เกิดเช้ือราท่ีขั้วหวี
มากท่ีสุดและเพ่ิมขึ้นจากวันท่ี 0 ถึง 2 อย่างชัดเจน รองลงมาคือกรรมวิธีท่ี 4 จุ่มน้ าร้อนและไคโตซาน ในขณะท่ีกรรมวิธีท่ี 2 จุ่ม
น้ าร้อน เกิดเช้ือรานอ้ยท่ีสุดแต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีจุ่มสารกันราและจุ่มสารกันราร่วมกับไคโตซาน (ตารางท่ี 2.1) ดังน้ัน เม่ือ
พิจารณาผลในการชะลอการเกิดจุดกระและการเกิดโรคร่วมกัน รวมท้ังความสม่ าเสมอในการสุก (เปลี่ยนสีผิวสม่ าเสมอ) 
กรรมวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ กรรมวิธจีุ่มสารกันรา   
ผลการทดลองในระยะที ่2: หลังการปฏิบัติตามกรรมวิธีแล้วเก็บรักษาในถุง  PE ท่ี 13± 2 °C เป็นเวลา 4 สัปดาห์จึงน ามาบ่ม 

ผลปรากฎว่า กรรมวิธีจุ่มสารกันราและเก็บรักษาในถุง PE เจาะรู (ควบคุม) ผลกล้วยไม่สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 4 
สัปดาห์โดยพบสีผิวผลเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเม่ือน ามาตรวจสอบในสัปดาห์ท่ี 4 ระยะสกุเฉลี่ย 6.2  ซึ่งผลกล้วยมีการเกิดจุด
กระขนาดเล็กเท่าปลายเข็มบางหวี (1.8) และมีปริมาณจุดกระต่ า (0.6) การเกิดโรคท่ีขั้วหวีเฉลี่ย 22.8 % ของพ้ืนท่ีขั้วหวี (ตาราง
ท่ี 2.2) ในขณะท่ีกรรมวิธีอื่นๆท่ีเก็บรักษาในถุง PE (ไม่เจาะรู) สามารถเก็บรักษาได้ถึง 4 สัปดาห์ เม่ือน ามาบ่มสุกและตรวจสอบ
การเกิดจุดกระและการเกิดโรค พบว่า ระยะการสกุและลักษณะการเกิดจุดกระโดยรวมเป็นท านองเดียวกับการทดลองระยะท่ี 1 
คือ สีผิวผลเป็นสีเหลืองหลังจากกระตุ้นการสุกดว้ยเอทิลีน 4 วัน ระยะสุกเฉลี่ย 5.4-6.8  (ตารางท่ี 2.2)  พบบางหวีเริ่มเกิดจุดกระ
ขนาดเล็กเท่าปลายเข็ม (คะแนน 2) และปริมาณจุดกระน้อย  หลังจากบ่ม 5 วัน ระยะสุกเฉลี่ย 6.0-6.9 จุดกระเกิดในทุกหวีโดย
บางหวียังมีจุดกระขนาดเล็ก (คะแนน 2)  และบางหวจีุดกระเริ่มขยายใหญ่ขึ้น กระจายท่ัวผล (คะแนน 3) ปริมาณจุดกระเพ่ิม
ขึ้นอยู่ระหว่าง 21-60% ของพ้ืนท่ี และหลังจากบ่ม 6 วัน ระยะสุกเฉลี่ยสูงขึ้นเป็น 6.8-7.3 ทุกหวีเกิดจุดกระขยายใหญ่ขึ้น 
แยกกัน กระจายท่ัวผล (คะแนน 3)  และบางหวจีุดกระขยายขนาดและเชื่อมกันจมลงในเปลือก (คะแนน 4)  ส่วนปริมาณจุดกระ
เพ่ิมขึ้นอยู่ระหว่าง 41-80% ของพ้ืนท่ี (ตารางท่ี 2.2)  แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละกรรมวิธีมีจ านวนหวีท่ีเปลี่ยนแปลงแต่ละระยะ
ของจุดกระ และปริมาณจุดกระแตกต่างกัน นอกจากนี ้ พบการเปลี่ยนสีผิวไม่สม่ าเสมอในกรรมวิธีจุ่มน้ าร้อนเช่นเดียวกับการ
ทดลองระยะท่ี 1 ท าให้ค่าเฉลี่ยระยะสุกต่ าสุด  ในขณะท่ีกรรมวิธีอื่นๆการเปลี่ยนสีผิวเป็นสีเหลืองสม่ าเสมอ  เม่ือพิจารณาค่า
คะแนนเฉลี่ยลักษณะและปริมาณการเกิดจุดกระ พบว่า ช่วงวันท่ี 4-5 หลังจากบ่ม กรรมวิธีจุ่มน้ าร้อนร่วมกับไคโตซานมีการเกิด
จุดกระน้อยท่ีสุดท้ังลักษณะและปริมาณ (ลักษณะ 1.3 และ 2.5 และปริมาณ 0.3 และ 1.9) แต่กลับเพ่ิมสูงขึ้นเป็นอันดับสองใน
การเกิดจุดกระในวันท่ี 6 (ลักษณะ 3.9 และปริมาณ 3.7) รองจากกรรมวธิีจุ่มไคโตซาน (ลักษณะ 4.0 และปริมาณ 4.1)  ซึ่งเป็น
กรรมวิธีท่ีเกิดจุดกระสูงท่ีสุดตั้งแต่วันท่ี 5 (ลักษณะ 2.8 และปริมาณ 2.5) ส าหรับกรรมวิธีจุ่มน้ าร้อนเกิดจุดกระในล าดับกลางใน
วันท่ี 4-5 (ลักษณะ 1.6 และ 2.5 และปริมาณ 0.8 และ 2.1) และน้อยท่ีสุดในวันท่ี  6 (ลักษณะ 3.3 และปริมาณ 3.1) เม่ือเทียบกับ
กรรมวิธีอื่นๆ ท้ังน้ีเนือ่งจากมีบางหวีและบางผลเพ่ิงเปลี่ยนสีผิวเป็นสีเหลือง (ระยะการสกุ 6) ในวันท่ี 6 ซึง่การเกิดจุดกระมี



เพียงเล็กน้อย  ส่วนกรรมวิธจีุ่มสารกันราร่วมกับไคโตซาน เกิดจุดกระสูงกว่ากรรมวิธีอื่นๆในวันท่ี 4 (ลักษณะ 2.0 และปริมาณ 
0.7) แต่เกิดน้อยเป็นล าดับสองในวันท่ี 5 (ลักษณะ 2.6 และปริมาณ 1.9) และ 6 (ลักษณะ 3.5 และปริมาณ 3.0) (ตารางท่ี 2.1)   

เม่ือพิจารณาการเกิดโรคท่ีขั้วหว ีพบความแตกต่างท่ีชัดเจนระหว่างกรรมวิธี คือ กรรมวิธีจุ่มน้ าร้อน เกิดเช้ือราท่ีขั้วหวี
มากท่ีสุดตั้งแต่วันท่ี 4-6 (52.0-88.2%) ตามด้วยกรรมวิธีจุ่มไคโตซาน (50.0-71.0%) กรรมวิธีจุ่มน้ าร้อนร่วมกับไคโตซาน (43.8-
62.7%) ในขณะท่ีกรรมวิธีจุ่มสารกันราร่วมกับไคโตซานเกิดต่ าท่ีสุด (21.7-37.1%) (ตารางท่ี 2.2) ดังน้ัน เม่ือพิจารณาผลในการ
ลดการเกิดจุดกระร่วมกับการเกิดโรค และการสุกโดยเปลี่ยนสีผิวอย่างสม่ าเสมอ กรรมวธิีท่ีเหมาะสม คือ กรรมวิธีจุ่มสารกันรา
ร่วมกับไคโตซาน  
 จากการทดลองท้ังสองสว่นจะสังเกตุได้ว่า การจุ่มน้ าร้อน มีผลให้การเปลี่ยนสีผิวจากเขียวเป็นเหลอืงไม่สม่ าเสมอ อัน
เป็นความผิดปกติทางกายภาพ ซึ่งพบเช่นเดียวกับ Marrero and Paull (1998) พบการสุกท่ีไม่สม่ าเสมอ คือ การเปลี่ยนสีผิวผล
กล้วยจากเขียวเป็นเหลอืง (degreening) เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ เม่ือจุ่มกล้วยในน้ าร้อน 52 °C นาน 30 นาที  นอกจากนี้ การจุ่มน้ า
ร้อนไม่สามารถชะลอการเกิดจุดกระได้ สังเกตจุากผลท่ีสุกก่อนมีการเกิดจุดกระและเปลี่ยนแปลงลักษณะอย่างรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดีในระยะสั้น คือ ในสภาพบ่มทันทีโดยไม่เก็บรักษา แต่เม่ือเก็บรักษานาน 4 สัปดาห์ 
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคต่ าสุดจึงพบการเกิดโรคสูงสุด ในทางกลับกันการใช้สารกันราสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรค
ได้ในระยะยาวกว่า คอื ป้องกันได้ดีท้ังในสภาพบ่มทันทีโดยไม่เก็บรักษา และหลังเก็บรักษานาน 4 สัปดาห์ ช่วยชะลอการเกิด
จุดกระไดด้ี และผลกล้วยสกุสม่ าเสมอ แต่อย่างไรก็ตามช่วงหลังการเก็บรักษา กรรมวิธีจุ่มสารกันราเก็บรักษาในถุง PE เจาะร ู
ซึ่งไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน 4 สัปดาห์จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลได้ แต่มีแนวโน้มท่ีจะได้ผลดีท่ีสุดหากเก็บรักษาในถุง 
PE ไม่เจาะรู  ส าหรับการจุ่มไคโตซาน มีผลต่อการสุกไม่สม่ าเสมอในสภาพบ่มทันทีโดยไม่เก็บรักษาเช่นกัน แต่ไม่พบหลังการ
เก็บรักษา จึงอาจเป็นได้ว่าในสภาพบ่มทันทีโดยไม่เก็บรักษา ไคโตซานซึ่งมีคุณสมบัติเคลือบผิว ช่วยป้องกันการซึมผ่านของ
ก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ผล จึงช่วยควบคุมการหายใจของผลกล้วยท าให้ผลสุกช้า แต่การเคลอืบอาจไม่สม่ าเสมอจงึท าให้การสุกไม่
สม่ าเสมอ แต่หลังการเก็บรักษาประสิทธิภาพในการควบคุมดังกล่าวลดลง ผลกลว้ยจึงสุกพร้อมกันปกติ  นอกจากนี้ การจุ่มไค
โตซานไม่สามารถชะลอการเกิดจุดกระได้ และประสิทธิภาพในการควบคุมการเกิดโรคก็ต่ าด้วยเช่นกัน ส าหรบัการใช้กรรมวิธี
จุ่มน้ าร้อนหรือสารกันราร่วมกับไคโตซาน  ประสิทธิภาพในการลดจุดกระและการเกิดโรคจะถูกเฉลี่ยอยู่ในระดับกลาง   
 
สรปุผลการทดลองและค าแนะน า 
 การเก็บเกี่ยวกล้วยไข่ท่ีอายุวันหลังกาบปลีเปิดเต็มท่ีต่างๆกัน มีผลต่ออายุการเก็บรักษาในถุง PE อุณหภูมิ 13± 2 °C 
ได้ต่างกัน โดยอายุเก็บเกี่ยวน้อยกว่าซึ่งมีความแก่ของผลกล้วยน้อยกว่าจะสามารถเก็บรักษาได้นานกว่า  ดังเช่น ท่ีอายุ 30 วัน
หลังกาบปลีเปิด ผลกล้วยส่วนใหญ่มีความแก่ 60% เก็บรักษาได้นาน 8 สัปดาห์ ในขณะท่ีอายุ 45 วันหลังกาบปลีเปิด ผลกล้วยมี
ความแก่ 100% เก็บรักษาได้เพียง 2 สัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาคุณภาพหลังบ่มสุก อายุเก็บเกี่ยวน้อยท่ี 30 วัน มี
ปริมาณ TSS ต่ าสุด ซึ่งอาจมีความหวานต่ าสุด ดังน้ัน เม่ือพิจารณาอายุการเก็บรักษาและคุณภาพหลังการเก็บรักษาร่วมกัน อายุ
การเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 35 วันหลังกาบปลีเปิดเต็มท่ี มีเปอร์เซ็นต์ความแก่ของผลกล้วยส่วนใหญ่ท่ี 70%  สามารถเก็บ
รักษาได้นาน 6 สัปดาห์  มีคุณภาพด้านการรับประทานปกติและมีปริมาณ TSS ไม่แตกต่างจากกล้วยท่ีเก็บเกี่ยวท่ีอายุมากกว่า 
หรือหากส่งออกท่ีระยะทางไม่ไกล เช่น จีน ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 สัปดาห์ ก็อาจเก็บเกี่ยวท่ีอายุ 37 วันหลังกาบปลีเปิด 
ซึ่งผลกล้วยส่วนใหญ่มีความแก่ 70% เช่นกัน สามารถเก็บรักษาได้นาน 4 สัปดาห์ และคุณภาพด้านการรับประทานปกติ 
 เม่ือน ากล้วยท่ีเก็บเกี่ยวอายุ 35 วันหลังกาบปลีเปิดมาทดสอบกรรมวิธีลดการเกิดจุดกระและการเกิดโรคในสภาพบ่ม
สุกและไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง (ไม่เก็บรักษา) และหลังการเก็บรักษาในถุง PE ท่ี 13± 2 °C นาน 4 สัปดาห์แล้วจึงน ามาบ่มสุก 
กรรมวิธีท่ีดีท่ีสุดส าหรับบ่มทันทีไม่เก็บรักษา คือ การจุ่มสารกันรา และกรรมวิธีท่ีดีท่ีสุดส าหรับบ่มหลังการเก็บรักษา คือ การ
จุ่มสารกันราร่วมกับไคโตซาน 



ค าแนะน า 
 การเก็บเกี่ยวกล้วยไข่เพ่ือการส่งออก สามารถเก็บเกี่ยวท่ีอายุ 35-37 วันหลังกาบปลีเปิดเต็มท่ี (ฤดูฝน)  ซึ่งผลกล้วยจะมี
ความแก่ประมาณ 70% สามารถเก็บรักษาในถุง PE ท่ี 13± 2 °C ได้นาน 4-6 สัปดาห์ คุณภาพหลังการเก็บรักษาและรสชาติปกติ  
และหากจุ่มสารกันรา 250 ppm ร่วมกับจุ่มไคโตซาน 0.5% ร่วมด้วยก่อนบรรจุในถุง PEแล้วเก็บรักษา  จะสามารถช่วยชะลอ
การเกิดจุดกระและการเกิดโรคท่ีขั้วหวีได้  แต่ส าหรับการวางขายในประเทศซึ่งไม่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิเย็น สามารถน า
กล้วยไข่จุ่มสารกันรา 250 ppm เพ่ือช่วยชะลอการเกิดจุดกระและการเกิดโรคท่ีขั้วหวีได้ 
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การทดลองครัง้ที ่1 ป ี2555 
 
ตารางที ่1.1 จ านวนหว ี(%) ท่ีสามารถเก็บรักษาได้ของกล้วยไข่ท่ีอายุต่างๆหลังกาบปลีเปิดเต็มท่ี หลังการเก็บรกัษาท่ี 13 ± 2 °C 
เป็นเวลา 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห ์

อายุหลังกาบปลีเปิด  
(วัน) 

จ านวนหวี (%)  

ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 
2 4 6 8 

30 100.0 100.0 100.0 88.9 
33 100.0 100.0 71.4 42.9 
35 100.0 90.0 70.0 50.0 
37 100.0 80.0 50.0 20.0 
40 100.0 75.0 50.0 25.0 
45 78.6 14.3 7.1 0.0 

 
 
ตารางที ่1.2 อัตราการผลิตก๊าซเอทิลีน (C2H4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของกล้วยไข่ท่ีอายุต่างๆหลังกาบปลีเปิด
เต็มท่ี หลังการเก็บรักษาท่ี 13 ± 2 °C เป็นเวลา 2, 4 และ 6 สัปดาห์ 

อายุหลังกาบปลีเปิด 
(วัน) 

C2H4 (nL/Kg-hr)  CO2 (mg/Kg-hr) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 

2 4 6 2 4 6 
30 0.17 b 0.12  b 0.59 a 1.88 c 1.95 a 2.10 a 
33 1.00 b 0.40 ab 0.63 a 2.06 c 2.26 a 2.63 a 
35 1.25 b 0.50  a 0.41 a 3.23 c 1.91 a 1.82 a 
37 1.17 b 0.49  a  - 4.94 b 2.33 a  - 
40 8.67 a 0.59  a  - 9.32 a 1.65 a  - 
45 7.94 a  -1  - 9.96 a  -  - 

C.V. (%) 28.63 33.26 26.95 16.65 17.72 20.07 
ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรเดียวกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยวธิี DMRT 

              1 กล้วยหมดอาย ุ
  



ตารางที ่1.3 ปริมาณ Total soluble solids (TSS) และค่าความแน่นเนื้อหลังบ่มสุกของกล้วยไข่ท่ีอายุต่างๆ หลังกาบปลีเปิดเต็มท่ี 
หลังการเก็บรักษาท่ี 13 ± 2 °C เป็นเวลา 2, 4, 6 และ 8 สปัดาห์ 
อายุหลังกาบ
ปลีเปิด  
(วัน) 

TSS (%) ความแน่นเนื้อ (N) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 

2 4 6 8 2 4 6 8 
30 21.40 b 22.00  b 22.43 b 23.7 0.608 ab 0.735  a 0.592 b 0.617 
33 23.47 a 23.72  a 22.35 b  - 0.623  a 0.588  b 0.556 c  - 
35 23.32 a 23.00 ab 24.37 a  - 0.545 bc 0.556  b 0.650 a  - 
37 24.57 a 23.70  a  -  - 0.598 ab 0.642 ab  -  - 
40 24.17 a 23.67  a  -  - 0.508  c 0.608  b  -  - 
45 23.87 a  -1  -  - 0.527  c  -  -  - 

C.V. (%) 4.70 4.64 4.26   9.04 14.56 3.50   
ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยอักษรเดียวกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยวธิี DMRT 
1 กล้วยหมดอาย ุ
 
  



การทดลองครัง้ที ่2 ป ี2556 
ตารางที ่2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยของการเกิดจุดกระและการเกิดโรคท่ีขั้วหวีท่ีกรรมวิธีต่างๆหลังการบ่มสุกด้วยเอทิลนี  

กรรมวธิ ี
หลงับม่
สกุ (วนั) 

ระยะสกุ 1 
การเกดิจดุกระ การเกดิโรคทีข่ัว้หวี 4 

ลกัษณะ2 ปริมาณ 3 คะแนน พื้นที ่(%) 

1. สารกันรา 250 ppm (ควบคุม) 4 6.5 1.8 0.8 1.7 10.0 a 

2. จุ่มน้ าร้อน   5.0 1.5 0.5 1.0 0.0  a 

3. จุ่มไคโตซาน 0.5%   5.4 1.4 0.5 2.3 27.5 a 

4. จุ่มน้ าร้อน + จุ่มไคโตซาน 0.5%   5.7 2.0 1.2 2.0 12.7 a 

5. สารกันรา 250 ppm + จุ่มไคโตซาน 0.5%   6.3 1.5 0.8 2.0 10.0 a 

1. สารกันรา 250 ppm (ควบคุม) 5 6.7 2.5 1.5 2.2 14.2  b 

2. จุ่มน้ าร้อน   5.8 3.3 1.8 1.5 1.8   a 

3. จุ่มไคโตซาน 0.5%   6.1 2.0 1.3 2.5 30.8 c 

4. จุ่มน้ าร้อน + จุ่มไคโตซาน 0.5%   6.5 2.5 2.3 2.2 19.2 bc 

5. สารกันรา 250 ppm + จุ่มไคโตซาน 0.5%   7.0 2.8 2.3 2.0 8.3 ab 

1. สารกันรา 250 ppm (ควบคุม) 6 7.7 3.7 3.8 2.2 13.3  a 

2. จุ่มน้ าร้อน   7.1 3.7 3.5 2.0 13.3  a 

3. จุ่มไคโตซาน 0.5%   6.9 3.5 4.0 3.2 40.0  b 

4. จุ่มน้ าร้อน + จุ่มไคโตซาน 0.5%   7.3 3.8 3.8 2.5 27.5 ab 

5. สารกันรา 250 ppm + จุ่มไคโตซาน 0.5%   7.5 4.0 4.5 2.2 16.7  a 
ค่าเฉลี่ยพื้นท่ีการเกิดโรคที่จ านวนวนัหลังสุกวันเดียวกันตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยวิธี 
DMRT 
1 ระยะการสุกของกล้วยไข่ ท่ีมา: Lam et al., 1983 
1= green  2= trace of yellow  3= more green than yellow  4= more yellow than green 
5= yellow with green tip    6= full yellow      7= yellow with lightly flecked with brown         8= yellow with increasing brown area 
2 ลักษณะการเกิดจุดกระ ท่ีมา: Ketsa, 2000 
1 = ผิวเหลืองและไม่มีจุดกระ 
2 = ผิวเหลืองขึ้นและปรากฏจุดกระสีน้ าตาลขนาดเลก็คลา้ยจุดปลายเข็ม 
3 = จุดกระสีน้ าตาลกระจายท่ัวผิวและมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยจุดกระยังกระจายแยกกัน 
4 = จุดกระมีขนาดใหญ่ขึ้นและจุดกระเริ่มรวมกัน สีด าขึ้น และจุดกระจมในเปลือก  
3 ปริมาณการเกิดจุดกระ  
1 = น้อยมาก 1-20% ของพื้นท่ี  2 = น้อย 21-40% ของพื้นท่ี  3 = ปานกลาง 41-60% ของพื้นท่ี  
4 = มาก 61-80% ของพื้นท่ี  5 = มากท่ีสุด 81-100% ของพื้นท่ี 
4 ค่าคะแนนการเกิดโรค ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Ramma et al., 1999 
1 = ไม่เกิดโรค   2 = เกิดเช้ือรา 1-25% ของพื้นท่ี 3 = เกิดเช้ือรา 26-50% ของพื้นท่ี 
4 = เกิดเช้ือรา 51-75% ของพื้นท่ี 5 = เกิดเช้ือรา 76-100% ของพื้นท่ี 



ตารางที ่2.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยของการเกิดจุดกระและการเกิดโรคท่ีขั้วหวีท่ีกรรมวิธีต่างๆ หลังการเก็บรักษาในถุง PE ท่ีอุณหภูมิ 
13± 2 °C เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และบ่มสุกด้วยเอทิลีน 

กรรมวธิ ี
หลงับม่
สกุ (วัน) 

ระยะสกุ 1 
การเกดิจดุกระ การเกดิโรคทีข่ัว้หวี 4 

ลกัษณะ2 ปริมาณ 3 คะแนน พื้นที ่(%) 

1. PE เจาะรู + สารกันรา 250 ppm (ควบคุม) 4 6.25 1.85 0.65 2.35 22.85 

2. PE + จุ่มน้ าร้อน   5.4 1.6 0.8 3.6 52.0  b 

3. PE + จุ่มไคโตซาน 0.5%   6.8 1.4 0.4 3.3 50.6  b 

4. PE + จุ่มน้ าร้อน + จุ่มไคโตซาน 0.5%   6.7 1.3 0.3 3.3 43.8 ab 

5. PE + สารกันรา 250 ppm + จุ่มไคโตซาน 0.5%   6.0 2.0 0.7 2.2 21.7  a 

1. PE เจาะรู + สารกันรา 250 ppm (ควบคุม) 5          

2. PE + จุ่มน้ าร้อน   6.0 2.5 2.1 4.3 73.2  b 

3. PE + จุ่มไคโตซาน 0.5%   6.9 2.8 2.5 3.8 60.5  b 

4. PE + จุ่มน้ าร้อน + จุ่มไคโตซาน 0.5%   6.7 2.5 1.9 3.3 47.4 ab 

5. PE + สารกันรา 250 ppm + จุ่มไคโตซาน 0.5%   6.7 2.6 1.9 2.8 30.0  a 

1. PE เจาะรู + สารกันรา 250 ppm (ควบคุม) 6          

2. PE + จุ่มน้ าร้อน   6.8 3.3 3.1 4.7 88.2 b 

3. PE + จุ่มไคโตซาน 0.5%   7.2 4.0 4.1 4.2 71.0 b 

4. PE + จุ่มน้ าร้อน + จุ่มไคโตซาน 0.5%   7.0 3.9 3.7 3.8 62.7 b 

5. PE + สารกันรา 250 ppm + จุ่มไคโตซาน 0.5%   7.3 3.5 3.0 3.1 37.1 a 
ค่าเฉลี่ยพื้นท่ีการเกิดโรคที่จ านวนวนัหลังสุกวันเดียวกันตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยวิธี 
DMRT 
1 ระยะการสุกของกล้วยไข่ ท่ีมา: Lam et al., 1983 
1= green  2= trace of yellow  3= more green than yellow  4= more yellow than green 
5= yellow with green tip    6= full yellow      7= yellow with lightly flecked with brown         8= yellow with increasing brown area 
2 ลักษณะการเกิดจุดกระ ท่ีมา: Ketsa, 2000 
1 = ผิวเหลืองและไม่มีจุดกระ 
2 = ผิวเหลืองขึ้นและปรากฏจุดกระสีน้ าตาลขนาดเลก็คลา้ยจุดปลายเข็ม 
3 = จุดกระสีน้ าตาลกระจายท่ัวผิวและมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยจุดกระยังกระจายแยกกัน 
4 = จุดกระมีขนาดใหญ่ขึ้นและจุดกระเริ่มรวมกัน สีด าขึ้น และจุดกระจมในเปลือก  
3 ปริมาณการเกิดจุดกระ  
1 = น้อยมาก 1-20% ของพื้นท่ี  2 = น้อย 21-40% ของพื้นท่ี  3 = ปานกลาง 41-60% ของพื้นท่ี  
4 = มาก 61-80% ของพื้นท่ี  5 = มากท่ีสุด 81-100% ของพื้นท่ี 
4 ค่าคะแนนการเกิดโรค ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Ramma et. al., 1999 
1 = ไม่เกิดโรค   2 = เกิดเช้ือรา 1-25% ของพื้นท่ี 3 = เกิดเช้ือรา 26-50% ของพื้นท่ี 
4 = เกิดเช้ือรา 51-75% ของพื้นท่ี 5 = เกิดเช้ือรา 76-100% ของพื้นท่ี 
5 ค่าคะแนนหลังจากน าออกจากการเก็บรักษา ซึ่งพบว่าสุกกอ่นได้รับการบ่ม 


