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ผลของการให้คความร้
วามร้อนข้
นข้าวเปลืออกที
กทีม่ ่ ตี ี อ่ อการกำจั
การกำจัดดแมลงและคุ
แมลงและคุณภาพการสี
ผลของการให้
The Effects of Paddy Preheating on Insect Elimination and Rice Milling Quality
โดย ...ประดิฐ รามัชฌิมา และ ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์/ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นีเ้ พือ่ ศึกษาการใช้ความร้อนกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บควบคูก่ บั การ
สีตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก แหล่งความร้อนได้จากการแผ่รงั สีของแท่งความร้อนแบบไฟฟ้าขนาด
3100 วัตต์ อัตราการตายของแมลงพิจารณาทีร่ ะดับอุณหภูมใิ นห้องอบคือ 120, 140, 160, 180 และ
200°C และอัตราการป้อนข้าวเปลือก 60 และ180 กก./ชม. โดยใช้ขา้ วเปลือกหอมมะลิทเ่ี ก็บไว้ใน
ห้องเย็น และเก็บในสภาพปกตินาน 6 เดือน และ 18 เดือน พบว่า อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ทง้ั 5 ระดับ ทีอ่ ตั รา
การป้อน 60 กก./ชม. สำหรับข้าวเปลือกที่เก็บในห้องเย็นสามารถกำจัดตัวแก่ของด้วงงวงข้าวและ
มอดแป้งทีใ่ ส่ลงไปได้ 100% แต่สำหรับข้าวเปลือกทีเ่ ก็บในสภาพปกติมอี ตั ราการตายของแมลงไม่
น้อยกว่า 98% ในขณะที่อัตราการป้อน 180 กก./ชม. มีอัตราการตายของแมลง 96-98% ในช่วง
อุณหภูมิ 180-200°C เมื่อนำข้าวเปลือกที่ผ่านความร้อนไปสีตรวจสอบคุณภาพที่ระยะห่างลูกยาง
กะเทาะ 0.8, 1.0 และ 1.2 มม. เพือ่ เปรียบเทียบกับข้าวอ้างอิง พบว่าข้าวทีผ่ า่ นความร้อนให้เปอร์เซ็นต์
กะเทาะเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ส่วนในด้านของเปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว ทีอ่ ตั ราการป้อน 60 กก./ชม. ข้าวที่
เก็บในห้องเย็นให้คา่ เฉลีย่ 43.0-43.3% ซึง่ ลดลง 0.1-0.5% ข้าวทีเ่ ก็บ 6 เดือนให้คา่ เฉลีย่ 56.6- 57.3%
ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.1-0.6% สำหรับข้าวที่เก็บ 18 เดือนให้ค่าเฉลี่ย 42.6-42.9% ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.6-2.0%
และทีอ่ ตั ราการป้อน 180 กก./ชม. ข้าวทีเ่ ก็บในห้องเย็นและข้าวทีเ่ ก็บ 6 เดือนให้คา่ เฉลีย่ ลดลง 0.30.4% ส่วนข้าวทีเ่ ก็บ 18 เดือนให้คา่ เฉลีย่ ลดลง 0.3-1.2% สำหรับค่าดัชนีความขาวข้าวสารมีคา่ เพิม่
ขึน้ เล็กน้อย

คำนำ
ความเสียหายจากการทำลายของแมลงศัตรูในโรงเก็บเป็นปัญหาสำคัญในการเก็บรักษาข้าวเปลือก
เพราะทำให้ขา้ วสูญเสียทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ (ชุมพล, 2533; ไพฑูรย์, 2537 และวันชัย, 2542)
จากรายงานของ ประสูติ และคณะ (2528) พบว่า ความสูญเสียด้านน้ำหนักของข้าวเปลือกพันธุ์ กข
ที่เก็บรักษานาน 9 เดือน มีประมาณ 4.5% ส่วนไพฑูรย์ และคณะ (2533) พบว่า ในข้าวเปลือก
พันธุข์ าวดอกมะลิ 105 ทีเ่ ก็บนาน 8 เดือน มีความสูญเสีย 2.9-3.5% ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ข้าวเปลือกที่
เก็บมีความสูญเสียอยูร่ ะหว่าง 3.2-4.5% หากประเทศไทยผลิตข้าวได้เฉลีย่ ปีละไม่ตำ่ กว่า 20 ล้านตัน
ข้าวเปลือกจะมีการสูญเสียของข้าวทั้งประเทศเฉพาะในขั้นตอนการเก็บรักษา คิดเป็นมูลค่าปีละ
ไม่ตำ่ กว่า 5,000 ล้านบาท (คิดราคาข้าวตันละ 8,000 บาท)
(อ่านต่อหน้า 2 ...)
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ส า ร จ า ก บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

สารจากบรรณาธิการ …
สวัสดีครับ...

Postharvest Newsletter ฉบับนี้ มาพร้อมกับการระบาดของ โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุใ์ หม่ ชนิดเอ
เอช1เอ็น1 ขอให้ทกุ ท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และป้องกันตัวเองให้พน้ จากโรคนี้ ตามคำแนะนำของ
กระทรวงสาธารณสุขด้วยครับ รายละเอียดของโรคนีอ้ า่ นเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข
http://www.moph.go.th/
และอย่าลืมพบกันในงานสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วแห่งชาติ ครัง้ ที่ 7
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2552 ทีจ่ งั หวัดกระบีน่ ะครับ
แล้วพบกันฉบับหน้าครับ
คณะบรรณาธิการ

งานวิจยั เด่นประจำฉบับ ... (ต่อจากหน้า 1 )
การกำจัดแมลงโดยใช้สารเคมีเป็นวิธที น่ี ยิ มเพราะได้ผลดีและรวดเร็ว แต่การนำมาใช้ตอ้ งระมัดระวังและคำนึงถึงอันตรายหรือสารพิษตกค้าง
ฟอสฟีน (phosphine) เป็นสารรมทีไ่ ด้รบั ความนิยมใช้กำจัดแมลงในปัจจุบนั นอกจากนัน้ การใช้ความร้อนยังเป็นทางเลือกหนึง่ ทีด่ สี ำหรับป้องกัน
กำจัดทีไ่ ม่มสี ารปนเปือ้ นทีท่ ำได้งา่ ยและรวดเร็ว ในปัจจุบนั ระบบการใช้ความร้อนทำลายแมลง สำหรับเมล็ดธัญพืชโดยใช้ความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 63°C
ประมาณ 1 นาที (Qaisrani and Banks, 2000) และสำหรับข้าวเปลือก จากการศึกษาของประดิษฐ์ (2547) โดยการปล่อยข้าวเปลือกให้ไหลผ่าน
ความร้อนในแนวตั้ง ภายในห้องรับความร้อนมีอุณหภูมิระหว่าง 50-210°C สามารถกำจัดแมลงในกองข้าวได้ 100% โดยไม่ทำให้คุณภาพข้าว
เสียหาย นอกจากนีก้ ารใช้ความร้อนทีไ่ ด้จากรังสีไมโครเวฟ ทีร่ ะดับพลังงานมากกว่า 0.017 kw h/kg สามารถกำจัดตัวเต็มวัยและไข่ของด้วงงวงข้าว
ได้ 100% (Zhao et al., 2007)
ดังนัน้ ปัญหาเรือ่ งความเสียหายของข้าวจึงต้องมีการป้องกันแก้ไขทีเ่ หมาะสม เพือ่ ลดความสูญเสียของข้าวทีเ่ ก็บรักษา แต่งานวิจยั ด้านการใช้
ความร้อนเพือ่ ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมคี อ่ นข้างน้อย ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาต่อไป

อุปกรณ์และวิธกี าร
1. การใช้ความร้อนกำจัดแมลงโดยใช้ขา้ วเปลือกพันธุข์ าวดอกมะลิ 105 ทีม่ อี ายุการเก็บต่างกันคือเก็บไว้ในห้องเย็น และเก็บในสภาพปกติ
นาน 6 เดือนและ18 เดือน การเตรียมข้าวทดสอบสำหรับข้าวเปลือกทีเ่ ก็บในห้องเย็นโดยจับแมลงศัตรูทส่ี ำคัญ 2 ชนิดคือ ด้วงงวงข้าวและมอดแป้ง
ใส่ลงไปในข้าว ส่วนข้าวที่เก็บในสภาพปกติเป็นการเตรียมข้าวที่ปนเปื้อนด้วยแมลงหลายชนิด โดยได้คัดแยกแมลงออกก่อนแล้วนำมาเก็บไว้
ประมาณ 2 เดือน อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ทดสอบมี 5 ระดับคือ 120, 140, 160,180 และ200°C (ตำแหน่งทีว่ ดั อุณหภูมคิ อื บริเวณเหนือถาดตะแกรงประมาณ
10 มม.) อัตราการป้อนข้าวเปลือกลงสูถ่ าดตะแกรงเขย่า 2 ระดับ คือ 60 และ180 กก./ชม. โดยตะแกรงเขย่าทำหน้าทีล่ ำเลียงข้าวให้เคลือ่ นทีผ่ า่ น
ความร้อน วางแผนการทดลองแบบ Factorial โดยใช้ 3 ซ้ำ อัตราการตายของแมลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากอัตราส่วนของจำนวนแมลงทีต่ ายทัง้ หมด
ต่อจำนวนแมลงทัง้ หมดทีต่ ายและไม่ตาย (Zhao et al., 2007)
2. การสีตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกทีผ่ า่ นความร้อน เพือ่ เปรียบเทียบกับข้าวอ้างอิงในแต่ละอัตราป้อนด้วยเครือ่ งกะเทาะแบบลูกยาง มีระยะ
ห่าง 0.8, 1.0 และ1.2 มม. ระยะห่างละ 3 ซ้ำ แล้วนำข้าวกล้องไปขัดขาวใช้เวลาขัดนาน 1 นาที คัดแยกต้นข้าวและข้าวหักด้วยตะแกรงหลุมแบบหมุน
แล้วนำส่วนของต้นข้าวมาวัดค่าดัชนีความขาวด้วยเครือ่ ง KEET- C 300 Meter

ง า น วิ จั ย เ ด่ น ป ร ะ จำ ฉ บั บ
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ผลการทดลอง
1. ผลของความร้อนที่มีต่อการตายของแมลงที่อัตราการป้อน 60 กก./ชม.
สามารถกำจัดแมลงทีใ่ ส่ลงไปในข้าวเปลือกทีเ่ ก็บในห้องเย็นได้ถงึ 100% ส่วนข้าว
ทีเ่ ก็บในสภาพปกติมอี ตั ราการตายของแมลงไม่นอ้ ยกว่า 98% ในช่วงอุณหภูมิ 120200°C และทีอ่ ตั ราการป้อน 180 กก./ชม.จะเห็นได้ชดั ว่าอัตราการตายของแมลงจะ
เพิ่มมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจนกระทั่งมีค่าสูงสุดและคงที่ที่อุณหภูมิ 180 และ
200°C แต่อย่างไรก็ตามอุณหภูมขิ องแต่ละระดับทีท่ ดสอบให้คา่ อัตราการตายของ
แมลงมีค่าใกล้เคียงกันและมีค่าอยู่ระหว่าง 75.2-78.9%, 82.7-84.1%, 89.6-95.1%
และ95.7-98.4% ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 120, 140, 160 และ180กับ200°C ตามลำดับ (Figure Figure1 Mortality percentage after preheating for
1
)
2. ผลของการให้ความร้อนข้าวเปลือกทีม่ ตี อ่ คุณภาพการสี หากพิจารณาด้าน temperatures between 120-200°C and feed rates of 60 and
180 kg/h
เปอร์เซ็นต์กะเทาะ พบว่าให้คา่ เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 2.0-2.9% (Figure 2) ส่วนทางด้าน
คุณภาพข้าวสารให้คา่ ดัชนีความขาวเพิม่ ขึน้ ถึง 1.1 จุด (Figure 3) และทางด้านปริมาณต้นข้าวหากพิจารณาทีอ่ ตั ราการป้อน พบว่าทีอ่ ตั ราการป้อน
60 กก./ชม. ข้าวทีเ่ ก็บ 6 เดือน ให้คา่ ลดลง 0.6% ข้าวทีเ่ ก็บ 18 เดือน ให้คา่ เพิม่ ขึน้ 1.6-2.0% และข้าวทีเ่ ก็บในห้องเย็นให้คา่ ลดลง 0.1-0.5%
(Figure 4) และทีอ่ ตั ราการป้อน 180 กก./ชม. ให้ปริมาณต้นข้าวลดลงตัง้ แต่ 0.1-0.8% (Figure 5)

Figure 2 Hulling percentage for clearances
between 0.8-1.2 mm

Figure 3 Whiteness index for different storage conditions

Figure 4 Head rice percentage for clearances between
0.8-1.2 mm. and a feed rate of 60 kg/h

Figure 5 Head rice percentage for clearances between
0.8-1.2 mm. and a feed rate of 180 kg/h

วิจารณ์ผล
การใช้ความร้อนในช่วงอุณหภูมติ ำ่ สามารถกำจัดแมลงได้เกือบ 100% ทีอ่ ตั ราการป้อนต่ำ เนือ่ งจากเมล็ดข้าวกระเด็นแยกตัวได้ดี แต่ทอ่ี ตั ราการ
ป้อนสูงอัตราการตายของแมลงลดลงเนือ่ งจากเมล็ดข้าวมีการเคลือ่ นทีแ่ บบไหลทำให้แมลงแทรกตัวอยูใ่ นชัน้ ของข้าวจึงสัมผัสกับความร้อนโดยตรงได้นอ้ ย
ส่วนทางด้านปริมาณต้นข้าวโดยส่วนใหญ่มคี า่ ลดลงเป็นผลมาจากการทีอ่ ณ
ุ หภูมขิ องข้าวเพิม่ ขึน้ ซึง่ ส่งผลให้ความชืน้ ภายในเมล็ดต่างกันจึงมีความ
เป็นไปได้ทท่ี ำให้เมล็ดข้าวเกิดการแตกร้าว แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั นีย้ งั ดำเนินการศึกษาต่อไปเพือ่ หาสภาวะการทำงานทีใ่ ห้ผลกำจัดแมลงได้สงู สุด
และสามารถป้อนข้าวเปลือกได้อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบข้าวเปลือกในระหว่างเก็บรักษา
(อ่านต่อหน้า 4 ...)

4
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การศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกีย่ วของผลชมพูพ่ นั ธุท์ บั ทิมจันท์
A Study on Postharvest Physiological Changes of Java Apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry cv.
Thabthimchan) Fruits
โดย...วิชดุ า สมส่วน1,2 วชิรญา อิม่ สบาย1,2 สายชล เกตุษา3 และกวิศร์ วานิชกุล1
1
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
2
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

บทคัดย่อ
ชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์เป็นผลไม้เขตร้อนที่นิยมปลูกและบริโภคในปัจจุบัน เนื่องจากมีจุดเด่นที่สีสันและรสชาติดีกว่าพันธุ์อื่น ๆ แต่ยัง
มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว โดยเก็บเกี่ยวผลชมพู่เมื่อ
มีอายุประมาณ 45 วันหลังดอกบาน และนำมาเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25±1°C ความชืน้ สัมพัทธ์ 66.5% เป็นเวลา 7 วัน และทำการตรวจวัดคุณภาพ
ผลทุกวัน พบว่าผลชมพู่มีการเปลี่ยนแปลงสีผิวน้อยมากหลังการเก็บเกี่ยว ขณะที่การสูญเสียน้ำหนักเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความแน่นเนื้อส่วน
ขัว้ ผลทีล่ ดลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา แต่ความแน่นเนือ้ ส่วนกลางผลและส่วนก้นผลค่อนข้างคงที่ ส่วนปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตได้ ปริมาณ
ของแข็งทีล่ ะลายน้ำได้ และปริมาณวิตามินซีคอ่ นข้างคงทีเ่ ช่นเดียวกัน โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.16% 11 °Brix และ 5.44 mg/100gFW ตามลำดับ
และผลชมพูพ่ นั ธุท์ บั ทิมจันท์มอี ตั ราการหายใจและการผลิตเอทิลนี ในระดับทีต่ ำ่ และไม่เปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลาเก็บรักษา

(ต่อจากหน้า 3)

สรุป
การศึกษาการให้ความร้อนข้าวเปลือกเพือ่ ใช้กำจัดแมลงซึง่ ให้ผลดีเมือ่ ใช้อตั ราการป้อนต่ำ โดยทีอ่ ตั ราการป้อน 60 กก./ชม. ให้อตั ราการตาย
ของแมลงไม่น้อยกว่า 98% ส่วนผลของความร้อนให้ค่าเปอร์เซ็นต์กะเทาะและค่าดัชนีความขาวข้าวสารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ได้ปริมาณ
ต้นข้าวลดลงเล็กน้อย

คำขอบคุณ
ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว: หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีส่ นับสนุนทุนในการทำวิจยั ครัง้ นี้
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ชุมพล กันทะ. หลักการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2535
ประดิษฐ์ รามัชฌิมา. การศึกษาวิธกี ำจัดแมลงศัตรูของข้าวเปลือกโดยใช้รงั สีอนิ ฟราเรด. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเครือ่ งจักรกลเกษตร]. ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2547
ประสู ต ิ สิ ท ธิ ส รวง และคณะ. การศึ ก ษาแมลงในระหว่ า งการเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด พั น ธุ ์ . สถาบั น วิ จ ั ย ข้ า ว. กรมวิ ช าการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 2528
ไพฑูรย์ อุไรรงค์ และคณะ. การใช้สะเดาในการป้องกันกำจัด แมลงศัตรูในโรงเก็บเมล็ดพันธุข์ า้ วขาวดอกมะลิ 105. ศูนย์วจิ ยั ข้าวปทุมธานี.
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 2533
ไพฑูรย์ อุไรรงค์. แมลงศัตรูในโรงเก็บและการป้องกันกำจัด. ศูนย์วจิ ยั ข้าวปทุมธานี. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 2537
วันชัย จันทร์ประเสริฐ. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพ์ ชื ไร่. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ; 2542
Qaisrani, R. and J. Banks. 2000. The prospects for heat disinfestations of grain. Australian Posthavest Technical Conference. pp. 60-65
Zhao. S., Qiu. C., Xiong. S., Cheng. X. 2007. A thermal lethal model of rice weevils subjected to microwave irradiation. Journal of Stored
Products Research 43. 430-434

ง า น วิ จั ย ข อ ง ศู น ย์ ฯ

ผลของไคโตซานต่อการสร้างสารต้านเชือ้ รา Colletotrichum gloeosporioides ในผลมะม่วงพันธุโ์ ชคอนันต์
Effect of Chitosan on Antifungal Agents Production Against Colletotrichum gloeosporioides
in Mango Fruit cv. Choke Anan
โดย... ปัญชลี เขียวขจี1 และอุราภรณ์ สอาดสุด2
1
สถาบันวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

บทคัดย่อ
จากการศึกษาผลของไคโตซานจากเห็ดหอมผสมกับไคโตซานทางการค้าต่อการสร้างสารต้านเชื้อรา Colletotrichum
gloeosporioedes ในผลมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ 4 ช่วงอายุคือ 90, 100, 110, และ 120 วัน โดยการเคลือบผิวมะม่วงบนต้นด้วย
ไคโตซานจากเห็ดหอม 0.10% ร่วมกับไคโตซาน 0.50, 0.75 และ 1.00% ทิง้ ไว้เป็นเวลา 3 วัน แล้วเก็บมาวิเคราะห์ในห้องทดลอง
นำเปลือกมะม่วงมาสกัดสารและนำสารสกัดไปทดลองบนแผ่น TLC พบว่าสารสกัดจากเปลือกมะม่วงที่ผ่านการเคลือบผิวด้วย
ไคโตซานจากเห็ดหอม 0.10% ร่วมกับไคโตซาน 1.00% สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ ราได้ดกี ว่าชุดทดลองอืน่ ๆ เมือ่ เปรียบ
เทียบปริมาณสารยับยั้งการเจริญในมะม่วง 4 ช่วงอายุ พบว่าชุดทดลองดังกล่าวมีปริมาณสารยับยั้งการเจริญต่อน้ำหนักเปลือกสด
มากที่สุดในทุกช่วงอายุ และเมื่อนำสารสกัดที่ได้มาวิเคราะห์ทางสเปกโตรสโคปีและโครมาโตรกราฟี พบว่าสารสกัดที่ได้คือ
di - 2 - ethylhexyl phthalate

ผลของบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ่ การหลุดร่วงของผลลองกอง
Effect of package on reduce fruit drop of longkong
โดย...เบญจมาพร มธุลาภรังสรรค์ อินทิรา ลิจนั ทร์พร และศิรชิ ยั กัลยาณรัตน์
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

บทคัดย่อ
การศึกษาผลของบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ่ การหลุดร่วงของช่อผลลองกอง โดยนำช่อผลลองกองจุม่ ด้วยกรดจิบเบอเรลลิค ความเข้มข้น 500
ppm เป็นเวลา 5 นาทีและเก็บในกล่องกระดาษ กล่องโฟม ถาดโฟมหุม้ ด้วยฟิลม์ พลาสติกชนิด PVC เปรียบเทียบกับช่อผลลองกอง
ที่ไม่ได้บรรจุในภาชนะ(ชุดควบคุม) นำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส (ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90-95) พบว่ากล่อง
กระดาษช่วยชะลอการหลุดร่วงได้ดที ส่ี ดุ รองลงมาคือช่อผลลองกองทีบ่ รรจุในกล่องโฟม และชุดควบคุม ในขณะทีช่ อ่ ผลลองกอง
ทีบ่ รรจุในถาดโฟมหุม้ ด้วยฟิลม์ พลาสติกชนิด PVC มีการหลุดร่วงมากทีส่ ดุ และผลลองกองทีบ่ รรจุในถาดโฟมหุม้ ด้วยฟิลม์ พลาสติก
ชนิด PVC ก็มกี ารสูญเสียน้ำหนักน้อยทีส่ ดุ ส่วนกล่องกระดาษและกล่องโฟมสามารถชะลอการผลิตเอธิลนี ของลองกองได้ เมือ่ เทียบ
กับชุดควบคุม อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของค่าการเปลีย่ นแปลงสีในทุกชุดการทดลอง
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หลักเกณฑ์การปฏิบตั ทิ ด่ี สี ำหรับ...
โรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลำไยสด

ทีม่ า: สำนักวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วและแปรรูปผลิตผลเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เครือ่ งมือและอุปกรณ์

สถานทีป่ ระกอบการและอาคารผลิต
สถานที่ตั้งของโรงรมควรจะอยู่ห่างจากชุมนุมชนพอสมควรไม่ก่อ
ให้เกิดกลิน่ รบกวนผูอ้ าศัยใกล้เคียง มีบริเวณกว้างขวางพอทีจ่ ะจัดวางวัตถุ
ดิบและสินค้าเป็นสัดส่วนได้ มีที่จอดรถบรรทุกของเกษตรกรและรถ
บรรทุกตูข้ นส่งได้อย่างเพียงพอ อาคารผลิตแข็งแรง ส่วนต่าง ๆ ไม่ชำรุด
แยกเป็ น สั ด ส่ ว นชั ด เจน ป้ อ งกั น น้ ำ ขั ง และการปนเปื ้ อ นได้ อ ย่ า งดี
เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านในทุกส่วน
1. สถานทีต่ ง้ั
สถานที่ตั้งของโรงรมควรตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างจากชุมนุมชน ไม่ก่อให้
เกิดความเดือดร้อนอันเนือ่ งมาจากกลิน่ ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และมีการ
คมนาคมสะดวกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
2. อาคารผลิต
2.1 อาคารผลิตควรจะมีบริเวณกว้างขวางพอทีจ่ ะรับวัตถุดบิ และวาง
สินค้าทีผ่ า่ นการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แล้วรอขนถ่ายสินค้า อย่างน้อย 3
เท่าของพืน้ ทีห่ อ้ งรมทีใ่ ช้งานอยู่
2.2 ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาดไม่ปล่อยให้มกี ารสะสมสิง่
ทีไ่ ม่ใช้แล้วหรือสิง่ ปฏิกลู อันอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์และแมลง รวม
ทัง้ เชือ้ โรคต่างๆขึน้ ได้
2.3 บริเวณพืน้ ทีต่ ง้ั ตัวอาคารไม่มนี ำ้ ขังแฉะและสกปรก ควรมีทอ่
ระบายน้ำเพือ่ ให้ไหลลงสูท่ างระบายน้ำสาธารณะ
2.4 ควรอยูห่ า่ งจากบริเวณหรือสถานทีม่ ฝี นุ่ มากผิดปกติ โรงรมควร
มีรว้ั กัน้ รอบอาคารเพือ่ ป้องกันมิให้สตั ว์ตา่ งๆเข้าไปภายในโรงงาน เช่น
สุนขั แมว ไก่ และหนู เป็นต้น ถ้ามีการเลีย้ งสัตว์เหล่านีต้ อ้ งให้อยูไ่ กลจาก
บริเวณผลิต
2.5 อาคารของโรงรมควรจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้งานให้ชดั เจน และป้องกันมิ
ให้มกี ารก้าวก่ายพืน้ ทีก่ นั เช่น พืน้ ทีส่ ำนักงาน พืน้ ทีร่ บั วัตถุดบิ พืน้ ทีเ่ ตรียม
สินค้าเข้าห้องรม พื้นที่วางสินค้าผ่านการรมแล้ว เป่าลมไล่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ห้องเก็บสินค้ารอขนส่ง ส่วนจอดรถขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ
ห้องเก็บภาชนะบรรจุ ห้องเก็บสารเคมี ห้องเก็บวัสดุอื่นๆ เช่น เครื่องชั่ง
ถาดเผา ฉลาก เป็นต้น
2.6 พืน้ ฝาพนัง และหลังคาของอาคารสถานทีผ่ ลิตต้องก่อสร้างด้วย
วัสดุทค่ี งทน ทำความสะอาด และซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ตี ลอดเวลา
2.7 จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอ
สำหรับการปฏิบตั งิ านในบริเวณผลิต
2.8 ห้องพักคนงานไม่ควรจะอยู่บนห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ทัง้ นีเ้ พือ่ สุขภาพของคนงาน

1. สถานทีจ่ ดั เก็บวัสดุ ภาชนะ อุปกรณ์ หรือสารเคมีตา่ งๆจะต้อง
ไม่กอ่ ให้เกิดการปนเปือ้ นหรือเป็นแหล่งทำให้เกิดการปนเปือ้ นมีการ
แยกให้ชัดเจน
2. ห้องเก็บตะกร้าจะต้องเป็นสัดส่วน ไม่มีการปนเปื้อนจากภาย
นอกและตะกร้าจะต้องทำความสะอาดก่อนนำไปใช้งาน
3. ตะกร้าทีบ่ รรจุลำไยจะต้องสะอาด
4. เครือ่ งชัง่ ทีใ่ ช้งานจะต้องพอเหมาะกับน้ำหนักทีใ่ ช้ชง่ั เครือ่ งชัง่
กำมะถันไม่ควรชัง่ น้ำหนักสูงสุดเกิน 5 กิโลกรัม

ห้องรม
1. โครงสร้างของห้องรมควัน
1.1 ผนังห้อง : พืน้ ผิวหนังเรียบละเอียดไม่มรี อยร้าว วัสดุทเ่ี หมาะ
สมในการทำผนังห้องรมควันควรเป็นวัสดุทท่ี นต่อการกัดกร่อน และ
ป้องกันการดูดซึมก๊าซได้ดี ได้แก่ คอนกรีตฉาบมัน/ทาสี
1.2 เพดาน : ต้องมีสภาพแน่นหนา พืน้ ผิวเรียบ ก๊าซรัว่ ซึมไม่ได้
1.3 พืน้ ห้อง : พืน้ ห้องสะอาดไม่มรี อยแตกของปูนและไม่เปียกชืน้
พืน้ ห้องควรจะเป็นคอนกรีตเคลือบมัน
1.4 ประตู : ต้องป้องกันการรั่วของก๊าซได้ดีมาก วัสดุที่ใช้ ได้แก่
สแตนเลสสตีล ไม้อดั โฟเมก้า
1.5 การป้องกันรอยรัว่ ทีป่ ระตูและแนวต่อต่างๆ : ป้องกันการรัว่ ของ
ก๊าซได้ดี วัสดุที่ใช้ควรเป็นยางประตูห้องเย็น และซิลิโคน เทปกาว
หรือวัสดุคงทนอุดตามแนวต่อต่างๆ
1.6 ถ้ามีหน้าต่างมองภายในห้องรมควัน : ต้องไม่ชำรุด และใส
สะอาด สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในห้องรมควันได้
ชัดเจน
2. เครือ่ งมือ/ อุปกรณ์ภายในห้องรมควัน
2.1 หลอดไฟฟ้าภายในห้องรมควัน : ให้แสงสว่างทัว่ ทัง้ ห้อง
2.2 ปลัก๊ ไฟและสายไฟฟ้า : อยูใ่ นตำแหน่งทีใ่ ช้งานได้สะดวก
ทนความร้อนและมีสภาพสมบูรณ์ดี
2.3 เตาไฟฟ้าหรือเตาเผา : สภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้ดี (ในกรณี
เผากำมะถันในห้องรม)
2.4 อุปกรณ์ปอ้ งกันเปลวไฟ : ป้องกันเปลวไฟและทนความร้อน
ได้ดี
2.5 พัดลมกวน/ท่อกวน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ภายใน : ใช้งาน
ได้ดี สภาพสมบูรณ์อยูใ่ นตำแหน่งทีใ่ ห้กระแสลมทัว่ ทัง้ ห้อง
2.6 ฝาปิดท่อดูดก๊าซทีเ่ หลือจากการรม : จะต้องไม่ชำรุด
3. เครือ่ งมือ/อุปกรณ์นอกห้องรมควัน
3.1 พัดลมดูดอากาศ : สภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้ดี
3.2 ท่อดูดอากาศ : สภาพสมบูรณ์ดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อยู่
ระหว่าง 6-12 นิว้

นานาสาระ
3.3 เตาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เผากำมะถัน ต้องไม่ชำรุดสามารถใช้งานได้ดี
3.4 มีชอ่ งกระจก สังเกตการเผาไหม้กำมะถัน

หอกำจัดก๊าซ
1. ท่อดูดก๊าซทีเ่ หลือจากห้องรมไปหอกำจัดก๊าซจะต้องสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. พัดลมดูดก๊าซทีเ่ หลือจากห้องรม จะต้องมีแรงเพียงพอในการบำบัด
ก๊าซทีเ่ หลือ
3. ต้องมีหวั พ่นน้ำ กระจายละอองน้ำ และช่องมองตรวจสอบการ
ทำงานได้
4. มีถงั ปูนขาวพร้อมระบบการกวนน้ำปูนและถังดักตะกอน
5. น้ำใช้ในการบำบัดสามารถใช้ระบบหมุนเวียนได้ มีการเปลีย่ นน้ำและ
ต้องเติมปูนขาวตามเวลาเหมาะสม
6. ปัม๊ น้ำจะต้องมีแรงเพียงพอ

ระบบการผลิต
1. ขัน้ ตอนการรม
1.1 ผู้ประกอบการโรงรมจะต้องจัดทำแผนผังขั้นตอนการรมของโรงรมที่มี
ขนาดเห็นได้ชัดเจนติดไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนด้านหน้าของห้องรมหรือหน้า
ห้องสำนักงาน
1.2 ผู้ประกอบการจะต้องควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทีต่ อ้ งควบคุมอย่างถูกต้องตามรายละเอียดทุกขัน้ ตอน (ดูภาคผนวก)
2. กระบวนการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
2.1 ผูป้ ระกอบการจะต้องจัดทำกระบวนการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลำไย
สด โดยผูช้ ำนาญการ และเขียนเป็นวิธปี ฏิบตั สิ ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านให้ชดั เจน
รายละเอียดต้องประกอบด้วย
- การจัดการด้านวัตถุดบิ
- ขนาดและโครงสร้างของห้อง
- ระบบการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์
- ระบบการหมุนเวียนอากาศ
- ระบบการกำจัดก๊าซ
- ขนาดตะกร้า การเรียงลำไยในตะกร้าและการวางตะกร้าในห้องรม
- ปริมาณกำมะถันทีใ่ ช้ ระยะเวลาเผากำมะถัน ระยะเวลารม
ระยะเวลากำจัดก๊าซ
- การหาก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในห้องเปล่า เพือ่ ทดสอบการรัว่ ของ
ห้อง การหาก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในห้องมีลำไยจำนวนต่างๆเพือ่
ทดสอบความสม่ำเสมอของการกระจายก๊าซ
2.2 ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องปฏิบตั ติ ามกระบวนการทีก่ ำหนดไว้โดยเคร่งครัด
และถูกต้อง
2.3 ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องบันทึกข้อมูลการรมควันในส่วนทีเ่ ป็นจุดวิกฤต เพือ่ การ
ทวนสอบกลับได้ จะต้องประกอบด้วย
- บันทึกการตรวจรับวัตถุดบิ และแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ
- บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์หอ้ งรมและระบบบำบัดก๊าซ
-บันทึกผลการรมควันและบำบัดก๊าซ
- บันทึกควบคุมคุณภาพสินค้าโดยการทวนสอบ
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3. ระบบการกำจัดก๊าซ
3.1 ผูป้ ระกอบการจะต้องจัดทำกระบวนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ที่เหลือจากการรม โดยผู้ชำนาญการและเขียนเป็นวิธี
ปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจน ในรายละเอียดต้องประกอบ
ด้วย
- วิธกี ารกำจัดก๊าซ
- ถังพักน้ำ หอพ่นน้ำ และหัวพ่นน้ำ
- ขนาดมอเตอร์ตา่ งๆ
- ขนาดท่อต่างๆ
- การใช้ปนู ขาวหรือวิธอี น่ื การถ่าย/เปลีย่ นน้ำ
3.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้โดย
เคร่งครัด

สุขลักษณะส่วนบุคคล
- ต้องจัดทำห้องน้ำ ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วนจากส่วนผลิตและมี
จำนวนเพียงพอกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
- ผูป้ ฏิบตั งิ านควรมีจดุ สังเกตให้แตกต่างจากผูส้ ง่ วัตถุดบิ ในบริเวณ
ลานรับวัตถุดบิ
- ผูป้ ฏิบตั งิ านของโรงรมในส่วนอืน่ ควรจะมีจดุ สังเกตให้ชดั เจน
ว่าปฏิบตั งิ านในส่วนใด
- ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านต้องไม่เจ็บป่วยหรือเป็นพาหะนำโรค
- ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านไม่ ค วรสู บ บุ ห รี ่ ถ่ ม น้ ำ ลายในพื ้ น ที ่ เ สี ่ ย งอั น ตราย
ต่ อ ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ผู ้ ป ระกอบการควรจั ด หาอุ ป กรณ์
ป้ อ งกั น อั น ตรายให้ พ นั ก งานใช้ แ ละพนั ก งานจะต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต าม

ตูข้ นส่ง

ตู ้ ข นส่ ง ต้ อ งสะอาด ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การปนเปื ้ อ น ควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิ
ได้ ต ามที ่ ต ้ อ งการ และมี ก ารบั น ทึ ก ตลอดระยะเวลาขนส่ ง การ
บรรจุ ส ิ น ค้ า ในตู ้ ต้ อ งไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สิ น ค้ า หรื อ การ
ปนเปือ้ นในภายหลัง

ข้อมูลเกีย่ วกับสินค้า

1. ผู้ประกอบการจะต้องแสดงรายละเอียดสินค้าเป็นไปตามข้อตกลง
กั บ ลู ก ค้ า และตรงกั บ ความเป็ น จริ ง ที ่ ผ ลิ ต ในฉลากที ่ ส ำคั ญ ภาชนะ
บรรจุสินค้าอย่างน้อยต้องระบุถึง ชื่อผู้ส่งออก ชื่อสถานที่ ชื่อสินค้า
เกรดสิ น ค้ า และรุ ่ น การผลิ ต อาจระบุ ถ ึ ง แหล่ ง ที ่ ม าของวั ต ถุ ด ิ บ ใน
ลักษณะบาร์โค้ด
2.ในกรณี ม ี ก ฎหมายระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ใดๆ นอกเหนื อ จาก
ข้อ 1 ผูป้ ระกอบการต้องปฏิบตั ติ าม

การฝึกอบรม

ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านในโรงรมทุ ก ระดั บ ควรทราบถึ ง หน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด
ชอบของตั ว เอง ทราบถึ ง หลั ก การและรายละเอี ย ดในการรม โดย
ผ่ า นการฝึ ก อบรมโดยหน่ ว ยงานภายนอก หรื อ อบรมภายในโรงรม
หรือมีประสบการณ์จากทีอ่ น่ื มาอย่างดี

การเก็บบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบภายใน

1. ต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ เข้าแฟ้มอย่างมีระเบียบ
และค้นหาได้งา่ ย
2. การเก็บบันทึก ข้อมูลทีเ่ ก็บจะต้องครบตามทีผ่ ชู้ ำนาญการ
กำหนด และข้อมูลอืน่ เพิม่ เติม เช่น ผลการวิเคราะห์ SO2 ตกค้าง
3. บันทึกต่างๆ ต้องมีการบันทึกอย่างถูกต้อง มีลายเซ็นผูป้ ฏิบตั งิ าน
ผูค้ วบคุม
4. มีการจัดการควบคุมตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ พร้อม
ผูด้ แู ลรับผิดชอบในส่วนต่างๆ ชัดเจน
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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
ลดใช้ ‘สารเมทิลโบรไมด์’ กำจัดศัตรูพชื
การรมกำจัดศัตรูพชื ในโรงเก็บด้วยสารเมทิลโบรไมด์ เป็นวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพ แต่เนือ่ งจากเมทิลโบรไมด์เป็นสารทีท่ ำลาย
ชัน้ บรรยากาศโอโซน นายวิชา ธิตปิ ระเสริฐ ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรับจ้างรมกำจัดศัตรูพืช โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้
ประกอบการ 19 ราย นำร่องลดและเลิกใช้สารเมทิลโบรไมด์ในการรมยาเพื่อกำจัดศัตรูพืชในสินค้าข้าว ข้าวโพด ธัญพืชต่าง ๆ
มันสำปะหลังและผลผลิตสินค้าเกษตรในโรงเก็บ และเน้นให้ปรับเปลีย่ นไปใช้สารฟอสฟีนทดแทนสารเมทิลโบรไมด์ เนือ่ งจาก
สารฟอสฟีนเป็นก๊าซที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดศัตรูพืชสูงและไม่มีปัญหาสารพิษ
ตกค้างด้วย
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการนี้ จะได้บัตรกำนัลเป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือ รายละไม่เกิน 174,000 บาท
เพือ่ จัดซือ้ เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ ทีจ่ ำเป็นสำหรับใช้กบั สารฟอสฟีนประกอบด้วย เครือ่ งมือวัดความเข้มข้นของฟอสฟีน 1 ชุด และ
ชุดหน้ากากป้องกัน 1 ชุด นอกจากนัน้ ยังได้จดั ฝึกอบรมเกีย่ วกับการใช้สารทดแทนและวิธกี ารทดแทนสารเมทิลโบรไมด์ให้แก่
ผูป้ ระกอบการ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ทีม่ า : หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2552
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=339&contentID=5685

การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วแห่งชาติ ครัง้ ที่ 7
National Postharvest Technology Conference 2009
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2552
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