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เร�่องเต็มงานว�จัย
สารจากบรรณาธ�การ
งานว�จัยของศูนยฯ
นานาสาระ
ผลสัมฤทธ�์งานว�จัยศูนยฯ

ผลของพลาสมา ต่ออายุ
การเกบ็รักษาและคุณภาพ
ของลำาไยพันธุ์ดอ

เรื่องเต็มงานวิจัย

Effect of Plasma on Storage Life and Quality 
of Longan (Dimocarpus longan Lour) cv. Daw

บทคัดย่อ
	 การศกึษาผลของพลาสมาตอ่คณุภาพ
และอายกุารเกบ็รกัษาของลำาไยพันธุด์อ	โดยนำา
ผลลำาไยที่ระยะเก็บเกี่ยว	แบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม	
(กรรมวิธี)	คือ	1.	ไม่ผ่านพลาสมา	(ชุดควบคุม)	
2.	ปลูกเชื้อ	Pestalotiopsis	 sp.	3.	ปลูกเชื้อ	
Pestalotiopsis sp.	และผ่านพลาสมาแบบจุ่ม 
ท่ีกำาลงัไฟ	500	โวลต	์0.2	มลิลแิอมแปร	์เปน็เวลา	
10	นาที	และ	4.	ไม่ปลูกเชื้อและผ่านพลาสมา
แบบจุ่มทีก่ำาลังไฟ	500	โวลท์	0.2	มิลลิแอมแปร์	
เป็นเวลา	 10	 นาที	 จากนั้นนำาไปเก็บรักษา 
ที่อุณหภูมิ	5	องศาเซลเซียส	ตรวจสอบคุณภาพ
ลำาไยทกุๆ	3	วนั	จากการทดลองพบวา่การสญูเสยี 

วรรณวรางค์  พัฒนะโพธิ์ 1,2 ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข1,2  วลัยพร  มูลพุ่มสาย1,2  และศุภลักษณ์  ชิตวรกุล 1

1	 	 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	 	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เชียงใหม่	50200
2 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	 สำานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา	กรุงเทพฯ	10400

(อ่านต่อหน้า 2)

นำาหนัก	 ความแน่นเนื้อ	 การเปลี่ยนแปลงค่าสี	 
(L*,	 C*	 และ	 H°)	 ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
ที่ละลายนำาได้	 และปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้ 
ในทกุกรรมวธิมีคีา่ไมแ่ตกตา่งกนั	โดยเปอรเ์ซน็ต์
การสูญเสียนำาหนักมีค่าอยู่ในช่วง	0.24-5.28%	
ค่าความแน่นเน้ือ	 0.622-0.842	 กิโลกรัม	 
ค่า	 L*	 39.83-51.28	 ค่า	 C*	 20.50-29.85	 
คา่	H°	82.26-69.17	ค่าปริมาณของแขง็ท้ังหมด
ทีล่ะลายนำาได	้17.1-19.2%	และคา่ปรมิาณกรด
ที่ไทเทรตได้	0.060-0.084%	w/w	วิธีการผ่าน
และหรือไม่ผ่านการปลูกเชื้อและผ่านพลาสมา 
มีผลชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อรา	 และยืด

อายุการเก็บรักษาได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพด้านอื่นๆ	 สามารถเก็บรักษาได้นานถึง	
36	วนั	แตล่ำาไยพันธุด์อท่ีไมผ่่านพลาสมาแบบจุม่	 
เก็บรักษาได้เพียง	21	วัน

คำ�สำ�คัญ : 	พลาสมาแบบจุ่ม,	ลำาไย

คำานำา
	 ลำาไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญ 
อีกชนิดหนึ่งของไทย	 นำารายได้เข้าประเทศ 
ปีละหลายพันล้านบาท	 และมีแนวโน้มที่	 
จะเพ่ิมมากขึน้ทกุปี	ในป	ี2557	การสง่ออกลำาไยสด 
มีปริมาณ	357,185	ตัน	มูลค่า	7,934	ล้านบาท	 
(สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	2558)		ลำาไย	
เป็นผลไม้ที่มีอายุการเก็บรักษาส้ันมาก	 และ
เน่าเสียได้ง่ายที่สุดในบรรดาผลไม้เขตร้อน 
ดว้ยกนั	มกัเกดิโรคโดยเฉพาะโรคทีเ่กดิจากเชือ้รา	 
เช่น	 โรคผลเน่า	 สำาหรับการผลิตและส่งออก 
ลำาไยพันธุ์ดอในลักษณะของผลไม้สดไปยัง 
ต่างประเทศนั้นต้องใช้เวลาในการขนส่งนาน	 
ส่งผลต่อคุณภาพของลำาไย	 การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ถูกวิธีจะทำาให้เกิด 
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          เรื่องเต็มงานวิจัย (ต่อจากหน้า 1)

สวัสดีครับ
 ฉบบันีเ้รามเีรือ่งเตม็งานวจิยั	เรือ่ง	"ผลของพลาสมาตอ่อายกุารเกบ็รกัษา 
และคุณภาพของลำาไยพันธุ์ดอ"	 มานำาเสนอ	 และบทคัดย่องานวิจัยของศูนย์ฯ	 
อกี	2	เรือ่ง	และในสว่นของนานาสาระ	เรานำาเสนอบทความเร่ือง	"การพัฒนาระบบ 
การเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังในประเทศไทย"	 โดย	 ผศ.ดร.ชัยยันต์	 จันทร์ศิริ	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และยังมีผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ	
ให้ติดตามด้วยเช่นเคยครับ
	 และอย่าลืม	!	เรามีงาน	การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
แหง่ชาต	ิครัง้ที	่15	ระหวา่งวนัที	่13	-	14	กรกฎคม	2560	ณ	โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล	 
แอนคอนเวนชันเซ็นเตอร์	จังหวัดขอนแก่น	แล้วพบกันในง�นนะครับ

สาร...
จากบรรณาธิการ

รอยแผล	 เป็นการเปิดโอกาสให้เชื้อราเข้าทำาลายได้ง่ายขึ้น	 ปัจจุบันการควบคุม 
หรือป้องกันการเน่าเสียของผลลำาไยสดหลังการเก็บเก่ียว	 มักจะใช้สารป้องกัน 
กำาจดัเชือ้ราหรอืซลัเฟอรไ์ดออกไซด	์อาจทำาใหเ้กดิปญัหาสารพษิตกคา้ง	เปน็อนัตราย
ตอ่ผูบ้รโิภค	อกีท้ังการมีสารตกคา้งเกนิระดบัมาตรฐาน	ทำาใหไ้มส่ามารถสง่ออกลำาไยได	้	 
จากปัญหาเรื่องคุณภาพของลำาไยดังกล่าวข้างต้น	 จึงได้มีการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ 
ในการปอ้งกนักำาจดัเชือ้ราโดยไดม้กีารนำาเทคโนโลยพีลาสมา	(plasma	technology)	 
มาประยกุตใ์ช	้เนือ่งจากเปน็เทคโนโลยทีีก่ำาลงัไดร้บัความนยิมในการนำาไปประยกุต์
ใช้ท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี	 จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือ 
เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสะอาด	(clean	technology)	เน้นการพัฒนาและยกระดับ 
คุณสมบัติที่ผิวของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เป้าหมาย	 โดยการฉายพลาสมาลงไป 
บนพืน้ผวินัน้ๆ	ซึง่กระบวนการดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่สมบตัทิางเคมขีองวสัดุ
หรอืผลติภณัฑ	์อกีทัง้ยงัสามารถขจดัสิง่ปนเปือนทีผ่วิของวสัดหุรอืผลติภัณฑไ์ด้อกีด้วย	 
มงีานวจิยับางสว่นทีร่ายงานเรือ่งการใชพ้ลาสมาในการฆา่เชือ้โรคในอาหาร	(เครอืวลัย,์	
2556)	และ	สามารถทำาลายเชือ้จลุนิทรยีท์ีก่อ่โรคในอาหารและยดือายกุารเกบ็รกัษา
ผลไม้สดเพิ่มขึ้นจากเดิม	7	วัน	(นารีรัตน์,	2554)	
	 ดงันัน้	การใชพ้ลาสมาจึงเปน็วิธหีน่ึงท่ีน่าสนใจในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโต
ของเชือ้ราในผลไมเ้พือ่ใหม้คีณุภาพดี	และยดือายกุารเกบ็รกัษาไดน้านขึน้	อยา่งไรกต็าม 
ในปจัจบุนันีม้งีานวจิยัจำานวนน้อยมากทีศึ่กษาการประยุกตใ์ช้พลาสมาในการปรับปรุง 
คุณภาพในผลไมโ้ดยการยบัยัง้การเจรญิเติบโตของเช้ือรา	ดังนัน้งานวจิยันีจ้งึมุง่เนน้ 
การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยพีลาสมา	ในการยดือายุการเก็บรกัษาลำาไยโดยการยับยัง้ 
การเจริญเติบโตของเชื้อราในผลลำาไย	 และควบคุมหรือป้องกันการเน่าเสีย 
ของผลลำาไยสดหลังการเก็บเกี่ยว	 ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยนี้คือการใช้เทคโนโลยี 
ที่สะอาด	 ปลอดภัย	 ช่วยให้ได้ลำาไยที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภค 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป	 และเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษา 
ของลำาไยได้ยาวนานขึ้น

อุปกรณ์และวิธีการ
	 ผลลำาไยพันธุด์อ	(Dimocarpus longan Lour	cv.	Daw)	จากสวนเกษตรกร	 
อำาเภอบ้านโฮ่ง	จังหวัดลำาพูน	ในช่วงเดือน	มีนาคม	2559	ที่มีระยะแก่ทางการค้า	 
คัดเลือกผลให้มีขนาดใกล้เคียงกัน	 มีนำาหนักในช่วง	 9-12	 กรัม	 บรรจุผลลำาไย 

ในตะกร้าพลาสติก	แล้วขนส่งมายังห้องปฏิบัติการของสถาบัน 
วจิยัเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่	โดยใช้
เวลาไม่เกนิ	2	ชัว่โมง	จากนัน้คัดเลอืกผลท่ีมีขนาดสมำาเสมอ	ไมม่ี
ตำาหน	ิไมถ่กูทำาลายจากโรคและแมลง	และไมเ่นา่เสยี	นำามาแยก
เป็นผลเดี่ยวๆ	โดยตัดก้านออกเหลือประมาณ	0.2		เซนติเมตร	
ทำาความสะอาดผลลำาไยและเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ	 10°C	 
เพื่อรอนำาไปทำาการทดลองต่อไป
 ก�รเตรียมระบบพล�สม�แบบจุ่ม
	 เตรียมสาร	 Na

2
SO

4
	 10	 กรัม	 ในนำาขจัดไอออน	 

(deionized	water,	DI)	1	ลิตร	ประกอบดว้ยวงจรจา่ยไฟแรงดนัสงู 
แบบ	 DC	 ขนาดกำาลังไฟเข้า	 500	 โวลต์	 0.2	 มิลลิแอมแปร์	 
เพือ่	discharge	ให	้ตัวออกซไิดสใ์นระบบเกดิปฏิกริยิาออกซเิดชนั 
กับสารละลายอเิล็กโทรไลต์ทำาให้เกิดการแตกตัวเปน็อนมุลูอสิระ	 
เป็นเวลา	15	นาที	
	 นำาผลลำาไยทีเ่ตรยีมไวม้าแบง่เปน็	4	กรรมวธิตีา่งๆ	ดงันี	้
กรรมวธิทีี	่1	ชดุควบคมุ	กรรมวธิทีี	่2		ปลกูเชือ้	Pestalotiopsis	sp.	 
กรรมวิธีที่	 3	 ปลูกเชื้อ	 Pestalotiopsis	 sp.	 แล้วนำามาจุ่ม 
ในสารละลายพลาสมา	10	นาที	และกรรมวิธีที่	4	ไม่ปลูกเชื้อ	 
Pestalotiopsis	sp.	แล้วนำามาจุม่ในสารละลายพลาสมา	10	นาท	ี 
จากน้ันนำาผลลำาไยทุกกรรมวิธีเก็บรักษาที่อุณหภูมิ	 5°C	 และ 
บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงทุก	3	วัน	 โดยวิเคราะห์เปอร์เซ็นต ์
การสญูเสยีนำาหนกั	คณุภาพทางกายภาพ	สเีปลอืก	(HunterLab	
model:	 ColorQuest	 XE)	 และความแน่นเนื้อ	 (fruit	 pen-
etrometer)	ประเมินคุณภาพทางเคมีโดยวัดปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายนำาได้	 (total	 soluble	 solids)	และปริมาณ
กรดที่ไทเทรตได้	 (total	 titratable	 acidity)	 วิเคราะห์ตาม 
วิธีของ	AOAC	(1995)				

ผล
	 การสูญเสียนำาหนักของลำาไยพันธุ์ดอทุกกรรมวิธี 
มเีปอรเ์ซน็ตเ์พิม่ขึน้เมือ่ระยะเวลาเกบ็รกัษานานขึน้ (Figure 1a)  
โดย	กรรมวิธีที่	1	(ชุดควบคุม)	มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียนำาหนัก
ตำากว่ากรรมวิธีที่	 2,	 3	 และ	 4	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 
โดยมีค่าอยู่ระหว่าง	 0.24-1.82%,	 0.55-4.10%,	 1.78-5.11	
และ	 0.45-5.28%	ตามลำาดับ	 สำาหรับค่าความแน่นเนื้อไม่มี
ความแตกต่างกันในทุกกรรมวิธี	โดยมีค่าอยู่ในช่วง	0.68-0.78	
กิโลกรัม	(Figure 1b)
	 เมื่อวัดค่าความสว่างของสีเปลือกผลลำาไยพบว่า 
เปลือกมีค่าความสว่างของสี	 (L*)	 เป็น	 51.28	 ระหว่าง 
การเก็บรักษาผลลำาไยที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆมีค่า	 L*	 
ลดลง	โดยกรรมวธิีที่	2	มีค่า	L*	ในวันสุดท้ายของการเก็บรักษา	 
(วันที่	 21)	 เป็น	 39.83	 โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 
กับชุดควบคุม	 กรรมวิธีที่ 	 3	 และ	 	 4	 ซึ่งมีค่า	 L*	 
เป็น	 44.17,	 41.14	 และ	 44.56	 ตามลำาดับ	 (Figure 2a) 
เมื่อวัดค่า	 chroma	 (C*)	 พบว่าเมื่อเริ่มทำาการเก็บรักษา 
เปลือกผลลำาไยมีค่า	 C*	 อยู่ระหว่าง	 27.59-29.85	 และ 
ค่า	 hue	 angle	 (H°)	 80.77-82.27	 ระหว่างการเก็บรักษา
ลำาไยค่า	 C*	 และค่า	 H°	 ของเปลือกผลลำาไยไม่แตกต่าง
กันทางสถิติโดยมีแนวโน้มลดลงตามอายุการเก็บรักษา 
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ที่เพิ่มขึ้น	 ผลลำาไยในกรรมวิธีที่	 1,	 2,	 3	 และ	 4	 มีค่า	 C*	 ในวันสุดท้าย 
ของการเก็บรักษาเป็น	 24.84,	 20.51,	 23.57	 และ	 22.86	 ตามลำาดับ	 
(Figure 2b)	 และมีค่า	 H°	 ในวันสุดท้ายของการเก็บรักษาเป็น	 73.06,	 
72.60,	73.42	และ	72.49	ตามลำาดับ	(Figure 2-c)
	 เมือ่เร่ิมทำาการเกบ็รกัษาผลลำาไยมปีรมิาณของแขง็ทีล่ะลายนำาอยูร่ะหวา่ง	
17.8-18.7%	และมคีา่ปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตไดอ้ยูร่ะหวา่ง	0.062-0.084	%	เมือ่นำา 
ผลลำาไยทุกกรรมวิธีเก็บรักษาที่อุณหภูมิ	 5°C	 พบว่าปริมาณของแข็งที่ละลาย
นำา	 และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	 โดย
ปริมาณของแข็งที่ละลายนำาได้ของผลลำาไยในทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ	 
คอืมปีรมิาณของแขง็ท่ีละลายนำาได	้และปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตระหวา่ง	18.3-19.2%	
และ	0.061-0.076	%	ในวันสุดท้ายของการเก็บรักษา	ตามลำาดับ	(Figure 3)

วิจารณ์ผล
	 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียนำาหนักเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา 
ที่นานขึ้น	 โดยผลลำาไยที่ผ่านการปลูกเชื้อสูญเสียนำาหนักมากกว่าผลลำาไย 
ทีไ่มไ่ดร้บัการปลกูเช้ือ	เนือ่งจากการสญูเสยีนำาจากเซลลพ์ชืเกดิขึน้โดยนำาจะเคล่ือนท่ี
ไปสู่อากาศภายนอกผ่านทางรูเปิดธรรมชาติ	และรอยแผลของผลิตผล	การสูญเสีย
นำาของผลิตผลจึงทำาให้นำาหนักของผลิตผลลดลง	 (จริงแท้,	 2546)	 ความแน่นเนื้อ 
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา	 ซึ่งได้ผลเช่นเดียวกับ	 
วลยัพร	(2557)	ทีศ่กึษาผลของการลดอุณหภมูอิยา่งรวดเร็วกอ่นการเกบ็รกัษาลำาไย
ที่อุณหภูมิ	5°ซ	สีเปลือกของผลลำาไยที่ผ่านพลาสมาแบบจุ่มก่อนการเก็บรักษานั้น 
มีสีคลำาลงเล็กน้อยแต่ไม่แตกต่างกับชุดควบคุม	 ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน 
การศึกษาในลำาไยของศันสนีย์และธนะชัย	 (2551)	 ท่ีพบว่าการคลำาลง 

Figure 1 Weight	loss	(a) and	firmness	(b)	of	longans	cv.	Daw	storage 
at	5	ำC	as	influenced	by	various	treatments	

Figure 2 	Color	changes	[L*(a), C*(b)	and	H°(c)]	of	longans	cv.	Daw	storage	 
at	5		ำC	as	influenced	by	various	treatments	

Figure 3 	Total	titratable	acidity	(a)	and	total	soluble	solids	(b)	of	longans	
cv.	Daw	storage	at	5	ำC	as	influenced	by	various	treatments	

ของสีเปลือกผลลำาไยที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิตำาเนื่องจาก 
การสูญเสียนำาของเปลือกผลทำาให้ผนังเซลล์สูญเสียคุณสมบัติ
และเกิดการรั่วไหลของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส	 
และเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส	 ซึ่งเอนไซม์เหล่านี้จะเปลี่ยน 
โมเลกุลของฟีนอลไปเป็นควิโนนแล้วรวมตัวกันเป็นโมเลกุล 
ที่ใหญ่ขึ้นและมีสีนำาตาล	(จริงแท้,	2546)	และ		ผลลำาไยที่ผ่าน
พลาสมามอีายกุารเกบ็รกัษาไดน้าน	เนือ่งจากผลลำาไยเกดิการเนา่เสยี 
จากเชื้อราช้าลง	 โดย	Dr.	Declan	Diver	และ	Hugh	Potts	 
พบว่าพลาสมานั้นมีคุณสมบัติในการฆ่าเช้ือโรคในอาหาร	
(เครือวัลย์,	2556)	นอกจากนี้	นารีรัตน์	 (2554)	พบว่าการใช้ 
ลำาพลาสมาเย็น	 (cold	 plasma	 beam)	 สามารถทำาลาย 
เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหารและช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
ผลไม้สดเพิ่มขึ้นจากเดิมหนึ่งสัปดาห์

สรุป
	 พลาสมาแบบจุ่มมผีลชะลอการเจรญิเตบิโตของเชือ้รา 
ในผลลำาไยพันธุ์ดอ	 และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้โดยไม่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพด้านอ่ืนๆ	 สามารถเก็บรักษาได้นานถึง	
36	วัน	แต่ลำาไยพันธุ์ดอที่ไม่ผ่านพลาสมาแบบจุ่ม	เก็บรักษาได้	 
เพียง	21	วัน

คำาขอบคุณ
	 	 	 	 	 	 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการ
เกบ็เกีย่ว	สำานกัคณะกรรมการการอดุมศกึษา	ทีส่นบัสนนุทนุวจิยั	 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์	และอุปกรณ์ในการทำาวิจัยนี้
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งานวิจัยของศูนย์ฯ

บทคัดย่อ
	 ปัจจุบันผู้บริโภคมีความตระหนักด้านสารพิษตกค้าง
ในผลิตผลเพิ่มขึ้น	 มีการศึกษาจำานวนมากเกี่ยวกับการตรวจ 
สารปอ้งกันกำาจัดศตัรพูชืตกคา้งโดยใชว้ธิกีารตา่งๆกนั	ซึง่แตล่ะวธิ ี
มีค่าใช้จ่ายสูง	 ทำาได้ยาก	 และใช้เวลานาน	 ดังนั้นการศึกษา
ครั้งนี้จึงทดสอบการใช้สารเรืองแสง	 CMU1	 (an	 aromatic	
fluorescence	 substance)	 เพื่อใช้เป็นสารบ่งชี้การตกค้าง 
ของสารปอ้งกนักำาจดัศตัรพูชืในพชืผกั	โดยการฉดีพน่ใบผกัคะนา้จนี 
ในสภาพแปลงปลูกด้วยชุดการทดลองดังน้ี	 1)	 นำากล่ัน	 
(ชดุควบคมุ),	2)	CMU1	ความเขม้ขน้	2.5	mg/l,		3)	สารละลาย	2%	 
Fe–EDTA,	4)	สาร	chlorpyrifos	ความเขม้ขน้1	mg/l	(สารปอ้งกนั 
กำาจัดแมลง),	5)	สารละลาย	CMU1	ความเข้มข้น		2.5	mg/l	+	
สาร	chlorpyrifos	ความเข้มข้น		1	mg/l	,	6)	สารละลาย	2%	
Fe–EDTA	+	สาร	chlorpyrifos	ความเข้มข้น		1	mg/l	และ	 

บทคัดย่อ
	 งานวิจยัน้ีไดศ้กึษาผลของการฉายรงัสยีวู-ีซตีอ่การเปลีย่นแปลงปรมิาณ

จุลินทรีย์ในเน้ือมะละกอสุกหั่นชิ้นพันธุ์เรดมาราดอล	 โดยนำาผลมะละกอสุก 

พนัธุเ์รดมาราดอลทีม่รีะยะสกุพรอ้มบรโิภคมาลา้งทำาความสะอาดดว้ยสารละลาย

โซเดียมไฮโพคลอไรต์ความเข้มข้น	 200	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 จากนั้นปอกเปลือก

ผลมะละกอและตัดเป็นชิ้นขนาด	2	ลูกบาศก์เซนติเมตร	บรรจุเนื้อมะละกอสุก 

หั่นชิ้นพันธุ์เรดมาราดอลบนถาดโฟมแล้วนำาไปฉายรังสียูวี-ซีที่ปริมาณรังสี	1.2	

2.4	 และ	 3.6	 กิโลจูลต่อตารางเมตร	 เปรียบเทียบกับเนื้อมะละกอสุกหั่นชิ้น 

ทีไ่มผ่า่นการฉายรงัสยีวีู-ซ	ี(ชดุควบคมุ)	หุม้ถาดโฟมดว้ยฟลิม์พลาสตกิพอลไิวนลิ 

คลอไรด์ที่มีความหนา	 10	 ไมโครเมตร	 จากนั้นนำาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ	 

7	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	6	วัน	ตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด	โคลิฟอร์ม	

I ชลิดา ฉิมวารี 1,2 พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย1,2 และ จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล3

I ธนะชัย พันธ์เกษมสุข 1,2,3 ศิโรรัตน์ เขียนแม้น1 และ จุฑามาส คุ้มชัย1

1	ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์	 คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
	จ.	เชียงใหม่	50200
2	สถาบนัวจิยัเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่จ.เชยีงใหม	่50200
3	ศนูยน์วตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว	สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
	กรุงเทพฯ	10400

1	สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
		พระจอมเกล้าธนบุรี	(บางขุนเทียน)	49	ซอยเทียนทะเล	25	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	แขวงท่าข้าม 
		เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	10150
2	ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กรุงเทพมหานคร 
		10400
3	สาขาวชิาจลุชวีวทิยา	ภาควชิาวทิยาศาสตร	์คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร	์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
	วิทยาเขตกำาแพงแสน	จ.นครปฐม	73140

ผลของการฉายรังสียูวี-ซี
ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
จุลินทรีย์ในมะละกอสุกหั่นชิ้น
พันธุ์เรดมาราดอล

การประยุกต์ใช้สารเรืองแสง
เพื่อการทดสอบสารพิษ
ตกค้างในผัก

7)	สาร	CMU1	ความเขม้ขน้	2.5	mg/l	+	สารละลาย	2%Fe–EDTA		+	 
สาร	chlorpyrifos	1	mg/l		ตรวจสอบการเรอืงแสงของสารละลาย
ใบใบผักภายใต้แสงUV	 ในกล่องมืดทุกวันเป็นเวลา	 14	 วัน	 
พบว่า	 chlorpyrifos	 และ	 Fe-EDTA	 ไม่สามารถเรืองแสงได้	 
สว่นสารCMU1	ทัง้ทีม่	ีและไมม่	ีFe-EDTA	สามารถเรอืงแสงสฟีา้ 
ได้นาน	7	วัน	ภายหลังการฉีดพ่น	ความเข้มของแสงเรืองสีฟ้า
ลดลงตามจำานวนวนัภายหลงัการฉดีพน่	จงึพอสรปุไดว้า่	CMU1	
เป็นสารที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อใช้เป็นดัชนีในการบ่งชี้
การตกค้างของสารป้องกันกำาจัดศัตรูพืช		

คำ�สำ�คัญ : การตกค้างของยาฆ่าแมลง,	ตัวชี้วัดการตกค้างของ
ยาฆ่าแมลง,	สารเรืองแสง

แลก็ทกิแอซดิแบคทเีรยี	ยสีตแ์ละราในเนือ้มะละกอห่ันช้ินทกุ	ๆ 	2	วนั	ผลการทดลอง 

พบว่าการฉายรังสียูวี-ซีทุกระดับช่วยชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ทุกชนิด 

ในเนื้อมะละกอสุกหั่นชิ้นได้	 โดยการฉายรังสียูวี-ซีท่ีปริมาณรังสี	 3.6	 กิโลจูล

ต่อตารางเมตร	 สามารถชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ทุกชนิดได้ดีที่สุด	 โดย 

ในวนัสดุทา้ยของการเกบ็รกัษา	พบวา่การฉายรงัสยีวู-ีซทีีป่รมิาณรงัส	ี3.6	กโิลจลู 

ตอ่ตารางเมตร	ชว่ยลดการเจริญของจลุนิทรีย์ท้ังหมด	โคลฟิอร์ม	แลก็ทกิแอซดิ 

แบคทเีรยี	ยสีตแ์ละรา	ไดป้ระมาณ	1.9,1.4,0.9	และ	0.9	log	CFU/g	ตามลำาดบั	 

เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม	 จึงมีอายุการเก็บรักษานาน	 6	 วัน	 โดยไม่เกิน

จำานวนจุลินทรีย์ตำาสุดที่สามารถตรวจนับได้	 (Microbial	 detectable;	 2.4	

log10CFU/g)

คำ�สำ�คัญ : มะละกอสุกตัดแต่งพร้อมบริโภค,	ยูวี-ซี,	จุลินทรีย์
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โดย ผศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 มนัสำ�ปะหลงั เปน็พชืเศรษฐกจิทีส่ำาคญัของประเทศไทย	
และประเทศไทยเปน็ผูส้ง่ออกผลติภณัฑมั์นสำาปะหลงัรายใหญท่ีส่ดุ
ของโลก	ในป	ี2556	สง่ออกในรปูมนัเสน้และมนัอดัเมด็ประมาณ	
3	ล้านตัน	และส่งออกในรูปแป้งมันสำาปะหลังประมาณ	1.32	
ล้านตัน	โดยมีมูลค่าการส่งออกรวมมากกว่า	50,000	ล้านบาท	 
พื้นที่ผลิตมันสำาปะหลังของประเทศไทยประมาณ	6.52	ล้านไร่	
กระจายอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ภาคกลาง	และภาคเหนอื	 
คิดเป็น	54.74	31.74	และ	13.52	เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด 
ตามลำาดับ	 ได้ผลผลิตรวมประมาณ	 30	 ล้านตันหัวมันสด	
(สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	2556)
	 ระบบการผลิตมันสำาปะหลังของเกษตรกรโดยทั่วไป	
ประกอบดว้ยข้ันตอนย่อยๆหลายขัน้ตอน	ไดแ้ก	่ขัน้ตอนการเตรยีมดนิ	 
การปลูก	 การบำารุงรักษา	 การเก็บเกี่ยวและรวบรวมหัวมัน 
ขึน้รถบรรทกุ	ซึง่เกษตรกรจะนำาเครือ่งมอืจกัรกลเกษตรเขา้มาชว่ย 
ดำาเนินการในบางขั้นตอน	 แต่โดยทั่วไปยังคงใช้แรงงาน
คนทำางานเป็นหลัก	 ขั้นตอนเก็บเกี่ยวและรวบรวมหัวมัน
ขึ้นรถบรรทุกเป็นขั้นตอนที่ใช้แรงงานมากที่สุด	 โดยมีค่า 
เท่ากับ	 54.5	 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานทั้งหมด	 และยังพบว่า	 
คา่ใช้จา่ยด้านคา่จา้งแรงงานมมีลูคา่ถงึ	60	เปอรเ์ซน็ตข์องตน้ทนุ
การผลิตทั้งหมด	(Sukra,	1996)
	 วิธีการเก็บเก่ียวมันสำาปะหลังของเกษตรกรไทย 
ปัจจุบัน	 อาจจำาแนกออกเป็น	 2	 แบบ	 คือ	 แบบดั้งเดิมซึ่งขุด 
มันสำาปะหลังด้วยแรงงานคนโดยใช้จอบ/อุปกรณ์ถอนต้น	และ
ตดัหวัมนัออกจากเหงา้ดว้ยแรงงานคน	และแบบทีเ่ริม่นยิมใชง้าน	 
คือ	 ขุดมันสำาปะหลังด้วยเครื่องขุดมันสำาปะหลัง	 และ 
ตดัหวัมนัออกจากเหงา้ด้วยแรงงานคน	สำาหรบัวธิกีารตดัหวัมนั 
ออกจากเหง้าภายหลังการเก็บเก่ียวมีเพียงรูปแบบเดียว	 
คอื	ใชแ้รงงานคนตวัหวัมนัสำาปะหลงั	กอ่นลำาเลยีงขึน้รถบรรทกุ
	 เนื่องจากภายหลังการเก็บเกี่ยว	 จำาเป็นต้องลำาเลียง 
หัวมันสดออกจากแปลงเพื่อนำาไปส่งยังโรงงานแปรรูป 
ภายในวันเดียวกันให้หมด	 มิฉะนั้นหัวมันสดที่มีความชื้นสูง 
จะเกิดการเสื่อมสภาพและทำาให้ปริมาณแป้งลดลง	ซึ่งมีผลต่อ 
ราคารับซื้อหัวมันสด	 ดังนั้นเพื่อประหยัดค่าขนส่ง	 
เกษตรกรจึงพยายามเก็บเก่ียวในแต่ละวันให้ได้ปริมาณ 
หัวมันเต็มรถบรรทุก	 ซ่ึงรถบรรทุกที่เกษตรกรจัดหาได้ 
มักมีขนาด	 6-9	 ตัน	 ทำาให้เกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวประมาณ	 

2-4	 ไร่ต่อวัน	 ซึ่งหมายถึงเกษตรต้องจัดการให้มีการขุด	 2	 -	 4	 ไร่ต่อวัน	 จากนั้น 
จึงรวมกอง	ตัดเหง้า	และขนขึ้นรถบรรทุก	ให้เสร็จสิ้นในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
	 ดงันัน้	การนำากำาลงังานจากเครือ่งจกัรกลเกษตรเขา้มาใชท้ดแทนแรงงาน
คนในการเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลัง	 จึงเป็นทางเลือกสำาคัญที่จะช่วยให้เกษตรกร 
ผู้ปลูกมันสำาปะหลังสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวได้	 
ปัจจุบันพบว่ามีการนำาเครื่องมือจักรกลเกษตรเข้ามาใช้ในกระบวนการปลูก 
และการเก็บเกี่ยว	เนื่องจากปัญหาเรื่องต้นทุนในการจ้างแรงงานในภาคการเกษตร 
มแีนวโนม้เพิม่สงูมากขึน้	(มลูนธิสิถาบันพฒันามนัสำาปะหลงัแหง่ประเทศไทย,	2547)	
	 จากผลการศึกษารูปแบบการเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังในปัจจุบัน	 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเก็บข้อมูล	 อัตราการทำางานและความต้องการแรงงาน 
ของกระบวนการ	 ดังแสดงไว้ใน	ต�ร�ง 1	 โดยจากตารางพบว่าอัตราการทำางาน 
ของกระบวนการเกบ็เกีย่วรวมท้ังกระบวนการ	คอื	2.61	ไร่/คน-ชัว่โมง	และมคีวามตอ้งการ 
แรงงาน	 คือ	 11.3	 คน-ชั่วโมง/ไร่	 โดยการดำาเนินงานภายหลังการเก็บเกี่ยว	 
มีความต้องการแรงงานมากที่สุด	 และใช้เวลาในการทำางานสูงท่ีสุด	 (ชัยยันต์	 
และเสรี,	2556)

การพัฒนาระบบการเก็บเกี่ยว
มันสำาปะหลังในประเทศไทย

ต�ร�งที่ 1 

อัตราการทำางานและความต้องการแรงงานของรูปแบบการเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลัง	

ที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติในปัจจุบัน

อัตราการ
ทำางาน

ไร่/คน-ชั่วโมง
กิจกรรม

ความต้องการ
แรงงาน

คน-ชั่วโมง/ไร่

สัดส่วน
เวลาที่ใช้

%

1.	การเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลัง	 	 1.91	 				5.63	 								49

				1.1	การขุด	 	 	 	 1.72	 				0.58	 										5

				1.2	การรวบรวมกองและตัดเหง้า	 	 0.19	 				5.05	 								44

2.	การดำาเนินงานภายหลังการเก็บเกี่ยว	 0.70	 				5.67	 								51

				2.1	การเก็บหัวมันใส่เข่ง	 	 	 0.36	 				2.75	 								25

				2.2	การขนย้ายมันสำาปะหลังขึ้นรถบรรทุก	 0.34	 				2.92	 								26

				รวมทั้งกระบวนการเก็บเกี่ยว	 	 2.61	 				11.3	 						100

	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขัน้ตอนการเกบ็เกีย่วมนัสำาปะหลงัทีม่อีตัราการทำางาน 
คือ	1.91	 ไร่/คน-ชั่วโมง	กับขั้นตอนการดำาเนินงานภายหลังการเก็บเกี่ยว	มีอัตรา 
การทำางานคอื	0.70	ไร/่คน-ชัว่โมง	พบวา่ขัน้ตอนภายหลงัการเกบ็เกีย่วมนัสำาปะหลงั 
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ภ�พที่ 2		รถแทรกเตอร์ต้นกำาลังในกระบวนการผลิตมันสำาปะหลัง ภ�พที่ 4 เครื่องขุดมันสำาปะหลังแบบติดตั้งในระบบลากจูง

ภ�พที่ 5 เครื่องขุดมันสำาปะหลังแบบติดตั้งด้านข้าง

รถแทรกเตอร์	(มนตรี	และ	ชัยยันต์,	2554)

ภ�พที่ 3 ชนิดของเครื่องขุดมันสำาปะหลัง

มีอัตราการทำางานที่ตำากว่าและใช้เวลาสูงที่สุด	 ดัง	ภ�พที่ 1	 ดังนั้นหากสามารถ 
เพิม่อัตราการทำางานของขัน้ตอนการดำาเนนิงานภายหลงัการเกบ็เกีย่ว	จะสามารถลด 
อัตราการทำางานของระบบการเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังได้ทั้งระบบ

	 การพัฒนาระบบการเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังในประเทศไทยน้ัน	 พบว่า 
มีการศึกษาวิจัยจำานวนมากและต่อเนื่องมาเป็นเวลานานอาจจะยกตัวอย่าง 
ประกอบ	รายละเอียดดังนี้คือ
1. รถแทรกเตอร์ต้นกำ�ลังในกระบวนก�รผลิตมันสำ�ปะหลัง
	 ตน้กำาลงัทีใ่ชใ้นกระบวนการปลกูมนัสำาปะหลงั	ทำาหนา้ทีต้ั่งแต่กระบวนการ 
เตรียมดิน	การปลกู	ดแูลรกัษาและการเก็บเก่ียวเปน็รถแทรกเตอรน์ัง่ขบัแบบ	4	ลอ้	 
ขนาด	35	-	90	แรงม้าเป็นต้น

2. เครื่องขุดมันสำ�ปะหลัง
	 กระบวนการปลูกมันสำาปะหลังในปัจจุบัน	ใช้รถแทรกเตอร์เป็นต้นกำาลัง 
ในการเตรียมดินและมีลักษณะการปลูกแบบยกร่องและปักท่อนพันธ์เป็นเส้นตรง 
ตามความยาวของแถว	เครือ่งขดุมนัสำาปะหลงัสว่นใหญจ่งึออกแบบมาใหใ้ชใ้นการขดุ 
แบบเปิดหรือระเบิดดินออกด้านข้างเพื่อให้หัวมันและเหง้ามันสำาปะหลังข้ึนมา 
อยู่ด้านบนผิวดิน	 ซึ่งการออกแบบหัวขุดในปัจจุบันมีหลากหลายรูปทรง	 เช่น	 
ทรงเหลี่ยม	ครึ่งวงกลม	แบบหัวหมู	และทำามุมการขุดอยู่ระหว่าง	30	-	33	องศา	 
(สามารถ,	2543)

การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บเก่ียวหรือท่ีเรียกว่า	 "เครื่องขุด 
มันสำาปะหลัง"ในปัจจุบันมีความหลากหลายทัง้ในด้านการออกแบบ	 
วัสดุ	 รูปทรง	 และเครื่องต้นกำาลัง	 โดยทั้งหมดนั้นมีเป้าหมาย 
เพือ่การทำางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ	ซึง่โดยสว่นใหญแ่ลว้เกษตรกร
จะยดึกบัเครือ่งต้นกำาลงัน่ันคอืรถแทรกเตอร	์โดยรถแทรกเตอร์
มบีทบาทในกระบวนการปลกูมนัสำาปะหลงัหลายกระบวนการ	
ดังนั้นจึงพบว่าเครื่องขุดมันสำาปะหลังส่วนใหญ่จึงเป็นอุปกรณ์ 
ทีติ่ดต้ังในรถแทรกเตอร์ชนดิของการต่อเชือ่มกับรถแทรกเตอร์
แบบลากจูงเป็นหลัก	
3. ก�รพฒัน�เครือ่งเกบ็เกีย่วมนัสำ�ปะหลงัแบบเบด็เสรจ็ของไทย
	 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังในปัจจุบัน	
เป็นการนำาเอาขั้นตอนของการขุด	 การลำาเลียง	 และขนย้าย
เหงา้มนัสำาปะหลัง	ติดต้ังและทำางานพร้อมกนัในเครือ่งเดยีวกนั	 
เริ่มต้นด้วยระบบการขุดเป็นการนำาหัวขุดหรือผาลขุดติดต้ัง 
ในโครงไถที่สร้างขึ้นและเชื่อมต่อกับรถแทรกเตอร์ในระบบ 
การตอ่พว่งแบบ	3	จดุ	Three-Point	Hitch	ทำาหนา้ทีใ่นการขดุ
เปิดร่องแยกมวลดินและเหง้ามันสำาปะหลังออกจากกัน	ระบบ
ลำาเลียงออกแบบเป็นลักษณะโซ่ปีกทำางานร่วมกับสายพาน 
หรือแผ่นยางป้องกันการลื่นและช่วยสร้างแรงยึดเกาะ	 โดยใช้ 
โซ่ปีกจำานวน	2	ชุด	ทำางานโดยการหมุนในทิศทางตรงข้ามกัน	 

ภ�พที่ 1 สรุปเวลาที่ต้องการในแต่ละขั้นตอนการเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลัง
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ภ�พที่ 6 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังแบบเบ็ดเสร็จ

(วิชา,	 2552)	 ด้วยชุดเฟืองขับจากปัมไฮดรอลิกส์ต่อผ่าน 
ระบบเพลาอำานวยกำาลงั	PTO	เรยีกลกัษณะการลำาเลยีงแบบนีว้า่ 
การคีบ	 ซึ่งจะใช้ส่วนของลำาต้นเหนือพื้นดินหลังการตัดต้น 
เปน็ตำาแหนง่ในการคบี	ชดุโซล่ำาเลยีงนีจ้ะตอ่รว่มกบัระบบการขดุ	 
เพื่อลำาเลียงเหง้าพร้อมหัวมันสำาปะหลังไปยังอุปกรณ์ขนย้าย 
ท่ีมลัีกษณะเปน็กระบะบรรทกุแบบมีลอ้	ต่อพว่งแบบก่ึงลากจูง 
กับชุดโครงขุดและลำาเลียง	 เมื่อทำาการเก็บเกี่ยวจนเต็ม 
กระบะบรรทุกจะทำาการเทรวมกองกันไว้เป็นจุดๆ	 เพื่อใช้ 
แรงงานคนในการสับแยกเหง้าและลำาเลียงข้ึนรถบรรทุกต่อไป	 
จงึสรปุไดว่้ายงัไม่สามารถช่วยลดการใชแ้รงงานในกระบวนการ 
ขนย้ายรวมกอง	และสับแยกเหง้าได้อย่างสมบูรณ์	นอกจากนี้ 
ระบบการลำาเลยีงทีก่ลา่วมานัน้มชีิน้สว่นทางกลทีต่อ้งการการปรบัตัง้	 
การหล่อลื่น	 การบำารุงรักษาเป็นพิเศษ	 ซึ่งในการเก็บเกี่ยว 
มันสำาปะหลังจะมีฝุ่นละอองเศษวัสดุจำานวนมาก	 ส่งผลต่อ 
อายุการใช้งานของระบบโซ่ลำาเลียง	 รวมถึงความยาวของ 
รถแทรกเตอร์ต้นกำาลังรวมกับอุปกรณ์การขุด	 ระบบ 
ลำาเลียงเหง้าและอุปกรณ์การขนย้ายเหง้ามันสำาปะหลัง 
ที่มีการใช้งานแบบต่อพ่วงกึ่งลากจูง	 เมื่อทำาการเก็บเกี่ยว 
จริงจะต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยวหัวงานมากเป็นพิเศษ	 
ซึ่งไม่สะดวกในการทำาการเก็บเก่ียวในพ้ืนที่ที่หน้ากว้าง 
ของแปลงปลูกไม่สมำาเสมอ	 และระบบการตัดแยกเหง้า	 
ถือเป็นกลไกที่มีความสำาคัญประการสุดท้ายของ 
เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังเนื่องจากเครื่องเก็บเกี่ยว 
ท่ีกล่าวมาข้างต้นยังคงต้องใช้แรงงานคนในการตัดแยกเหง้า	 
หากเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังมีกระบวนการครบถ้วน 
และสามารถลดการใช้แรงงานคนไดจ้รงิ	ตอ้งทำางานไดค้รบบรบิท
ในการขุด	 ลำาเลียง	 และแยกเหง้า	 ไปในกระบวนการเดียวกัน	 
แตใ่นปจัจบุนัมกีารศกึษาเกีย่วกบักระบวนการแยกเหง้าเพยีงใน 
ระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น
4. เครื่องลำ�เลียงมันสำ�ปะหลังขึ้นรถบรรทุก
เครื่องลำาเลียงหัวมันสำาปะหลังขึ้นรถบรรทุก	 เป็นเครื่องมือ 
ท่ีใชเ้พือ่ลดการใชแ้รงงานคน	เนือ่งจากกระบวนการดงักลา่วนัน้
จะต้องใช้แรงงานพิเศษคือต้องเป็นแรงงานที่มีร่างกายแข็งแรง
มาก	ดงันัน้จงึทำาใหค้า่จา้งแรงงานในสว่นนีส้งูกวา่กระบวนการ
รวบรวม	หรอืกระบวนการสบัเหง้า	ดังนัน้การใช้เคร่ืองมอืดังกล่าว	 
นอกจากจะช่วยในเร่ืองการลดค่าใช้จ่ายหรือการใช้แรงงาน 
แล้วยังทำาให้สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน
เรื่องการยกสิ่งของหนักได้อีกด้วย	(ชัยยันต์	และเสรี,	2556)
5. บทสรุป
	 เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังของไทย 
จากงานวิจัยสู่เกษตรกร	 ในปัจจุบันนับว่ามีผู้ทำาการศึกษา 
จำานวนมาก	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาเครื่องขุดเก็บ 
มันสำาปะหลัง	 โดยเป้าหมายของการศึกษาส่วนใหญ่ 
มุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานร่วมกับ 
การใช้เครื่องจักร	 และการศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูล 
ในการออกแบบเครือ่งเกบ็เกีย่วมนัสำาปะหลงัแบบทำางานครบวงจร 
ในอนาคต
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ส่วนประกอบ	คือ
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	 ปัจจุบันผู้ส่งออกทุเรียนใช้ผงขมิ้นชันร่วมกับยากันราหลังการเก็บเกี่ยว 
ผลทุเรียน	 โดยเชื่อว่าขมิ้นชันน่าจะช่วยสมานบาดแผล	 และยับยั้งการเจริญ 
ของเชื้อรา	 อีกทั้งทำาให้ผลทุเรียนมีสีเหลือง	 แต่จากงานวิจัยที่ทดลองกับทุเรียน 
พันธุ์หมอนทองที่เก็บเกี่ยวในเดือนเมษายน	จากสวนเกษตรกรจังหวัดตราด	พบว่า	 
ผลทุเรียนที่ชุบ	 imazalil	 500	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 อย่างเดียวและที่ชุบ	 imazalil	 
500	มิลลิกรัมต่อลิตร	ร่วมกับผงขมิ้นชันละลายนำาความเข้มข้น	20,000	มิลลิกรัม 

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

I เกียรติสุดา เหลืองวิลัย  พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล และเจริญ  ขุนพรม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต่อลิตร	ก่อนเก็บรักษาที่อุณหภูมิ	15	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	 
20	 วัน	 เกิดโรคที่ขั้วและผิวผลน้อย	 ส่วนผลทุเรียนที่ชุบ 
ผงขมิน้ชนัละลายนำาทีค่วามเขม้ขน้	2,000	4,000	10,000		20,000	 
และ	40,000	มลิลกิรมัตอ่ลติร	เกดิโรคทีข่ัว้ผลและผวิผลมากใกลเ้คยีง 
กบัทีจุ่ม่ในนำาเปลา่	ดงันัน้ขมิน้ชนัเพยีงอยา่งเดยีว	ไมส่ามารถควบคมุ 
โรคที่เกิดในผลทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวได้

การควบคุมโรคของผลทุเรียน
พันธุ์หมอนทองหลังเก็บเกี่ยว
ด้วยผงขมิ้นชัน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามไดที่ http://npht15.phtnet.org
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