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บทคัดยอ 

 เปลือกกลวยนํ้าวาดิบเปนวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร  ซึ่งพบวามีสารใหสีคือ ฟลาโวนอยด  และสารชวยติดสีคือแทน

นินมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการสกัดสีเพ่ือใชยอมผา  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสี

ยอมธรรมชาติจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ ท่ีอุณหภูมิ 95°C โดยตัวแปรท่ีทําการศึกษามี  2  ตัวแปรคือ  สัดสวนเปลือกกลวย

นํ้าวาดิบตอนํ้าท่ี  1:3,  1:5, และ 1:7 และระยะเวลาในการสกัดท่ี  30,  60,  และ  90  นาที  จากการนําสีสกัดท่ีไดไปทดสอบยอม

ผาไหมจากน้ันนําคาสีมาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติดวยANOVA และทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยDMRTผล

การศึกษา  พบวา  สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสกัดคือ สัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า 1:3 และระยะเวลาสกัด  60  

นาที โดยสัดสวนเปลือกกลวยนาวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการสกัดไมมีผลตอคาความสวางของสี  (L*)  และคาความเขม

สี (K/S)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ีสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการสกัดมีผล

ตอคาความเปนสีแดง (a*) และคาความเปนสีเหลือง (b*) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

คําสําคัญ: สีธรรมชาติ  เปลือกกลวยน้ําวา การสกดัคาสี 

 

Abstract 
 Green banana peel was agricultural wastes contained the pigments of flavonoids and the mordant 
of tannin. Consequently, the green banana peelare suitable for extraction of these compounds to make 
the dye. Therefore, the objective of this research was to study the optimum operating condition of dye 
extraction from green banana peel atthe temperature of 95°C. Two study parameters consist of 1) the 
ratio between green banana peel and water for extraction at 1:3, 1:5, and 1:7 and 2) extraction time at 30, 
60, and 90 minutes. The dry extract was applied to the silk and was analyzed the color 
parameters.Variance was analyzed by ANOVA and the average was compared by DMRT.The results 
shownthat optimum conditions for dye extraction are; the ratiobetween green banana peel and water is 
1:3 and the extraction time is60 minutes. The ratio between green banana peel and water, and extraction 
time did not affect to the color of L* and K/S value at the significant level of .05whereas they affected to 
the color of a* and b* value at the significant level of 0.05.  
 

Keywords:  natural dye, banana peel, extraction, color value 
 

บทนํา 

 กลวยนํ้าวา  (Musa sapientum L.)  เปนพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทยชนิดหน่ึง  เปนพืชท่ีปลูกงาย  ข้ึน

ไดดใีนทุกภูมิภาคของประเทศไทย  สามารถใชประโยชนไดท้ังลําตน ใบ ผล  เชน  ผลสุกใชรับประทาน  ใบใชในการหอของทํางาน

ประดิษฐตาง ๆ กานใบและกาบกลวยใชทําเชือก  หัวปลีใชรับประทานแทนผักได  สวนยางกลวยใชเปนสารชวยติดและสียอม

ผาใหสีนํ้าตาล  สีไมตก  ไมซีดและสีติดทนทาน (อรดี, 2541) ดวยเหตุน้ีเองจึงมีเปลือกกลวยเหลือท้ิงทางการเกษตรเปนจํานวน
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มาก  จากการสํารวจพบวาประเทศไทยมีขยะจากเปลือกกลวยมากถึงวันละ  200  ตัน  ในปจจุบันเปลือกกลวยปริมาณมหาศาล

ดังกลาวมีการนําไปใชประโยชนดานตางๆ เพียงเล็กนอย เชน แปรรูปเปนอาหารสัตวและการทําปุยหมัก (ประยูร, 2547) แต

สวนใหญแลวมักถูกท้ิงใหเนาเสีย (พัชราภรณ, 2550) กอใหเกิดปญหาดานขยะและสิ่งแวดลอมข้ึน ท้ังๆ ท่ีเปลือกกลวยน้ันมีสารท่ี

มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการสกัดสีเพ่ือใชยอมผา  เชน สารฟลาโวนอยดและสารแทนนิน 

 การสกัดสีธรรมชาติจากพืชมี  2  วิธีคือ  การโขลก  ทุบหรือปน  พอไดนํ้าสีแลวนําไปผสมกับนํ้ากรอง  สวนอีกวิธีคือ  

การตมโดยใชระยะเวลาในการตมประมาณ  30 – 120  นาที  ข้ึนอยูกับลักษณะ ชนิด และแหลงท่ีมาของสวนตาง ๆ จากพืชท่ี

นํามาสกัดสี  หลังจากตมไดสีเขมตามตองการแลวจึงทําการกรองเอากากออก  การสกัดสีจากพืชโดยการตมหรือการใชความ

รอนเขาชวยเปนวิธีท่ีทําไดอยางรวดเร็วและไดผลดี ชวยใหสกัดนํ้าสีไดงายและไดสีเขมข้ึน(ขวัญฤทัยและเตือนใจ,2530)  

ประกอบกับในเปลือกกลวยดิบน้ันมีสารแทนนินชนิดคอนเดนซแทนนิน(condensed tannins) ซึ่งละลายไดดีในนํ้ารอน(วิภาและ

ชิดชม, 2537) จึงเหมาะสมท่ีจะทําการสกัดดวยความรอน  นอกจากน้ียังพบสารท่ีสําคัญซึ่งจะพบในเปลือกกลวยมากกวาเน้ือ

กลวย  และผลดิบมีปริมาณมากกวาผลสุกคือสารฟลาโวนอยด  (ศิริธรและนเรศ, 2552)ซึ่งเปนสารใหสีท่ีนิยมใชยอมสีธรรมชาติกัน

มาก  มักจะมีสีเหลืองถึงสีสมเหลือง (เทียนศักดิ์, 2534)  

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนน้ี  ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการสกัดสียอมธรรมชาติจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ

เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับกลวยนํ้าวาไดอีกวิธีหน่ึง  และยังเปนการสงเสริมใหมีการนําวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใชใหเกิด

ประโยชน  ตลอดจนเปนการอนุรักษวิธียอมผาดวยสีธรรมชาติ  ซึ่งเปนเอกลักษณของการผลิตผาทอพ้ืนเมืองของไทย  อีกท้ัง

เปนการเพิ่มคุณคางานศิลปหัตถกรรมสืบตอไป  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  วัสดุท่ีใชในการทดลอง 

 1.1  ผาทดลอง คือผาไหม100  เปอรเซ็นต จากบริษัท  The Natural Silk  ถนนมเหสักข  เขตบางรัก  

กรุงเทพฯ   มีโครงสรางการทอลายขัด  (Plain Weave) ท่ีผานการขจัดกาวและฟอกขาว  มีนํ้าหนัก  90  กรัมตอตารางเมตร  

ความหนาของผาคือ 16 มิลลิเมตร  จํานวนเสนดายยืน  98  เสนตอน้ิว และจํานวนเสนดายพุง  82  เสนตอน้ิว 

 1.2  วัสดุใหสียอม  ใชเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ  จากรานขายกลวยนํ้าวา  ตลาดสี่มุมเมือง  ถนนพหลโยธิน  อําเภอลํา

ลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ระยะความสุกของผลแบงตามดัชนีสีของเปลือกกลวยใชกลวยระยะท่ี  2 - 3  โดยระยะท่ี  2  คือ

เปลือกกลวยมีสีเขียวอมเหลืองเล็กนอย  ผลแข็งไมมีการสุก  เน้ือกลวยมีสีขาวและไมมีกลิ่นกลวย   และระยะท่ี  3  คือเปลือก

กลวยมีสีเขียวมากกวาสีเหลือง  เนื้อกลวยนิ่มลง สีของเนื้อกลวยยังคงขาวและไมมีกลิ่นกลวย  ใชเฉพาะสวนเปลือกของ

กลวยนํ้าวาดิบโดยทําความสะอาดเปลอืกกลวยดวยนํ้ากรอง  2  ครั้งใหสะอาด  จากน้ันทําการตัดข้ัวหัวและทายของกลวยออก  

แลวใชมีดผาตามยาวแกะเอาเน้ือผลออก สับใหเปนช้ินสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดเล็ก 

 2.  อุปกรณท่ีใชในการทดลอง 

 2.1 เครื่องยอมสี (Gyro Wash 525408-W1 Washing Test) จากบริษัท James H Heal & Co Ltd. ประเทศ

อังกฤษ 

 2.2  เครื่องช่ังชนิดละเอียดทศนิยม 3  ตําแหนง (Metter Moledo PG 503-S) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2.3  เครื่องวัดสี (Data Color 600 Spectrophotometer) จากบริษัท  Data Color ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 3.  วิธีการสกัดนํ้าสี 

  3.1  ตั้งอุณหภมูิเครื่องยอมสีท่ี 95 °C  

  3.2  ช่ังเปลือกกลวยท่ีเตรียมไว  โดยใชสัดสวนเปลือกกลวยตอนํ้าท่ี  1:3(ความเขมขนสูง), 1:5(ความเขมขนปาน

กลาง)และ1:7 (ความเขมขนต่ํา)แลวบรรจุลงในกระบอกยอม 

  3.3  บรรจุกระบอกยอมเขาเครื่องยอม  โดยใชเวลาในการสกัดท่ี 30,  60,และ  90  นาที 

  3.4  เมื่อครบกําหนดเวลา  นํานํ้าสีท่ีสกัดไดออกจากกระบอกยอม  แลวกรองดวยผาขาวบาง  2 ช้ัน  เพ่ือกําจัด

ตะกอน  นํ้าสีท่ีไดจะมีสีท่ีแตกตางกัน ตามระดับความเขมขนโดยอัตราสวน 1:3 มีสีนํ้าตาลอมเหลือง1:5 มีสีนํ้าตาลอมสม  และ

อัตราสวน 1:7 มีสีนํ้าตาลอมแดง ดังภาพท่ี  1 
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ภาพท่ี  1 นํ้าสีท่ีสกัดโดยใชสดัสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาการสกัดตางกัน 
 

 4.  การประเมินความเขมสี  โดยการนํานํ้าสีท่ีสกัดไดไปยอมผาไหมจากน้ันทําการวัดคาสีของผาไหมท่ียอมไดดวย

เครื่อง  Data Color 600 Spectrophotometer ภายใตแหลงกําเนิดแสงมาตรฐาน D65 มีทิศทางของมุมมอง  10 องศา 

จากน้ันวัดคาสีของตัวอยาง3  ซ้ําโดยท่ีคา  L*  แสดงคาความสวางและมืด  L* มีคา  0  หมายถึงสีดํา  L*  มีคา  100  

หมายถึงสีขาว  คาa*  แสดงคาความเปนสีแดง - เขียว a*  มีคาบวก หมายถึงสีแดง  a*  มีคาลบ หมายถึงสีเขียว  คา b* แสดง

ความเปนสีเหลือง - นํ้าเงิน  b*  มีคาบวก  หมายถึงสีเหลือง  b*  มีคาลบ  หมายถึงสีนํ้าเงิน  และคา  K/S  คาความเขมของสี 

มีข้ันตอนการทําดังน้ี  

  4.1  เตรียมผาไหมทดลองแชในนํ้ากรองกอนยอม20  นาที 

  4.2  ยอมสีผาทดลอง  โดยควบคุมอัตราสวนผาตอนํ้าสีท่ี 1:50 (w/v)   อุณหภูมิ  70  °C ระยะเวลาการยอมท่ี  40

นาที  โดยเครื่องยอมผา  Gyro Wash 525408-W1  เมื่อครบเวลาท่ีกําหนด  นําผาทดลองออกจากเครื่องยอมผา  ลางดวยนํ้า

กรองอัตราสวนผาตอนํ้า  1:200 (w/v) จํานวน  3  ครั้ง  ครั้งละ  2  นาที  เพ่ือขจัดสีสวนเกินบนผิวผาทดลองออก  ตากท่ี

อุณหภูมิหองจนผาทดลองแหง 

 5.   การวิเคราะหขอมูล 

 5.1วิเคราะหความแปรปรวนของคาสีดวยAnalysis of Variance: ANOVAและทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย

วิธีการ Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 1.  ผลของสภาวะการสกัดตอคาส ี

 จากการทดลองนําเปลือกกลวยนํ้าวาดิบมาทําการสกัดเอานํ้ายอมท่ีอุณหภูมิ  95 °C โดยศึกษาสัดสวนเปลือกกลวย

นํ้าวาดิบตอนํ้า  1:3,  1:5,  และ  1:7  และระยะเวลาในการสกัด  30,  60,  และ  90  นาที  แลวนําไปยอมผาไหม  ทําการวัด

คาสี  L*  a*  b*  และ  K/S  นําคาสีท่ีไดมาวิเคราะหความแปรปรวน  Analysis of Variance: ANOVAและทําการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยการ  Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)  ไดผลดังตอไปน้ี 
 

ตารางท่ี  1 คาเฉลี่ย  L*  a*  b*  และ K/S  ของผาไหมท่ียอมจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบท่ีใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอ

นํ้า และระยะเวลาในการสกัดตางกัน                       

เปลือกกลวย : นํ้า  เวลา   คาสี 

(w/v)   (นาที) L* a* b* K/S 

 30 80.12 7.04 4.13 0.44 
1 : 3 60 81.17 9.48 6.56 0.45 

 90 80.41 9.55 6.74 0.47 
 30 78.65 6.72 3.44 0.43 

1 : 5 60 79.88 8.40 4.59 0.46 
 90 79.31 9.37 5.37 0.46 
 30 77.82 5.93 1.98 0.40 

1 : 7 60 78.88 8.05 3.85 0.41 
 90 79.42 8.17 4.00 0.42 

   Note: L*:  คาความสวางของสี,  a*: ความเปนสีแดง - เขียว,   b*: ความเปนสีเหลือง - นํ้าเงิน,  K/S: คาความเขมสี 
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 จากตารางท่ี  1  จะเห็นไดวาคา  L*  ของผาทดลองท่ียอมจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบท่ีใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวา

ดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการสกัดตางกัน  มีคาไมแตกตางกันมากนักและมีคาคอนขางสูง  แสดงวาสีของผาท่ีไดมีความสวาง

คอนขางสูง (สีออน)  จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคา  L*   พบวา สัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า  และระยะเวลา

ลวนไมมีผลตอคา  L*  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 คา  a*  หมายถึง  คาความเปนสีแดง – เขียว  ถาคา  a*  เปนบวกแสดงถึงความเปนสีแดง  ถาคา   a*  เปนลบ

แสดงถึงความเปนสีเขียว  พบวาสีผาท่ียอมไดทุกสภาวะเปนบวก  แสดงวาผาท่ียอมไดมีสีออกแดง  จากภาพท่ี  2  จะเห็นวา

เมื่อใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าเพ่ิมข้ึน  และใชระยะเวลาการสกัดนานข้ึน  คาความเปนสีแดงมีแนวโนมสูงข้ึน  จาก

การวิเคราะหความแปรปรวนของคา  a*   พบวา  สัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลามีผลตอคา  a*  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 คา a* ของผาท่ียอมโดยใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการสกัดตางกัน 
  

 คา  b*  หมายถึง  คาความเปนสีเหลือง – นํ้าเงิน  ถาคา  b*  เปนบวกแสดงถึงความเปนสีเหลือง  ถาคาb*  เปนลบ

แสดงถึงความเปนสีนํ้าเงิน  พบวาสีผาท่ียอมไดทุกสภาวะเปนบวก  แสดงวาผาท่ียอมไดมีสีออกเหลือง  ซึ่งเปนไปตามสารเคมีท่ี

พบในเปลือกกลวย   คือสารฟลาโวนอยด(ศิริธรและนเรศ, 2552) เปนกลุมสารใหสีเหลือง ถึงสีสมเหลือง (เทียนศักดิ์, 2534) 

จากภาพท่ี  3  จะเห็นวาเมื่อใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าเพ่ิมข้ึน  และใชระยะเวลาการสกัดนานข้ึน  คาความเปนสี

เหลืองมีแนวโนมสูงข้ึนจากการวิเคราะหความแปรปรวนของคา  b*  พบวา สัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดบิตอนํ้าและระยะเวลามี

ผลตอคา  b*  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 คา b* ของผาท่ียอมโดยใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการสกัดตางกัน 
 

 คา  K/S  หมายถึง  คาความเขมของสี  พบวาผาทดลองท่ีใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการ

สกัดตางกัน  มีคาความเขมของสีไมแตกตางกันมากนัก  โดยมีคาอยูระหวาง  0.40 – 0.47  แสดงวาสีของผามีความเขม

 

7.04

9.48 9.55

6.72

8.4
9.37

5.93

8.05 8.17

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100

คา
คว

าม
เป

นสี
แด

ง 
- เ

ขีย
ว 

(a
*)

ระยะเวลา  (นาที)

อัตราสวนเปลือกกลวย : น้ํา 1:3 1:5 1:7

4.13 

6.56 6.74 

3.44 

4.59 

5.37 

1.98 

3.85 
4.00 

0

2

4

6

8

0 20 40 60 80 100

คา
คว

าม
เป

นส
ีเห

ลือ
ง 

- น
้ําเ

งิน
 (b

*)
 

ระยะเวลา  (นาที) 

อัตราสวนเปลือกกลวย : น้ํา 1:3 1:5 1:7



วันที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙                                                                             การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ ๔

ASTC2016: The 4
th
 Academic Science and Technology Conference 2016 

293 

ใกลเคียงกัน  จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคา  K/S  พบวา สัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า  และระยะเวลาลวนไม

มีผลตอคา K/S อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 เมื่อพิจารณาคา  L*  a*  b*  และ  K/S  ของผาทดลองท่ีใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าและระยะเวลาในการ

สกัดท่ีระดับตาง ๆ พบวา  คา  L*  และ K/S  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 สวนคา  a*  และ  b*  

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05และมีคาสูงสุดเมื่อทําการสกัดดวยสัดสวนวัสดุ1:3 และระยะเวลา 90นาที 

 2.  สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสีจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ   

 การเลือกสภาวะท่ีเหมาสมในการสกัดสีจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ  จากสภาวะตาง ๆ ท่ีทดลอง  พิจารณาคาสีท่ียอม

ได  โดยการพิจารณาถึงภาพรวมของคาสี  คือ  คา  L*  ซึ่งบงบอกความมืดความสวางของสี  คา  a*  บอกความเปนแดง - 

เขียว  คา  b*  บอกความเปนเหลือง – นํ้าเงิน  และคา  K/S  ซึ่งหมายถึงความเขมของสี  ท้ังพิจารณาจากผลการวิเคราะห

ความแปรปรวน  และทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยการ Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)   

 คา  L*  จากการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวาคา  L*  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)  ไมมีความแตกตางเชนเดียวกัน 

 คา  a*  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s 

New Multiple Rang Test (DMRT) พบวา  ผาท่ียอมโดยใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า 1:3  ใหคา  a*  สูงกวาผาท่ี

ยอมโดยใชสัดสวน1:5  และ  1:7 ตามลําดับ  และระยะเวลาในการสกัด  พบวาผาท่ียอมโดยใชระยะเวลาในการสกัดท่ี  90  และ  

60นาที  ใหคา  a*  สูงกวาผาท่ียอมโดยใชระยะเวลาท่ี 30  นาที ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการจัดกลุมความแตกตางของคา  a*  ของผาไหมท่ียอมจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบท่ีใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวา

ดิบตอนํ้า และระยะเวลาในการสกัดตางกัน                      

เปลือกกลวย : นํ้า (w/v) Duncan’s group ระยะเวลา (นาที) Duncan’s group 

1:3 

1:5 

1:7 

A 

B 

C 

90 

60 

30 

A 

A 

B 

 หมายเหตุ : ตัวอักษร A , B, C  ในตารางตามแนวต้ังโดยเรียงลําดับจากคามากไปหานอย  ถาเหมือนกันแสดงวาคาเฉล่ียไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และถาตัวอักษรแตกตางกันแสดงวาคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 

ตารางท่ี 3 ผลการจัดกลุมความแตกตางของคา  b*  ของผาไหมท่ียอมจากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบท่ีใชสดัสวนเปลือกกลวยนํ้าวา

ดิบตอนํ้า และระยะเวลาในการสกัดตางกัน               

เปลือกกลวย : นํ้า (w/v) Duncan’s group ระยะเวลา (นาที) Duncan’s group 

1:3 

1:5 

1:7 
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B 

C 
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A 
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 หมายเหตุ : ตัวอักษร A ,B, C  ในตารางตามแนวต้ังโดยเรียงลําดับจากคามากไปหานอย  ถาเหมือนกันแสดงวาคาเฉล่ียไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และถาตัวอักษรแตกตางกันแสดงวาคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
   

 คา  b* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s 

New Multiple Rang Test (DMRT) พบวา  ผาท่ียอมโดยใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า 1:3  ใหคา  b*  สูงกวาผาท่ี

ยอมโดยใชใชสัดสวน1:5  และ  1:7 ตามลําดับ  และระยะเวลาในการสกัด  พบวาผาท่ียอมโดยใชระยะเวลาในการสกัดท่ี  90  

และ  60 นาที  ใหคา  b*  สูงกวาผาท่ียอมโดยใชระยะเวลาท่ี 30  นาที  ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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 คา  K/S  จากการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวาคา  K/S   ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  

0.05  และจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)  ไมมีความแตกตาง

เชนเดียวกัน 

 เมื่อพิจารณาผลการจัดลําดับภาพรวมของคา  L*  a*  b*  และ  K/S  จะเห็นไดวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสี

จากเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ  คือ   ใชสัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้าท่ี  1:3  ระยะเวลาในการสกัดท่ี  60  และ  90  นาที  

เน่ืองจากผลการจัดกลุมความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี (DMRT) พบวาสภาวะดังกลาวใหคา  a*  และ  b*  สูงท่ีสุดสวนคา  

L*  และ  K/S  ไมมีความแตกตางทางสถิติ  เพราะฉะน้ันในการศึกษาข้ันตอนตอไปจะใชสภาวะสําหรับการสกัดสีท่ีสัดสวน

เปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า1:3  ระยะเวลา  60  นาที  เพ่ือเปนการประหยัดเวลาและพลังงาน 
 

สรุป 

 ประสิทธิภาพการสกัดสียอมธรรมชาติจากเปลือกกลวยดิบข้ึนอยูกับสภาวะตาง ๆ ไดแก  สัดสวนวัสดุเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ

ตอนํ้าและระยะเวลาในการสกัด  พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดคือ สัดสวนเปลือกกลวยนํ้าวาดิบตอนํ้า  1:3  ระยะเวลา  60

นาทีและทําการทดสอบยอมผาไหม  ไดคาความสวางของสี (L*) = 81.17  คาความเปนสีแดง (a*) = 9.48  คาความเปนสีเหลือง 

(b*) = 6.56 และคาความเขมสี (K/S) = 0.45  ซึ่งสภาวะท่ีเหมาะสมน้ีสามารถนําไปประยุกตใชในการสกัดสียอมธรรมชาติจาก

พืชชนิดอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันได 
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	ภาพที่ 3 แสดงเครื่องแปลสัญญาณ และแผงวงจรอย่างง่าย
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	งานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีอิเล็กโทรดิโพซิชัน โดยทำการศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา (เมื่อไม่ได้ทำการเผา และทำการเผาที่อุณหภูมิ 450 550 และ 650 องศาเซลเซียส) ต่อคุณลักษณะทางเคมี และโครงสร้างของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ...
	ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นกระจกนำไฟฟ้าสามารถทำการเตรียมได้ด้วยวิธีอิเล็กโทรดิโพซิชัน และสามารถยืนยันการเกิดฟิล์มบางของไทเทเนียมไดออกไซด์ได้จากการศึกษาโดยใช้เทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังส...
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