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การผลิตกล้วยน ้าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 
The production of dried Musa sapientum Linn.  

by microwave combine with hot air 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อท าการอบกล้วยน้ าว้าด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนซึ่งมีลักษณะของผลิตภัณฑ์
คล้ายกับกล้วยฉาบแต่ไม่ใช้น้ ามันในกระบวนการผลิต โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD ท าการศึกษา 3 ปัจจัย คือ 
ระดับพลังงานไมโครเวฟท่ี 400 และ 480 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60และ 70 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการอบ 
30 และ 40 นาที และใช้การอบกล้วยแบบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง เป็นตัวอย่าง
ควบคุม เมื่อวัดคุณภาพด้านสี เนื้อสัมผัส ร้อยละความช้ืนและ aw พบว่า ที่สภาวะพลังงานไมโครเวฟ อุณหภูมิลม
ร้อนต่ าคือท่ี 400 วัตต์ และ 60 องศาเซลเซียส ตามล าดับ และเวลาในการอบน้อย คือที่ 30 นาที จะให้ผลิตภัณฑ์ที่
ขาวออกเหลือง มีเนื้อสัมผัสด้านความเปราะและความแข็งน้อยกว่า และที่สภาวะพลังงานไมโครเวฟ อุณหภูมิลม
ร้อนสูง ร่วมกับการใช้เวลาในการอบมากกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีคล้ า มีความเปราะและความแข็งมากกว่า และมี
ความช้ืนและ aw มีค่าต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับกล้วยน้ าว้าที่อบด้วยตู้อบลมร้อนซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีคล้ า ความช้ืน
และ aw สูง มีแนวโน้มค่าความแข็งและความเปราะมากกว่ากล้วยน้ าว้าที่อบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน เมื่อน า
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบท่ีเลือกมาจากกล้วยอบที่มีคุณภาพด้านสี เนื้อสัมผัส ความช้ืนและค่า aw ที่ดีที่สุดจ านวน 4 การ
ทดลอง มาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบ
โดยรวม พบว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบกล้วยน้ าว้าอบ ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม ทีส่ภาวะพลังงานไมโครเวฟ 480 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที มากที่สุดโดยได้
คะแนนระหว่าง 6.00 – 6.80 ซึ่งเป็นคะแนนความชอบเล็กน้อย ดังนั้นสภาวะที่ดีในการอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลม
ร้อนคือพลังงานไมโครเวฟ 480 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส และเวลาในการอบ 30 นาที 
ค้าส้าคัญ: ไมโครเวฟ / ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน / เนื้อสัมผัส / กล้วยอบ / กล้วยน้ าว้า 
 

Abstract 
 This research aims to make dried bananas by microwaves combine with hot air. 
Product appearance is similar to banana chips, but without of oil in the production process. 
The experimental design was CRD studied three factors: the level of microwave energy at 400 
and 480 watts, hot air temperature at 60 and 70 degrees Celsius, and the times of process 30 
and 40 minutes. The baking banana with hot air at a temperature of 60°C for 4 hours, for 
control samples. When, measuring the quality of the color, texture, moisture and aw with the 
microwave power at low hot air temperature of 60°C and 400 watts, respectively, and the 
process time is 30 minutes. It provides products that are yellowish white with a delicate 
texture and less hardness. The state of microwave power at high hot air temperature when 
used for a longer time of baking, the product will have a darker color. It will be more brittle 
and stiff, moisture and aw are low. Compared with dried bananas with a hot air oven, which 
produces a dark product, with high moisture and aw, likely hardness and brittleness more 
than bananas in a microwave with hot air. Products are selected from dried bananas with a 
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quality of color, texture, moisture, and aw being the best of the four experiments tested for 
the quality of sensory appearance, color, flavor, taste, texture and overall likability. The 
panelists rate the liking of a taste of the dried banana for flavor, texture and overall likability. 
The microwave power at 480 watts and air temperature at 60 degrees Celsius for 30 minutes, 
most scored between 6.00 and 6.80 which are slightly different scores. The best conditions in 
the microwave oven with hot air is microwave power at 480 watts at 60°C air temperature 
and drying time of 30 minutes. 
Keywords: Microwave / Microwaves combine with hot air / Dried Musa sapientum Linn. 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

กล้วยน้ าว้า (Musa sapientum Linn.) เป็นผลไม้เขตเมืองร้อนที่นิยมปลูกและรับประทานกันมากในทุก
ภาคของประเทศไทย ท าให้มีผลผลิตเป็นจ านวนมากกล้วยน้ าว้าจึงมีราคาถูกโดยกล้วยน้ าว้ามีคุณค่าทางโภชนาการ
ประกอบด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินซี  และใยอาหาร โดย
วิตามินซี เหล็ก ฟอสฟอรัส และน้ าตาลจะอยู่ในกล้วยน้ าว้ามากกว่ากล้วยชนิดอื่น นอกจากรับประทานสดแล้วยังมี
การน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขนมกล้วย กล้วยทอด กล้วยบวชชี กล้วยตาก กล้วยฉาบ และกล้วยกวน 
เป็นต้น ซึ่งการแปรรูปกล้วยน้ าว้าท ารายได้ให้กับผู้ผลิตและจ าหน่ายมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการส่งออกไปขายยัง
ต่างประเทศ (สุริยา อติวิทยาภรณ์ ,2551, หน้า 6) ซึ่งการแปรรูปกล้วยน้ าว้าที่นิยมมากคือการท าเป็นกล้วยฉาบ
โดยทั่วไปการแปรรูปกล้วยฉาบมีการใช้น้ ามันเก่า ผสมเครื่องปรุง เช่น น้ าตาล เครื่องปรุงรสต่างๆ ซึ่งอาจท าให้มีผล
ต่อสุขภาพ ดังนั้นนักวิจัยต้องการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยใช้เทคนิคใหม่คือไมโครเวฟซึ่งเป็นการใช้
พลังงานในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยอาหารที่มีความช้ืนจะดูดซับพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดี (Cheng 
et al., 2006 อ้างโดย นันทวัน เทิดไทย, 2554, หน้า 2) ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณความช้ืนใน
อาหาร ความหนาของแผ่นอาหาร อุณหภูมิ ค่าความร้อนจ าเพาะอาหาร ความถี่และความเข้มของคลื่น และรูปแบบ
ของอาหาร เป็นต้น รวมถึงสมบัติไดอิเล็กตริก คือ สมบัติที่แสดงถึงความสามารถในการท าให้เกิดความร้อนขึ้น
ภายในวัสดุ ด้วยคลื่นไมโครเวฟ น้ าและเกลือแร่ที่อยู่ในอาหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญท าให้อาหารแทบทุกชนิดมีสมบัติ
เป็นไดอิเล็กตริก แต่มีความสามารถในการดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ แตกต่างกันโดยขึ้ นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญคือ
องค์ประกอบทางเคมีลักษณะทางกายภาพ อุณหภูมิของอาหารและระดับของความถี่ของคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งสมบัติ
ไดอิเล็กตริกของอาหารสามารถแสดงค่าตัวเลข  3 ค่า คือ ค่าคงท่ีไดอิเล็กตริกแฟกเตอร์การสูญเสียไดอิเล็กตริก และ 
Loss Tangent หรือแฟกเตอร์การกระจาย (Dissipation Factor, K’) (สุวิทย์ แพงกันยา, 2553, หน้า 14-15) เมื่อ
อาหารได้รับคลื่นไมโครเวฟจะเปลี่ยนเป็นความร้อนท าให้อาหารร้อนทั่วถึงทั้งช้ินอย่างรวดเร็ว โดยไม่ท าให้ผิวหน้า
ร้อนเกินไปและสามารถแทรกผ่านเข้าไปในอาหารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทั้งนี้น้ าในอาหารก็จะสามารถดูดซับ
พลังงานความร้อนท าให้เกิดความร้อนและก่อให้เกิดการระเหยได้อย่างรวดเร็ว (Drouzas & Schubert, 1996 อ้าง
โดย สุริยา อติวิทยาภรณ์, 2551, หน้า 2) และการดูดกลืนของคลื่น (Absorption) คลื่นไมโครเวฟ สามารถดูดกลืน
ได้โดยอาหาร น้ า หรือ วัตถุที่มีส่วนประกอบของน้ าอยู่ ซึ่งจะส่งผลท าให้ก าลังงานของคลื่นไมโครเวฟลดลงไป และ
จะเปลี่ยนสภาพจากพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนท าให้เกิดความร้อนขึ้นในวัสดุนั้น  (พฤทธิ์ 
เนตรสว่าง, 2552, หน้า 12) จากการที่ไมโครเวฟให้ความร้อนแบบทันทีทันใด และการให้พลังงานแบบสูงมาก อาจ
ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความเสียหายได้จึงมีการพัฒนาปรับปรุงการใช้ไมโครเวฟร่วมกับเทคนิคอื่นๆ เช่น ร่วมกับลมร้อน 
หรือใช้ในสภาวะสุญญากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการอบได้ดีขึ้นจะช่วยลดพลังงานจากไมโครเวฟให้น้อยลงได้ 
โดยการใช้ไมโครเวฟร่วมกับลมรอ้น จะช่วยลดเวลาในการอบท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทางกายภาพที่ดี มีความเหี่ยว
น้อย มีความพรุน มีสีที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการอบแบบลมร้อน อีกทั้งช่วยลดความช้ืนในผลิตภัณฑ์ที่ท าให้อายุ
การเก็บรักษานานขึ้น  

ในงานวิจัยนี้จะท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าอบ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกล้วยฉาบแต่ไม่ใช้น้ ามันใน
การทอดและไม่ใส่ส่วนผสมอื่น เช่น น้ าตาล ผงปรุงรส โดยจะใช้เครื่องท าแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ซึ่ง
เทคนิคนี้เป็นเทคนิคสมัยใหม่ ใช้เวลาในการอบน้อย ไม่มีการใช้น้ ามัน โดยท าการศึกษา 3 ปัจจัย ได้แก่ พลังงาน
ไมโครเวฟ อุณหภูมิลมร้อน และเวลาในการอบ เพื่อหาสภาวะที่ดีที่สุด รวมทั้งศึกษาคุณภาพ การประเมินประสาท
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สัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคของกล้วยน้ าว้าอบด้วยเครื่องอบไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยน้ าว้าอบด้วยเครื่องอบไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 
2) เพื่อศึกษาคุณภาพ และประเมินประสาทสมัผัสของกล้วยน้ าว้าอบดว้ยเครือ่งอบไมโครเวฟร่วมกับ

ลมร้อน 
 
ขอบเขตงานวิจัย   

งานวิจัยนี้มี 2 ตอนคือ  
1) การศึกษาการความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนในการให้ความร้อนแก่กล้วยน้ าว้าเพื่อ

หาสภาวะที่เหมาะสม โดยท าการศึกษา 3 ปัจจัย ได้แก่ พลังงานไมโครเวฟ 400 และ 480 วัตต์ 
อุณหภูมิลมร้อน 60 และ 70 องศาเซลเซียส และเวลาในการอบ 30 และ 40 นาที เพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยน้ าว้าอบที่ดีที่สุดโดยใช้คุณสมบัติทางกายภาพ คือ ค่าสี เนื้อ
สัมผัส ความชื้น ค่า aw และการทดสอบทางประสาทสัมผัสในการคัดเลือก 

2) การศึกษาการให้ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนต่อคุณภาพกล้วยน้ าว้าอบเพื่อเป็น
แนวทางในการรักษาสภาพของกล้วยให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้ความร้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป 

กรอบความคิดงานวิจัย 
กล้วยน้ าว้าประกอบด้วยน้ าและอื่นๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ เป็นต้น นอกจาก

รับประทานสดแล้วยังมีการแปรรูปให้เป็นผลติภณัฑต์่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการบริโภค และเพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการศึกษาวิธีการแปรรูปต่างๆ เพื่อให้คงคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้ได้มากขึ้นสุด 
ดังนั้นในการท าวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยอบนี้จะใช้เทคนิคไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนในการอบ
กล้วยน้ าว้าให้เป็นผลิตภัณฑ์คล้ายกล้วยฉาบแต่ไม่ใช้น้ ามันทอด โดยเทคนิคไมโครเวฟนีเ้ป็นการใช้พลังงานในรูปแบบ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยอาหารที่มีความช้ืนจะดูดซับพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดี  เมื่ออาหารได้รับคลื่น
ไมโครเวฟจะเปลี่ยนเป็นความร้อนท าให้อาหารร้อนทั่วถึงทั้งช้ินอย่างรวดเร็ว โดยไม่ท าให้ผิวหน้าร้อนเกินไปและ
สามารถแทรกผ่านเข้าไปในอาหารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ท้ังนี้น้ าในอาหารก็จะสามารถดูดซับพลังงานความร้อน
ท าให้เกิดความร้อนและก่อให้เกิดการระเหยได้อย่างรวดเร็ว จากการที่ไมโครเวฟให้ความร้อนแบบทันทีทันใด และ
การให้พลังงานแบบสูงมาก อาจท าให้ผลิตภัณฑ์มีความเสียหายได้จึงมีการพัฒนาปรับปรุงการใช้ไมโครเวฟร่วมกับ
เทคนิคอ่ืนๆ เชน่ ร่วมกับลมร้อน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสีที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และมีประสิทธิภาพในถ่ายเท
ความร้อนไปยังผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าในการอบได้ดี อีกทั้งยังจะช่วยลดเวลาในการอบท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทาง
กายภาพที่ดี มีความสม่ าเสมอของผลิตภัณฑ์ มีความพรุน มีสีที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการอบแบบลมร้อน อีกทั้ง
ช่วยลดความชื้นในผลิตภัณฑ์ที่ท าให้อายุการเก็บรักษานานขึ้น  

ดังนั้น ในการวิจัยการใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนในการให้ความร้อนแก่กล้วยน้ าว้า จะสามารถได้
ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าอบแห้งที่มีคุณภาพสูง มีสี กลิ่น รส ที่พึงประสงค์ และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และเมื่อ
ได้ความรู้ในการผลิตขั้นต้นนี้แล้วจะสามารถต่อยอดไปสู่การศึกษาการใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนต่อการคง
คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าอบแห้ง ตลอดจนการยกระดับการผลิตสู่การสร้างเครื่องมือเพื่อการ
ผลิตในระดับเพื่อการพาณิชย์ 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

ตัวอย่าง 
กล้วยน้ าว้า จากตลาดศูนย์การค้า จังหวัดก าแพงเพชร โดยคัดเลือกจากกล้วยที่แก่เต็มที่ และสุกประมาณ

ร้อยละ 40 จ านวน 20 หวี สั่งซื้อจากแม่ค้าจ านวน 1 ร้านที่รับซื้อมาจากผู้ผลิตกล้วยน้ าว้าจาก อ.เมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 
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วิธีการทดลอง 
1) การเตรียมตัวอย่าง น ากล้วยน้ าว้าสุกร้อยละ 40 มาปอกเปลือก จากนั้นใช้มีดฝานกล้วยให้มีลักษณะ

บางตามแนวขอบเท่าๆ กันขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร วางบนจานแก้วเส้นผ่านศูนย์กลางจานหมุน 272 มิลลิเมตร 
ซึ่งมีผ้าขาวบางและวางกล้วยน้ าว้าฝานบนผ้าขาวบางประมาณ 25 ช้ิน น าเข้าอบในเครื่องอบไมโครเวฟร่วมกับลม
ร้อนตามสภาวะที่ต้องการศึกษาและท าการเตรียมตัวอย่างควบคุมในลักษณะเดียวกันแต่ใช้ตู้อบลมร้อนไฟฟ้า (Hot 
air, Thailand) ในการท าแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง เมื่อท าการอบกล้วยแล้วน าไปเก็บไว้
ในถุงอลูมิเนียมฟอยด์ในสภาวะสุญญากาศ 

2) การอบกล้วยน้ าว้าด้วยเครื่องอบกล้วยน้ าว้าด้วยเครื่องไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน (Microwave 
combine with hot Air, Thailand) ดังภาพที่ 1 น ากล้วยน้ าว้าที่เตรียมไดจ้ากข้อ 1) มาอบด้วยเครื่องอบไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อนโดยวางแผนการทดลองเป็นแบบ CRD โดยศึกษาตัวแปร 3 ชนิด คือ ระดับพลังงานของเครื่อง 
ไมโครเวฟที่ระดับพลังงานไมโครเวฟ 400 และ 480 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 และ 70 องศาเซลเซียส  และเวลา 30 
และ 40 นาที โดยมีหน่วยทดลอง 8 หน่วยทดลอง ดังตารางที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 เครื่องอบกล้วยน้ าว้าไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 
 
ตารางที่ 1 หน่วยทดลองและสภาวะการอบกล้วยน้ าว้าด้วยเครื่องไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 

 
หน่วยทดลอง 

สภาวะในการอบ 
พลังงานไมโครเวฟ 

(วัตต์) 
อุณหภูมลิมร้อน 
(องศาเซลเซียส) 

เวลาในการอบ (นาที) 

1 400 60 30 
2 400 60 40 
3 480 60 30 
4 480 60 40 
5 400 70 30 
6 400 70 40 
7 480 70 30 
8 480 70 40 

 
 3) การวิเคราะห์คุณภาพกล้วยน้ าว้าอบ 
  3.1) วัดสี ท าการวัดสีของตัวอย่างโดยวัดค่า L* , a* ,b*และ  E (ส าหรับค่า  E จะใช้กล้วย
น้ าว้าสดฝานหนา 3 มิลลิเมตรเท่ากับตัวอย่าง และเป็นกล้วยชนิดเดียวกับตัวอย่างที่จะใช้อบแห้งทั้งวิธีอบแห้งด้วย
ลมร้อน และอบด้วยไมโครเวฟวัดสใีนหน่วย L* , a* ,b* แล้วน าไปค านวณโดยใช้เป็นค่าเริม่ต้นในการค านวณค่า  E) 
โดยใช้เครื่องวัดสี (Hunter Lab รุ่น Color flex, USA) เป็นเครื่องมือท่ีผ่านการสอบเทียบมาตรฐานก่อนน ามาใช้งาน 
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ท าการวัดตัวอย่าง 3 ครั้ง ที่ต าแหน่งที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่ใช้ในการรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวัด ค่าสี L*, 
a* ,b*และ ∆E ตามล าดับ 
  3.2) วัดเนื้อสัมผัส โดยใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Brookfield รุ่น CT3 10K, USA ) ใช้ หัววัดขนาด 
2 มิลิเมตร (stainless steel probe, TA39) ความเร็ว 0.5 มิลลิเมตรต่อวินาที ในการวิเคราะห์ความแข็งและเปราะ
ของกล้วยน้ าว้าอบ โดยเครื่องวัดเนื้อสัมผัสเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ท าการบันทึกและวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม ใน
การทดสอบแรงท่ีใช้ในการท าลายกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกน ามาวัดความแข็ง (กรัม) และความเปราะ (กรัม) โดยใช้หัววัดกด
เจาะตัวอย่างให้แตก ท าการวัดจ านวน 3 ครั้ง 

3.3) วัดความชื้น (AOAC, 1999, p. 732) 
3.4) วัดค่า aw ท าการวัดค่า Water activity โดยใช้เครื่องวัด aw (AQUA LAB รุ่น Series, 

USA) โดยใส่ตัวอย่างท่ีผ่านการบดแล้วในถ้วยส าหรับวัดค่า aw ประมาณ 3 ส่วน 4 ของถ้วย จากนั้นท าการวัด 3 ซ้ า 
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  

3.5) การเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาท าการทดสอบทางประสาทสัมผัส หลังจากวัดคุณสมบัติของกล้วย
น้ าว้าอบ คือ ค่าสี เนื้อสัมผัส ความช้ืน และค่า aw น าผลที่ได้มาท าการคัดเลือกสภาวะในการอบเพื่อน าไปประเมิน
ทางประสาทสัมผัส โดยเลือกตามสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนดังนี้  ค่าสี 
เลือกจากความสว่าง (L*) สูง มีสีแดง (a*) ต่ า และมีสีเหลือง (b*) สูง ได้ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าอบที่มีสีขาวออก
เหลือง ค่าเนื้อสัมผัส เลือกจากค่าความแข็งและความเปราะน้อย ค่าความช้ืนและ aw เลือกจากความช้ืนที่เหมาะสม
มีความชื้นและ aw ต่ า 

3.6) การประเมินผลทางประสาทสัมผัส น าตัวอย่างที่เลือกจากข้อ (5) ท าการประเมินผลทาง
ประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 50 คน โดยให้คะแนนในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและ
ความชอบโดยรวม ประเมินผลตามความชอบโดยใช้ 9-point hedonic scale ก าหนดให้ 1 = ไม่ชอบ ถึง 9 = ชอบ
มาก ท าการเลือกสภาวะในการผลิตกล้วยน้ าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนเพียง 1 สภาวะ 
  3.7) การวิเคราะห์ทางสถิต ิน าค่าสี เนื้อสัมผัส (ความแข็งและความเปราะ) ความช้ืน aw ที่ได้มา
วิเคราะห์โดยใช้แผนการทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ใน
ด้านการประเมินผลทางประสาทสัมผัส ท าการวิเคราะห์โดยใช้แผนการทดลองแบบ RCBD และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่องการผลิตกล้วยน้ าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตกล้วยน้ าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน คือ พลังงานไมโครเวฟ และเวลาในการอบ การ
ผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าอบเพื่อสุขภาพโดยใช้เครื่องอบไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ให้มีคุณภาพด้านสี เนื้อสัมผัส 
ร้อยละความช้ืน aw และทางประสาทสัมผัส เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จาก
การศึกษาสภาวะของกล้วยน้ าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ท าการศึกษา 3 ปัจจัย ได้แก่ พลังงานไมโครเวฟ 
อุณหภูมิลมร้อน และเวลาในการอบ สามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1) คุณภาพของกล้วยน้ าว้าอบด้านสี L*, a* ,b* และ  E ค่าสี (L*) จะขึ้นอยู่กับพลังงานไมโครเวฟและ
อุณหภูมิลมร้อนส่วนเวลาในการอบที่เพ่ิมขึ้นท าให้ค่าสว่างลดลง ค่าสีแดงเพิ่มขึ้น และค่าสีเหลืองลดลง ด้านค่าสี a* 
พบว่าเมื่อเพิ่มพลังงานไมโครเวฟจาก 400 วัตต์ เป็น 480 วัตต์ จะมีค่าสีแดงลดลง และค่าสี b* พบว่า พลังงาน
ไมโครเวฟ 480 วัตต์ มีค่าสีเหลืองมากกว่าท่ีพลังงานไมโครเวฟ 400 วัตต์ แต่เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับกล้วยน้ าว้าอบ
ด้วยตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง พบว่ากล้วยน้ าว้าอบด้วยลมร้อนมีการเปลี่ยนแปลงสีรวม 
(ΔE) มากกว่าการอบด้วยไมโครเวฟและเมื่ออบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน พบว่าค่า ΔE จะเพิ่มขึ้นตามพลังงาน
ไมโครเวฟ อุณหภูมิลมร้อนและเวลาที่ใช้อบ 

2) คุณภาพของกล้วยน้ าว้าอบด้านเนื้อสัมผัส เป็นการวัดค่าความแข็ง (Hardness) และค่าความเปราะ 
(Fracturability) ทั้งสองค่านี้ขึ้นอยู่กับพลังงานไมโครเวฟ อุณหภูมิลมร้อนและเวลาในการอบ จากการเปรียบเทียบ
สภาวะในการอบกล้วยน้ าว้าด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน พบว่าที่พลังงานไมโครเวฟสูง อุณหภูมิลมร้อนสูง และ
เวลาในการอบมากมีผลท าให้ค่าความแข็งและความเปราะเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกล้วยน้ าว้าอบด้วยตู้อบลม
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ร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง พบว่ากล้วยน้ าว้าที่อบด้วยตู้อบลมร้อนมีค่าความแข็งและความ
เปราะมากกว่ากล้วยน้ าว้าท่ีอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน  

3) คุณภาพของกล้วยน้ าว้าอบด้านร้อยละความช้ืนและ aw กล้วยน้ าว้าท่ีผ่านการอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับ
ลมร้อนมีความชื้นและ aw ต่ าและพบว่า ที่พลังงานไมโครเวฟ 480 วัตต์ สามารถลดความช้ืนและ aw ในกล้วยน้ าว้า
อบได้ดีกว่าพลังงานไมโครเวฟ 400 วัตต์ เมื่อท าการเปรียบเทียบกล้วยน าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนกับ
กล้วยน้ าว้าอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภมูิ 60 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง พบว่ากล้วยน้ าว้าท่ีอบด้วยตู้อบลมร้อนมี
ความช้ืนและ aw มากกว่าเทียบเท่ากับการอบกล้วยน้ าว้าด้วยไมโครเวฟที่พลังงาน 400 และ 480 วัตต์ 

4) คุณภาพของกล้วยน้ าว้าอบทางประสาทสัมผัส จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิม
ทั้งหมด 50 คน พบว่า สภาวะที่ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบมากที่สุดทั้ง 6 ด้าน คือ ใช้การอบด้วยไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อนที่พลังงานไมโครเวฟ 480 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 องศาเซลเซียส และเวลาในการอบ 30 นาที 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการผลิตกล้วยน้ าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนท าการอบในสภาวะที่ใช้พลังงาน
ไมโครเวฟ 2 ระดับ คือ 400 และ 480 วัตต์ ใช้อุณหภูมิลมร้อน 2 ระดับ คือ 60 และ 70 องศาเซลเซียส และใช้
เวลาในการอบ 2 ระดับ เช่นกันคือ 30 และ 40 นาทีตามล าดับ ซึ่งวางแผนการทดลองแบบ CRD หลังจากอบแล้วจะ
น าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาวิเคราะห์ด้านสี เนื้อสัมผัส ความชื้น aw และทดสอบทางประสาทสัมผัส ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

 
ศึกษาค่าสีของกล้วยน ้าว้าอบ 
น าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวัดค่าสี L*, a*, b* และ  E โดยใช้เครื่องวัดสี ได้ผลดังตารางที่ 2  
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า L* ของตู้อบลมร้อนเปรียบเทียบกับไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน พบว่าการใช้การ

อบกล้วยด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน มีความสว่าง (L*) สูง กว่าอุณหภูมิลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส และเวลาใน
การอบท่ี 4 ช่ัวโมงทุกการทดลอง และเมื่อเปรียบเทียบกันในการอบด้วยไมโครเวฟด้วยกัน พบว่าพลังงานไมโครเวฟ
ที่ 400 วัตต์ มีค่าความสว่าง (L*) สูงกว่าพลังงานไมโครเวฟที่ 480 วัตต์ และพบว่าเมื่อใช้อุณหภูมิของลมร้อนและ
เวลาในการอบมากขึ้นค่าความสว่าง (L*) มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลชนิดที่มีเอนไซม์ 
คือ เอนไซม์โพลิฟีนอล เป็นตัวเร่งปฏิริยาเนื่องจากไม่ได้ท าการท าลายเอนไซม์โดยการลวกหรือการแช่ในสารเคมีก่อน
การอบ และเป็นปฏิกิริยาเมลลาร์ดของกล้วยน้ าว้าเนื่องจากกล้วยน้ าว้าที่ปอกเปลือกมีน้ าตาลแอลโดสหรือคีโตสซึ่ง
เป็นน้ าตาลรีดิวซ์  เมื่อได้รับความร้อนในภาวะที่มีน้ ากับเอมีนจะท าให้เกิดสารประกอบที่มีสีน้ าตาล (นิธิยา          
รัตนาปนนท์, 2557, หน้า 324) แต่จากการที่การอบแบบไมโครเวฟใช้เวลาน้อย ดังนั้นการเกิดสีน้ าตาลน่าจะเป็น
การเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับการเกิดการไหม้ของกล้วยอบที่ได้รับความร้อนจากรังสี
ไมโครเวฟมากเกินไปจนท าให้เกิดรอยไหม้ได้ 

ค่า a* ของตู้อบลมร้อนเปรียบเทียบกับไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน พบว่า การใช้ลมร้อนที่ 60 องศา
เซลเซียส และเวลาในการอบที่ 4 ช่ัวโมง มีสีแดง (a*) ต่ ากว่าการใช้ไมโครเวฟ เมื่อเปรียบเทียบกันในการอบด้วย
ไมโครเวฟด้วยกัน พบว่าพลังงานไมโครเวฟท่ี 400 และ 480 วัตต์ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่ชัดเจน และพบว่า
เมื่อใช้อุณหภูมิของลมร้อนและเวลาในการอบเพิ่มขึ้นค่า (a*) มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น  

ค่า b* ของตู้อบลมร้อนเปรียบเทียบกับไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน พบว่าการใช้ไมโครเวฟกล้วยอบจะมีสี
เหลือง (b*) สูง กว่าการอบด้วยลมร้อน และเมื่อเปรียบเทียบกันในการอบด้วยไมโครเวฟด้วยกัน พบว่าพลังงาน
ไมโครเวฟที่ 400 วัตต์ มีค่าสีเหลือง (b*) สูงกว่าพลังงานไมโครเวฟที่ 480 วัตต์ และพบว่าเมื่อใช้อุณหภูมิลมร้อน
และเวลาในการอบเพิ่มขึ้นค่า (b*) มีแนวโน้มลดลง 

ค่า  E หรือความแตกต่างทั้งหมดของสีกับกล้วยสด ของตัวอย่างควบคุมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบ
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน พบว่าการใช้ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน มีความแตกต่างท้ังหมดของสีน้อยกว่าการใช้ลม
ร้อน และเมื่อเปรียบเทียบกันในการอบด้วยไมโครเวฟด้วยกัน พบว่าพลังงานไมโครเวฟที่ 400 และ 480 วัตต์ ไม่มี
ความแตกต่างกัน และพบว่าเมื่อใช้อุณหภูมิลมร้อนและเวลาในการอบเพิ่มขึ้นจะท าให้ค่าความแตกต่างของค่า  E มี
แนวโน้มที่ลดลง 
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ดังนั้นคุณภาพทางกายภาพทางด้านสีของกล้วยน้ าว้าอบที่ได้จากการอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนที่
ระดับพลังงานไมโครเวฟต่ า อุณหภูมิลมร้อนต่ าและเวลาในการอบน้อย ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสว่าง (L*) สูง มีสีแดง 
(a*) ต่ า และมีสีเหลือง (b*) สูง ได้ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าอบที่มีสีเหลือง ส่วนสีของกล้วยน้ าว้าอบที่ ได้จากการอบ
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนที่ระดับพลังงานสูง ใช้อุณหภูมิลมร้อนสูงและใช้เวลาในการอบมากจะได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีค่าความสว่างต่ า มีสีแดงสูง นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าอบยังมีการเปลี่ยนแปลงสีรวม ΔE ลดลงเมื่อใช้
พลังงานไมโครเวฟอุณหภูมิลมร้อนเพิ่มขึ้นและใช้เวลาอบนานขึ้นจะไม่มีผลต่อ ΔE ทั้งนี้เนื่องจากการอบด้วยลมร้อน
จะเกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลที่เกิดจากความร้อนสูง ระยะเวลานานท าให้เกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลที่เกิดจากเอนไซม์ และไม่
ต้องอาศัยเอนไซม์ (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2557, หน้า 320) เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่ได้ท าการท าลายเอนไซม์โดย
การลวกหรือ การแช่สารเคมี เพื่อท าให้การยับยั้งเอนไซม์ (วิไล รังสาดทอง, 2546, หน้า 136) ก่อนการอบดังนี้ จึงมี
โอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลได้โดยเฉพาะเมื่อใช้เวลาในการอบนานดังนั้นการอบกล้วยด้ วยลมร้อนจึง 
เกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลมากกว่าการอบด้วยไมโครเวฟด้วยและผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีสีคล้ ากว่าการอบด้วยไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน 
 
ตารางที่ 2 ค่าสีของกล้วยน้ าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนที่สภาวะต่างกัน 

หมายเหตุ :   -   ท าการวัดจ านวน 3 ซ้ า เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งของแต่ละสภาวะของกล้วยน้ าว้าอบ  
- อักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่วามเชื่อมั่นร้อยละ 95    
- ตัวอย่างควบคุม คือ กล้วยน้ าว้าท่ีอบด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง 

 
เนื อสัมผัสของกล้วยน ้าว้าอบ 
น าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวัดเนื้อสัมผัส ด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัสได้ผลดังตารางที่ 3 จากผลการวัดค่าเนื้อสัมผัส

กล้วยน้ าว้าท่ีอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนพบว่า การอบด้วยลมร้อนเป็นการท าให้วัตถุดิบแห้งจากบริเวณผิวหน้า
เข้าไปสู่ด้านในท าให้น้ าในเซลล์บริเวณผิวหน้าถูกดึงออกไปท าให้กล้วยน้ าว้าที่อบด้วยลมร้อนจึงมีลักษณะแข็งและ
เปราะ (กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์, 2554, หน้า 58) และจากการที่อุณหภูมิและอัตราการอบมีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส
อาหารมากโดยที่อุณหภูมิสูงและอัตราการอบต่ าจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างซับซ้อนที่ผิวหน้า
ของกล้วยและท าให้ผิวแห้งแข็งหรือเรียกว่า การเกิดผิวแห้งแข็ง (case hardening) (วิไล รังสาดทอง, 2546 ,หน้า 
292) มากกว่าการอบแบบไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ส่วนกล้วยน้ าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน พบว่ามีค่า
ความแข็งและความเปราะน้อยกว่ากล้วยน้ าว้าอบลมร้อน เนื่องจากการใช้ไมโครเวฟจะท าให้น้ าในกล้วยระเหยเร็ว
กว่าจึงใช้เวลาน้อยกว่า และการให้พลังงานกับกล้วยน้ าว้าโดยตรงท าให้น้ าในกล้วยน้ าว้าระเหยออกจากผลิตภัณฑ์ได้
เร็วกว่ากว่าการอบด้วยตู้อบลมร้อนใช้ระยะเวลาในการอบนานและอุณหภูมิสูง และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกล้วย

สภาวะในการอบ ค่าสี 
พลังงาน
ไมโครเวฟ 

(วัตต์) 

อุณหภูมิลมร้อน 
(องศา

เซลเซียส) 

เวลาในการอบ 
(นาที) 

 
L* 

 
a* 

 
b* 

 
 E 

 ตัวอย่างควบคุม  75.45f±0.51 2.76e±0.01 17.99b±0.01 3.84c±0.50 
400 60 30 81.23b±0.32 0.74a±0.13 19.08a±0.23 2.76b±0.22 
400 60 40 81.26b±0.33 1.84c±0.14 17.33c±0.33 2.28b±0.18 
400 70 30 78.97d±0.07 1.11b±0.08 14.45f±0.10 2.55b±0.38 
400 70 40 78.30e±0.02 2.37d±0.07 17.61c±0.13 2.40b±0.24 
480 60 30 82.00a±0.19 1.04b±0.05 16.42d±0.14 2.41b±0.24 
480 60 40 80.51c±0.35 1.13b±0.07 16.64d±0.13 1.61a±0.82 
480 70 30 79.96c±0.04 2.99e±0.18 17.45c±0.13 1.16a±0.09 
480 70 40 79.97c±0.65 2.36d±0.31 14.95e±0.31 2.44b±0.14 
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อบด้วยไมโครเวฟเหมือนกันพบว่า ที่พลังงานไมโครเวฟท่ี 400 วัตต์  อุณหภูมิลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส และเวลา
ที่ใช้ 30 นาที มีค่าความแข็งและความเปราะใกล้เคียงกับการอบด้วยตู้อบลมร้อน  ซึ่งในการทดลองให้ผลคล้ายกับที่
ได้ท าการศึกษาการอบล าไยซึ่ง พบว่าการใช้พลังงานในการอบล าไยของไมโครเวฟที่ 480 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 
องศาเซลเซียส ใช้เวลา 30 นาที มีค่าใกล้เคียงกับการอบด้วยลมร้อน (แดนชัย เครื่องเงิน, 2551, หน้า 49) 

 
ตารางที่ 3 ค่าความแข็ง ความเปราะของผลติภณัฑ์กล้วยน้ าว้าอบดว้ยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนและกล้วยน้ าว้าอบ

ด้วยตู้อบลมร้อน 

หมายเหตุ : - ท าการวัดจ านวน 3 ซ้ า เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งของแต่ละสภาวะของกล้วยน้ าว้าอบอักษร
    - ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  
    - ตัวอย่างควบคุม คือ กล้วยน้ าว้าท่ีอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง 
 

ศึกษาความชื นและ aw ในกล้วยน ้าว้าอบ  
การศึกษาความช้ืนโดยใช้วิธีการใช้ลมร้อนและค่า aw โดยใช้เครื่องวัด aw จากตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 ร้อยละความชื้นและ aw ของผลิตภณัฑ์กล้วยน้ าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน และกล้วยน้ าว้าอบ
ด้วยตู้อบลมร้อน 

สภาวะในการอบ ค่าเนื อสัมผัส 
พลังงานไมโครเวฟ 

(วัตต์) 
อุณหภูมิลมร้อน 
(องศาเซลเซียส) 

เวลาในการอบ 
(นาที) 

ความแข็ง (กรัม) 
(Hardness) 

ความเปราะ (กรัม) 
(Fracturability) 

 ตัวอย่างควบคุม  586.0a±8.7 551.3a±9.0 
400 60 30 438.7e±11.9 438.7e±11.9 
400 60 40 383.3c±7.8 383.3c±7.8 
480 60 30 408.3d±5.5 408.3d±5.5 
480 60 40 352.7b±22.4 352.7b±22.4 
400 70 30 344.7b±2.5 344.7b±2.5 
400 70 40 377.3c±17.6 377.3c±17.6 
480 70 30 363.7bc±11.6 363.7bc±11.6 
480 70 40 276.3a±5.5 276.3a±5.5 

สภาวะในการอบ  
พลังงานไมโครเวฟ 

(วัตต์) 
อุณหภูมิลมร้อน 
(องศาเซลเซียส) 

เวลาในการอบ 
(นาที) 

ร้อยละความชื น aw 

 ตัวอย่างควบคุม  9.29b±0.61 0.470de±0.000 
400 60 30 7.50a±1.34 0.405abc±0.005 
400 60 40 7.66a±0.35 0.396ab±0.026 
480 60 30 7.35a±0.54 0.384a±0.038 
480 60 40 7.96 a ±0.50 0.409abc±0.065 
400 70 30 7.30a±0.56 0.410abc±0.021 
400 70 40 7.69a±1.21 0.451de±0.110 
480 70 30 7.63a±0.60 0.448bcd±0.012 
480 70 40 7.75a±0.26 0.438bcd±0.019 
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หมายเหตุ : - ท าการวัดจนวน 3 ซ้ าเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามแนวตัง้ของแต่ละสภาวะของกล้วยน้ าว้าอบอักษร    - 
ภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทีร่ะดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95      - ตัวอย่าง
ควบคุม คือ กล้วยน้ าว้าท่ีอบด้วยตูอ้บลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง 
 

จากตารางที่ 4 พบว่ากล้วยน าว้าที่อบด้วยตู้อบลมร้อนมีร้อยละความช้ืนร้อยละ 9.29 และค่า aw 0.448 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการอบแบบไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนจะพบว่าพลังงานไมโครเวฟที่  480  วัตต์ อุณหภูมิลม
ร้อนที่ 60 องศาเซลเซียสและเวลาในการอบ 30 นาที มีความช้ืนร้อยละ 7.35 และค่า aw 0.384 และจากการ
เปรียบเทียบระหว่างการอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนที่ระดับพลังงานต่างๆ พบว่าระดับพลังงานสูงจะมี
ประสิทธิภาพในการลดความชื้นและค่า aw อุณหภูมิลมร้อนที่เหมาะสมที่ใช้ในการอบอุณหภูมิต่ าและเวลาในการอบ
น้อย ความร้อนที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นภายในวัสดุก่อนท าให้วัสดุแห้งมาจากภายใน กระบวนการอบด้วยไมโครเวฟเป็น
กระบวนการที่สามารถถ่ายเทความร้อนได้อย่างรวดเร็ว (Drouzas & Schubert, 1996 อ้างโดย สุริยา อติวิทยา
ภรณ์, 2551, หน้า 2) และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Khraisheh et al. (2000, p. 243) ที่พบว่า การอบแห้ง
แบบไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนมันฝรั่งใช้เวลาในการอบแห้งน้อยที่สุดคือ 200 นาที ส่วนการอบแห้งแบบลมร้อนใช้
เวลาในการอบแห้งนานที่สุด 350 นาที และการศึกษาของ Maskan (2000, pp. 71-78) ได้ทดลองอบแห้งกล้วย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร หั่นเป็นแว่นหนา 4.3 มิลลิเมตร ด้วยวิธีการอบแห้ง 3 แบบ คือ แบบลมร้อน 
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสความเร็วลม 1.45 เมตรต่อวินาที แบบไมโครเวฟ ที่ก าลังไฟ 350 วัตต์ และแบบลม
ร้อนท่ี 60 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.45 เมตรต่อวินาที จนมีความชื้น 1.25 กิโลกรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักแห้งแล้ว
ตามด้วยการใช้ไมโครเวฟที่ก าลังไฟ 350 วัตต์ พบว่าการอบแห้งกล้วยด้วยลมร้อนจะใช้เวลา 482 นาที ในขณะที่การ
อบแห้งแบบไมโครเวฟจะใช้เวลาเพียง 27 นาที ลดระยะเวลาอบแห้งลงร้อยละ 94 ส่วนการอบแห้งแบบลมร้อนก่อน
น ามาไมโครเวฟนั้นพบว่าในขั้นตอนการอบแห้งแบบลมร้อนมีอัตราการอบแห้ง 0.035 กิโลกรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนัก
แห้งต่อนาที และเมื่อน ามาไมโครเวฟอัตราการอบแห้งเพิ่มขึ้นเป็น 0.40 กิโลกรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักแห้งต่อนาที ใช้
เวลาในการอบแห้งทั้งหมด 172 นาที ท าให้เวลาในการอบแห้งลดลงร้อยละ 64.3 
 

การเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาท้าการทดสอบทางประสาทสัมผัส  
จากค่าสี เนื้อสัมผัส ความชื้นและค่า aw ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นจึงสามารถเลือกผลิตภัณฑ์จ านวน 4 การ

ทดลอง มาท าการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้เกณฑ์ในการเลือกผลิตภัณฑ์คือ  
- ค่าสี เลือกจากค่า (L*) สูง และตัดค่า (L*) ที่ต่ าออกให้เหลือ 6 ทรีทเม้น ที่ได้คือ พลังงาน

ไมโครเวฟที่ 400  วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียสและเวลาในการอบ 30 นาที พลังงานไมโครเวฟที่ 400  
วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียสและเวลาในการอบ 40 นาทีพลังงานไมโครเวฟที่ 480  วัตต์ อุณหภูมิลม
ร้อนที่ 60 องศาเซลเซียสและเวลาในการอบ 30 นาทีพลังงานไมโครเวฟที่ 480  วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60 องศา
เซลเซียสและเวลาในการอบ 40 นาทีพลังงานไมโครเวฟท่ี 480  วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 70 องศาเซลเซียสและเวลา
ในการอบ 30 นาทีพลังงานไมโครเวฟท่ี 480  วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 70 องศาเซลเซียสและเวลาในการอบ 40 นาที 

- ค่าเนื้อสัมผัส คือ ความเปราะและความแข็งที่ต่ าโดยตัดออกจากค่าสีที่เลือกไว้ 6 การทดลอง
ตัดออกให้เหลือ 5 การทดลองที่ได้คือ พลังงานไมโครเวฟที่ 400 วัตต์ อุณหภูมิ ลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส และ
เวลาในการอบ 40 นาที พลังงานไมโครเวฟที่ 480 วัตต์ อุณหภูมิ ลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส และเวลาในการอบ 
30 นาที พลังงานไมโครเวฟที่ 480 วัตต์ อุณหภูมิ ลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส และเวลาในการอบ 40 นาที 
พลังงานไมโครเวฟที่ 480 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 70 องศาเซลเซียสและ เวลาในการอบ 30 นาที พลังงาน
ไมโครเวฟที่ 480 วัตต์ อุณหภูมิ ลมร้อนท่ี 70 องศาเซลเซียส และเวลาในการอบ 40 นาท ี

- ค่าร้อยละความช้ืน และค่า aw โดยเลือกค่าที่ต่ าตัดจากค่าเนื้อสัมผัสที่เลือกมา 5 ทรีทเม้น ตัด
ให้เหลือ 4 ทรีทเม้นคือ พลังงานไมโครเวฟท่ี 400 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียสและเวลาในการอบ 40 
นาที  พลังงานไมโครเวฟที่ 480 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียสและเวลาในการอบ 30 นาที พลังงาน
ไมโครเวฟที่ 480 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียสและเวลาในการอบ 40 นาที และพลังงานไมโครเวฟที่ 
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480 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 70 องศาเซลเซียสและเวลาในการอบ 30 นาที มาทดสอบประสาทสัมผัสเนื่องจาก
พิจารณาผลของสภาวะกล้วยน้ าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนคุณภาพทางกายภาพ และเคมีที่เหมาะสม 

 
ประเมินผลทางประสาทสัมผัส 
การประเมินทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 50 คน ให้คะแนนด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น 

รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบรวมได้ผลดังตารางที่ 5 
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้ชิมจ านวน 50 คน ท าการทดสอบลักษณะทางกายภาพ 6 ด้าน 

คือ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวม พบว่าแต่ละสภาวะในการอบมีคะแนนความชอบที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สภาวะที่ได้คะแนนความชอบในด้านลักษณะปรากฏ  สี กลิ่น รสชาติและ
ความชอบรวม คือใช้พลังงานไมโครเวฟ 480 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 องศาเซลเซียส และเวลาในการอบ 30 นาที 
มีค่าเท่ากับ 6.20±1.50, 6.00±1.65, 6.36±1.44, 6.44±1.80, 6.22±1.84 และ 6.80±0.67 คะแนน ตามล าดับ 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผู้ชิมชอบกล้วยน้ าว้าที่อบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนที่พลังงานไมโครเวฟ 480 วัตต์ 
อุณหภูมิลมร้อน 60 องศาเซลเซียส และเวลาในการอบ 30 นาที โดยให้คะแนนลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัสและความชอบรวมระหว่าง 6.00-6.80 ซึ่งแสดงความชอบในระดับชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง ดังนั้นจึงเลือกใช้
กล้วยน้ าว้าอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนที่พลังงาน 480 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 องศาเซลเซียส และเวลาใน
การอบ 30 นาที 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินทางประสาทสมัผสัของกล้วยน้ าว้าอบ 

 
สภาวะในการอบ 

 
คุณลักษณะท่ีทดสอบทางกายภาพ 

 
พลังงาน
ไมโครเวฟ 

(วัตต์) 

อุณหภูมิลมร้อน 
(องศาเซลเซียส) 

เวลาในการอบ 
(นาที) 

ลักษณะ
ปรากฏ 

 
สี 

 
กลิ่น 

 
รสชาติ 

ลักษณะ 
เนื อสัมผัส 

ความชอบ
โดยรวม 

 ตัวอย่างควบคุม  4.32c±1.30 4.38c±1.23 3.82d±1.57 3.94b±1.62 4.04c±1.64 4.08d±0.56 
400 60 40 4.62c±1.38 4.72bc±1.58 4.38cd±1.58 4.08b±1.68 4.04c±1.76 4.56d±0.77 
480 60 30 6.20a±1.50 6.00a±1.65 6.36a±1.44 6.44a±1.80 6.22a±1.84 6.80a±0.67 
480 60 40 6.38a±1.23 6.00a±1.53 4.96c±1.44 5.86a±1.67 5.88a±1.66 6.56b±0.76 
480 70 30 5.50b±1.18 5.28b±1.51 5.60b±1.47 4.58b±1.58 4.80b±1.78 5.98c±0.69 

หมายเหตุ :  -  ตัวอย่างควบคุม คือ กล้วยน้ าว้าท่ีอบด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูม ิ60 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง 
- อักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 9
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 1) 558 

 

ข้อเสนอแนะ 
1) ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาใช้พลังงานไมโครเวฟของการอบให้กว้างขึ้นโดยอาจจะให้พลังงาน

ตั้งแต่ 300 วัตต์ จนถึง 800 วัตต์ เป็นต้น และควรเพิ่มช่วงของการอบด้วยอุณหภูมิของลมร้อนให้
กว้างขึ้น ตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส เป็นต้น 

2) ควรศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑ์กล้วยอบแหง้ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน เช่น การหา
ปริมาณวิตามินซี สารแอนตี้ออกซิแดนซ์ สารประกอบฟีนอลลิก เป็นต้น เพื่อให้สามารถศึกษา
ผลกระทบของการใช้เทคนิคไมโครเวฟในการอบแห้งกล้วยต่อไป 

3) ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรใช้กล้วยน้ าว้ามีความสุกมากขึ้นโดยจะมีความสุขมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้น
ไปเนื่องจากจะท าให้มีรสชาติหวานขึ้นเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น และสามารถน าไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ได้ 

4) ในการวิจัยในอนาคตจะต้องสร้างเครื่องไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อยกระดับการ
ผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรมและสามารถผลิตกล้วยน้ าว้าอบได้ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถอบผลิตภัณฑ์ได้
จ านวนมากขึ้น 
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