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บทคัดย่อ
การศึกษาและพัฒนาเครื่องแยกดินทรายออกจากอ้อยลำ ซึ่งเลือกใช้หลักการคัดแยกโดยการ
ร่อนด้วยตะแกรง โดยดำเนินการทดสอบตะแกรงสามรูปแบบ ประกอบด้วย ตะแกรงฐานเรียบ
ตะแกรงฐานเรียบทำงานร่วมกับลูกกลิง้ และชุดลูกกลิง้ ผลการทดสอบ พบว่า การคัดแยกด้วยตะแกรง
ฐานเรียบทำงานร่วมกับลูกกลิง้ คัดแยกได้ดที ส่ี ดุ โดยมีเปอร์เซ็นต์คดั แยกได้ไม่ตำ่ กว่า 82.9 เปอร์เซ็นต์
เนือ่ งจากลักษณะการเคลือ่ นทีข่ องอ้อยบนตะแกรงและลูกกลิง้ นัน้ มีการเขย่า ตกกระแทก และพลิกตัว
ได้ดี จึงทำให้ดนิ ทรายสามารถแยกตัวออกจากอ้อยลำได้ดกี ว่ารูปแบบอืน่

คำนำ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นอุตสาหกรรมเกษตรประเภทหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก สามารถนำรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลเข้าสู่ประเทศปีละ
ประมาณ 3-4 หมืน่ ล้านบาท ซึง่ ในฤดูกาล 2549/50 มีออ้ ยเข้าหีบ 63.8 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลได้กว่า 7.6
ล้านตัน (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย, 2550) คุณภาพอ้อยเข้าหีบเป็นปัจจัยหลัก
หนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ำตาล หากอ้อยมีการปนเปื้อนจะมีผลทำให้เกิด
ความสูญเสียปริมาณน้ำตาลที่ควรผลิตได้ ดินทรายจะขัดสีเครื่องจักรในโรงงานทำให้เกิดความ
เสียหาย และประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมลดลง ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขัน โดยเฉพาะด้านต้นทุนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สมบัติ, 2546) นอกจากนี้ปัญหาการ
ปนเปื้อนดินทรายที่มีมากในปัจจุบันมักทำให้เกิดปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ
อ้อยระหว่างโรงงานกับชาวไร่ ดังนัน้ จึงได้มรี ะเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (2549) ว่าด้วย
“หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการตัดสินข้อโต้แย้งเกีย่ วกับการตรวจสอบคุณภาพอ้อย อ้อยไฟไหม้
ความบริสทุ ธิข์ องอ้อย และกำหนดประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ำตาล พ.ศ. 2549” โดยในข้อ
4 “ให้ โ รงงานแยกสิ ่ ง ปนเปื ้ อ น เช่ น อิ ฐ หิ น ดิ น ทราย เป็ น ต้ น โดยแยกเป็ น รายคั น รถ
เมือ่ แยกสิง่ ปนเปือ้ นเป็นรายคันรถได้แล้ว ให้นำน้ำหนักสิง่ ปนเปือ้ นทีไ่ ด้แยกไปหักออกจากน้ำหนัก
อ้อยรวมของคันรถรายนัน้ ๆ เพือ่ ให้ได้นำ้ หนักอ้อยทีแ่ ท้จริง” (ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549) และจากผล
การศึกษาของสุพรรณ และ เสรี (2550) พบว่า การคัดแยกดินทรายออกจากกระบวนการผลิตก่อนนำ
อ้อยเข้าสู่ขั้นตอนการหีบสกัดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และตำแหน่งสายพานขวางมีความเป็นไปได้
ทางเทคนิคมากที่สุดที่จะติดตั้งอุปกรณ์คัดแยกดินทรายเข้าไป จากรายละเอียดข้างต้นจึงดำเนินการ
ศึกษาและพัฒนาเครือ่ งคัดแยกดินทราย ซึง่ ได้เลือกหลักการคัดแยกโดยการร่อนด้วยตะแกรง และมี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี้ คือ
(อ่านต่อหน้า 2 ...)
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ส า ร จ า ก บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

สารจากบรรณาธิการ …
สวัสดีครับ...
สำหรับ Postharvest Newsletter ฉบับนี้ ขอแนะนำงานวิจยั เรือ่ ง การศึกษาและพัฒนาเครือ่ งแยกดินทรายออกจากอ้อยลำ ซึง่ เป็นงานวิจยั จาก
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบทคัดย่องานวิจัยอีก 3 เรื่อง การทดสอบประเมินผลบรรจุภัณฑ์ขาย
ส่งผลชมพู่, ผลของวิธีการลดความชื้นและระยะเวลาต่อคุณภาพความหอมและการสีของข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเรื่องสุดท้าย ผลของสารสกัด
จากใบช้าพลูและตะไคร้ตอ่ การปนเปือ้ นของเชือ้ รา Aspergillus flavus และการงอกของเมล็ดพันธุถ์ ว่ั เหลืองพันธุเ์ ชียงใหม่ 60
ในส่วนของนานาสาระ เรามีบทความเรื่อง ดินเบากำจัดแมลง มานำเสนอ และขอเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของเครือข่ายข้อมูล
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งตอนนี้ได้รวบรวมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มานำเสนอ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ที่
http://video.phtnet.org
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
คณะบรรณาธิการ

งานวิจยั เด่นประจำฉบับ ... (ต่อจากหน้า 1 )
เพื่อทดสอบการคัดแยกดินทรายออกจากอ้อยลำด้วยตะแกรงสามรูปแบบ ประกอบด้วย การทดสอบการคัดแยกดินทรายออกจากอ้อยลำด้วยชุด
ตะแกรงฐานเรียบ การคัดแยกดินทรายออกจากอ้อยลำด้วยชุดตะแกรงฐานเรียบทำงานร่วมกับลูกกลิ้ง และการคัดแยกดินออกจากอ้อยลำด้วยชุด
ลูกกลิง้ ถึงผลการตอบสนองต่อเปอร์เซ็นต์คดั แยกดินทราย และลักษณะการเคลือ่ นทีข่ องอ้อยลำบนตะแกรง ทีเ่ หมาะสมสำหรับพัฒนาเครือ่ งแยกดินทราย
ออกจากอ้อยลำก่อนเข้าหีบต่อไป

อุปกรณ์และวิธกี าร
ดำเนินการศึกษาเพื่อคัดเลือกหลักการทำงานของเครื่องคัดแยกดินทรายออกจากอ้อยลำ โดยการทดสอบหลักการคัดแยกด้วยตะแกรงสาม
รู ป แบบ คื อ คั ด แยกด้ ว ยชุ ด ตะแกรงฐานเรี ย บขนาดรู 10x500 มม., คั ด แยกด้ ว ยชุ ด ตะแกรงฐานเรี ย บขนาดรู 10x500 มม. ที ่ ต ิ ด ตั ้ ง
ลูกกลิ้งลำเลียงที่ปลายตะแกรง จำนวน 2 ชุด และคัดแยกด้วยชุดลูกกลิ้ง 4 ลูก ขนาด 600x2700 มม. ที่มีระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง 15 มม.
แทนรูตะแกรง โดยทัง้ สามรูปแบบมีความยาวเท่ากันทัง้ หมด
ทำการทดสอบตะแกรงแต่ละชุดทีค่ วามลาดเอียง 18 และ 27 องศา ซึง่ เป็นความลาดเอียงทีต่ ำแหน่ง 62 และ 100 เปอร์เซ็นต์ไทล์ ตามลำดับ
ที่อ้อยสามารถเคลื่อนที่ได้เองด้วยแรงโน้มถ่วงในสภาพสถิตย์ ทั้งนี้ ใช้ค่าเปอร์เซ็นต์การคัดแยกดินทราย และลักษณะการเคลื่อนที่ของอ้อยบน
ตะแกรง เป็นค่าชี้ผลการศึกษา และใช้อ้อยพันธุ์เค 84-200 เค 88-92 และอู่ทอง 3 ที่เกษตรกรนิยมปลูก โดยสุ่มจากรถบรรทุกอ้อยที่นำไปส่ง
โรงงานน้ำตาลมาใช้เป็นวัสดุทดสอบ และทำการทดสอบครัง้ และ 1 ตัน จำนวน 5 ซ้ำ

ผลและวิจารณ์การทดลอง
ผลการศึกษาเพือ่ คัดเลือกหลักการทำงานของเครือ่ งแยกดินทราย
ออกจากอ้อยลำ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผลการทดสอบการคัดแยกดินทรายด้วยชุดตะแกรงฐานเรียบ
ผลการทดสอบ (Figure 1) พบว่า การตอบสนองต่อเปอร์เซ็นต์การ
คัดแยกมีคา่ เฉลีย่ 65.0 และ 60.4 เปอร์เซ็นต์ ทีค่ วามลาดเอียง 18 และ
27 องศา ตามลำดั บ โดยการเคลื ่ อ นที ่ ข องอ้ อ ยบนตะแกรง
มีลกั ษณะการไถลลงมาตามพืน้ ผิวตะแกรง

Figure 1 Sieve plate type for separated soil from sugarcane.

ง า น วิ จั ย เ ด่ น ป ร ะ จำ ฉ บั บ
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2.ผลการทดสอบการคัดแยกดินทรายด้วยชุดตะแกรงฐานเรียบทำงานร่วมกับลูกกลิง้
ผลการทดสอบ (Figure 2) พบว่า การตอบสนองต่อเปอร์เซ็นต์การคัดแยกมีคา่ เฉลีย่ 82.9
และ 81.0 เปอร์เซ็นต์ ที่ความลาดเอียง 18 และ 27 องศา ตามลำดับ สำหรับลักษณะ
การเคลื่อนที่ของอ้อยบนชุดตะแกรง พบว่า อ้อยที่เคลื่อนที่บนแผ่นตะแกรงมีลักษณะ
การเคลือ่ นไถลลงมาตามพืน้ ผิวตะแกรงเช่นเดียวกับผลการศึกษาในข้อที่ 1. จากนัน้ อ้อยลำ
จะถูกลูกกลิ้งตวัดข้ามไปตกกระแทกยังตะแกรงชุดถัดไป จึงทำให้อ้อยเกิดการเขย่า และ
พลิกตัวได้ดี เป็นผลทำให้ดนิ ทรายสามารถแยกตัวออกจากอ้อยลำได้
3.ผลการทดสอบการฃัดแยกดินทรายออกจากอ้อยด้วยชุดลูกกลิง้
ผลการทดสอบเบือ้ งต้น (Figure 3) โดยทำการทดสอบการคัดแยกในแนวระดับ พบว่า
การตอบสนองต่อเปอร์เซ็นต์การคัดแยกมีค่าเฉลี่ย 49.9 เปอร์เซ็นต์ มีดินทรายติดค้างบน
อ้อยลำจำนวนมาก การเคลื่อนที่ของอ้อยลำบนชุดลูกกลิ้งมีการสั่น กระแทก และพลิกตัว
เพียงเล็กน้อย เมือ่ เทียบกับการเคลือ่ นทีใ่ นผลการศึกษาข้อ 2. จึงทำให้ดนิ ทรายแยกตัวออก
จากอ้อยได้ไม่มากนัก นอกจากนี้ ช่องว่างสำหรับการคัดแยกดินหรือรูตะแกรงมีจำนวน
น้อยกว่าเมือ่ เทียบกับการศึกษาข้อ 1. และ ข้อ 2. ซึง่ มีความยาวของชุดคัดแยกทัง้ หมดเท่ากัน
ซึง่ อาจเป็นอีกสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำให้เกิดการคัดแยกได้ไม่มากเท่าทีค่ วร ดังนัน้ จึงยุตกิ ารทดสอบ
หลักการนี้
Table 1. Summary of screening types was tested
Type of screening
Sieve plate
Sieve plate with roller
Set of rollers

Incline
(°)
18
27
18
27
0

Figure 2 Sieve plate with roller type for separated
soil from sugarcane.

Figure 3 Set of rollers type for separated soil from
sugarcane.

% mean separation

Movement

65.0 a
60.4 a
82.9 b
81.0 b
49.9 c

Sliding on the sieve plate.
Sliding on the sieve plate and shaking and
well converting by roller.
Vibrating, impacting and less of conversion.

Remarks: Numbers in 3rd column are not significantly different if followed by the same letter (LSD, P= 0.01).
จาก Table 1 สามารถสรุปได้วา่
การคัดแยกดินทรายออกจากอ้อยลำด้วยชุดตะแกรงฐานเรียบทำงานร่วมกับลูกกลิง้ มีความเหมาะสมทีส่ ดุ สำหรับ
การพัฒนาเครือ่ งมือคัดแยกดินทรายออกจากอ้อยลำก่อนเข้าหีบ

สรุป
การคัดแยกด้วยชุดตะแกรงฐานเรียบทำงานร่วมกับลูกกลิง้ สามารถคัดแยกดินทรายได้แนวโน้มทีด่ ที ส่ี ดุ โดยมีเปอร์เซ็นต์คดั แยกได้ไม่ตำ่ กว่า 82.9
เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากลักษณะการเคลื่อนที่ของอ้อยบนตะแกรงและลูกกลิ้งนั้นมีการเขย่า ตกกระแทก และพลิกตัวได้ดี จึงทำให้ดินทรายสามารถ
แยกตัวออกจากอ้อยลำได้ดกี ว่ารูปแบบอืน่ ดังนัน้ จึงควรเลือกใช้รปู แบบการทำงานนี้ สำหรับการพัฒนาเครือ่ งคัดแยกดินทรายออกจากอ้อย ต่อไป

(อ่านต่อหน้า 4 ...)
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การทดสอบประเมินผลบรรจุภณ
ั ฑ์ขายส่งผลชมพู่
Testing and Evaluation of Fresh Rose Apple Wholesale Packaging
โดย... สยาม ตุม้ แสงทอง และ บัณฑิต จริโมภาส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะออกแบบและทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์ขายส่งชมพูท่ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ ใหม่เปรียบเทียบกับบรรจุภณ
ั ฑ์ในปัจจุบนั
การศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ การทดสอบบรรจุภัณฑ์ขายส่งชมพู่ในปัจจุบัน ได้แก่ กล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องโฟม
โดยจั ด การภายในกล่ อ งให้ ผ ลชมพู ่ ม ี แ ละไม่ ม ี โ ฟมตาข่ า ยหุ ้ ม ส่ ว นที ่ 2 คื อ การทดสอบบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ท ี ่ ไ ด้ พ ั ฒ นาขึ ้ น ใหม่ ได้ แ ก่
กล่องกระดาษลูกฟูกมีผนังกั้นแยกส่วนแบบวางตั้ง,กล่องกระดาษลูกฟูกมีผนังกั้นแยกส่วนแบบวางนอนเฉียงกับด้านกว้างของกล่อง
โดยจัดการภายในกล่องให้ผลชมพูม่ โี ฟมตาข่ายหุม้ เขย่าทุกบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ยเครือ่ งเขย่าจำลอง ทีค่ วามถี่ 4 Hz นาน 1 ชัว่ โมง ตามมาตรฐาน ASTM
D999 Method A2 and Chonhenchob and Singh(2005) สำหรับบรรจุภัณฑ์แต่ละแบบๆละ 5 ซ้ำ ผลการทดสอบปรากฏว่าความเสียหาย
เชิงกลของผลชมพู่ในบรรจุภัณฑ์จากการเขย่า ประกอบด้วย ช้ำ ถลอก ถลอกกับแตกใน แตกเป็นแนว แตกเป็นผืน แตกด้านใน บาด
และบาดกับแตกด้านใน บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกมีผนังกั้นแยกส่วนแบบผลชมพู่วางนอนเฉียงกับด้านกว้างกล่องสามารถปกป้อง
ผลชมพูจ่ ากความเสียหายทางกลได้ดกี ว่าบรรจุภณ
ั ฑ์อน่ื และให้คา่ ความเสียหายน้อยสุดคือ ช้ำกับถลอกทีบ่ ริเวณส่วนยอดผล 33.1% กับ 0.8%
ตามลำดับ และช้ำกับถลอกทีบ่ ริเวณส่วนล่างผล 3.9% กับ 1.1% ตามลำดับ ทีค่ วามหนาแน่นการบรรจุ 15.9% ราคาบรรจุภณ
ั ฑ์ 7.26 บาท/กก.
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งานวิจยั เด่นประจำฉบับ ...(ต่อจากหน้า 3)
คำขอบคุณ
ขอขอบคุณ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตร
และวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีส่ นับสนุนทุนวิจยั ดำเนินการในครัง้ นี้ และขอขอบคุณบริษทั โรงงานน้ำตาลขอนแก่น
ทีอ่ นุเคราะห์ออ้ ยเป็นวัตถุทดสอบ

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย. 2549. ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย “หลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขการตัดสินข้อโต้แย้งเกีย่ วกับการตรวจสอบคุณภาพอ้อย อ้อยไฟไหม้ ความบริสทุ ธิข์ องอ้อย
และกำหนดประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ำตาล พ.ศ. 2549. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.
สมบัติ ขอทวีวฒ
ั นา. 2546. เทคโนโลยีนำ้ ตาล. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 504 น.
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย, 2550. รายงานการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทัว่ ประเทศ. [ออนไลน์] 2550 [อ้างเมือ่
14 พฤษภาคม 2550]. จาก URL: http://www.ocsb.go.th/uploads/contents/13/attachfiles/F3698_14MAY50.mht
สุพรรณ ยัง่ ยืน และ เสรี วงส์พเิ ชษฐ์. 2550. การศึกษาแนวทางการคัดแยกดินเพือ่ ลดการปนเปือ้ นในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย. ใน
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 8 ประจำปี 2550. (หน้า 154). ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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ผลของวิธกี ารลดความชืน้ และระยะเวลาต่อคุณภาพความหอมและการสีของข้าวขาวดอกมะลิ 105
Effects of Drying Methods and Storage Time on the Aroma and Milling Quality of Rice
(Oryza sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105
โดย... สุกญ
ั ญา วงศ์พรชัย ศักดิด์ า จงแก้ววัฒนา บุญมี ศิริ กาญจนา ดำริห์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษาผลของวิธีการลดความชื้นและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพความหอมและคุณภาพการสีของข้าวขาวดอก
มะลิ 105 ทีเ่ ก็บรักษาในสภาพข้าวเปลือก เพือ่ หาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการรักษาคุณภาพความหอมของข้าว พบว่าข้าวทีผ่ า่ นการลด
ความชืน้ ทัง้ หมด 6 วิธี ได้แก่ การใช้ลมแห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 30 และ 40 oC ลมร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40, 50 และ 70 oC และการตากแดด มีความ
เข้มข้นของสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline ในเมล็ดข้าวลดลง เมื่อระยะการเก็บรักษานานขึ้น ในขณะที่ปริมาณสารหืน n-hexanal
และ 2-pentyl furan เพิม่ ขึน้ วิธกี ารลดความชืน้ ทีใ่ ช้อณ
ุ หภูมติ ำ่ ให้ความเข้มข้นของ 2-acetyl-1-pyrroline ในเมล็ดข้าวสูงกว่า และให้
ปริมาณของสารหืน n-hexanal และ 2-pentylfuran ในเมล็ดข้าวต่ำกว่าวิธกี ารลดความชืน้ อืน่ ทีใ่ ช้อณ
ุ หภูมสิ งู ในทุกระยะเวลาการเก็บ
รักษาเป็นเวลา 10 เดือน นอกจากนี้พบว่าคุณภาพการสีวัดจากเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวได้รับผลกระทบจากวิธีการลดความชื้นมากที่สุด
เมือ่ ใช้วธิ กี ารลดความชืน้ ด้วยลมร้อนที่ 70 oC โดยได้เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าวโดยเฉลีย่ ต่ำกว่าครึง่ หนึง่ ของทีไ่ ด้จากวิธอี น่ื ๆ อย่างไรก็ตาม
วิธกี ารลดความชืน้ และระยะเวลาการเก็บรักษาไม่สง่ ผลอย่างมีนยั สำคัญต่อความขาวของเมล็ดข้าว

ผลของสารสกัดจากใบช้าพลู และตะไคร้ตอ่ การปนเปือ้ นของเชือ้ รา Aspergillus flavus
และการงอกของเมล็ดพันธุถ์ ว่ั เหลืองพันธุเ์ ชียงใหม่ 60

Effect of piperacea and lemongrass extract on Aspergillus flavus contamination and germination of
soybean seed cv. ‘Chiang Mai 60’
โดย...ทักษอร บุญชู นงคราญ มหาวัง บัณฑิต คันธา และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทคัดย่อ
การศึกษาผลของสารสกัดตะไคร้ และใบช้าพลู ต่อการปนเปือ้ นของเชือ้ รา Aspergillus flavus และความงอกของเมล็ดพันธุ์
ถัว่ เหลืองพันธุเ์ ชียงใหม่ 60 พบว่า การฉีดพ่นเมล็ดพันธุถ์ ว่ั เหลืองความงอกเริม่ ต้น 75 เปอร์เซ็นต์ ด้วยสารสกัดทัง้ สองชนิดทีค่ วาม
เข้มข้น 10,000 ไมโครลิตรต่อลิตร สามารถลดการปนเปือ้ นของเชือ้ รา A. flavus ได้ 2 เท่า สารสกัดทัง้ สองชนิดไม่มผี ลต่อความงอก
ของเมล็ดพันธุถ์ ว่ั เหลือง แต่ดชั นีความงอกลดลงมากกว่าชุดควบคุม เมือ่ นำเมือ่ นำเมล็ดพันธุถ์ ว่ั เหลืองทุกชุดการทดลองมาเพาะบน
กระดาษเพาะทีป่ นเปือ้ นสปอร์เชือ้ รา A. flavus พบว่า เมล็ดพันธุถ์ ว่ั เหลืองปนเปือ้ นเชือ้ รา A. flavus 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เมล็ดพันธุท์ ่ี
ฉีดพ่นสารสกัดตะไคร้มเี ปอร์เซ็นต์การอยูร่ อดของต้นกล้ามากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับชุดการทดลองอืน่ ๆ
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ดินเบากำจัดแมลง

อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดินเบาคืออะไร?
ดินเบา (diatomaceous earth) หรือไดอะตอมไมท์ เป็นสารที่ได้จากการสะสมของสิ่งมีชีวิตเซลเดียว
เรียกว่า diatom ที่ตายทับถมกันอยู่ชั้นดินในแหล่งน้ำจืดและน้ำทะเลนับล้านปี
ในโครงสร้างของ diatom ที่เหลืออยู่จะมีส่วนประกอบของ ซิลิกาเป็นจำนวน
มาก ดิ น เบาที ่ ถ ู ก ขุ ด นำมาใช้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ห ลายอย่ า ง เช่ น
อุตสาหกรรมการกรอง เป็นวัสดุดูดซับของเสีย และเป็นส่วนผสมของอิฐเบา
นำมาใช้ในกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนำมาใช้เป็น
สารกำจัดแมลงได้ดว้ ย (Subramanyam and Roesli, 2000; กรมวิชาการเกษตร, 2007)

ดินเบาฆ่าแมลงได้อย่างไร?
ลักษณะสำคัญที่ดินเบาสามารถฆ่าแมลงได้ก็คือ ดินเบาดูดซับไขมันที่ผนังลำตัว
ชั้นนอกของแมลงทำให้แมลงมีการสูญเสียน้ำ และผลพลอยได้จากการที่ดินเบา
อาจขีดข่วนมีผลทำให้แมลงสูญเสียน้ำเช่นกันแต่นับว่าเป็นปัจจัยที่รองลงมา
จากสาเหตุทท่ี ำให้แมลงสูญเสียน้ำดังกล่าวและเนือ่ งจากแมลงเป็นสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็ก
หากมีการสูญเสียน้ำเพียงเล็กน้อย ก็มผี ลรุนแรงทำให้แมลงตายได้ (Subramanyam and Roesli, 2000)

การใช้ดนิ เบาในการกำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บ
ราวปี 1930-1940 ได้มกี ารเริม่ นำดินเบามาใช้กำจัดแมลงในโรงเก็บโดยจำหน่ายเป็นการค้าชือ่ ”Naaki”
ในประเทศเยอรมัน และ “Neoxyl” ในประเทศอังกฤษโดยนำมาคลุกกับเมล็ด และในอีกหลายประเทศก็ได้นำ
มาใช้กำจัดแมลงทัง้ ในโรงเก็บและแมลงศัตรูในชุมชน เช่นใช้ในควบคุมแมลงทีต่ ดิ ไปกับยานพาหนะ โรงเรือน
และโรงงานอุ ต สาหกรรมเกี ่ ย วกั บ อาหาร อาหารสั ต ว์ นอกจากนี ้ ด ิ น เบายั ง นำไปใช้ ใ นการกำจั ด
แมลงศัตรูทางการเกษตรอีกด้วย
รูปแบบของดินเบาทีน่ ำมาใช้เป็นสารกำจัดแมลงอาจจะเป็นสารทีไ่ ด้จากธรรมชาติหรือมีการผสมสารเคมี
pyrethrins และสาร piperonyl butoxide ซึ่งเป็นสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงอย่างหนึ่ง
แมลงแต่ละชนิดมีความอ่อนแอต่อดินเบาแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น Oryzaephilus ferrugineus, O.
surinamensis, และ Sitophilus oryzae เป็นแมลงที่ดินเบาสามารถกำจัดได้ดีแตกต่างกับการใช้ดินเบา
กับมอดข้าวเปลือกหรือมอดหัวป้อมซึง่ กำจัดได้ยากกว่า ชนิดของเมล็ดธัญพืชก็เป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อการติด
ไปกับเมล็ดส่งผลถึงความสามารถในการกำจัดแมลงด้วย เนือ่ งจากพืน้ ผิว (texture) ของเมล็ดพืชทีค่ ลุกมีสว่ น
ให้ผลในการกำจัดแมลงนัน้ แตกต่างกัน และจากการศึกษาของ Arthur (2004) ทีใ่ ช้ดนิ เบาคลุกเมล็ดข้าวสาลี
พบว่าให้ผลในการกำจัดมอดหัวป้อมได้ดี

