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งานวิจัยเด่นประจำ�ฉบับ
ผลของนาโนซิลเวอร์ร่วมกับสารเคลือบผิวเพื่อควบคุมเชื้อราที่ก้านขั้วผลสับปะรด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์1, 2, * อภิรดี อุทัยรัตนกิจ1, 2 และ ปิยะศักดิ ชอุ่มพฤกษ์3
Pongphen Jitareerat1, 2, *, Apiradee Uthairatanakij1, 2 and Piyasak Chaumpluek3
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ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ
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การเข้าทำ�ลายของเชื้อราบริเวณรอยตัดของก้านสับปะรดมักพบเสมอในระหว่างการเก็บรักษา ซึ่งมีผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค
ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้นาโนซิลเวอร์ (nano-Ag) ร่วมกับสารเคลือบผิวเพื่อควบคุมการเจริญของเชื้อรา
บริเวณรอยตัดของก้านผลสับปะรดพันธ์ุตราดสีทอง ทำ�โดยพ่นสปอร์แขวนลอยของเชื้อราผสมทั้ง 3 ชนิด (Fusarium sp., Lasiodiplodia
theobromae และ Penicillium sp. ที่แยกได้จากก้านสับปะรด) บริเวณแผลรอยตัดของก้านผล จากนั้น ป้ายก้านสับปะรดด้วย nano-Ag
ความเข้มข้น 3 ppm หรือ nano-Ag ความเข้มข้น 3 ppm ผสมกับสารเคลือบผิว sucrose fatty acid ester (SFE) ความเข้มข้น 1 หรือ
2% ส่วนชุดควบคุม คือ สับปะรดที่ป้ายด้วยสารกำ�จัดเชื้อราโปรคลอราซ 500 ppm และเก็บรักษาสับปะรดไว้ที่ 13oC พบว่า หลังจากการ
เก็บรักษา 7 วัน ก้านสับปะรดที่ป้ายด้วย nano-Ag ผสม 2% SFE และสารกำ�จัดเชื้อราไม่ปรากฏการเจริญของเชื้อราที่ก้านผล ในขณะที่
สับปะรดชุดควบคุม พบการเกิดโรค 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้พบว่าการใช้ nano-Ag ผสม 2% SFE สามารถช่วยชะลออัตราการหายใจ
และการผลิตเอทิลีนของสับปะรด และไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสับปะรด ได้แก่ การสูญเสียน้ำ�หนัก การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ำ�ได้ และปริมาณกรดที่ไตเตรดได้
คำ�สำ�คัญ: นาโนซิลเวอร์ สารเคลือบผิว การเน่าเสีย  
   (อ่านต่อหน้า 2)
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สารจากบรรณาธิการ
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน
ฉบับนี้เรามีเรื่องราวและข่าวสารมาแจ้ง
ให้ทา่ นได้ตดิ ตามอ่านกันหลายเรือ่ งครับ เช่น ในส่วน
ของงานวิจัยเด่นเราขอนำ�เสนอผลงานวิจัย เรื่อง
“ผลของนาโนซิลเวอร์ร่วมกับสารเคลือบผิวเพื่อ
ควบคุมเชื้อราที่ก้านขั้วผลสับปะรด” และในส่วน
ของนานาสาระ ขอเสนอบทความน่าติดตามเรื่อง
“ทางเลือกใหม่ในการกำ�จัดโรคและแมลงด้วย
คลื่นความถี่วิทยุ” ครับ
สำ�หรับท่านที่ประสงค์เข้าร่วมงาน “การ
ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกีย่ วแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 11” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม
2556 โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ� บีช รีสอร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี อย่าลืมเข้าไปติดตาม
ข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ
งานได้ท่ี http://pht2013.phtnet.org/ เพราะตอนนี้
ใกล้ก�ำ หนดจัดงานแล้ว เดีย๋ วจะพลาดการลงทะเบียน
การนำ�เสนอผลงาน หรือการชำ�ระค่าลงทะเบียน
กันนะครับ
พบกันฉบับหน้านะครับ
...สวัสดีครับ

งานวิจัยเด่นประจำ�ฉบับ (ต่อจากหน้า 1)

สับปะรดเป็นสินค้าเกษตรที่สำ�คัญ และทำ�รายได้เข้าสู่ประเทศไทยในลำ�ดับต้นๆ ปัจจุบัน
การส่งออกสับปะรดสดของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกสับปะรดสด
และแช่แข็งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2552, 2553 และ 2554 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ
65.5, 75.76 และ 101 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) การขนส่ง
สับปะรดสดนิยมขนส่งทางเรือโดยเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ํ อย่างไรก็ตามระหว่างการขนส่งมักพบปัญหา
การเน่าเสียที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลุ่ม wound pathogens โดยเฉพาะบริเวณขั้วผลซึ่งเป็นช่องเปิด
ขนาดใหญ่ เมือ่ สปอร์ หรือเส้นใยของเชือ้ ราตกลงไปก็จะเจริญเติบโต และปรากฏเส้นใยของเชือ้ รา
บริเวณรอยตัดของขั้วผล ทำ�ให้ไม่เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค จากการจำ�แนกเชื้อราบริเวณข้ัวผล
และบาดแผลของผลสับปะรดพันธ์ุตราดสีทองของคณะผู้วิจัย ในปี 2554 พบเชื้อราหลายชนิด
ได้แก่ Aspergillus spp., Curvularia sp., Penicillium sp., Furasium sp., Lasiodiplodia
theobromae และ Pestalotiopsis sp. เป็นต้น ซ่ึงในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาหาวิธีการควบคุม
การเจริญของเชือ้ ราบริเวณขัว้ ผลสับปะรดอย่างจริงจังนัก รายงานการใช้นาโนซิลเวอร์ เพือ่ การป้องกัน
และกำ�จัดจุลินทรีย์ในผลิตผลการเกษตร และในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตยาสำ�หรับผู้ป่วย
ทำ�น้ำ�ให้บริสุทธิ์ การลดการปนเปื้อนของเชื้อในผัก น้ำ�ยาปักแจกัน เครื่องสำ�อาง สิ่งทอ เสื้อผ้า
และสีทาบ้าน เป็นต้น (Davies and Etric, 1997; Klaus et al., 1999; Jiang et al., 2004;
Rai et al., 2009) นักวิจยั หลายหน่วยงานได้พสิ จู น์ให้เห็นว่า ซิลเวอร์นน้ั มีความเป็นพิษต่อเซลมนุษย์
และสัตว์ตํ่า แต่มีความเป็นพิษต่อเชื้อจุลินทรีย์สูง (Wen et al., 2007; Melaiye,2005) ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของนาโนซิลเวอร์ เพื่อควบคุมเชื้อราท่ีก้านข้ัวผล และ
ผลกระทบทีม่ ตี อ่ คุณภาพของสับปะรด และเพ่อื ให้นาโนซิลเวอร์ยดึ ติดกับบาดแผลท่กี า้ นขัว้ ผลดียงิ่ ขึน้
จึงทำ�การศึกษาเปรียบเทียบกับการใช้นาโนซิลเวอร์รว่ มกับสารเคลือบผิว sucrose fatty acid ester
(SFE) อีกด้วย

อุปกรณ์และวิธีการ
เก็บเกี่ยวสับปะรดพันธ์ุตราดสีทองจากสวนที่ได้รับ GAP ในระยะ middle stage
(เปลือกมีสีเหลือง ½ ของผล) มาตัดปลายก้านขั้วผลอีกคร้ัง (re-cut) และทำ�การปลูกขั้วผล
ด้วยสปอร์ผสมของเช้อื รา Fusarium sp., L. theobromae, และ Penicillium sp. (เชือ้ ราทีแ่ ยกได้
จากข้ัวผลสับปะรด) ความเข้มข้น 105 conidia/ml นาน 4 ชั่วโมง จากนั้น ป้ายข้ัวผลด้วยนาโน
ซิลเวอร์ (nano-Ag) ความเข้มข้น 3 ppm ผสมกับสารเคลือบผิว SFE ความเข้มข้น 1 และ 2
เปอร์เซ็นต์ ก่อนเก็บรักษาในห้องเย็นที่ 13oC นาน 21 วัน (จำ�ลองการขนส่งทางเรือ) แล้วจึง
ย้ายออกไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 7 วัน (จำ�ลองการวางจำ�หน่าย) ชุดควบคุม คือ ผลสับปะรดที่ปลูก
เชื้อรา และป้ายด้วยน้ำ� หรือผลสับปะรดท่ีปลูกเชื้อรา และป้ายด้วยสารกำ�จัดเชื้อรา Prochloraz
ความเข้มข้น 500 ppm วางแผนการทดลองแบบ Complete randomized design (CRD)
แต่ละชุดการทดลองมี 4 ซ้ำ�ๆ ละ 2 ผล บันทึกการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ และชีวเคมีของ
สับปะรดระหว่างการเก็บรักษา และวางจำ�หน่าย ทุกๆ 7 วัน ดังนี้ เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค ระดับ
ความรุนแรงของโรค (0 คะแนน = ไม่ปรากฏอาการโรค, 1 คะแนน = พบอาการของโรค 0.1-5%
ของพื้นที่ก้านผล, 2 คะแนน = พบอาการของโรค 5.1-10% ของพื้นที่ก้านผล, 3 คะแนน = พบ
อาการของโรค 10.1-15% ของพื้นที่ก้านผล, 4 คะแนน = พบอาการของโรค 15.1-20% ของ
พื้นที่ก้านผล, 5 คะแนน = พบอาการของโรคมากกว่า 20% ของพื้นที่ก้านผล) อัตราการหายใจ
การผลิตเอทิลีน การสูญเสียน้ำ�หนักสด การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ�ได้
(TSS) และปริมาณกรดที่ไตเตรดได้ (TA)

ผลและวิจารณ์ผล
การป้ายข้ัวผลสับปะรดด้วย nano-Ag ผสม 2% SFE มีประสิทธิภาพในการยับย้ัง
การเจริญของเส้นใยเชื้อราที่ขั้วผลได้ดีเทียบเท่ากับการป้ายด้วยสารกำ�จัดเช้ือรา Prochloraz โดย
พบว่าสามารถยับย้งั การเกิดโรคได้ 100% หลังการเก็บรักษาที่ 13OC นาน 7 วัน ในขณะทีข่ วั้ ผล
ของสับปะรดชุดควบคุม (ป้ายด้วยน้ำ�) ที่ปรากฏเส้นใยของเชื้อรา หรือปรากฏว่าเกิดโรค 100%
เมื่อเก็บไว้นาน 14 วัน พบว่าสับปะรดในทุกชุดการทดลองมีการเกิดโรคเพิ่มขึ้น เท่ากับ 100%
ยกเว้นการใช้ Prochloraz และ nano-Ag ที่มีการเกิดโรค 75% แต่หลังจากวันที่ 14 ของการ
เก็บรักษาเป็นต้นไป พบว่าผลสับปะรดในทุกชุดการทดลองมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค

Figure 1

Disease incidence (a), disease severity (b), respiration rate (c) and ethylene production (d) of pineapple fruits.
The stem ends of pineapple fruits were inoculated with mixed spore suspension of three fungal pathogens
before treating with 3% nano-Ag colloid mixed with 0 (control), 1 and 2% sucrose fatty acid ester (SFE).
The fruit treated with Prochloraz at 500 ppm were served as positive control.
งานวิจัยเด่นประจำ�ฉบับ (อ่านต่อหน้า 7)

งานวิจัยเด่นประจำ�ฉบับ

เท่ากับ 100 (Figure 1a) เมือ่ พิจารณาระดับความรุนแรงของการเกิดโรค หรือความกว้างของพืน้ ทีท่ เ่ี ส้นใยของเชือ้ ราเจริญคลอบคลุม พบว่า ขัว้ ผลสับปะรด
ที่ป้ายด้วย nano-Ag ผสม 2% SFE และป้ายด้วย Prochloraz มีระดับความรุนแรงของโรคน้อยที่สุดตลอดการเก็บรักษา (Figure 1b) ท้ังน้ี Wright
(2002) รายงานว่าไอออนของซิลเวอร์จะสัมผัสกับเซลเมมเบรนของเชื้อ และไปจับกับหมู่ –SH ของเอ็นไซม์ ทำ�ให้การทำ�งานของเอ็นไซม์ต่างๆ ลดลง
จึงส่งผลให้เมตาบอลิซึมต่างๆ ของเชื้อเปลี่ยนแปลงไป จนมีผลไปยับยั้งการเจริญหรือทำ�ให้เชื้อตายได้ ในขณะที่ Kim et al. (2007) ระบุว่าไอออน
ของซิลเวอร์จะ catalyze น้ำ� และ O2 ให้กลายเป็น H2O2 และ O- ซึ่งมีผลทำ�ให้เซลของเชื้อได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ไอออนของซิลเวอร์ยังมีผล
ทำ�ลายโปรตีน และทำ�ให้เซลล์ตาย โดยไปทำ�ปฏิกิริยากับ nucleophillic amino acid residues ในโปรตีน และไปจับกับ sulfhydryl, amino, imidazole,
phosphate และหมู่ carboxyl ของเมมเบรน หรือ เอนไซม์ (Kaur et al., 1985) ตลอดจนอาจไปขัดขวางการหายใจเนื่องจากการสร้างพันธะ R-S-R-S
ขึ้น ซึ่ง Kumer et al. (2004) ได้เสนอว่าพันธะเหล่านี้อาจสร้างจากปฏิกริยาระหว่างซิลเวอร์ที่อยู่ในรูป oxidic form และ sulfhydryl (-S-H) group
เมื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวเคมีของสับปะรด พบว่าการใช้ nano-Ag ผสม 2% SFE ช่วยชะลอการผลิตเอทิลีนและ
อัตราการหายใจของสับปะรดได้ในช่วง 7 และ 14 วันแรกของการเก็บรักษาที่ 13oC แต่หลังจากย้ายออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง พบว่าการผลิตเอทิลีน
และอัตราการหายใจของสับปะรดทีี่ป้ายด้วย nano-Ag ผสม 2% SFE เพิ่มสูงขึ้นและมากกว่าชุดควบคุม (Figure 1c and 1d) อย่างไรก็ตามการใช้
nano-Ag ผสม 2% SFE ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสับปะรด ได้แก่ การสูญเสียน้ำ�หนัก การเปล่ียนแปลงสีเปลือก ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ำ�ได้
และปริมาณกรดท่ีไตเตรดได้ (ไม่ได้แสดงผลการทดลอง)

3

งานวิจัยของศูนย์ฯ

การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซด์
ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง

พันธ์ุน้ำ�ดอกไม้

บัณ1 ฑิต เจริญทรัพย์1, 2 จำ�นงค์ อุทยั บุตร1, 3 และ วิลาวัลย์ คำ�ปวน1, 4

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 /
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม.10400
2
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
3
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
4
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

4

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้คือ เพื่อศึกษาผลของการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide photocatalytic
oxidation, TPO) ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผลมะม่วงพันธ์ุน้ำ�ดอกไม้ (Mangifera indica L.) ทำ�การทดลองโดยเก็บผลมะม่วงที่แก่เต็มทีี่ ใส่ลง
ในกล่องที่ใช้ TPO เปรียบเทียบกับกล่องที่ไม่ใช้ TPO และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 เปอร์เซ็นต์ ผลการ
ทดลองพบว่า ปริมาณเอทิลีนและคาร์บอนไดออกไซด์ในกล่องที่ไม่ใช้ TPO เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะที่กล่องที่ใช้ TPO เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ผลมะม่วงทีใช้ TPO มีค่าความแน่นเนื้อ สีเนื้อ (ค่ามุม Hue, ho) และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงกว่าผลมะม่วง
ที่ไม่ใช้ TPO ส่วนปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำ�ได้ของกรรมวิธีที่ใช้ TPO มีค่าต่ำ�กว่ากรรมวิธีทีไม่ใช้ TPO ผลมะม่วงที่ใช้ TPO แล้วเก็บรักษา
ไว้ที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 35 วัน ในขณะที่กรรมวิธีที่ไม่ใช้ TPO เก็บรักษาได้เพียง 21 วัน การศึกษานี้แสดง
ให้เห็นว่าการใช้ TPO ไม่เพียงแต่จะช่วยลดการสะสมของปริมาณเอทิลีนและคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น แต่ยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพ
ของผลมะม่วงด้วย
คำ�สำ�คัญ: คาร์บอนไดออกไซด์ เอทิลีน คุณภาพการเก็บรักษา มะม่วง

ผลของการจุ่มนํ้าร้อนร่วมกับสารเคลือบผิว
ที่มีต่อคุณภาพของผลสับปะรด

พันธ์ุตราดสีทอง

อภิรดี อุทัยรัตนกิจ1,2 และ ผ่องเพ็ญ จิตอารีรัตน์1,2
1

2

สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
83 หมู่ 8 ถนนเทียนทะเล, แขวงท่าข้าม, เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ 10150
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 83 หมู่ 8 ถนนเทียนทะเล,
แขวงท่าข้าม, เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ 10150

บทคัดย่อ
ผลสับปะรดพันธ์ตุ ราดสีทองแสดงอาการไส้สนี �ำ้ ตาลรุนแรงในระหว่างการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ � 
ำ่ และมีรายงานว่าการใช้สารเคลือบผิวสามารถ
ป้องกันการเกิดไส้สีน้ำ�ตาลในผลสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียได้ ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลร่วมของการใช้ความร้อนและสารเคลือบผิวต่อ
การเกิดไส้สนี �ำ้ ตาลและคุณภาพของผลสับปะรดพันธ์ตุ ราดสีทองในระหว่างการเก็บรักษาและวางจำ�หน่าย ทำ�การคัดเลือกผลสับปะรดทีม่ คี วามสมา่ํ เสมอ
จากสวนเกษตรกรในเขตจังหวัดตราด นำ�ไปจุ่มน้ำ�ร้อนอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีและทำ�การเคลือบผิวด้วยสาร sucrose fatty acid
ester ความเข้มข้น 0, 25 และ 50 มิลลิลิตรต่อลิตร แล้วนำ�ไปเก็บรักษาที่ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 21 วัน จากนั้นทำ�การสุ่มตัวอย่างออกมา
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 วิเคราะห์ผลทันที ส่วนอีกกลุ่มย้ายไปวางไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 และ 5 วัน จากการทดลอง
พบว่าการเคลือบผิวผลสับปะรดที่จุ่มน้ำ�ร้อนสามารถลดอาการไส้สีน้ำ�ตาลได้อย่างไม่มีนัยสำ�คัญแต่สามารถลดการเกิดโรคได้ดีกว่าชุดควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญ และการเคลือบผิวผลสับปะรดด้วยสาร sucrose fatty acid ester ความเข้มข้น 50 มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถชะลอการสูญเสียวิตามินซี
ได้ดีที่สุด แต่การจุ่มน้ำ�ร้อนอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีร่วม การเคลือบผิวด้วยสาร sucrose fatty acid ester ไม่มีผลต่ออัตราการ
หายใจและการผลิตเอทิลีนของผลสับปะรด
คำ�สำ�คัญ: สับปะรด การเกิดสีน้ำ�ตาล การจุ่มน้ำ�ร้อน

ทางเลือกใหม่ในการกำ�จัดโรคและแมลง

ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency; RF)

คลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง การเกิดความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเกิดโดยตัวกำ�เนิดคลื่นซึ่งทำ�ด้วย
วงจรหลอดแก้วสุญญากาศหรือสารกึ่งตัวนำ�สร้างคลื่นวิทยุกำ�ลังสูงส่งผ่านมายัง electrode plates โดยจะเป็นตัวปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังวัสดุที่
ต้องการให้ความร้อนขนาดของตัวกำ�เนิดกำ�ลังคลืน่ วิทยุทใ่ี ช้ส�ำ หรับการให้ความร้อนในอุตสาหกรรมจะอยูใ่ นระดับตัง้ แต่ 500 วัตต์ ไปจนถึงหลายร้อยกิโลวัตต์
ความถี่ 13.56, 27.12 และ 40.68 MHz เป็นความถี่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม หลักการในการเกิดความร้อน
เกิดขึน้ จากคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าในระดับความถีค่ ลืน่ วิทยุ ถูกปล่อยผ่านไปยังวัตถุทม่ี คี ณ
ุ สมบัตไิ ดอิเล็กทริกเช่น ทีค่ วามถี่ 27.12 MHz เกิดการสัน่ สะเทือน
27.12 ล้านครั้งต่อวินาที ทำ�ให้วัตถุที่มีพันธะโมเลกุล 2 ขั้ว เช่น โมเลกุลของน้ำ�  เมื่อโมเลกุลขวางทิศทางของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเกิดการสั่นสะเทือน
และเหนี่ยวนำ�ตามขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า การสั่นสะเทือนจะทำ�ให้เกิดพลังงานสะสมเป็นความร้อนจากการเสียดทานของโมเลกุล (Nijhuis et al., 1998) โดย
ทำ�ให้ความร้อนเกิดขึ้นภายในวัสดุ (inside out) และการกระจายความร้อนเป็นไปอย่างรวดเร็วสม่ำ�เสมอทั่วถึงภายในเนื้อวัสดุพร้อมๆ กัน โดยสามารถ
ถ่ายเทพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงและสามารถเกิดความร้อนในเวลาสั้นมาก (Birla et al., 2004) ส่งผลให้ช่วยลดการใช้พลังงาน (Wang et al.,
2002) ซึ่งแตกต่างจากการให้ความร้อนโดยวิธีอื่น เช่น ลมร้อน ซึ่งจะเกิดความร้อนจากบริเวณผิววัสดุก่อนแล้วจึงนำ�ความร้อนสู่ภายใน (outside in)
ย่านความถี่วิทยุที่แตกต่างกัน เช่น 13.56, 27.12 และ 40.68 MHz สามารถผ่านเข้าไปในเนื้อวัสดุได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุและ
คลื่นความถี่ โดยคลื่นที่ความถี่ต่ำ�กว่าจะสามารถผ่านเข้าไปในเนื้อวัสดุได้ลึกกว่า เหมาะสำ�หรับการให้ความร้อนกับวัสดุที่มีขนาดใหญ่ ส่วนคลื่นความถี่สูง
จะสามารถผ่านเข้าไปในเนือ้ วัสดุได้ตน้ื กว่า เหมาะสำ�หรับการให้ความร้อนกับวัสดุทม่ี ขี นาดเล็ก การตอบสนองต่อการดูดซับและการปลดปล่อยพลังงานจาก
คลื่นความถี่วิทยุของวัตถุทดลอง สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและเชื้อราสาเหตุของการสูญเสียผลิตผลทางเกษตร และการใช้ลด
ความชืน้ ในวัสดุเกษตร โดยมีแนวโน้มสามารถนำ�มาใช้ได้โดยไม่ท�ำ ให้ผลิตผลเสียรสชาติและคงลักษณะโครงสร้างทางอาหารได้ (Nelson, 1996; Wang and
Tang, 2001; Vearaslip et al., 2005; พลากร และคณะ, 2553; พัชธิชา และคณะ, 2554; Mekkaphat et al., 2010และ Vearaslip et al., 2011)
รูปที่ 1 เครื่องกำ�เนิดคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ในสถาบันวิจัยเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยความร่วมมือกับ
Georg-August University of GoettingenประเทศGermany

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
ภาควิชา กีฏวิทยาและโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับ GeorgAugust University of Goettingen ประเทศ Germany ได้ท�ำ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
การใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุในการกำ�จัดแมลงในผลผลิตทางการเกษตร จากงานวิจยั
ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพบว่าการใช้คลื่นความถี่วิทยุมี
ประสิทธิภาพ ในการควบคุมแมลงทีต่ ดิ มากับเมล็ดพันธุด์ งั นี้ Janhang et al.,
(2005) ได้ศกึ ษาการใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุในการกำ�จัดมอดหัวป้อม (Rhyzopertha dominica) ในเมล็ดพันธุข์ า้ วหอมมะลิ 105 ซึง่ สามารถกำ�จัดมอดหัวป้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพียงเล็ก
น้อย สอดคล้องกับ Von Horsten (2007) รายงานและนำ�เสนอผลของ
การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการกำ�จัดด้วงงวงข้าว พบว่า การใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
สามารถกำ�จัดด้วงงวงข้าว ในระยะตัวเต็มวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฤษณา
(2552) ศึกษาการใช้คลื่นความถีว่ ทิ ยุในการกำ�จัดมอดหัวป้อมระยะตัวเต็มวัย
ตายได้ถงึ 100% ที่การใช้คลื่นความถี่วิทยุ 70oC ระยะเวลา 150 วินาที
ซึ่งมอดหัวป้อมระยะตัวเต็มวัยเป็นระยะที่ทนทานต่อความร้อนที่เกิดจากคลื่น
ความถี่วิทยุมากที่สุดในปีเดียวกัน กรรณิการ์ ศึกษาการใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุก�ำ จัด
มอดแป้งในอาหารไก่ โดยสามารถกำ�จัดมอดแป้งทุกระยะการเจริญเติบโตได้ดี
ที่สุดอีกทั้งยังคงคุณภาพทางเคมีของอาหารไก่อันได้แก่ความชื้นโปรตีนไขมัน
เยื่อใยเถ้าและสารสกัดที่ปราศจากไนโตรเจนได้เป็นอย่างดี ต่อมา วีรยุทธและ
คณะ (2554) ศึกษาการใช้คลื่นความถี่วิทยุที่ความถี่ 27.12 MHz ในการ
กำ�จัดด้วงงวงข้าวโพดที่ระยะไข่หนอนดักแด้และตัวเต็มวัยโดยบรรจุในถุง
polyethylene พร้อมกับเมล็ดข้าวโพดพบว่าตัวเต็มวัยเป็นระยะที่ทนทาน
ที่สุดและเมื่อเพิ่มระดับพลังงานและระยะเวลาในการผ่านคลื่นวิทยุเพิ่มขึ้น
ทำ�ให้ดว้ งงวงข้าวโพดมีอัตราการตายเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้คณะวิจัยยังได้ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมเชื้อรา
ทีต่ ดิ มาในผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ ซึง่ สามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ดังนี้ Janhang et al. (2005) ได้ศกึ ษาการใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุในการกำ�จัดเชือ้ รา Trichoconis padwickii ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 พบว่าคลื่นความถี่วิทยุ
สามารถกำ�จัดเชือ้ ราได้โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อความมีชวี ติ ของเมล็ดVassanacharoen et al. (2006) พบว่าการใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุในเมล็ดข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
สามารถลดอัตราการเข้าทำ�ลายของเชือ้ Fusarium semitectum เหลือเพียง 2% และพบว่าการลดลงของการติดเชือ้ รา F. semitectum มีความสัมพันธ์กนั
ระหว่างระดับของอุณหภูมทิ ใ่ี ห้แก่เมล็ดและค่าความชืน้ เริม่ ต้นในเมล็ด ในปีตอ่ มา Von Horsten ได้ศกึ ษาถึงการใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุในการกำ�จัดเชือ้ ราในกลุม่
Aspergillus spp. ในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และ Fusarium spp.ในเมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ พบว่าอัตราการปนเปื้อนของเชื้อราในเมล็ดพืชลดลง เมื่อได้รับ
ความร้อนจากพลังงานคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุทส่ี งู ขึน้ สอดคล้องกับ Akaranuchat (2009) ทีไ่ ด้ท�ำ การกำ�จัดเชือ้ ราทีต่ ดิ มากับเมล็ดพันธุข์ า้ วบาร์เลย์ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ 65oC
ระยะเวลา 3 นาที สามารถกำ�จัดเชือ้ รา Alternaria sp., Penicillium sp. และ Rhizopus sp. ได้ทง้ั หมดต่อมา Vearaslip et al. (2011) ทีศ่ กึ ษาการใช้
คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุก�ำ จัดเชือ้ รา A. flavus ในข้าวสารบรรจุถงุ พบว่าสามารถควบคุมการปนเปือ้ นเชือ้ รา ทำ�ให้ลดปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซิน บี1 และช่วย
ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ดขี น้ึ อีกด้วยนอกจากนี้ Pakongwan et al. (2011) ได้ใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุควบคุมเชือ้ ราทีป่ นเปือ้ นในผงสมุนไพรขมิน้ พริก และพริก
ไทยพบว่าสามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อราในผงสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากการควบคุมโรคและแมลงแล้ว คณะวิจยั ยังได้ท�ำ การประยุกต์ใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุในการลดความชืน้ ผลิตผลทางการเกษตร อาทิเช่น พัชธิชา
และคณะ (2554) ใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุในการลดความชืน้ เมล็ดพันธุข์ า้ วโพดพบว่า ใช้ระยะเวลาเพียง 7 ชัว่ โมง 40 นาที เมือ่ เทียบกับเครือ่ งอบลมร้อนทีใ่ ช้
ระยะเวลา 13 ชั่วโมง ทำ�ให้ประหยัดระยะเวลาในการลดความชื้น อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และ Mekkaphat et al.
(2010) ใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุในการลดความชื้นของมอลท์ จาก 44% ให้เหลือ 5% ได้โดยคงคุณภาพมอลล์ได้อย่างดี
รวมทัง้ การใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุในการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ได้แก่ Vearasilp et al. (2005) ได้ใช้ความร้อนจากคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ ในการยับยัง้
การทำ�งานของเอนไซน์ tripsin ในถั่วเหลืองที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการเร่งข้าวสารให้เป็นข้าวเก่า และการปรับปรุงคุณภาพข้าว
(Theanjumpol et al., 2007; Vearaslip et al., 2011a, 2011b; Sumrerath et al., 2008, 2010a, 2010b)
เทคโนโลยีการให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยน้อยมาก การวิจัยของประเทศไทยโดย
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันแรกๆที่มีเครื่องมือการให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุโดยความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย Georg-August University Goettingen ประเทศเยอรมนีและทางสถาบันวิจัยฯ ได้ดำ�เนินการมากว่า 10 ปี โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสมอมา
ดังนัน้ เทคโนโลยีการให้ความร้อนจากคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุเป็นเทคโนโลยีทางเลือกทีม่ ขี อ้ มูลเชิงบวกสนับสนุนจากการวิจยั โดยเฉพาะในด้านการกำ�จัดโรค
และแมลงที่ปนเปื้อนอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่า เทคโนโลยีการใช้คลื่นความถี่วิทยุยังสามารถใช้ในการลดความชื้นและ
ปรับปรุงคุณภาพบางประการของผลผลิตทางการเกษตร จึงควรมีการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง และน่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เพื่อลดการใช้สารเคมี และประหยัดพลังงาน สามารถประยุกต์ใช้กับผลผลิตเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายกำ�ลังการใช้ประโยชน์ได้
ในระดับอุตสาหกรรม
บรรณานุกรม
รูปที่ 2 การกำ�จัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์
ข้าวบาร์เลย์โดยคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิ
และระยะเวลาต่างๆ (Akaranuchat, 2009)

รูปที่ 3 การกำ�จัดเชื้อรา A. flavus ในข้าวสาร
บรรจุถุงโดยคลื่นความถี่วิทยุ
(Vearaslip et al., 2011)

85oC1 min

85oC3 min

90oC1 min

90oC3 min
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เคลือบเมล็ดพันธุ์

ไทยทำ�

การทำ�เกษตรกรรมนัน้ เมล็ดพันธุท์ ม่ี คี ณ
ุ ภาพถือเป็นหัวใจสำ�คัญเพราะเมล็ดทีด่ ที �ำ ให้เปอร์เซ็นต์
การงอกสูง ช่วยลดต้นทุนการผลิต และทำ�ให้เกิดผลคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ ทีผ่ า่ นมาพบว่าเมล็ดพันธุม์ ที ง้ั โรค
และแมลงกัดกินซึง่ การป้องกันเกษตรกรจะนำ�เมล็ดคลุกกับสารป้องกันศัตรูพชื บางครัง้ ไม่สม่�ำ เสมอ บวกกับ
เมล็ดพันธุพ์ ชื บางชนิดมีขนาดเล็กการคลุกเองอาจทำ�ให้สญ
ู เสียเมล็ดพันธุท์ ม่ี รี าคาแพงได้
จากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ รศ.ดร.บุญมี ศิริ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คดิ ค้นเครือ่ งเคลือบและพอกเมล็ดเพือ่ ลดการสูญเสีย โดยในประเทศไทยการใช้
เครือ่ งเคลือบเป็นเทคโนโลยีใหม่ทน่ี �ำ มาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาเมล็ดพันธุ์ ซึง่ แต่เดิมเป็นการนำ�เข้า
จากต่างประเทศ แต่เครือ่ งมีความซับซ้อน ขนาดใหญ่ราคาแพงมาก การทดลองสูตรการเคลือบแต่ละครัง้
ต้องลงทุนทัง้ เมล็ดสารเคลือบในปริมาณมาก ทำ�ให้ไม่คมุ้ ค่ากับการทดลอง จึงมีแนวคิดผลิตใช้เอง
รศ.ดร. บุญมี  ศิริ กล่าวว่า เมล็ดมะเขือเทศ แตงกวา ถัว่ ประเภทต่างๆและเมล็ดดอกไม้ทน่ี �ำ เข้า
จากต่างประเทศ มีราคาสูงเริม่ ตัง้ แต่แสนบาทขึน้ ไป ด้วยเหตุนก้ี ารรักษาเมล็ดพันธุจ์ งึ เป็นเรือ่ งสำ�คัญไม่นอ้ ย
ไปกว่าการเพาะปลูกและการดูแลรักษาการรักษาเมล็ดพันธุ์ มีทง้ั การเคลือบด้วยโพลิเมอร์และการพอกโดย
นำ�วัสดุ เช่นดิน แกลบ หรือขุยมะพร้าวนำ�มาพอกเมล็ดพันธุข์ นาดเล็กให้ใหญ่ขน้ึ ทดลองคิดค้นทัง้ ขนาดเล็ก
และใหญ่ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า
ขั้นตอนการเคลือบและพอกเมล็ดพันธุ์ เริ่มจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์มาแล้วต้อง
ทำ�ความสะอาด จากนัน้ นำ�ไปลดความชืน้ เพือ่ ยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึน้ แล้วจึงคัดแยกเมล็ดให้มขี นาด
ใกล้เคียงกันจึงเข้าสูก่ ระบวนการเคลือบหรือการพอกเมล็ดพันธุ์ โดยแบ่งได้ 3 ขัน้ ตอน เริม่ จากการนำ�เมล็ด
พันธุใ์ ส่เข้าไปในเครือ่ งจากนัน้ พ่นสารโพลิเมอร์เพือ่ เคลือบให้ตดิ ผิวเมล็ด
ขัน้ ตอนทีส่ องใช้สารออกฤทธิใ์ นการป้องกันโรคแมลง เชือ้ รา หรือช่วยกระตุน้ การงอกให้เพิม่ ขึน้
และสารแต่งเติม เช่นการใช้สี เคลือบให้มนั วาว มีความเรียบเนียนเพือ่ สร้างเอกลักษณ์ให้แก่เมล็ดและ
บริษทั รวมถึงเป็นการประกันคุณภาพสินค้าว่ามีคณ
ุ ภาพ จะมัน่ ใจในคุณภาพเมล็ดป้องกันการปลอมปน
สำ�หรับสูตรการเคลือบนัน้ ไม่ตายตัว จะใช้สารทัง้ 3 ตัวนีต้ า่ งกันขึน้ กับพืน้ ผิวและขนาดเมล็ดพืช
เครือ่ งนวัตกรรมทีค่ ดิ ค้นขึน้ มี 5 รุน่ แต่ละรุน่ มีขนาดทีต่ า่ งกันโดยเครือ่ งแรกนัน้ มีขนาดใหญ่และ
ไม่สามารถเคลือบเมล็ดได้อย่างทีค่ ดิ จึงปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทัง้ นีเ้ ครือ่ งเคลือบเมล็ดทีน่ �ำ เข้า
ราคาเริม่ ต้นที่ 1.5 ล้านบาทขึน้ ไป แต่คนไทยออกแบบและผลิตได้เองในราคา 3 แสนบาท ซึง่ ถูกกว่าถึง
5 เท่า ขณะนีไ้ ด้คดิ ค้นเครือ่ งทีม่ ขี นาดเล็กลงเพือ่ การใช้งานได้จริง เหมาะกับเกษตรกรรายย่อยโดยเครือ่ ง
ขนาดเท่าบาตรพระในราคาลงทุนกว่า 1 หมืน่ บาท อีกทัง้ ได้ผลิตเครือ่ งทัง้ ขนาดใหญ่-เล็ก ด้วยโดยลักษณะถังผสมเป็นแบบกลมและแบบหกเหลีย่ ม เพือ่ ให้การเคลือบทัว่ ถึง
ปัจจุบนั มีบริษทั สนใจเครือ่ งเคลือบเมล็ดข้าวโพดหวานแบบอุตสาหกรรมขนาดย่อมทีเ่ คลือบได้เร็วมากขึน้ ใช้เวลาเพียง 30 วินาที ตัง้ ระบบอัตโนมัตใิ นการทำ�งาน
เคลือบได้ครัง้ ละ 2-3 ตัน ติดต่อกัน เมือ่ เคลือบเสร็จสิน้ สามารถนำ�เมล็ดไปเพาะปลูกได้ ซึง่ ถือเป็นการคิดค้นเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุโ์ ดยคนไทยทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในประเทศ
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