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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อท าการอบกล้วยน้ าว้าอบด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนลักษณะของผลิตภัณฑ์

จะคล้ายกับกล้วยฉาบแต่ไม่มีการใช้น้ ามันในกระบวนการผลิตท าการศึกษา 3 ปัจจัยคือระดับพลังงานอินฟราเรดที่ 
600 และ 700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 และ 70 องศาเซลเซียสใช้เวลาในการอบ 25 และ 30 นาทีท าการวัด
คุณภาพด้านสีเนื้อสัมผัสร้อยละความช้ืนและ awโดยมีกล้วยอบด้วยเครื่องอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
เวลา 4 ช่ัวโมงเป็นตัวอย่างควบคุม พบว่า กล้วยน้ าว้าอบด้วยลมร้อนจะมีค่าความสว่าง L* ต่ ากว่า และมีค่าสีแดง a* 
ค่าสีเหลือง b* สูงกว่ากล้วยน้ าว้าท่ีอบด้วยรังสีอินฟราเรดทุกการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบกับการอบด้วยอินฟราเรด
พบว่าที่พลังงานอินฟราเรด อุณหภูมิของลมร้อนสูงกว่าจะมีค่า L* ต่ า ค่า a* และ b* สูง ส่วนเวลาในการอบคือที่ 
25 และ 35 นาทีจะไม่มีผลต่อค่าสี และพบว่าค่าความเปราะและความแข็งของกล้วยที่อบด้วยลมร้อนจะสูงกว่า
กล้วยที่อบด้วยอินฟราเรดทุกการทดลอง และการใช้อินฟราเรดที่พลังงาน อุณหภูมิลมร้อน และเวลาในการอบ
ต่างกันจะไม่มีผลต่อค่าความเปราะและความแข็ง ค่าความช้ืนและ aw มีค่าต่ าที่สุด ส่วนกล้วยน้ าว้าที่อบด้วยตู้อบลม
ร้อนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความช้ืนและ aw เท่ากับ 9.33 และ 0.81 ตามล าดับ กล้วยอบด้วยอินฟราเรดจะมีความช้ืนและ 
awอยู่ระหว่าง 5.18–8.23 และ 0.55–0.81 ตามล าดับซึ่งกล้วยที่อบด้วยอินฟราเรดจะมีค่าต่ ากว่า โดยมีแนวโน้ม
ลดลงเมื่อเพิ่มพลังงานอินฟราเรด อุณหภูมิลมร้อน และเวลาในการอบ เมื่อน าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาทดสอบคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและความชอบรวมพบว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนน
ความชอบกล้วยน้ าว้าอบด้วยสภาวะใช้พลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์อุณหภูมิลมร้อน 70 องศาเซลเซียสเวลา 25 
นาทีมากที่สุด ดังนั้นสภาวะที่ดีในการอบด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนคือที่พลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์ อุณหภูมิ
ลมร้อน 70 องศาเซลเซียสเวลา 25 นาที 
ค้าส้าคัญ : กล้วยน้ าว้า / ลมร้อน / อินฟราเรด / อินฟราเรดร่วมกับลมร้อน / กล้วยน้ าว้าอบ 
 

Abstract 
 This research aims to produced dried bananas by infrared combine with hot air. Product 
appearance is similar to banana chips, but without the use of oil in the production process. Three 
factors were studied: The power levels at 600 and 700 watts, hot air temperature at 60°C and 
70°C, and times of 25 and 30 minutes to dried. The quality of the color, texture, moisture and aw 
by drying the bananas with a hot air oven at 60 °C for 4 hours as a control sample. It found that 
dried bananas with hot air the brightness L * is lower and the red value (a *), the yellow value 
(b*) higher than the dried bananas with infrared in every trial. Compared to being dried with 
infrared found that the infrared energy with the higher air temperatures made the L * low but a * 
and b * values are higher. The drying time is 25 minutes and 35 minutes and will not affect the 
color. And found that the hardness and brittleness of dried bananas with hot air is higher than 
the infrared drying in all the trials. However, if the use of infrared with hot air temperature the 
time difference between dried does not affect the hardness and brittleness. The moisture 
content and aw were at the lowest. The bananas dried in a hot air oven has a product with 
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moisture and aw at 9.33 and 0.81 respectively. Drying bananas with infrared have moisture and aw 
between 5:18 to 8:23 and from 0.55 to 0.81, respectively, dried bananas by infrared with hot air 
will be lower than hot air. The decline was more infrared energy, hot air temperature and time of 
drying process. All products are tested on the sensory qualities of appearance, color, taste, 
texture and overall acceptability. The panelists gave the most preference for banana drying 
conditions using 700 watts of energy infrared air temperature 70°C for 25 minutes. So in good 
conditions with infrared drying with hot air at 700 watts infrared energy and air temperature 70°C 
for 25 minutes. 
Keywords: Musa sapientum Linn. / Hot air / Infrared / Infrared combine with hot air / Dried  

bananas. 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 กล้วยน้ าว้ามีช่ือทางวิทยาศาสตร์คือ Musa sapientum Linn. เป็นพืชที่มีคุณค่า มีความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่คู่กับคนไทยเพราะเป็นผลไม้ชนิดแรกที่คนน ามาปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารและ
น าทุกส่วนของกล้วยมาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารสูงแล้ว ยังเป็นอาหารหลักของคนไทยยัง
สามารถสร้างสร้างรายได้แก่ครอบครัว และเป็นพืชส่งออกน ารายได้เข้าสู่ประเทศได้อีกทางหนึ่ง (หมายใจ จิตรีธรรม, 
2548, หน้า 39) ซึ่งกล้วยจัดเป็นอาหารหลักท่ีประชาชนนิยมบริโภคสูงเป็นอันดับ 4 รองจากข้าวข้าวสาลีและนมโดย
ปกติคนนิยมกินกล้วยน้ าว้ากล้วยไข่และกล้วยหอมซึ่งกล้วยทั้ง 3 ชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันไปทั้ง 
ไขมันโปรตีน น้ าตาล เถ้า แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินซี โดยโปรตีนและน้ าตาลจะพบมากในกล้วยหอมแต่
วิตามินซี เหล็ก ฟอสฟอรัส และน้ าตาล จะอยู่ในกล้วยน้ าว้ามากกว่ากล้วยชนิดอื่น (รักษ์ พฤกษชาติ, 2553, หน้า 
17) ในจังหวัดก าแพงเพชรมีการน ากล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล้วยฉาบ กล้วยอบเนย กล้วยทอด ซึ่ง
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยต่างๆเหล่านี้ได้มีการใช้วัตถุดิบเช่น น้ ามัน น้ าตาลในการทอดเป็นจ านวนมากซึ่งเมื่อ
รับประทานในปริมาณที่มากๆแล้วจะส่งผลท าให้เป็นโรค เบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตัน และเสี่ยงที่จะเกิด
โรคมะเร็งจากการใช้น้ ามันเก่าทอดซ้ า เมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานท าให้มีกลิ่นหืน มีสี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส
เปลี่ยนไป ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพื่อให้มี
ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ มีลักษณะปรากฏหรือคุณภาพดีกว่าเดิมอีกท้ังยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ เช่น การ
แปรรูปกล้วยให้อยู่ในรูปของแห้งที่เก็บรักษาได้นานขึ้นโดยใช้เทคนิควิธีการให้ความร้อนแบบใหม่ เช่น การให้รังสี
อินฟราเรดที่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นความร้อนสูง ส าหรับอุปกรณ์การแผ่รังสีอินฟราเรดทาง
ไฟฟ้า ซึ่งจะท าให้มีประสิทธิภาพถ่ายเทความรอ้นไปยงัผลิตภัณฑ์จะท าให้ลดระยะเวลาของกระบวนการให้ความรอ้น 
และพลังงานรังสีสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง การตั้งค่าความร้อนได้ง่าย มีความสม่ าเสมอของ
ผลิตภัณฑ์ มีความเสียหายของผลิตภัณฑ์น้อย และอากาศภายในอุปกรณ์จะไม่ร้อน ดังนั้นจึงท าให้อุณหภูมิแวดล้อม
ถูกรักษาอยู่ในระดับปกติ 

การวิจัยในครั้งน้ีจะใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนในการให้ความร้อนแก่กล้วยน้ าว้า โดย
ท าการศึกษา 3 ปัจจัย ได้แก่ พลังงานอินฟราเรด อุณหภูมิลมร้อน เวลาในการอบเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการ
ผลิตกล้วยน้ าว้าอบด้วยเครื่องอบอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนและเพื่อศึกษาคุณภาพ และประเมินประสาทสัมผัสของ
กล้วยน้ าว้าอบด้วยเครื่องอบอินฟราเรดร่วมกับลมเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสภาพของกล้วยให้เป็นธรรมชาติมาก
ที่สุดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยน้ าว้าอบด้วยเครื่องอบอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน 
2) เพื่อศึกษาคุณภาพ และประเมินประสาทสัมผัสของกล้วยน้ าว้าอบด้วยเครื่องอบอินฟราเรด

ร่วมกับลมร้อน 
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ขอบเขตงานวิจัย   
งานวิจัยนี้มี 2 ตอนคือ  
1) การศึกษาการความร้อนจากรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนในการให้ความร้อนแก่กล้วยน้ าว้าเพื่อ

หาสภาวะที่เหมาะสม โดยท าการศึกษา 3 ปัจจัย ได้แก่ พลังงานอินฟราเรด 600 และ700 วัตต์ 
อุณหภูมิลมร้อน 60 และ 70 องศาเซลเซียส และเวลาในการอบ 30 และ 40 นาที เพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยน้ าว้าอบท่ีดีที่สุดโดยใช้คุณสมบัติทางกายภาพ คือ ค่าสี เนื้อ
สัมผัส ความชื้น ค่า aw และการทดสอบทางประสาทสัมผัสในการคัดเลือก 

2) การศึกษาการให้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนต่อคุณภาพกล้วยน้ าว้าอบเพื่อเป็น
แนวทางในการรักษาสภาพของกล้วยให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้ความร้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 
กรอบความคิดงานวิจัย 

นอกจากรับประทานสดแล้วยังมีการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการ
บริโภค และเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการศึกษาวิธีการแปรรูปต่างๆ เพื่อให้คงคุณค่าทาง
โภชนาการไว้ให้ได้มากขึ้นสุด ดังนั้นในการท าวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยอบนี้จะใช้เทคนิค
อินฟราเรดร่วมกับลมร้อนในการอบกล้วยน้ าว้าให้เป็นผลิตภัณฑ์คล้ายกล้วยฉาบแต่ไม่ใช้น้ ามันทอด โดยคุณลักษณะ
การดูดกลืนรังสีอินฟราเรดนั้น จะเกิดจากการสั่นสะเทือนของพันธะภายในโมเลกุลของน้ าในอาหารเมื่อเกิดการ
สั่นสะเทือนที่ความถี่ที่ตรงกับความถี่ของรังสีอินฟราเรดก็จะเกิดการดูดกลืนรังสีความร้อนขึ้น การสั่นสะเทือน ของ
พันธะภายในโมเลกุลของน้ าในอาหารมี 3 ลักษณะคือ การสั่นสะเทือนที่ยืด-หดแบบสมมาตร การสั่นสะเทือนที่ยืด-
หด แบบไม่สมมาตร และการสั่นสะเทือนที่เปลี่ยนมุมแบบสมมาตรอาหารโดยทั่วไปจะดูดกลืนพลังงานที่แผ่รังสี
อินฟราเรดที่ความยาวคลื่นมากกว่า 2.5 นาโนเมตร ซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านทางกลไกของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของการสั่นสะเทือน ของโมเลกุลเป็นพลังงานความร้อน (Shimizu & Igarashi, 1991, p.23) โดย
การอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรด คือ การแผ่รังสีในรูปแบบของแม่เหล็กไฟฟ้าตลอดเกลือแร่ ช่วงความยาวคลื่น
รังสีอินฟราเรดจากแหล่งพลังงานความร้อนมาตกกระทบลงบนผิวของวัสดุ แล้วรังสีทะละทะลวงเข้าไปในวัสดุท าให้
พลังงานส่วนหนึ่งของการแผ่รังสีถูกวัสดุดูดกลืนไว้ และท าให้โมเลกุลของวัสดุเกิดสภาวะสั่นสะเทือน แล้วเปลี่ยนเป็น
พลังงานความร้อนข้ึนในวัสดุดังนั้นน้ าที่อยู่ภายในโมเลกลุก็จะได้รับความร้อนก็จะเกิดการแพร่ออกไปยังผิวของวัสดุ 
โดยทั่วไปแล้วอาหารต่างๆ เช่น เมล็ดพืช ข้าว ข้าวโพด ผลไม้ กล้วย ผัก เนื้อสัตว์ ปลา จะมีส่วนประกอบหลักคือ น้ า 
แป้ง และโปรตีน ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้มักจะดูดซึมพลังงานจากการแผ่รังสีของอินฟราเรดคลื่นยาวได้ดี ดังนั้นการ
ให้รังสีอินฟราเรดที่มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นความร้อนสูงส าหรับอุปกรณ์การแผ่รังสี
อินฟราเรดทางไฟฟ้าซึ่งจะท าให้มีประสิทธิภาพถ่ายเทความร้อนไปยังผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าจะท าให้ลดระยะเวลาของ
กระบวนการให้ความร้อน และพลังงานรังสีสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง การตั้งค่าความร้อนได้
ง่าย มีความสม่ าเสมอของผลิตภัณฑ์ มีความเสียหายของผลิตภัณฑ์น้อย และอากาศภายในอุปกรณ์จะไม่ร้อน จึงท า
ให้อุณหภูมิแวดล้อมถูกรักษาอยู่ในระดับปกติ ดังนั้น ในการวิจัยการใช้รังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนในการให้ความ
ร้อนแก่กล้วยน้ าว้า จะสามารถได้ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าอบแห้งที่มีคุณภาพสูง มีสี กลิ่น รส ที่พึงประสงค์ และได้รับ
การยอมรับจากผู้บริโภค และเมื่อได้ความรู้ในการผลิตขั้นต้นนี้แล้วจะสามารถต่อยอดไปสู่การศึกษาการใช้รังสี
อินฟราเรดต่อการคงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าอบแห้ง ตลอดจนการยกระดับการผลิตสู่ การ
สร้างเครื่องมือเพื่อการผลิตในระดับเพื่อการพาณิชย์ 
 
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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วิธีการวิจัย 
1) การเตรียมตัวอย่าง น ากล้วยน้ าว้าสุกร้อยละ 40 มาปอกเปลือก จากนั้นใช้มีดฝานกล้วยให้มีลักษณะ

บางตามแนวขอบเท่าๆ กันขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร วางบนจานแก้วเส้นผ่านศูนย์กลางจานหมุน 272 มิลลิเมตร 
ซึ่งมีผ้าขาวบางและวางกล้วยน้ าว้าฝานบนผ้าขาวบางประมาณ 25 ช้ิน น าเข้าอบในเครื่องอบอินฟราเรดร่วมกับลม
ร้อนตามสภาวะที่ต้องการศึกษาและท าการเตรียมตัวอย่างควบคุมในลักษณะเดียวกันแต่ใช้ตู้อบลมร้อนไฟฟ้า (Hot 
air, Thailand) ในการท าแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง เมื่อท าการอบกล้วยแล้วน าไปเก็บ
รักษาไว้ในถุงอลูมิเนียมฟอยด์ในสภาวะสุญญากาศ และแช่เย็น จนกว่าจะท าการวิเคราะห์คุณภาพ 

2) การอบกล้วยน้ าว้าด้วยเครื่องอบกล้วยน้ าว้าด้วยเครื่องอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน (Infrared with hot 
air, Thailand) (ภาพที่ 1) น ากล้วยน้ าว้าที่เตรียมได้มาอบด้วยเครื่องอบอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนโดยวางแผนการ
ทดลองเป็นแบบ CRD โดยศึกษาตัวแปร 3ชนิด คือ ระดับพลังงานของเครื่องอินฟราเรดที่ระดับพลังงานอินฟราเรด
600 และ 700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 และ 70 องศาเซลเซียส  และเวลา 25 และ 35 นาที โดยมีหน่วยทดลอง 8 
หน่วยทดลอง ดังตารางที่ 1 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 เครื่องอบกล้วยน้ าว้าอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน 
 

ตารางที่ 1 หน่วยทดลองและสภาวะการอบกล้วยน้ าว้าด้วยเครื่องอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน 

 
หน่วยทดลอง 

สภาวะในการอบ 
พลังงานอินฟราเรด 

(วัตต์) 
อุณหภูมลิมร้อน 
(องศาเซลเซียส) 

เวลาในการอบ (นาที) 

1 600 60 30 
2 600 60 40 
3 600 70 30 
4 600 70 40 
5 700 60 30 
6 700 60 40 
7 700 70 30 
8 700 70 40 

 
 
3) การวิเคราะห์คุณภาพกล้วยน้ าว้าอบ 

  3.1) วัดสีท าการวัดสีของตัวอย่างโดยวัดค่า L* , a* ,b* และ  E (ส าหรับค่า  E จะใช้กล้วย
น้ าว้าสดฝานหนา 3 มิลลิเมตรเท่ากับตัวอย่าง และเป็นกล้วยชนิดเดียวกับตัวอย่างที่จะใช้อบแห้งทั้งวิธีอบแห้งด้วย
ลมร้อน และอบด้วยอินฟราเรดวัดสีในหน่วย L* , a* ,b* แล้วน าไปค านวณโดยใช้เป็นค่าเริ่มต้นในการค านวณค่า 
 E) โดยใช้เครื่องวัดสี (Hunter Lab รุ่น Color flex, USA) เป็นเครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบมาตรฐานก่อน
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น ามาใช้งาน ท าการวัดตัวอย่าง 3 ครั้ง ที่ต าแหน่งที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่ใช้ในการรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการ
วัด ค่าสี L*, a* ,b*และ ∆E ตามล าดับ 
  3.2) วัดเนื้อสัมผัสโดยใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Brookfield รุ่น CT3 10K, USA ) ใช้ หัววัดขนาด 
2 มิลลิเมตร(stainless steel probe, TA39) ความเร็ว 0.5มิลลิเมตรต่อวินาทีในการวิเคราะห์ความแข็งและเปราะ
ของกล้วยน้ าว้าอบ โดยเครื่องวัดเนื้อสัมผัสเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ท าการบันทึกและวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม ใน
การทดสอบแรงท่ีใช้ในการท าลายกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกน ามาวัดความแข็ง (กรัม) และความเปราะ (กรัม) โดยใช้หัววัดกด
เจาะตัวอย่างให้แตก ท าการวัดจ านวน 3 ครั้ง 

3.3) วัดความชื้น (AOAC, 2000, p.732) 
3.4) วัดค่า Water activity (aw) ท าการวัดค่า aw 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 าว้าอบด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนดังนี้ค่าสี 
เลือกจากความสว่าง (L*) สูง มีสีแดง (a*) ต่ า และมีสีเหลือง (b*) สูง ได้ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าอบที่มีสีขาวออก
เหลืองค่าเนื้อสัมผัส เลือกจากค่าความแข็งและความเปราะน้อยค่าความช้ืนและ aw เลือกจากความช้ืนที่เหมาะสมมี
ความช้ืนและ aw ต่ า 

3.6) การประเมินผลทางประสาทสัมผัสน าตัวอย่างที่เลือกจากข้อ (3.5) ท าการประเมินผลทาง
ประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 50 คน โดยให้คะแนนในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและ
ความชอบโดยรวม ประเมินผลตามความชอบโดยใช้ 9-point hedonic scale ก าหนดให้ 1 = ไม่ชอบ ถึง 9 = ชอบ
มากท าการเลือกสภาวะในการผลิตกล้วยน้ าว้าอบด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนเพียง 1 สภาวะ 

 3.7) การวิเคราะห์ทางสถิติน าค่าสี เนื้อสัมผัส (ความแข็งและความเปราะ) ความช้ืน aw ที่ได้มา
วิเคราะห์โดยใช้แผนการทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ใน
ด้านการประเมินผลทางประสาทสัมผัส ท าการวิเคราะห์โดยใช้แผนการทดลองแบบ RCBD และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องการผลิตกลว้ยน้ าว้าอบดว้ยอินฟราเรดรว่มกับลมร้อนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะของ
เครื่องอบอินฟราเรดลมร้อน คือ พลังงานอินฟราเรด อุณหภูมิลมร้อนและเวลาในการอบโดยใช้เครื่องอบแห้ง
อินฟราเรดลมร้อนให้มีคุณภาพด้านสี เนื้อสัมผัส ร้อยละความช้ืน awและประสาทสัมผัสเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จากการศึกษาสภาวะของกล้วยน้ าว้าอบแห้งด้วยอินฟราเรดลมร้อน 
ท าการศึกษา 3 ปัจจัย ได้แก่ พลังงานอินฟราเรด อุณหภูมิลมร้อน และเวลาในการอบแห้งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1) คุณภาพของกล้วยน้ าว้าอบด้านสี L* a* และ b* พบว่าพลังงานอินฟราเรดที่ 600 วัตต์ และ 
700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน ที่ 60 และ 70 องศาเซลเซียส และเวลาในการอบ 25 และ 35 นาที ไม่มีผลต่อค่าสี L* 
และ a* แต่จะมีผลต่อค่า b* โดยเมื่อเพิ่มพลังงานอินฟราเรด อุณหภูมิลมร้อนและเวลาในการอบแห้งขึ้น ค่าสีเหลอง 
b* จะลดลง แต่เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับกล้วยน้ าว้าอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 4 
ช่ัวโมง พบว่า กล้วยน้ าว้าที่อบแห้งด้วยอินฟราเรดลมร้อนมีค่าความสว่างสูง ค่าสีแดงต่ า และมีค่าสีออกเหลืองกว่า
กล้วยน้ าว้าอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน 
  2) คุณภาพของกล้วยน้ าว้าอบแห้งด้านเนื้อสัมผัส เป็นการวัดค่าความแข็ง (Hardness) และค่า
ความเปราะ (Fracturability) ทั้งสองค่านี้ขึ้นอยู่กับพลังงานอินฟราเรด อุณหภูมิลมร้อนและเวลาในการอบแห้ง
ร่วมกัน จากการเปรียบเทียบสภาวะในการอบแห้งกล้วยน้ าว้าด้วยพลังงาน พบว่า ที่พลังงานอินฟราเรด อุณหภูมิลม
ร้อน และเวลาในการอบแห้งนานมีผลท าให้ค่าความแข็งและความเปราะเพิ่มขึ้น เมื่อท าการเปรียบเทียบกล้วยน้ าว้า
อบแห้งด้วยอินฟราเรดลมร้อนกับกล้วยน้ าว้าอบแห้งตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง พบว่า 
กล้วยน้ าว้าอบแห้งตู้อบลมร้อนมีค่าความแข็งและความเปราะมากกว่ากล้วยน้ าว้าท่ีอบแห้งด้วยอินฟราเรดลม 
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3) คุณภาพของกล้วยน้ าว้าอบแห้งด้านร้อยละความช้ืน และ aw กล้วยน้ าว้าที่ผ่านการอบแห้ง
ด้วยอินฟราเรดลมร้อนมีค่าร้อยละความช้ืน และ aw อยู่ในปริมาณที่น้อยและพบว่าที่พลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์ 
สามารถลดร้อยละความช้ืนและ aw ในกล้วยน้ าว้าอบแห้งได้ดีกว่านี้ พลังงานอินฟราเรด 600 วัตต์ เมื่อท าการ
เปรียบเทียบกล้วยน้ าว้าอบแห้งด้วยอินฟราเรดลมร้อนกับกล้วยน้ าว้าอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง พบว่ากล้วยน้ าว้าท่ีอบด้วยอินฟราเรดพลังงาน 600 วัตต์ และ 700 วัตต์ มีประสิทธิภาพใน
การลดร้อยละความช้ืนและ aw ได้ดีกว่ากล้วยน้ าว้าท่ีอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน 
4) คุณภาพของกล้วยน้ าว้าอบแห้งทางประสาทสัมผสั จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมทั้งหมด 
36 คน พบว่า สภาวะทีผู่้ทดสอบให้คะแนนความชอบมากทีสุ่ดทั้ง 6 ด้าน คือ ใช้การอบแห้งด้วยอินฟราเรดลมร้อนท่ี
พลังอินฟราเรด 700 วัตต์ อุณหภมูิลมร้อน 70 องศาเซลเซียส และเวลาในการอบแห้ง 25 นาที 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการผลิตกล้วยน้ าว้าอบด้วยอินฟราเรดลมร้อนในครั้งนี้ท าการอบกล้วยน้ าว้าเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าอบเพื่อสุขภาพโดยจะท าการอบ ในสภาวะที่ใช้พลังงานอินฟราเรด 2 ระดับ คือ 600 และ 700 
วัตต์ ใช้อุณหภูมิลมร้อน 2 ระดับ คือ 60 และ 70 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการอบ 2 ระดับ เช่นกันคือ 25 และ 
35 นาทีตามล าดับ ซึ่งวางแผนการทดลองแบบ CRD หลังจากอบแล้วจะน าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาวิเคราะห์ด้านสี เนื้อ
สัมผัส ร้อยละความช้ืน aw และทดสอบทางประสาทสัมผัส อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ค่าสีของกล้วยน ้าว้าอบ 
 ท าการวัดค่าสี L*, a* และ b* ของกล้วยน้ าว้าอบด้วยอินฟราเรดลมร้อนเปรียบเทียบกับกล้วยน้ าว้าอบ
ด้วยตู้อบลมร้อนได้ผลดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าค่าสี L* ซึ่งเป็นค่าแสดงความสว่าง ( L* เท่ากับ 100 แสดงสีขาวและ 
L* เท่ากับ 0 แสดงค่าสีด า) กล้วยน้ าว้าที่อบด้วยตู้อบลมร้อนมีค่าความสว่างน้อยกว่าหรือมีค่าสีคล้ ากว่ากล้วยที่อบ
ด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนสอดคล้องกับการศึกษาของจุลพงศ์ พฤกษะศรี (2556, หน้า 2) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อคุณภาพเหง้าขมิ้นชันแผ่นอบจากการอบด้วยลมรอ้น เปรียบเทียบกับการอบด้วยรังสีอินฟราเรดพบว่า
สีของเหง้าขมิ้นชันแผ่นที่ผ่านการอบด้วยลมร้อนมีค่า L* ลดลงกว่าสีของเหง้าขมิ้นชันแผ่นที่อบด้วยรังสีอินฟราเรด
และเมื่อเปรียบการอบด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนในแต่ละการทดลองพบว่าเมื่อใช้พลังงานอินฟราเรดแตกต่างกัน 
การใช้พลังงานอินฟราเรดสูงจะท าให้ค่า L* เพิ่มขึ้นจาก 600 วัตต์ เป็น 700 วัตต์ จะไม่มีผลต่อความสว่างของ
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบ แต่พบว่าค่าสีแดง (a*) มีแนวโน้มลดลงเมื่อใช้เวลาและพลังงานอินฟราเรดมากขึ้น และค่าสี
เหลือง(b*)ลดลงเมื่อใช้เวลาและพลังงานอินฟราเรดมากขึ้น ส่วนอุณหภูมิของลมร้อนที่ 60 และ 70 องศาเซลเซียส 
จากการทดลองพบว่าไม่มีผลต่อค่าสีของผลิตภัณฑ์ และเมื่อศึกษาค่าความแตกต่างของสีผลิตภัณฑ์จากกล้วยสด 
(∆E) ซึ่งวัตถุดิบจะมีค่าสี L*, a* และ b* เท่ากับ 80.19, 1.72 และ 18 ตามล าดับ พบว่า เมื่อใช้ลมร้อนเปรียบเทียบ
กับอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน พบว่าการใช้ลมร้อนมีค่าความแตกต่างท้ังหมดของสีผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบมากกว่าการ
ใช้อินฟราเรดร่วมกับลมร้อน และเมื่อเปรียบเทียบกันในการอบด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน พบว่าที่พลังงาน
อินฟราเรด 600 วัตต์ มีค่าความแตกต่างทั้งหมดของสีวัตถุดิบน้อยกว่าที่พลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์ เมื่อใช้
อุณหภูมิลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มค่าความแตกต่างทั้งหมดของสีวัตถุดิบน้อยกว่าที่อุณหภูมิลมร้อนที่ 
70 องศาเซลเซียส และเมื่อใช้เวลาในการอบที่เวลา 25 นาทีมีแนวโน้มค่าความแตกต่างทั้งหมดของสีวัตถุดิบน้อย
กว่าที่เวลา 35 นาที ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลชนิดที่มีเอนไซม์ คือ เอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสเป็น
ตัวเร่งปฏิริยาเนื่องจากไม่ได้ท าการท าลายเอนไซม์โดยการลวกหรือการแช่ในสารเคมีก่อนการอบ (วิไล รังสาดทอง , 
2546, หน้า 136) ซึ่งการอบแบบลมร้อนใช้เวลาในการอบนานกว่าจึงท าให้เกิดสีน้ าตาลได้มากกว่าซึ่งเมื่อรวมกับการ
เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดของกล้วยน้ าว้า  เนื่องจากกล้วยน้ าว้าที่ปอกเปลือกมีน้ าตาลแอลโดสหรือคีโตสซึ่งเป็นน้ าตาล
รีดิวซ์ เมื่อได้รับความร้อนในภาวะที่มีน้ ากับเอมีนจะท าให้เกิดสารประกอบที่มีสีน้ าตาล (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2557,
หน้า 324) แล้วจะท าให้เกิดสีน้ าตาลได้มากกว่า  ถึงแม้ในการอบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนจะเกิดการไหม้ของ
กล้วยอบท่ีได้รับความร้อนจากรังสีอินฟราเรดมากเกินไป จนท าให้เกิดรอยไหม้ก็ตาม  และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว
การอบด้วยลมร้อนจะเกิดสีน้ าตาลมากกว่าการอบด้วยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมร้อน และเมื่อเปรียบเทียบกันในการ
อบด้วยรังสีอินฟราเรดด้วยกัน พบว่าพลังงานไมโครเวฟที่ 700 วัตต์ มีความแตกต่างทั้งหมดของสีสูงกว่าพลังงาน
ไมโครเวฟที่ 600 วัตต์ และพบว่าเมื่อใช้อุณหภูมิลมร้อนและเวลาในการอบเพิ่มขึ้นจะท าให้ค่าความแตกต่างของค่า 
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 E มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้เวลาอบนานกว่าสอดคล้องกับการศึกษาของ Wu et al. (2014, p.95) ที่ได้
ท าการศึกษาการอบแห้งแครอทด้วยรังสีอินฟราเรด ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนสีแครอทอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด
เนื่องจากปัจจัยต่างๆ คือ ความร้อนและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งจะไปท าลายคาร์โรทีนอยด์ท าให้สีเปลี่ยนไป
เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสีโดยไม่อาศัยเอนไซม์ (non-enzymatic) หรือการเกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลเนื่องจากเอนไซม์
โพลิฟีนอลออกซิเดส (PPO) ในช้ินแครอทซึ่งเกิดจากความร้อนและในช้ินแครอทมีความช้ืนลดลง และสอดคล้องกับ
รายงานการศึกษาของ Zhu & Pan (2009, p.450) ที่ได้ท าการศึกษาการอบแห้งแอปเปิ้ลแผ่น ซึ่งพบว่า การเกิดสี
น้ าตาลของแอปเปิ้ลแผ่นอาจเป็นเหตุผลที่ส าคัญส าหรับการเปลี่ยนแปลงสี โดยในช่วงระยะเวลาการอบที่เพิ่มขึ้น จะ
มีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของค่า L* และเมื่อความเข้มของรังสีสูงขึ้นจะท าให้แอปเปิ้ลแผ่นมีค่า L* ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ 
 
ตารางที่ 2 ค่าสีของกล้วยน้ าว้าอบด้วยอินฟราเรดลมร้อนเปรียบเทียบกับกล้วยน้ าว้าอบด้วยตู้อบลมรอ้น 

 สภาวะในการอบ                 ค่าส ี   
พลังงาน 

อินฟราเร (วัตต์) 
อุณหภูมิลมร้อน 
(องศาเซลเซียส) 

เวลาในการอบ 
(นาที) 

L* a* b* ∆E 

 Control  70.99 c ±1.16 2.65bc ±0.11 17.71 a ±0.20 9.15a±1.16 
600 60 25 78.26 a ±0.93 3.08ab ±0.37 15.80 b ±0.32 2.86d±1.04 
600 60 35 79.54 a ±0.69 2.09 c ±0.44 14.99bc ±1.72 3.50d±1.18 
600 70 25 78.46 a ±1.23 2.87abc ±0.55 15.57bc ±1.55 3.11d±0.55 
600 70 35 72.98 b ±1.55 3.66 a ±0.96 15.13bc ±0.28 5.73bc±1.71 
700 60 25 79.34 a ±0.41 3.26ab ±0.39 11.59 d ±1.00 6.27b±0.94 
700 60 35 78.64 a ±0.94 3.25ab ±0.29 13.68 c ±1.53 4.22cd±1.43 
700 70 25 79.35 a ±0.83 2.46bc ±0.32 11.12 d ±0.67 6.94b±0.61 
700 70 35 78.89 a ±0.18 2.99ab ±0.08 10.56 d ±0.28 7.41ab±0.24 

หมายเหตุ:  
- ท าการวัดจ านวน 3 ซ้ า เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ตามแนวตั้งของแต่ละสภาวะของกล้วยน้ าว้าอบ 
- อักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อนละ 95 
- Control คือ กล้วยน้ าว้าท่ีอบด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภมูิ 60 องศาเซลเซยีส นาน 4 ช่ัวโมง 

เนื อสัมผัสของกล้วยน ้าว้าอบ        
           การศึกษาเนื้อสัมผัสของกล้วยอบด้วยลมร้อนและกล้วยอบอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนน ามาวัดค่าความ
เปราะ และความแข็งของผลิตภัณฑ์ 3 ซ้ า จะได้ผลดังแสดงในตาราง 3 ซึ่งพบว่า กล้วยน้ าว้าอบด้วยตู้อบลมร้อนมีค่า
ความแข็งและความเปราะมากกว่ากล้วยน้ าว้าที่อบด้วยอินฟราเรดลมร่วมกับลมร้อน เนื่องจากการอบด้วยลมร้อน
เป็นการท าให้วัตถุดิบแห้งจากบริเวณผิวหน้าเข้าไปสู่ด้านในท าให้น้ าในเซลล์บริเวณผิวหน้าถูกดึงออกไปท าให้กล้วย
น้ าว้าท่ีอบมีลักษณะแข็งและเปราะอีกทั้งในทางด้านลักษณะเนื้อสัมผัสการท าแห้งจะท าให้เกิดการสูญเสียสมบัติใน
การกลับคืนสู่สภาพเดิมของอาหาร โดยอาหารอบจะเกิดการหดตัว (shrinkage) การแข็งที่ผิว (case hardening) 
และการหลอมตัวเมื่อถูกความร้อน (thermo-plasticity) เซลล์อาหารจะเกิดการหดตัวท าให้มีขนาดเล็กกว่าเดิม 
อาการหดตัวของอาหารนี้จะไม่เท่ากันตลอดทั้งช้ิน โดยบริเวณผิวหน้าจะหดตัวมากกว่าภายในอาหาร ซึ่งลักษณะ
เช่นนี้จะท าให้น้ าภายในระเหยออกมาได้ยาก (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2557, หน้า 91) ทั้งนี้ก่อนที่น้ าหรือตัวท าละลาย
จะระเหยออกจากอาหาร ท าให้ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าจะแข็งที่ผิว ลักษณะเช่นนี้มักเกิดกับอาหารที่มีปริมาณน้ าตาล
สูง หรือมีตัวถูกละลายอื่นละลายปนอยู่มาก จึงท าให้กล้วยน้ าว้าที่อบด้วยตู้อบลมร้อนจะแข็งมากกว่า กล้วยน้ าว้าที่
อบด้วยอินฟราเรดจะมีความเปราะและความแข็งน้อยกว่า เนื่องจากการให้ความร้อนมีประสิทธิภาพมากกว่าโดย
ลักษณะการดูดซับรังสีอินฟราเรดท าให้กล้วยอบร้อนขึ้นเร็วกว่า และจะไม่ท าให้บริเวณตู้อบร้อนขึ้นโดยกล้วยได้รับ
รังสีอินฟราเรดแล้วจะร้อนขึ้นท าให้น้ าท่ีอยู่ในกล้วยระเหยออกได้เร็วกว่าจึงท าให้กล้วยไม่มีลักษณะอาหารอบจะเกิด
การหดตัว (shrinkage) การแข็งที่ผิว (case hardening) และการหลอมตัวเมื่อถูกความร้อน (thermo-plasticity) 
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จึงมีเนื้อสัมผัสที่เปราะและแข็งน้อยกว่าและเมื่อเปรียบเทียบความเปราะกับความแข็งของกล้วยที่อบด้วยอินฟราเรด
ร่วมกับลมร้อน พบว่าเมื่อที่ 600 วัตต์จะมีแนวโน้มความเปราะและความแข็งน้อยกว่า 700 วัตต์และพบว่าเมื่อให้
อุณหภูมิลมร้อนที่ 60 ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มที่ความเปราะและความแข็งน้อยกว่าที่อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียสและเมื่อให้เวลาในการอบพบว่าเมื่อเวลาเพิ่มมากข้ึนจาก 25 นาที เป็น 30 นาที จะท าให้ความเปราะ
และความแข็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 3 เนื้อสัมผสัของกล้วยน้ าว้าอบด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมรอ้น 

สภาวะในการอบ ค่าเนื้อสัมผัส 
พลังงาน 

อินฟราเรด (วัตต์) 
อุณหภูมลิมร้อน 
(องศาเซลเซียส) 

เวลาในการ 
อบ 

(นาที) 

ความเปราะ (กรัม) 
(Fracturability) 

ความแข็ง (กรัม) 
(Hardness) 

 
 Control  224.0a ±13.5 224.0a±13.5 

600 60 25 148.7de±2.5 152.0ef±2.6 
600 60 35 143.7de±19.6 155.3def±1.2 
600 70 25 195.3b±17.0 195.3b±17.0 
600 70 35 165.0cd±21.5 165.0cde±21.5 
700 60 25 130.7e±4.7 133.0f±8.7 
700 60 35 186.3bc±16.9 186.3bc±16.9 
700 70 25 164.3cd ±12.7 164.3cde±12.7 
700 70 35 178.0bc±14.0 178.7bcd±14.0 

หมายเหตุ:  
- ท าการวัดจ านวน 3 ซ้ า เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ตามแนวตั้งของแต่ละสภาวะของกล้วยน้ าว้าอบ 
- อักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อนละ 95 
- Control คือ กล้วยน้ าว้าท่ีอบด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภมูิ 60 องศาเซลเซยีส นาน 4 ช่ัวโมง 

ความชื นและ aw ในกล้วยน ้าว้าอบ 
 การหาความชื้น และ ค่า aw ของผลิตภัณฑ์กล้วยน้ าว้าอบของกล้วยน้ าว้าที่อบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมงกล้วยน้ าว้าอบด้วยอินฟราเรดลมรอ้นไดผ้ลดังตารางที่ 4 ซึ่ง พบว่า กล้วยน้ าว้าท่ีอบ
ด้วยตู้อบลมร้อน มีร้อยละความช้ืน 9.33 และค่า aw 0.810 นั่นแสดงว่ากล้วยน้ าว้าที่อบด้วยตู้อบลมร้อนมี
ประสิทธิภาพในการลดร้อยละความช้ืนและค่า awมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการอบกล้วยน้ าว้าที่พลังงานอินฟราเรด 
600 วัตต์และ 700 วัตต์และเมื่อเปรียบเทียบร้อยละความช้ืนและ awของกล้วยที่อบด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน 
พบว่าเมื่อใช้พลังงาน 600 วัตต์ และ 700 วัตต์ พบว่าที่พลังงาน  600 วัตต์มีค่าความช้ืนและค่ามี aw สูงกว่าที่
พลังงาน 700 วัตต์และพบว่าเมื่อให้อุณหภูมิลมร้อนที่60 และ 70 องศาเซลเซียส พบว่าที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส มีค่าความช้ืนและค่ามี aw สูงกว่าที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และเมื่อให้เวลาในการอบพบว่าเมื่อเวลา
มากขึ้นจาก 25 นาที เป็น 30 นาที จะท าให้มีค่าความช้ืน และค่ามี aw ลดลง ดังนั้นควรเลือกใช้วิธีการอบกล้วย
น้ าว้าที่พลังงาน 700 วัตต์ ขึ้นไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลดร้อยละความช้ืน และค่า aw เพื่อให้สามารถเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานขึ้น และยังช่วยประหยัดเวลาในการผลิต สอดคล้องกับการศึกษาของ Abe & Afzal 
(1997, pp 289-297)  ที่ศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือกช้ันบางด้วยรังสีอินฟราเรด เพื่อศึกษาผลกระทบของความช้ืน
เริ่มต้นของข้าวเปลือก ความเร็วอากาศเข้าห้องอบแห้ง และความเข้มของรังสีอินฟราเรดพบว่าความช้ืนเริ่มต้นของ
ข้าวเปลือกมีผลต่อเวลาที่ใช้ในการอบแห้งน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มความเร็วอากาศและความเข้มรังสี
อินฟราเรดที่ช่วยลดเวลาในการอบแห้งได้ค่อนข้าง มาก แต่การเพิ่มความเข้มรังสีอินฟราเรด สามารถลดเวลาในการ
อบแห้งได้น้อยกว่าการเพิ่มความเข้มรังสีอินฟราเรด ซึ่งแสดงว่าการเพิ่มความเข้มรังสีอินฟราเรดที่ระดับความเข้มที่
สูงแล้วไม่สามารถลดเวลาในการอบแห้งได้มากนัก ส่วนการเพิ่มความเร็วอากาศเข้าห้องอบแห้งสามารลดเวลาในการ
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อบแห้งได้น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มความเข้มรังสีอินฟราเรด และสอดคล้องกับการศึกษาของ Afzal et 
al. (1999, p. 177) ที่ศึกษาการอบแห้งข้าวบาร์เล่ย์ด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับอากาศร้อน พบว่า การอบแห้งด้วย
รังสีอินฟราเรดร่วมกับอากาศร้อนสามารถอบแห้งได้เร็วกว่าการอบแห้งด้วยอากาศร้อนเพียงอย่างเดียวและ
สิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า การเพิ่มความเข้มรังสีอินฟราเรดช่วยลดเวลาในการอบแห้ง แต่จะสิ้นเปลืองพลังงานและ
ส่งผลให้ร้อยละการงอกของข้าวบาร์เล่ย์ลดลง  
 
ตารางที่ 4 ร้อยละความชื้นและ aw ของกล้วยน้ าว้าอบด้วยอินฟราเรดลมร้อนที่สภาวะต่างกัน 

สภาวะในการอบ  
 

ร้อยละความชื น 

 
 

aw 
พลังงาน 

อินฟราเรด (วัตต์) 
อุณหภูมิลมร้อน 
(องศาเซลเซียส) 

เวลาในการอบ 
(นาที) 

 Control  9.33 a ±0.25 0.810a±0.00 
600 60 25 8.23ab ±0.49 0.808a±0.04 
600 60 35 8.12abc ±0.54 0.632bc±0.00 
600 70 25 7.02 bcd±0.78 0.747a ±0.04 
600 70 35 6.87 cd ±1.56 0.588cd ±0.03 
700 60 25 6.78 d ±0.16 0.629bc ±0.04 
700 60 35 6.17 d ±0.88 0.546b ±0.01 
700 70 25 5.18 d ±0.37 0.5683b ±0.06 
700 70 35 5.75 d ±0.16 0.682 b ±0.09 

หมายเหตุ:  
- ท าการวัดจ านวน 3 ซ้ า เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ตามแนวตั้งของแต่ละสภาวะของกล้วยน้ าว้าอบ 
- อักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อนละ 95 
- Control คือ กล้วยน้ าว้าท่ีอบด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภมูิ 60 องศาเซลเซยีส นาน 4 ช่ัวโมง 

  จากค่าสี เนื้อสัมผัส ความช้ืนและค่า aw ที่ได้กล่าวมานั้นจะสามารถเลือกผลิตภัณฑ์จ านวน 4 หน่วย
ทดลอง น ามาท าการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้หลักเกณฑ์ในการเลือกผลิตภัณฑ์ดังนี้  
 ค่าสี เลือกจากค่าสี L* มีความสว่างมาก ค่า a* มีค่าสีแดงต่ า และค่า b* มีค่าสีเหลืองมาก ท าการเลือกค่า
สีได้ดังนี้ พลังงานอินฟราเรด 600 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ35 นาที และที่พลังงาน
อินฟราเรด 700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 และ 70 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ25 และ 35 นาทีตามล าดับ  

ค่าเนื้อสัมผัส เลือกจากค่าความเปราะและค่าความแข็ง คือกล้วยที่อบได้มีค่าเปราะไม่สูงมากและค่าความ
แข็งไม่สูงมากท าการเลือกค่าเนื้อสัมผัส ได้ดังนี้ พลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 และ 70 องศา
เซลเซียส เวลาในการอบ25 และ 35 นาทีตามล าดับ    

ค่าร้อยละความช้ืนและค่าaw เลือกจากค่าค่าร้อยละความชื้นและค่าaw ต่ า ท าการเลือกค่าร้อยละความช้ืน
และค่าaw ได้ดังนี้ พลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 และ 70 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ25 
และ 35 นาทีตามล าดับ 

  ดังนั้นในการทดลองเพื่อน าไปทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสเลือกได้ 4 หน่วยการทดลองดังนี้ ที่ระดับ
พลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 25 นาทีระดับพลังงานอินฟราเรด 
700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 35 นาทีระดับพลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์ อุณหภูมิ
ลมร้อน 70 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 25 นาทีและที่ระดับพลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 70 
องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 35 นาที และ Control คือ กล้วยน้ าว้าที่อบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิลมร้อน 60 
องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 4 ช่ัวโมง 
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การประเมินผลทางประสาทสัมผัส 
 การประเมินทางประสาทสัมผสัโดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 35 คน ให้คะแนนด้านลักษณะ ลักษณะปรากฏ 
สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสมัผสัและความชอบโดยรวม ไดผ้ลดังตารางที่ 5 

จากตารางที่ 5 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้ชิมจ านวน 35 คน ท าการทดสอบทางกายภาพ 6 
ด้าน คือ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม พบว่าแต่ละสภาวะในการอบมีคะแนน
ความชอบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สภาวะที่ได้คะแนนความชอบในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น 
รสชาติ และความชอบโดยรวม คือ การใช้พลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 70 องศาเซลเซียส เวลาใน
การอบ 25 นาที มีค่าเท่ากับ 6.19±1.45, 6.02±1.54, 5.97±1.52 6.44±1.73, 6.50±1.82 และ 6.88±1.72 
คะแนน ตามล าดับและในด้านเนื้อสัมผัส พบว่า สภาวะที่ได้คะแนนความชอบมากที่สุดมี 2 สภาวะ คือใช้พลังงาน
อินฟราเรด 700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 และ 70 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 25 และ 35 นาที ได้คะแนน
เท่ากับ 6.11±1.72 และ 6.50±1.82 คะแนนตามล าดับ รองลงมาคือ พลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 
70 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 35 นาที คะแนนความชอบ 4.80±1.78 คะแนน และอบด้วยตู้อบลมร้อนที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง ได้คะแนนความชอบ 4.44±1.84 คะแนน และสภาวะที่ได้รับคะแนนใน
ด้านเนื้อสัมผัสน้อยที่สุด คือ ใช้พลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 25 
นาที ได้คะแนนเท่ากับ 4.00±1.97 คะแนน  
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผู้ชิมชอบกล้วยน้ าว้าที่อบด้วยอินฟราเรดลมร้อน ที่พลังงานอินฟราเรด 700 
วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 70 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 25 นาทีโดยให้คะแนน ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ 
และความชอบโดยรวม ระหว่าง 6.44-6.88 ซึ่งแสดงความชอบในระดับชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง ดังนั้นจึงเลือกใช้
กล้วยน้ าว้าอบด้วยลมร้อน ที่พลังงานอินฟราเรด 700 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 70 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 25
นาที  
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินทางประสาทสมัผสัของกล้วยน้ าว้าอบ 

สภาวะในการอบ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื อสัมผัส ความชอบ
โดยรวม 

พลังงานอินฟราเรด 
(วัตต์) 

อุณหภูมิลมร้อน (องศา
เซลเซียส) 

เวลาในการอบ  
(นาที) 

Control 5.27 c ±1.42 5.16b ±1.34 4.72b±1.73 4.44b±1.84 4.44b±1.84 4.63 b±1.88 
700 60 25 5.25 c ±1.42 5.11b ±1.81 4.61b±1.88 4.13b±1.95 4.00b±1.97 4.75 b±1.93 

700 60 35 6.27 a ±1.30 6.00a ±1.49 5.75a±1.66 6.06a±1.69 6.11a±1.72 6.44 a±1.61 

700 70 25 6.19ab ±1.45 6.02a ±1.59 5.97a±1.52 6.44a±1.73 6.50a±1.82 6.88 a±1.44 

700 70 35 5.55bc ±1.62 5.41ab±1.62 4.97b±1.25 4.77b±1.88 4.80b±1.78 5.27 b ±1.68 

หมายเหตุ :  
- ท าการวัดจ านวน 3 ซ้ า เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ตามแนวตั้งของแต่ละสภาวะของกล้วยน้ าว้าอบ 
- อักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทีระดับความเช่ือมั่นร้อนละ 95     
- Control คือ กล้วยน้ าว้าท่ีอบด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภมูิ 60 องศาเซลเซยีส นาน 4 ช่ัวโมง
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ข้อเสนอแนะ 
1) ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรใช้กล้วยน้ าว้ามีความสุกมากขึ้นโดยจะมีความสุขมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป

เนื่องจากจะท าให้มีรสชาติหวานขึ้นเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น และสามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ได้ 

2) ในการวิจัยในอนาคตจะต้องสร้างเครื่องอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนควรมีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถผลิต
กล้วยน้ าว้าอบได้ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถอบผลิตภัณฑ์ได้จ านวนมากขึ้น 

3) ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาใช้พลังงานไมโครเวฟในการอบให้กว้างขึ้นโดยอาจจะให้พลังงานตั้งแต่ 
300 วัตต์ จนถึง 600 วัตต์ เป็นต้น และควรเพิ่มช่วงของการอบด้วยอุณหภูมิของลมร้อนให้กว้างขึ้น ตั้งแต่ 
40 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ศึกษาการใช้รังสิอินฟราเรดในการ
อบแห้งกล้วยให้ครอบคลุมยิ่งข้ึน 

4) ควรศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์กล้วยอบแห้งด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน เช่น การหา
ปริมาณวิตามินซี สารแอนตี้ออกซิแดนซ์ สารประกอบฟีนอลลิก เป็นต้น เพื่อให้สามารถศึกษาผลกระทบ
ของการใช้เทคนิคอินฟราเรดในการอบแห้งกล้วยต่อไป 
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