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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจำแนกกลุ่มของส้มโอพันธุ์ขาวทองดีที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่
แตกต่างกันคือ 6 ½ (ช่วงก่อนอายุการเก็บเกี่ยว), 7 (ช่วงอายุการเก็บเกี่ยว), 7 ½ (ช่วงอายุการ
เก็บเกีย่ ว), และ 8 เดือน (เริม่ มีอาการข้าวสาร) การทดสอบแบบไม่ทำลายโดยอาศัยตัวแปรคุณสมบัติ
การกระแทกเชิงกล และ คุณสมบัติทางเคมี ผลจากการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มด้วยวิธี Discriminant
analysis โดยใช้ค่าทางเคมีให้ผลในการคัดแยกได้ดีพอสมควรอยู่ที่ 77.5 % แต่ในการทดสอบด้วย
คุณสมบัติการกระแทกเชิงกลนั้น ค่าในการคัดแยกที่ได้ค่อนข้างต่ำ 55.2 % และ ได้ตำแหน่งที่
เหมาะสมในการทดสอบคุณสมบัติการกระแทกเชิงกล คือ ตำแหน่งด้านข้างห่างจากก้นผลขึ้นมา
1/6 ความสูง (ตำแหน่งทดสอบ 5-8)

คำนำ
ส้มโอเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพ มีรสชาติดีคือ มีรสหวานอมเปรี้ยวซึ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์และมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง โดยเป็นผลไม้หนึ่งที่มีวิตามินซี สรรพคุณเป็นยาละลายเสมหะ แก้ไอ บำรุง
กระเพาะอาหาร ช่วยเจริญอาหาร ส้มโอเป็นผลไม้ที่มีเปลือกหนา ทำให้สามารถเก็บรักษาได้นาน
โดยไม่เสียคุณภาพ และยังมีศกั ยภาพในการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ปลี ะประมาณ 6,5007,500 ตัน เป็นมูลค่าถึง 90-100 ล้านบาท (กรมศุลกากร, 2549) ในต่างประเทศภาวการณ์ตลาด
ของส้มโอในแถบเอเชียตะวันออก ได้แก่ประเทศ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ส่วนทางยุโรปได้แก่
เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ แคนาดา ฯลฯ ซึง่ ส้มโอก็สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ในการพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรไทย
ส้มโอมีช่วงการเก็บเกี่ยวที่ยาวนานคือตั้งแต่ออกดอกจนกระทั่งผลแก่จะใช้เวลา 8 เดือน แต่
สามารถเก็บผลได้ตง้ั แต่ผลมีอายุ 7 เดือนและยังยืดระยะเวลาเก็บเกีย่ วออกไปถึงอายุประมาณ 10 เดือน
(นิรนาม, 2529) ส้มโอพันธุ์ทองดีมีขนาดผลโตปานกลาง รูปทรงกลมแป้น ไม่มีจุกที่ขั้วผล
ขั้วผลมีจีบเล็กน้อย ผิวผลเรียบมีสีเข้ม ต่อมน้ำมันที่ผิวมีขนาดเล็กเวลาจับที่ผิวจะรู้สึกนิ่มผลมี
จำนวนกลีบประมาณ 12-13 กลีบ กุง้ มีสชี มพูออ่ นจนถึงสีชมพูแก่ กุง้ มีรสหวานไม่เปรีย้ ว มีเมล็ดมาก
(ธวัช, 2533)
(อ่านต่อหน้า 2 ...)
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ส า ร จ า ก บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

สารจากบรรณาธิการ …
สวัสดีครับ...
ขอประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 7 ซึง่ จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม อ่าวนางวิลล่า
รีสอร์ท อำเภอ เมือง จังหวัด กระบี่ โดยในปีน้ี ทางศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกีย่ ว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของงานครัง้ นี้ ท่านสามารถเข้าไปได้ท่ี
http://www.phthai2009.agri.kps.ku.ac.th/
และยังสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้
อีกด้วยนะครับ
แล้วพบกันฉบับหน้าครับ
คณะบรรณาธิการ

งานวิจยั เด่นประจำฉบับ ... (ต่อจากหน้า 1 )
การกระแทกผลไม้ด้วยหัวกระแทกทรงกลมขนาดเล็กซึ่งทราบน้ำหนักที่แน่นอน รัศมีความโค้ง และความเร่งของหัวกระแทก ประโยชน์
ของวิธีนี้คือการตอบสนองแรงกระแทกเป็นอิสระจากมวลของผลไม้และมีผลกระทบน้อยมากจากรัศมีความโค้งของผลไม้ ได้พัฒนาระบบซึ่งใช้
Impact parameter ในการคัดแยกผลไม้ (apples, pears and avocados) ที่ระดับความแน่นเนื้อต่างๆ และมีผลการศึกษาของ Chen et al., (1996)
เมื่อใช้น้ำหนักหัวกระแทกน้อยๆ (ประมาณ 10 กรัม) สัญญาณที่ได้มีค่ามากขึ้นเมื่อน้ำหนักหัวกระแทกน้อยลง ทำให้เพิ่มค่าดัชนีความแน่นเนื้อ
(A/T) ลดความผิดผลาดจากการเคลือ่ นทีข่ องผลไม้เนือ่ งจากน้ำหนักของหัวกระแทก และลดความเสียหายเนือ่ งจากการกระแทก Steinmetz (1996)
ระบุวา่ การใช้หลายเซนเซอร์ในการวิเคราะห์แยกแยะดีกว่าใช้เซนเซอร์ตวั เดียวและ Yen and Wan (2002) ระบุวา่ เมือ่ ใช้หลายพารามิเตอร์ในการ
วิเคราะห์ความสุกแก่ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรความแม่นยำในการแยกแยะจะถูกต้องมากขึน้ กว่าการใช้พารามิเตอร์เพียงตัวเดียว 10 เปอร์เซ็นต์
วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้ก็เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการคัดแยกอายุการเก็บเกี่ยวส้มโอพันธุ์ขาวทองดีด้วยคุณสมบัติการกระแทกเชิงกล

อุปกรณ์และวิธกี าร
ส้มโอพันธุข์ าวทองดีจำนวน 120 ผลโดยแบ่งเป็น 4 กลุม่ ช่วงอายุการเก็บเกีย่ ว คือ 6 ½ (ช่วงก่อนอายุการเก็บเกีย่ ว), 7 (ช่วงอายุการเก็บเกีย่ ว),
7½ (ช่วงอายุการเก็บเกีย่ ว), และ 8 เดือน (เริม่ มีอาการข้าวสาร) เยาวรัตน์ (2545) จำนวนกลุม่ ๆละ 30 ผล จากนัน้ ทำการหาคุณสมบัตทิ างกายภาพ
คือ น้ำหนัก ปริมาตร ความสูงผล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผล และ อัตราส่วนระหว่างความสูงกับเส้นผ่านศูนย์กลาง (P/E ratio)
ทำการทดสอบคุณสมบัตกิ ารกระแทกซึง่ เป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย ด้วยเครือ่ งทดสอบหาคุณสมบัตกิ ารกระแทก ประกอบด้วย ดินน้ำมัน,
แม่เหล็กไฟฟ้า ,เครือ่ งวัดความเร่ง (BBN CE501 M101), Data Acquisition Unit (NI DAQ 700)(มีเงือ่ นไขการทดลองคือ จัดเครือ่ งมือ ให้มรี ะยะ h =
2 เซนติเมตร หัวกระแทก 10 กรัม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร (Figure1.) และทำการกระแทกรอบผลส้มโอจำนวน 9 จุดรอบผล แบ่งวัด 4 ด้านใน
แนวเส้นศูนย์สตู ร 4 จุดห่างกัน 90º ตรงกลางผลโดยวางส้มโอในลักษณะปกติ คือวางให้ขว้ั อยูด่ า้ นบน อีก 4 จุดบนเส้นรอบวงห่างจากก้นผลขึน้ มา
1/6 ความสูงผลห่าง 90º และทีก่ น้ ผลอีก 1 จุด (Figure2.) จะไม่ทำการวัดตรงด้านบนของผลส้มโอเนือ่ งจากมีเส้นใยมากกว่าส่วนอืน่ ซึง่ บางผลจะ
มีมากบางผลจะมีนอ้ ยไม่เท่ากัน เพือ่ ทำการบันทึกค่า ความเร่งสูงสุด (A) เวลา ณ ความเร่งสูงสุด (t) และคุณสมบัตเิ ชิงกลของเปลือก (A/t)

Figure1. The Impact measurement device

Figure2. Hitting point of the Pomelo on the Impact measurement
device

จากนัน้ ทำการหาค่าทางเคมี คือค่าปริมาณกรดทัง้ หมดในน้ำคัน้ (TA) ค่าปริมาณของแข็งทีล่ ะลายได้ในน้ำคัน้ (TSS) และ ค่าปริมาณของแข็ง
ทีล่ ะลายได้ในน้ำคัน้ ต่อ ค่าของปริมาณกรดทัง้ หมดในน้ำคัน้ (TSS/TA)

ง า น วิ จั ย เ ด่ น ป ร ะ จำ ฉ บั บ
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ผลการทดลอง
จากการศึกษาส้มโอพันธุข์ าวทองดีทอ่ี ายุการเก็บเกีย่ ว 6 ½ , 7 , 7½ และ 8 เดือนพบว่าปริมาณ TSS ในน้ำคัน้ มีการเปลีย่ นแปลงน้อยมากโดยมี
ค่าไม่แตกต่างกันมากโดยจะมีคา่ อยูป่ ระมาณ 10.25 – 11.36 o Brix การเปลีย่ นแปลงปริมาณของ TA ในน้ำคัน้ พบว่าปริมาณของ TA มีคา่ ลดลงตาม
อายุการเก็บเกีย่ วทีม่ ากขึน้ แต่จะมีการลดลงเพียงเล็กน้อย อัตราส่วน TSS/TA จะเพิม่ ขึน้ ตามอายุของส้มโอ แสดงว่าขณะทีผ่ ลส้มโอยังอ่อนอยูจ่ ะมี
รสเปรีย้ วและรสเปรีย้ วของผลนัน้ จะลดลงอย่างช้า ๆ พร้อมกับมีรสหวานมากขึน้ เพราะปริมาณกรดลดลงตลอดการเจริญเติบโตดังแสดงค่าใน Table1.
ซึง่ ผลทีไ่ ด้จะสอดคล้องกับ เยาวรัตน์ (2545)
Table1. Physiological properties of pomelo
ดัชนีความแน่นเนือ้ ของเปลือกกับระยะเวลาความบริบรู ณ์
(Maturity Stage) ของส้มโอโดยใช้เครื่องทดสอบหา
คุณสมบัติการกระแทก จากการทดสอบทั้ง 4 ช่วงอายุ
ของส้มโอพบว่า ดัชนีความแน่นเนื้อของเปลือกด้วย
วิธีทดสอบหาคุณสมบัติการกระแทก มีค่าเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อยโดยที่ช่วงอายุ 7 และ 7½ (Maturity) จะมีค่า
สูงขึ้นจากกลุ่มช่วงอายุ 6½ อย่างชัดเจนแต่จะไม่ต่าง
จากกลุ่ม 8 เดือนมากนักดัง Table2.ซึ่งค่าคุณสมบัติ
การกระแทกเชิงกลจะมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ่ี
Table2. Firmness index of pomelo by impact method

จากตารางจะเห็นได้วา่ ที่ 6½ นัน้ จะมีคา่ A/T น้อยทีส่ ดุ
และแตกต่างจากกลุม่ อืน่ ชัดเจนและในช่วงกลุม่ ที่ 7, 7½
และ 8 จะมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ถ้าดูจากตำแหน่ง
ในการทดสอบจากตาราง ตำแหน่งที่เหมาะสมในการ
กระแทก คือ (5-8), (1-8) และ (1-9) ซึง่ ตำแหน่งที่ (5-8)
จะเหมาะสมที ่ จ ะใช้ ใ นการทดสอบเพราะทำการ
ทดสอบแค่ 4 จุด
จากนัน้ นำข้อมูลทีไ่ ด้ทง้ั หมดมาทำการทดสอบด้วยวิธจี ำแนกกลุม่ แบบ Discriminant Analysis ด้วยโปรแกรม SPSS
1. แบบใช้ค่าทางเคมีเป็นหลัก โดยใช้ค่าของ TSS, TA, Table3. Classification of pomelo maturity using discriminant analysis and leaveTSS/TA, P/E ratio(PE) และ Specific gravity(G) out-cross-validation by chemical properties
ในการทดสอบแบบจำแนกกลุ่มด้วยวิธี Discriminant
analysis จากการวิเคราะห์ค่าในการจำแนกกลุ่มที่ดีที่สุด
เท่ากับ 77.5% โดยใช้ตวั แปรทัง้ หมด 4 ตัวแปรคือ TA,TSS/
TA P/E ratio และ Specific gravity ดัง Table3. และ
จากตารางจะเห็ น ได้ ช ั ด เจนว่ า ค่ า ปริ ม าณกรดจะใช้
เป็นตัวแปรในการคัดแยกได้ดกี ว่าปริมาณของแข็งทีล่ ะลายได้
2. แบบใช้คุณสมบัติการกระแทกเป็นหลัก โดยใช้ค่าของ ความเร่งสูงสุด (A) เวลา ณ ความเร่งสูงสุด (t), คุณสมบัติการกระแทกเชิงกลของ
เปลือก (A/t), P/E ratio(PE) และ Specific gravity(G) โดยที่จะแบ่งวิเคราะห์ตามตำแหน่งที่ทำการทดสอบดังนี้คือ 1-4 (ด้านข้างผล) , 5-8
(ด้านข้างห่างจากก้นผลขึ้นมา 1/6 ความสูง), 1-8, 9 (ด้านก้นผล) และ 1-9 เพื่อหาตำแหน่งในการทดสอบและวิเคราะห์ผลที่เหมาะสม จากการ
วิเคราะห์แบบจำแนกกลุม่ ด้วยวิธี Discriminant analysis การจำแนกกลุม่ ทีด่ ที ส่ี ดุ เท่ากับ 55.2% โดยใช้ตวั แปรทัง้ หมด 4 ตัวแปรคือ A/T, A, P/E ratio
และ Specific gravity และตำแหน่งที่ให้ค่าได้แม่นยำที่สุดคือ 5-8 (ด้านข้างห่างจากก้นผลขึ้นมา 1/6 ความสูง)ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการ
ทดลองข้างต้น ดัง Table4.
(อ่านต่อหน้า 4 ...)
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การยืดอายุการเก็บรักษาผลมะเฟืองด้วยสารเคลือบผิวทีร่ บั ประทานได้
Shelf life extension of carambola fruit using edible coatings
โดย...เบญจมาพร มธุลาภรังสรรค์ เฉลิมชัย วงษ์อารี ผ่องเผ็ญ จิตอารียร์ ตั น์ วาริช ศรีละออง และ ศิรชิ ยั กัลยาณรัตน์
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

บทคัดย่อ

มะเฟืองเป็นผลไม้ทส่ี ญ
ู เสียน้ำได้งา่ ยและเกิดการอ่อนตัวอย่างรวดเร็วหลังการเก็บเกีย่ ว ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้นำผลมะเฟืองพันธุม์ าเลเซีย B17
มาเคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวทีร่ บั ประทานได้ 2 ชนิด เปรียบเทียบกับผลทีไ่ ม่ได้เคลือบผิว (ชุดควบคุม) นำมาทำการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 10
องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ 95 การเคลือบผิวผลมะเฟืองโดยสารไคโตซานความเข้มข้นร้อยละ 1.0 และ กัสเทค (sucrose-fatty acid
ester) ทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 1.5 มีประสิทธิภาพในการลดการสูญเสียน้ำหนักสดและวิตามินซีจากผล รวมไปถึงชะลอการเปลีย่ นสีเหลืองทีผ่ วิ ผล
เมือ่ เปรียบเทียบกับชุดควบคุม แต่การเคลือบผิวไม่มผี ลต่อการคงความแน่นเนือ้ ของผลมะเฟืองระหว่างการเก็บรักษา โดยผลมะเฟืองทีเ่ คลือบ
ผิวด้วยสารทัง้ 2 ชนิด มีอายุการเก็บรักษานาน 21 วัน ส่วนชุดควบคุมมีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 14 วัน อย่างไรก็ตามการใช้สารกัสเทคเข้มข้น
ร้อยละ 1.5 เคลือบผิวจะทำให้เกิดเป็นแผ่นลอกทีผ่ วิ ผลมะเฟืองในช่วงท้ายของการเก็บรักษา
(ต่อจากหน้า 3)

สรุป

Table4. Classification of pomelo maturity using discriminant analysis and
leave-out-cross-validation by Firmness index

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณสมบัตกิ ารกระแทกโดยเปรียบเทียบ
ที่ตำแหน่งที่ใช้ทำการกระแทกด้วยวิธี DMRT พบว่าที่เหมาะสม
ในการทดสอบคือ (5-8), (1-8) และ (1-9) ซึ่งตำแหน่งที่ (5-8)
จะเหมาะสมทีจ่ ะใช้ในการทดสอบเพราะทำการทดสอบแค่ 4 จุด
จากการวิเคราะห์จำแนกกลุม่ ด้วยวิธี Discriminant analysis
ของส้มโอพันธุข์ าวทองดีจากการวิเคราะห์โดยใช้คา่ ทางเคมีให้ผลในการ
คั ด แยกได้ ด ี พ อสมควรอยู ่ ท ี ่ 77.5 % แต่ ใ นการทดสอบด้ ว ย
คุณสมบัตกิ ารกระแทกเชิงกลนัน้ ค่าในการคัดแยกทีไ่ ด้คอ่ นข้างต่ำ 55.2 % และ ได้ตำแหน่งทีเ่ หมาะสมในการทดสอบคุณสมบัตกิ ารกระแทก
เชิงกล คือ ตำแหน่งด้านข้างห่างจากก้นผลขึน้ มา 1/6 ความสูง (ตำแหน่งทดสอบ 5-8)
ในการทีค่ ดั แยกส้มโอด้วยคุณสมบัตแิ บบไม่ทำลายนัน้ จากการทดลองพบว่าไม่สามารถใช้ตวั แปรในการทดสอบเพียงตัวเดียวได้ ซึง่ ค่าทีไ่ ด้
ค่อนข้างต่ำ ซึง่ ในการคัดแยกควรเพิม่ ตัวแปรอืน่ ในการทดสอบ หรือใช้หลายตัวแปรร่วมกันจะทำให้คา่ ในการทดสอบดีขน้ึ
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การตอบสนองของอาการสะท้านหนาวในมะม่วงน้ำดอกไม้สที องต่อแสงเนียร์อนิ ฟราเรด
Responsibility of chilling injury in mango cv. Nam Dok Mai Si Thong on near infrared
โดย... ปาริชาติ เทียนจุมพล1 ระจิตร สุวพานิช2 และวิชชา สอาดสุด1
1
สถาบันวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทคัดย่อ
ผลมะม่วงพันธุน์ ำ้ ดอกไม้สที องถูกทำให้เกิดอาการสะท้านหนาว โดยนำไปเก็บรักษาในตูค้ วบคุมอุณหภูมิ 5±1 องศาเซลเซียส
วัดสเปกตรัมด้วยเครือ่ ง NIRSystem 6500 ช่วงความยาวคลืน่ 700 – 1100 นาโนเมตร (คลืน่ สัน้ ) ร่วมกับการวัดการรัว่ ไหลของสาร
อิเลกโตรไลต์จากเนือ้ มะม่วงเริม่ ต้นและเก็บรักษาแล้ว 15 และ 30 วัน วิเคราะห์ขอ้ มูลเปกตรัมด้วยวิธี principle component analysis
(PCA) พบว่า สเปกตรัมของมะม่วง สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ด้วย PC 2 และ PC3 โดยกลุม่ ที่ 1 คือ สเปกตรัมของมะม่วงทีม่ ี
ลักษณะปกติหรือมะม่วงเริม่ ต้น ซึง่ ไม่ปรากฏอาการสะท้านหนาว และกลุม่ ที่ 2 คือ สเปกตรัมของมะม่วงเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 5±1
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 และ 30 วัน ซึง่ แสดงอาการสะท้านหนาวอย่างชัดเจน สอดคล้องกับการรัว่ ไหลของสารอิเลกโตรไลต์
จากเนือ้ มะม่วงทีม่ คี า่ เพิม่ ขึน้ จากวันแรกทีม่ คี า่ เท่ากับ 8.6% เป็น 15.4 % และ 13.0 % เมือ่ เก็บรักษาแล้ว 15 และ 30 วัน ตามลำดับ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) จะเห็นว่ามะม่วงที่แสดงอาการสะท้านหนาวมีการตอบสนองต่อแสงเนียร์อินฟราเรด
ซึง่ เป็นคุณสมบัตสิ ำคัญในการตรวจสอบอาการสะท้านหนาวของมะม่วง

การพัฒนากระบวนการทำแห้งขิง โดยการทำแห้งแบบใช้ลมร้อน
และการทำแห้งแบบลดความชืน้ โดยใช้เครือ่ งสูบ
The Development of Ginger Drying Using Hot Air Drying and Dehumidified Heat Pump Drying
โดย...ศิรนิ ทิพย์ หนองแสง และ สิงหนาท พวงจันทน์แดง
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
การศึกษาความแก่-อ่อนของขิงโดยการหาปริมาณความชื้น ความหนาแน่น ปริมาณเส้นใย และปริมาณจินเจอรอล พบว่า
สามารถแยกขิงออกเป็น 2 กลุ่ม ตามอายุของแง่งขิง คือ ขิงที่มีอายุ 3-5 เดือน และ 10-12 เดือน โดยขิงที่มีอายุ 10-12 เดือนจะมี
ปริมาณจินเจอรอล และปริมาณเส้นใย มากกว่า แต่จะมีปริมาณความชืน้ และความหนาแน่นน้อยกว่าขิงทีม่ อี ายุ 3-5 เดือน การศึกษา
กระบวนการก่อนการทำแห้งโดยกระบวนการแช่ในสารละลายกรดซิตริกและไม่ผา่ นกระบวนการใดๆ พบว่าการแช่ขงิ ในสารละลาย
กรดซิตริกมีการเปลีย่ นแปลงของค่าสีทง้ั หมด (DE*) น้อยกว่าขิงทีไ่ ม่ผา่ นกระบวนการใดๆ การศึกษาการทำแห้งแบบใช้ลมร้อนและ
การทำแห้งแบบลดความชืน้ โดยใช้เครือ่ งสูบ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส พบว่า การทำแห้งแบบลดความชืน้ โดยใช้
เครื่องสูบใช้เวลาในการทำแห้งสั้นกว่า และเมื่อนำขิงที่ผ่านการทำแห้งที่อุณหภูมิต่างๆ มาศึกษาสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติ
ทางเคมี พบว่า การทำแห้งแบบลดความชืน้ โดยใช้เครือ่ งสูบจะมีคา่ ความแตกต่างของสีทง้ั หมด (DE*) ของขิง น้อยกว่า มีอตั ราการดูด
น้ำกลับคืนมากกว่า และมีปริมาณจินเจอรอล มากกว่าการทำแห้งแบบใช้ลมร้อน ซึง่ อุณหภูมใิ นการทำแห้งสูงขึน้ จะทำให้ปริมาณ
ความชืน้ ระหว่างการทำแห้งลดลงมากขึน้
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ความสูญเสียจากการเก็บเกีย่ วข้าวหอมมะลิ
โดยใช้แรงงานคนในพืน้ ทีท่ งุ่ กุลาร้องไห้
ดร. สมชาย ชวนอุดม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวทีส่ ำคัญอย่างยิง่ ต่อประเทศไทยทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
มีทั้งพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณของผลผลิตมากที่สุด แหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของไทยคือ
ทุ่งกุลาร้องไห้ การเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติมีอยู่ 2 วิธี คือ
การเก็บเกีย่ วโดยใช้แรงงานคน และการเก็บเกีย่ วด้วยเครือ่ งเกีย่ วนวด ในคอลัมน์นานาสาระฉบับนีจ้ ะกล่าว
ถึงเฉพาะในส่วนการเก็บเกีย่ วโดยใช้แรงงานคน
การเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคนเป็นที่นิยมปฏิบัติกันในพื้นที่ที่ขาดแคลนเครื่องเกี่ยวนวด หรือผู้
ประกอบการไม่นิยมเข้าไปรับจ้างเกี่ยวนวดเนื่องจากสภาพที่นาเป็นแปลงเล็ก มีต้นไม้มากและคันนาใหญ่
เพราะจะทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงส่งผลต่อรายได้ในการรับจ้างที่คิดเป็นแบบเหมาจ่ายต่อไร่
ในการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนจะใช้แรงงานในครอบครัว การลงแขกและหรือการว่าจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาวะหลาย ๆ อย่าง เช่น สภาพข้าว สภาพพืน้ ที่ สภาพสังคม แรงงานครอบครัว ภาวะเงินสด สภาพอากาศ
และหรือการประกอบอาชีพอืน่ นอกจากการเพาะปลูกข้าว เป็นต้น ในขัน้ ตอนทีท่ ำให้เกิดความสูญเสียจาก
การเก็บเกีย่ วข้าวหอมมะลิในพืน้ ทีท่ งุ่ กุลาร้องไห้โดยใช้แรงงานคนมีดงั นี้
การเกี่ยว เกษตรกรนิยมทำการเก็บเกี่ยวข้าวโดยการใช้เคียวทำการเกี่ยวทีละหลายๆ รวง
ซึ่งการเกี่ยวด้วยเคียวมีอยู่ 2 แบบ คือ เกี่ยววางราย โดยส่วนใหญ่เป็นวิธีที่ใช้กับพื้นที่
นาแห้งหรือนาที่มีน้ำขังไม่มาก โดยเกี่ยวแล้ววางเป็นกองเรียงบนฟางให้ได้มากพอ
สำหรับมัดฟ่อน และ การเกี่ยวพันกำ เป็นวิธีที่ใช้กับนาที่มีน้ำขังโดยการเกี่ยวเป็นกำ
พร้อมทั้งมือแล้วสุมตากไว้บนตอซัง การเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคนจะมีการสูญเสียข้าว
ในขั้นตอนนี้ค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 60 ของความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวโดยใช้
แรงงานคน เนื่องจากการขาดความระมัดระวังของผู้เกี่ยวสาเหตุอาจเนื่องมาจากเคียว
ไม่คม เกี่ยวแรงเกินไป รีบเกี่ยวและหรือเกี่ยวไม่หมด โดยเฉพาะในกรณีของการรับ
จ้างเกี่ยว หรือการเก็บเกี่ยวไม่ทันเวลาทำให้เลยช่วงระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมส่งผล
ต่อความสูญเสียจากการเกีย่ วทีเ่ พิม่ สูงขึน้
การตาก เป็นการลดความชื้นของข้าวก่อนการนวด เมื่อเกี่ยวรวมกองแล้วจะทำการตากข้าวในนา
โดยการค้างบนตอซังหรือตากบนคันนาหรือพื้นนา แล้วแต่สภาพพื้นที่แปลงนาขณะนั้น ทำการตากแผ่
ประมาณ 2 – 3 แดด หรืออาจจะตากนานถึง 1 สัปดาห์ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั สภาพอากาศ สภาพข้าว และการ
จัดการในการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร การตากแผ่ที่นานเกินไปจะทำให้ข้าวมีการร่วงหล่นมากยิ่งขึ้น
โดยเฉลี่ยมีค่า 0.47 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งการลดลงของเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเนื่องจากในระหว่างการตากแผ่
เมล็ดข้าวเจอสภาพอากาศร้อนและแห้งในเวลากลางวันและสภาพอากาศชื้นจากน้ำค้างในเวลากลางคืน
ซึง่ เป็นสภาพอากาศโดยทัว่ ไปของทุง่ กุลาร้องไห้ในฤดูเก็บเกีย่ ว ทำให้เมล็ดข้าวมีการร้าวภายในเมล็ดเพิม่ ขึน้
(สมชาย, 2543)
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การมัดฟ่อน เกษตรกรนิยมมัดฟ่อนข้าวในเวลาเช้าตรู่หรืออาจจะก่อนฟ้าสางเพราะฟ่อนข้าวยังมีน้ำค้าง
เกาะอยู่ทำให้ฟางข้าวเหนียวเหมาะกับการใช้มัด เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในทุ่งกุลาร้องไห้จะไม่ใช้
ตอกในการมัดฟ่อนแต่จะใช้ต้นข้าวที่ตัดให้ยาวเพื่อการมัดฟ่อนแทน ในการมัดฟ่อนเกษตรกรจะต้อง
ยกฟ่อนและหมุนเพื่อมัดปมให้แน่นในระหว่างการหมุนฟ่อนจะทำให้มีเมล็ดถูกเหวี่ยงร่วงออกมา
ส่งผลต่อความสูญเสียทีม่ เี ฉลีย่ 0.49 เปอร์เซ็นต์
การขนย้าย เป็นการขนฟ่อนข้าวมารวมกองไว้เพื่อรอการนวด ซึ่งเกษตรกรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้มี
รถไถเดินตามใช้กนั อย่างแพร่หลายส่วนใหญ่จงึ ใช้รถบรรทุกพ่วงรถไถเดินตามในการขนฟ่อนข้าวจากแปลง
นามารวมกอง ในลักษณะการขนย้ายจะมีทั้งรูปแบบที่ให้รถบรรทุกพ่วงรถไถเดินตามวิ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วขนฟ่อนข้าวที่อยู่
รอบๆ ขึ้นรถบรรทุกพ่วงรถไถเดินตาม และรูปแบบที่มีการรวมกองฟ่อนข้าวไว้ก่อนเป็นจุดให้รถบรรทุกพ่วงรถไถเดินตามวิ่งมาขนกองฟ่อนข้าว
จากจุดนั้นเพื่อไปรวมฟ่อนข้าวที่ลานรวมฟ่อนรอการนวดต่อไป รูปแบบของการขนย้ายฟ่อนข้าวเหล่านี้เป็นการกระทบกระเทือนฟ่อนข้าวที่แห้ง
ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากข้าวหอมมะลิเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ร่วงง่ายเมื่อสุกแก่ (วินิต และคณะ, 2546) จึงส่งผลให้มีความสูญเสียในส่วนนี้
เกือบ 1 เปอร์เซ็นต์
การนวด เป็นการทำให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากรวงแล้วทำความสะอาดเพือ่ เอาวัสดุ
ทีไ่ ม่ใช่เมล็ดออก ซึง่ มี 2 วิธี หลักๆ คือ การนวดด้วยแรงงานคน โดยเกษตรจะใช้ทอ่ นไม้
2 ท่อน ผูกเชือกต่อกันเพือ่ ไว้จบั ฟ่อนข้าวเมือ่ นวดจะใช้ทอ่ นไม้ดงั กล่าวขัดฟ่อนข้าวและ
ฟาดฟ่อนข้าวกับแท่นไม้เพื่อให้เมล็ดหลุดออกจากรวง โดยแรงงานที่ใช้จะมีทั้งแรงงาน
ในครอบครัวและการว่าจ้าง และการนวดอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมและปฏิบัติกัน
แพร่หลายมากทีส่ ดุ ในเขตทุง่ กุลาร้องไห้คอื การนวดโดยใช้เครือ่ งนวด โดยเครือ่ งนวดเกือบ
ทัง้ หมดใช้งานในรูปแบบของการรับจ้างนวดโดยคิดค่าจ้างเป็นแบบเหมาจ่ายต่อหน่วยปริมาตร
ของผลผลิตที่ได้ (วินิต และคณะ, 2541) และการใช้เครื่องนวดทำให้ข้าวหอมมะลิมีความ
สูญเสียน้อยที่สุดจากทุกขั้นตอนการเก็บเกี่ยว เพราะว่าเครื่องนวดข้าวที่มีใช้ในประเทศไทย
มีสมรรถนะการทำงานทีด่ แี ละเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศ

ความสูญเสียจากการเก็บเกีย่ วข้าวหอมมะลิโดยใช้แรงงานคน
แหล่งความสูญเสีย
การเกีย่ ว
การตากแผ่
การรวบมัด
การขนย้าย
การนวดด้วยเครื่องนวด
รวม

ความสูญเสีย(%)
3.53
0.47
0.49
0.90
0.45
5.84

ร้อยละของความสูญเสียรวม
60.4
8.1
8.4
15.4
7.7
100.0

ทีม่ า: วินติ และคณะ (2542: 2543)
วินิต ชินสุวรรณ, นิพนธ์ ป้องจันทร์, สมชาย ชวนอุดม และวราจิต พยอม. 2546.
ผลของอัตราการป้อนและความเร็วลูกนวดที่มีต่อสมรรถนะการนวดของเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน. ว. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.
10(1):9-14.
วินิต ชินสุวรรณ, วสุ อุดมเพทายกุล, สมชาย ชวนอุดม, วราจิต พยอม, ณรงค์ ปัญญา, สุชาติ กลิ่นทองหลาง และคณะ. 2543.
ระบบการใช้เครือ่ งจักรกลเกษตรสำหรับเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและเพิม่ คุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุง่ กุลาร้องไห้. รายงานผลการศึกษา
เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วินิต ชินสุวรรณ, วสุ อุดมเพทายกุล, สมชาย ชวนอุดม, วราจิต พยอม, ณรงค์ ปัญญา, สุชาติ กลิ่นทองหลาง และคณะ. 2542.
การศึกษาความสูญเสียจากระบบเก็บเกีย่ วโดยแรงงานคนและความสูญเสียจากการใช้เครือ่ งเกีย่ วนวด. รายงานผลการศึกษา
เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วินิต ชินสุวรรณ, วสุ อุดมเพทายกุล, สมชาย ชวนอุดม, วราจิต พยอม, ณรงค์ ปัญญา, สุชาติ กลิ่นทองหลาง และคณะ. 2541. สภาพการใช้
และความต้องการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้. รายงานผลการศึกษา เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมชาย ชวนอุดม. 2543. การศึกษาความสูญเสียจากระบบการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโดยแรงงานคนและการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครือ่ งจักรกลเกษตร]. ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น.
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ข่ า ว ส า ร เ ท ค โ น โ ล ยี ห ลั ง ก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว

PHT สารสนเทศ

สรุปข่าวเด่นรายไตรมาส
เครือ่ งอบแห้งเนือ้ ลำไยต้นแบบ ใช้เทคโนโลยี “เปลีย่ นอุณหภูม”ิ
ลำไยอบแห้งนับเป็นสินค้าเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่ตลาดต้องการ แต่ที่ผ่านมาเครื่องอบเนื้อลำไย
ที่เกษตรกรใช้กันโดยทั่วไป ยังล้าสมัยระบบการใช้ค่อนข้างจะมีขั้นตอนมากมาย ทำให้ล่าช้า จึงทำ
ให้ พุทธธินนั ทร์ จารุวฒ
ั น์ วิศวกรการเกษตรระดับชำนาญการ กลุม่ วิจยั วิศวกรรมหลังการเก็บเกีย่ ว
กรมวิชาการเกษตร และคณะ คิดค้นต้นแบบเครื่องอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยน
อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดขั้นตอนการผลิต ประหยัดและได้เนื้อลำไยอบแห้ง
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้วย
เครื่องอบแห้งลมร้อนใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนอุณหภูมิที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง วิธีใช้คือนำรถเข็นบรรจุเนื้อ
ลำไยสดที่เตรียมไว้ทยอยเข้าเครื่องอบแห้งต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ จนกว่ารถเข็นเนื้อลำไยเคลื่อนออกจากเครื่อง และได้เนื้อลำไย
อบแห้งออกมาพร้อมทีจ่ ะนำไปบรรจุเพือ่ จำหน่ายทันที โดยใช้เวลาในการอบ 7.5 ชัว่ โมง
“ผลการศึกษาถึงการใช้อุณหภูมิในช่วงแรกของการอบ พบว่าอุณหภูมิที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการ
อบแห้งในช่วงแรก สามารถลดความชืน้ ของเนือ้ ลำไยทีม่ เี ปอร์เซ็นต์ความชืน้ เริม่ ต้น 80% ใช้เวลา 1.5 ชัว่ โมง ความชืน้ ของเนือ้ ลำไย
จะลดลงเหลือ 50% โดยที่เนื้อลำไยไม่เสียคุณภาพ เราจึงลองลดอุณหภูมิลงอีก เพื่อรักษาคุณภาพของเนื้อลำไยตามความชื้นที่ลดลง
โดยอบต่อทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียสอีก 6 ชัว่ โมง รวมเวลาการอบแห้งทัง้ หมด 7.5 ชัว่ โมง ได้ลำไยทีอ่ บแห้งคุณภาพดี เปอร์เซ็นต์
ความชืน้ สุดท้ายของเนือ้ ลำไยอบแห้ง 13%” พุทธธินนั ทร์ กล่าว
ผลจากการวิเคราะห์ดา้ นเศรษฐศาสตร์เพือ่ หาความคุม้ ทุน พบว่า เครือ่ งอบชนิดนีส้ ามารถอบแห้งผลลำไยสดได้ 1,300 กก.ต่อวัน
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