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The Study of Transporting Cassava Equipment Installed on the Truck at Post Harvesting
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทาง
การใช้อุปกรณ์ขนย้ายมันสำ�ปะหลังแบบติดตั้งบนรถบรรทุก
ภายหลังการเก็บเกีย่ ว โดยมีขนั้ ตอนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ขัน้ ตอน
คือ 1) ศึกษารูปแบบการเก็บเกีย่ วและขนย้ายมันสำ�ปะหลังขึน้ รถ
บรรทุกตามแบบที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติในปัจจุบัน 2) ศึกษารูป
แบบเบือ้ งต้นของขัน้ ตอนการขนย้ายมันสำ�ปะหลังโดยใช้อปุ กรณ์
ขนย้ายมันสำ�ปะหลังแบบติดตั้งบนรถบรรทุกเพื่อช่วยลดเวลา
และแรงงานในระบบการเก็บเกี่ยว ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1
พบว่าระบบการเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลัง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
หลักคือ การขุด การรวบรวมกอง การตัดเหง้า และการขนย้าย
มันสำ�ปะหลังขึ้นรถบรรทุก โดยขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดคือ
ขัน้ ตอนการขนย้ายมันสำ�ปะหลังขึน้ รถบรรทุก คิดเป็น 51 เปอร์เซ็นต์
ของขัน้ ตอนการเก็บเกีย่ วมันสำ�ปะหลังทัง้ ระบบ และมีความต้องการ
แรงงานสูงที่สุดในระบบคือ  5.67 คน-ชั่วโมง/ไร่ ซึ่งในการขนส่ง
มันสำ�ปะหลังสูโ่ รงงาน ต้องกระทำ�ให้เสร็จภายในวันเดียว ขัน้ ตอน
การลำ�เลียงมันสำ�ปะหลังจึงเป็นปัญหาคอขวดของกระบวนการ
เก็บเกี่ยว จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการศึกษาต่อในขั้นตอนที่ 2 คือ
ศึกษารูปแบบเบื้องต้นของขั้นตอนการขนย้ายมันสำ�ปะหลัง

โดยใช้อุปกรณ์ขนย้ายมันสำ�ปะหลังแบบติดตั้งบนรถบรรทุกเพื่อช่วยลดเวลาและ
แรงงานในระบบการเก็บเกี่ยว ผลการศึกษาพบว่า สามารถลดเวลาในการทำ�งาน
ทั้งระบบลงได้ 29 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในส่วนของขั้นตอนการขนย้ายมันสำ�ปะหลัง
ขึ้นรถบรรทุกสามารถลดเวลาลงได้ 79 เปอร์เซ็นต์ และ มีความต้องการแรงงาน
ในการขนย้ายมันสำ�ปะหลังขึ้นรถบรรทุกคือ  1.2 คน-ชั่วโมง/ไร่
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มันสำ�ปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย
โดยหัวมันสำ�ปะหลังจะมีการแปรรูปเป็น มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำ�ปะหลัง และ
เอธานอล ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ อาหารสัตว์ อุตสาหกรรม
อาหาร สารความหวาน ผงชูรส กระดาษ สิ่งทอ ฯลฯ ในปี 2554 ปริมาณการใช้
ภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 26 ทีเ่ หลือร้อยละ 74 เป็นการส่งออก สูงถึง 5.92 ล้านตัน
มูลค่าประมาณเจ็ดหมื่นล้านบาท (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ระบบ
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(ต่อจากหน้า 1)

การผลิตมันสำ�ปะหลังในประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน
ซึ่งขั้นตอนการเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลังเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายสูง
และส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตค่อนข้างมาก (เสรี และพิศาล , 2556)
โดยระบบการเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลังของเกษตรกรไทยที่นิยมในปัจจุบันมีลักษณะ
การทำ�งานอยู่ 2 แบบ คือแบบดั้งเดิม โดยจะมีการใช้แรงงานคนในการขุดหรือถอน
มันสำ�ปะหลัง และตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้าด้วยแรงงานคน และแบบที่
เริ่มมีความนิยมใช้งาน คือ การใช้เครื่องขุดมันสำ�ปะหลัง และตัดหัวมันสำ�ปะหลัง
ออกจากเหง้าด้วยแรงงานคน ในส่วนของขั้นตอนการขนย้ายมันสำ�ปะหลังขึ้นรถ
บรรทุกยังคงใช้วิธีการทำ�งานโดยการใช้แรงงานคนในการทำ�งานเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้
ขั้นตอนการขนย้ายมันสำ�ปะหลังขึ้นรถบรรทุกเป็นขั้นตอนที่มีความต้องการแรงงาน
สูงที่สุดและมีอัตราการทำ�งานตำ�ที่สุดในระบบการเก็บเกี่ยว (เชิดพงษ์, 2548) และ
เนือ่ งจากเปอร์เซ็นต์ของแป้งจะลดลงทันทีเมือ่ มีการเก็บไว้ขา้ มวัน จึงต้องมีการขนย้าย
มันสำ�ปะหลังสูโ่ รงงานให้เสร็จภายในวันเดียว โดยอัตราการทำ�งานของขัน้ ตอนการลำ�เลียง
มันสำ�ปะหลังจะตำ�กว่าขั้นตอนการเก็บเกี่ยวค่อนข้างมากทำ�ให้อัตราการทำ�งาน
ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นขั้นตอนการลำ�เลียงมันสำ�ปะหลังจึงเป็นปัญหาคอขวด
ของกระบวนการเก็บเกี่ยว จากการศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ลำ�เลียงมันสำ�ปะหลัง
ขึน้ รถบรรทุก (ชัยยันต์ และเสรี, 2556) โดยอุปกรณ์การลำ�เลียงทีพ่ ฒั นาขึน้ มาทำ�การต่อพ่วง
กับรถแทรกเตอร์ พบว่ามีอัตราการทำ�งาน 2.36 ไร่/คน-ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพ
การทำ�งาน 57 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากรถแทรกเตอร์ต้องเข้าแปลงคู่กับรถบรรทุก
หากอุปกรณ์ล�ำ เลียงสามารถติดกับรถบรรทุกได้จะเพิม่ ประสิทธิภาพและความสามารถ
ได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีการศึกษาต่อเนื่องโดยการศึกษาแนวทางการใช้อุปกรณ์ขนย้าย
มันสำ�ปะหลังแบบติดตั้งบนรถบรรทุก เพื่อเพิ่มอัตราการทำ�งานและประสิทธิภาพ
การทำ�งานให้สูงขึ้น

สาร...
จากบรรณาธิการ
สวัสดีครับ

ผ่านไปแล้วสำ�หรับงานประชุมวิชาการวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 16-18
ก.ค. 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดย
นับเป็นการรวมตัวของบุคคลในแวดวงเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว ที่ยิ่งใหญ่เป็นประจำ�ทุกปี และในปีหน้า ซึ่งจะ
จัดเป็นครัง้ ที่ 13 นัน้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ได้กำ�หนดเอาไว้ระหว่าง
วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
ยังไงคอยติดตามรายละเอียดของงานต่อไปนะครับ
ส่วนเนือ้ หาของ Postharvest Newsletter ฉบับนี้
ก็ยงั มีความเข้มข้นเหมือนเดิม สามารถติดตามอ่านได้เล่มครับ
และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการเสนอแนะ ติชม ประการใด
ทางกองบรรณาธิการยินดีน้อมรับฟังจากทุกท่านเสมอครับ
			แล้วพบกันฉบับหน้าครับ ...

อุปกรณ์และวิธีการ
ศึกษารูปแบบการเก็บเกีย่ วและขนย้ายมันสำ�ปะหลังขึน้ รถบรรทุกตามแบบ
ทีเ่ กษตรกรนิยมปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำ�งาน และรายละเอียด
ขัน้ ตอนการทำ�งานของเกษตรกร ในพืน้ ทีต่ �ำ บลโพนเพ็ก อำ�เภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โดยทำ�การวัดพืน้ ทีแ่ ปลงทีท่ �ำ งานในแต่ละขัน้ ตอนของระบบการเก็บเกีย่ ว และเก็บข้อมูล
จำ�นวนแรงงานที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการเก็บเกี่ยว จับเวลาที่ใช้ในการทำ�งาน และเวลา
ที่สูญเสีย เพื่อหาอัตราการทำ�งานในแต่ละขั้นตอนการเก็บเกี่ยว โดยมีค่าชี้ผล

(a)

(b)

Figure 1 Show methods of cassava collection from field a) conventional
b) equipped with conveyor mounted to harvesting truck

คือ 1) ขั้นตอนการดำ�เนินงานในการเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลัง 2) อัตราการทำ�งาน
(ไร่/คน-ชั่วโมง) 3) ความต้องการแรงงานในแต่ละขั้นตอน (คน-ชั่วโมง/ไร่) ใช้อุปกรณ์
ขนย้ายมันสำ�ปะหลังแบบติดตัง้ บนรถบรรทุก โดยมีหลักการทำ�งานคล้ายกับการทำ�งาน
ของกะพ้อลำ�เลียง ซึ่งชุดลำ�เลียงจะติดตั้งที่ด้านข้างของรถบรรทุก และขนย้าย
หัวมันสำ�ปะหลังในภาชนะ(เข่ง) ที่มีโซ่ลำ�เลียงคอยยกเข่งขึ้นไปเทที่ขอบกระบะ
โดยใช้ต้นกำ�ลังเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 6.7 แรงม้า ซึ่งเป็นต้นกำ�ลังที่มีราคาถูก
และเป็นที่นิยมของเกษตรกรเมื่อเทียบกับต้นกำ�ลังชนิดอื่น โดยเปรียบเทียบกับ
การขนย้ายแบบที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ (Figure 1)
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การทดสอบเพื่อหาแนวทางการขนย้ายมันสำ�ปะหลัง
ที่เหมาะสม โดยหาอัตราการทำ�งาน ความต้องการแรงงาน
ประสิทธิภาพของการทำ�งาน และความเสียหายของการร่วงหล่น
ซึง่ มีรปู แบบในการขนย้ายมันสำ�ปะหลังขึน้ รถบรรทุก คือ รูปแบบที่ 1
รถบรรทุกจอดอยู่กับที่ โดยขนย้ายมันสำ�ปะหลังขึ้นรถบรรทุก
ด้ ว ยวิ ธี ที่ เ กษตรกรนิ ย มปฏิ บั ติ และแบบใช้ อุ ป กรณ์ ช่ ว ย
ขนย้ายมันสำ�ปะหลังขึ้นรถบรรทุก (Figure 2) รูปแบบที่ 2
ให้รถบรรทุกเคลื่อนที่เข้าหากองมันสำ�ปะหลังโดยขนย้าย

มันสำ�ปะหลังขึ้นรถบรรทุกด้วยวิธีที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ และ
แบบใช้อปุ กรณ์ชว่ ยขนย้ายมันสำ�ปะหลังขึน้ รถบรรทุก  (Figure 2)
ผล

1) ผลจากการการศึกษารูปแบบการเก็บเกี่ยวและ
ขนย้ายมันสำ�ปะหลังขึ้นรถบรรทุกตามแบบที่เกษตรกรนิยม
ปฏิบัติ
ผลการศึกษาพบว่า ขัน้ ตอนในการเก็บเกีย่ วมันสำ�ปะหลัง
Figure 2 Patterns used in collecting cassava from field.
มีการทำ�งานอยู่ 4 ขั้นตอนและมีอัตราการทำ�งาน คือ 1) การขุด
มันสำ�ปะหลังโดยใช้เครื่องขุด 2) การรวมกอง 3) การตัดเหง้า
มันสำ�ปะหลัง 4) การเก็บหัวมันใส่เข่งและขนย้ายมันสำ�ปะหลัง
ขึ้นรถบรรทุก ซึ่งในขั้นตอน การรวมกองและตัดเหง้าจะกระทำ�
ไปในขั้นตอนเดียว โดยมีอัตราการทำ�งาน การขุด การรวมกอง
และตัดเหง้า การเก็บหัวมันใส่เข่งและขนย้ายมันฯขึ้นรถบรรทุก
คือ 1.72,0.19,0.18 ไร่/คน-ชั่วโมง ตามลำ�ดับ (Figure 3)
2. ผลการศึกษารูปแบบเบือ้ งต้นของขัน้ ตอนการขนย้าย Figure 3 Conventional practice on cassava harvesting
มันสำ�ปะหลังโดยใช้อุปกรณ์ขนย้ายมันสำ�ปะหลังแบบติดตั้ง and loading into transport truck.
บนรถบรรทุก
การทดสอบเพื่อหาแนวทางการขนย้ายมันสำ�ปะหลัง
ที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอัตราการทำ�งาน ความต้องการ
แรงงาน ประสิทธิภาพของการทำ�งาน และความเสียหายของ
การร่วงหล่น ในรูปแบบที่ได้ทำ�การทดสอบทั้ง 2 รูปแบบ
วิจารณ์ผล
ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 พบว่าระบบการเก็บเกี่ยว
มั น สำ � ปะหลั ง ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอนหลั ก คื อ การขุ ด
การรวบรวมกอง การตัดเหง้า และการขนย้ายมันสำ�ปะหลัง
ขึน้ รถบรรทุก  โดยขัน้ ตอนทีใ่ ช้เวลามากทีส่ ดุ คือ ขัน้ ตอนการขนย้าย
มันสำ�ปะหลังขึน้ รถบรรทุก คิดเป็น 51%ของขัน้ ตอนการเก็บเกีย่ ว
มันสำ�ปะหลังทั้งระบบ และมีความต้องการแรงงานสูงที่สุด
ในระบบคือ 5.67 คน-ชั่วโมง/ไร่ จึงมีอัตราการทำ�งานตำ�ที่สุด
ในระบบการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเห็นว่าอัตราการทำ�งานนั้นแตก
ต่างกับขั้นตอนการขุดมาก ถึง 9.56 เท่า แต่ยังมีการตัดเหง้า
และรวบรวมกองที่มีความต้องการแรงงานที่สูงใกล้เคียงกับ
ขั้นตอนการขนย้ายมันสำ�ปะหลังขึ้นรถบรรทุก ซึ่งกระบวนการ
รวบรวมกองและตัดเหง้าเป็นขั้นตอนที่สามารถใช้แรงงาน
ผู้หญิงและเด็กได้ โดยมีค่าจ้างที่ถูกว่าแรงงานชายที่ขนย้าย
มันสำ�ปะหลังขึ้นรถบรรทุก   และการเดินแบกเข่งขึ้นบันได
ก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นการขนย้ายมันสำ�ปะหลัง
ขึ้นรถบรรทุกจึงเป็นปัญหาที่ควรมีการศึกษา เพื่อหาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการขนย้ายมันสำ�ปะหลังขึ้นรถบรรทุก โดยเลือก
ศึกษารูปแบบเบื้องต้นของขั้นตอนการขนย้ายมันสำ�ปะหลัง
โดยใช้อุปกรณ์ขนย้ายมันสำ�ปะหลังแบบติดตั้งบนรถบรรทุก
ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการทำ�งานที่เหมาะสมที่สุดคือ
รูปแบบที่ 2.2 (table 1) โดยมีอัตราการทำ�งานคือ 0.81 ไร่/
คน-ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 83 เนื่องจาก
การเคลื่อนรถบรรทุกเข้าหากองจะสามารถทำ�งานเร็วขึ้น

Table1 Comparison on harvesting performance between the conventional and
the developed methods.

โดยลดเวลาการสูญเสียลง ต่างจากรูปแบบที่ 1.2 ถึงแม้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เพราะใช้เวลาในการปรับแต่งอุปกรณ์น้อยกว่า แต่มีอัตราการทำ�งานที่ตำ�กว่ามาก  
คำ�ขอบคุณ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำ�นัก
คณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพ 10400 และ กลุม่ วิจยั วิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยี
การควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้
เอกสารอ้างอิง
ชัยยันต์ จันทร์ศิริ และเสรี วงส์พิเชษฐ.  2556.  การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ลำ�เลียง
มันสำ�ปะหลังขึ้นรถบรรทุก.  วารสารวิจัย มข. 18(2): 212-220.
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งานวิจัยของศูนย์
ผลของการลดอุณหภูมิด้วยน้ำ�เย็น
ร่วมกับการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศ
ดัดแปลงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ของผลพริกขี้หนูแดงพันธุ์ซูเปอร์ฮอท
พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

1,2

เฉลิมชัย วงษ์อารี1,2 และ ศิริชัย กัลยาณรัตน์1,2

สามารถชะลอการเกิดขัว้ ดำ�ของพริกขีห้ นู โดยมีคา่ สี a ซึง่ แสดงถึง
สีแดง และมีการยอมรับของผู้บริโภคสูงกว่าชุด PVC และ
บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการลดอุณหภูมิหลังการเก็บเกี่ยวโดยนำ�เย็น จนกระทั่ง ชุดควบคุม ทัง้ นีก้ ารลดอุณหภูมโิ ดยใช้นำ�เ ย็นร่วมกับการเก็บรักษา
อุณหภูมภิ ายในผลพริกเท่ากับ 5 องศาเซลเซียสแล้วนำ�มาเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4 องศา ในถุง PE สามารถลดอัตราการหายใจและการผลิตเอทิลีนได้
เซลเซียส โดยใช้ฟิล์มพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองอื่น
และชุดควบคุมต่อคุณภาพของผลพริกขีห้ นูแดงพันธุซ์ เู ปอร์ฮอท พบว่า การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
ถุง  PE สามารถรักษาคุณภาพและลดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลพริกขี้หนู คำ�สำ�คัญ: การลดอุณหภูมโิ ดยนำ�เ ย็น, สภาพบรรยากาศดัดแปลง,
พริกขี้หนู
ได้ดที สี่ ดุ โดยผลพริกทีเ่ ก็บรักษาในถุง PE มีอายุการเก็บรักษา 28 วัน ในขณะทีผ่ ลพริก
ที่เก็บโดยใช้ฟิล์มพลาสติก PVC ห่อหุ้มมีอายุการเก็บรักษา 20 วัน และในชุดควบคุม 1
มีอายุการเก็บรักษา 16 วัน โดยผลพริกที่เก็บในถุง PE สูญเสียนำ�หนักน้อยที่สุด หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140
ตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา รองลงมาได้แก่ PVC และชุดควบคุมตามลำ�ดับ 2   ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำ�นักงานคณะกรรมการการ
ซึง่ สูญเสียนำ�ห นักเท่ากับร้อยละ 4.96 8.15 และ 9.01 ตามลำ�ดับ นอกจากนีก้ ารเก็บในถุง PE     อุดมศึกษา กรุงเทพ 10400

การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมตัวอย่าง
เพื่อประเมินสารตกค้างในผลส้มสายน้ำ�ผึ้ง
ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ดนัย บุณยเกียรติ

1,2,3

รุ่งนภา ไกลถิ่น

บทคัดย่อ
การหาวิธีเตรียมตัวอย่างในการตรวจหาสารตกค้างในผลส้มพันธุ์สายนำ�ผึ้ง
ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี โดยเตรียมตัวอย่างด้วย 3 วิธี คือ วิธีที่ 1
นำ�สารละลายมาตรฐานสารกำ�จัดศัตรูพชื ผสมในนำ�ค นั้ จากผลส้มทีร่ ะดับความเข้มข้น
0.1, 1.0, 10 และ 50 ppm มาหยดบนกระดาษกรอง ผึง่ ให้แห้ง แล้วบรรจุใน standard
cup วิธีที่ 2 ของผสมนำ�คั้นผลส้มที่เตรียมเช่นเดียวกับวิธีที่ 1 บรรจุใน pasting cell
และวิธีที่ 3 นำ�สารละลายมาตรฐานสารกำ�จัดศัตรูพืชที่ความเข้มข้นต่างๆ หยดลงบน
เปลือกส้มที่ควั่นให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร ผึ่งให้แห้ง บรรจุใน
standard cup แล้วจึงนำ�ตัวอย่างที่เตรียมด้วย 3 วิธี ไปวัดสเปกตรัมด้วยเครื่อง
NIRSystem 6500 ในช่วงความยาวคลื่น 400-2500 นาโนเมตร นำ�ข้อมูลที่ได้
ไปสร้างสมการเทียบมาตรฐานปริมาณสารตกค้างด้วยเทคนิค partial least squares
regression (PLSR) พบว่า สมการเทียบมาตรฐานปริมาณสารไซเปอร์เมทรินและสาร
คลอไพริฟอสที่เตรียมด้วยวิธีที่ 1 ให้ผลดีที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R)
เท่ากับ 0.99, ค่าผิดพลาดมาตรฐานในกลุ่มสร้างสมการ (SEC) เท่ากับ 2.06 และ
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2,3

พิเชษฐ์ น้อยมณี

2,3

และ ปาริชาติ เทียนจุมพล

2,3

2.37 ppm ตามลำ�ดับ, ค่าผิดพลาดมาตรฐานในกลุ่มทดสอบ
สมการ (SEP) เท่ากับ 2.17 และ 2.45 ppm ตามลำ�ดับ, ค่าเฉลี่ย
ของผลต่างระหว่างค่าทีไ่ ด้จากวิธอี า้ งอิงกับค่าทีไ่ ด้จาก NIR (bias)
เท่ากับ -0.03 และ -0.74 ppm ตามลำ�ดับ ดังนั้นเทคนิคเนียร์
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีใช้ในการตรวจวัดปริมาณสารตกค้าง
ในส้มพันธุ์สายนำ�ผึ้งได้โดยการนำ�นำ�คั้นจากผลส้มหยดลงบน
กระดาษกรอง
คำ�สำ�คัญ : การเตรียมตัวอย่าง, สารตกค้าง,
  เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
   เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
2
สถาบันวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
3
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   กรุงเทพฯ 10400
1

นานาสาระ

การใช้ราเอนโดไฟท์
ควบคุมโรคพืช
หลังการเก็บเกี่ยว
ดร. อรอุมา เพียซ้าย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ผักและผลไม้นับเป็นสินค้าเกษตรที่สำ�คัญของ

ประเทศไทย โดยมีรายได้จากการส่งออกสูต่ ลาดโลกนับเป็นจำ�นวน
หลายพันล้านบาทต่อปี (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)
แต่ปัจจุบันยังคงพบว่ามีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ต้องสูญเสียไป
จากการนำ�เข้าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ได้แก่ ปุ๋ยเคมี และ
สารป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชที่มีราคาแพง และมีแนวโน้มการนำ�เข้า
ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการดื้อยาของแมลง
ศัตรูพืช วัชพืช และจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช ทำ�ให้เกษตรกรเข้าใจ
ผิดว่าจะต้องใช้สารเคมีในปริมาณทีม่ ากขึน้ (http://th.wikipedia.
org/wiki/สารกำ�จัดศัตรูพชื ) นอกจากนีป้ ญ
ั หาเรือ่ งสารพิษตกค้าง
ในผลผลิตทางการเกษตร ยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกและมีผลเสีย
ต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อมอีกด้วย ดังนัน้ จึงมีนกั วิจยั
ให้ความสนใจในการหาวิธปี อ้ งกันไม่ให้ผลผลิตพืชถูกศัตรูเข้าทำ�ลาย  
การใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันกำ�จัดโรคพืชเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ทีม่ กี ารศึกษาวิจยั กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้รา
ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ซึง่ มีความเป็นไปได้
ทีจ่ ะพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรนำ�มาใช้ในการผลิตพืชปลอดสารพิษ
เพื่อการส่งออกและบริโภค
ราเป็นจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่มีจำ�นวนมาก พบได้ทั่วไป
ในดิน นำ� อากาศ  รวมทั้งเป็นสาเหตุโรคของพืช คน และสัตว์  
รามีความสำ�คัญกับระบบนิเวศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถ
ย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์ให้เป็นอินทรียสารทำ�ให้ดิน
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ราหลายชนิดสามารถ
สร้างเอนไซม์ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์  
ราบางกลุ่มอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแบบพึ่งพาอาศัย
(symbiosis) เช่น ไมคอร์ไรซา (mychorhiza) และ ไลเคน
(lichen) ราบางชนิดอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อพืชโดยไม่ทำ�ให้พืช
แสดงอาการของโรค ซึ่งได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย รากลุ่มนี้

เรียกว่า “ราเอนโดไฟท์” (endophytic fungi) (Petrini and Carroll, 1981)
พบได้ทวั่ ไปในพืชมากกว่า 300 ชนิด ได้แก่ พืชไม้ดอก (angiosperms)  พืชจำ�พวกต้นสน
(gymnosperms)  สาหร่ายนำ�เ ค็ม (marine macroalgae) มอส (mosses) และ เฟิรน์
(ferns)  (Strobel.,2006)
ปัจจุบันมีนักวิชาการให้ความสนใจศึกษาราเอนโดไฟท์เป็นจำ�นวนมาก
เนื่องจากมีศักยภาพสูงในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ ทั้งทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและการเกษตร  ในการใช้ประโยชน์จาก
ราเอนโดไฟท์ควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีนั้น มีรายงานว่าราเอนโดไฟท์บางชนิดสามารถ
ควบคุมโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยว (Mercier and Jimenez, 2004; Mercier
and Smilanick, 2005) จากข้อมูลงานวิจัยในต่างประเทศพบว่ามีรายงานการใช้
ราเอนโดไฟท์เพือ่ ควบคุมโรคผลเน่าหลังการเก็บเกีย่ วของเชอรีแ่ ละองุน่ โดยผลทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการพบว่าราเอนโดไฟท์ Aureobasidium pullulans ที่แยกได้จาก
ผลเชอรีแ่ ละองุน่ สดในสวนผลไม้ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอิตาลี มีประสิทธิภาพ
สูงในการควบคุมโรคเน่าของผลเชอรีส่ าเหตุจากรา Botrytis cinerea และโรคเน่าของ
องุน่ สาเหตุจากรา Monilinia laxa  โดยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคลดลงถึง 100 เปอร์เซนต์
และเมื่อนำ�รา A. pullulans มาทดสอบการยับยั้งราสาเหตุโรคพืชทั้งสองชนิด
โดยการปลูกเชือ้ บนผลเชอรีแ่ ละองุน่ สด  หลังจากราเข้าทำ�ลายพืช 6 12 และ 24 ชัว่ โมง
พบว่าสามารถลดอาการผลเน่าของเชอรีแ่ ละองุน่ ได้ 60 และ 80 เปอร์เซ็นต์ ตามลำ�ดับ
(Schena et al., 2003)
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นานาสาระ
นอกจากนี้ยังมีรายงานการใช้สารระเหย (volatile organic compounds,
VOCs) จากราเอนโดไฟท์ ในการควบคุมโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีรมควัน
(mycofumigation) ตัวอย่างเช่น   การใช้สารระเหยจากราเอนโดไฟท์ Oxyporus
latemarginatus สายพันธุ์ EF069 ทีแ่ ยกได้จากผลพริกหยวก (Capsicum annuum L.,
วงศ์ Solanaceae) ในการควบคุมราสาเหตุโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้
ได้แก่ Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Colletotrichum gloeosporioides
และ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ซึ่งสารดังกล่าวมีโครงสร้างทางเคมี
แบบ 5-pentyl-2-furaldehyde (PTF)   โดยสามารถแยกสารนี้ได้ด้วยการเลี้ยงรา
O. latemarginatus ในเปลือกข้าวสาลี และสกัดด้วยสารละลาย hexane จากนั้น
แยกสารให้บริสุทธิ์โดยใช้วิธี repeated silica gel column chromatography
(Lee et. al., 2009) ในประเทศเกาหลี มีรายงานการใช้สารระเหย ได้แก่ สารประกอบ
ß-elemene, 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, ß-selinene และ ⍺-selinene  
จากรา Nodulisporium sp. สายพันธุ์ CF016   ซึ่งเป็นราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จาก
ลำ�ต้นอบเชย (Cinnamomum loureirii Nees, วงศ์ Lauraceae)  ในการควบคุม
การเกิดโรคหลังเก็บเกีย่ วของผลไม้ ด้วยวิธกี ารรมควัน พบว่าสารประกอบทัง้ สองชนิด
สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา Botrytis cinerea สาเหตุโรค gray mold  
และรา Penicillium expansum สาเหตุโรค blue mold ของแอปเปิ้ลได้ผลดี
(Park et. al., 2010)   และราเอนโดไฟท์บางชนิดยังสามารถชักนำ�ให้พืชต้านทาน

รา Penicillium digitatum ที่ก่อให้เกิดโรคผลเน่าในส้ม
พันธุ์สายนำ�ผึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสารระเหยที่รานี้สร้าง
ได้แก่สารประกอบเอสเทอร์ แอลกอฮอล์ และกรดอินทรีย์
ที่มีนำ�หนักโมเลกุลขนาดเล็ก (Suwannarach et al., 2011)
ดังนั้นราเอนโดไฟท์จึงเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่มีคุณค่ายิ่งในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อนำ�มาใช้
ทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำ�จัดโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เกษตรกร
อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งนับเป็นอีกก้าวหนึ่ง
ของการพัฒนาประเทศที่สามารถนำ�ทรัพยากรทางชีวภาพรา
มาใช้ประโยชน์ทำ�ให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและ
ปลอดภัยจากสารเคมีด้วยวิธีทางชีวภาพได้อย่างลงตัวและ
ยั่งยืน

โคโลนีของราเอนโดไฟท์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ

ต่อการเข้าทำ�ลายของราสาเหตุโรคด้วย เช่น รา Trichoderma theobromicola
และ T. paucisporum ซึง่ เป็นสายพันธุใ์ หม่แยกได้จากลำ�ต้นของโกโก้ (Theobroma
cacao L., วงศ์ Malvaceae) ในประเทศเปรู เมื่อนำ�ไปทดสอบการเกิดโรคกับโกโก้
พบว่าราทั้งสองชนิดนี้ไม่ทำ�ให้พืชเป็นโรค  และยังพบการสร้างสาร nonanoic  acid
บนอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ ซึ่งสารนี้มีรายงานพบเฉพาะในพืชเท่านั้น
จึงสรุปได้ว่าราเอนโดไฟท์   T. theobromicola และ T. paucisporum สามารถ
ชักนำ�ให้พืชสร้างสาร nonanoic   acid ขึ้นมาเพื่อให้โกโก้มีความต้านทานต่อ
การเข้าทำ�ลายของรา Moniliophthora roreri  (Samuels et. al., 2006)
สำ�หรับในประเทศไทยมีรายงานการศึกษาการใช้ราเอนโดไฟท์ในการควบคุม
โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวเช่นกัน ได้แก่ การศึกษาการใช้รา Cordana sp. สายพันธุ์
KPP-3 และรา Nodulisporium sp. ซึ่งเป็นราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากใบกล้วยป่า
(Musa acuminate Colla, วงศ์ Musaceae) ควบคุมรา Colletotrichum musae
สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของกล้วย โดยราสร้างปฏิชีวนะสารที่มีผลยับยั้งการงอก
ของสปอร์รา C. musae และเมื่อทดสอบโดยการจุ่มผลกล้วยในสารละลายสปอร์
ของราเอนโดไฟท์ทั้งสองชนิดพบว่าผลกล้วยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรกโนส
ลดลง (Nuangmek et al., 2008) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการใช้สารระเหย
จากรา Muscodor albus สายพันธ์ CMU-Cib 462  ซึง่ เป็นราเอนโดไฟท์ทแี่ ยกได้จาก
ใบอบเชย  (Cinnamomum bejolghota) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยับยั้งการเจริญของ
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ข่าวสารเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

เครื่องลดความชื้น

กาแฟแบบโรตารี่

เครื่องลดความชื้นกาแฟ เป็นระบบถังหมุนที่เรียกกันว่า โรตารี่

เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้อบกาแฟในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิต
กาแฟเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่มูลค่าการนำ�เข้าสูง เพราะยังไม่มีการผลิต
ในประเทศไทย เราจึงนำ�มาศึกษาและพัฒนาเครื่องอบความชื้นแบบโรตารี่
สำ�หรับการอบแห้งกาแฟในประเทศไทย โดยพยายามออกแบบและพัฒนา
ให้เหมาะสมในการลดความชื้นกาแฟกะลาโรบัสต้า ให้สามารถสร้างได้ง่าย
แข็งแรง ราคาถูก ประสิทธิภาพสูง และสามารถประยุกต์ใช้กับการอบแห้ง
เมล็ดพืชได้หลากหลายชนิด
นายเวียง อากรชี วิศวกรการ เกษตรชำ�นาญการพิเศษ ศูนย์วิจัย
เกษตรวิศวกรรมขอนแก่น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
ซึง่ เป็นผูพ้ ฒ
ั นาเครือ่ งอบกาแฟกะลาโรบัสต้าแบบโรตารี่ ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ
คือ 1. ถังอบความชื้น 2. ระบบขับเคลื่อนการหมุนถังอบ 3. พัดลมเป่าลมร้อน
4. แหล่งกำ�เนิดความร้อน และ 5. อุปกรณ์ลำ�เลียงถังกาแฟเข้าและออกจากถัง
ผลการทดสอบการอบแห้งกาแฟกะลา   อุณหภูมิที่ใช้อบเริ่มต้นที่
100 องศาเซลเซียส และปรับลดตามอุณหภูมเิ มล็ดทีส่ งู ขึน้ ซึง่ ไม่ควรเกิน 45 องศา
เซลเซียส ใช้เวลาอบแต่ละครั้งประมาณ 16-18 ชั่วโมง ที่ความชื้นเมล็ดกาแฟ
55 เปอร์เซ็นต์ และอบลดจนเหลือ 12 เปอร์เซ็นต์ จากวิธกี ารอบแห้งแบบการเวียน
ลมร้อนบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ มีคา่ ประสิทธิภาพความร้อนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์  
สามารถประยุกต์ใช้อบแห้งเมล็ดพืชได้เกือบทุกชนิด เช่น กาแฟโรบัสต้า
อาราบิก้า อบได้แบบเปลือกหรือกะลา เมล็ดข้าวโพด ถั่วชนิดต่าง ๆ และเมล็ด
พริกไทย เป็นต้น เพียงแต่เปลีย่ นตะแกรงช่องระบายความชืน้ ให้มขี นาดเหมาะสม
กับขนาดเมล็ดพืช ชนิดนั้น ๆ
สนใจสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทศี่ นู ย์วจิ ยั เกษตรวิศวกรรมขอนแก่น
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0-4325-5038.
ที่มา  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 18  สิงหาคม 2557
http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/252517/
เครื่องลดความชื้นกาแฟแบบโรตารี่+-+หลากเรื่องราว
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ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.ค. 2557

รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกล่าวเปิดงาน

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
งานและบรรยายพิเศษเรือ่ ง "ความเชือ่ มโยงเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วกับอุตสาหกรรม
อาหารสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" และในการประชุมครั้งนี้มีการนำ�เสนอ
ผลงานทางวิชาการจำ�นวนทั้งสิ้น 160 เรื่อง และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน

ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Postharvest Technology Innovation Center

ผูอำนวยการศูนยฯ : รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ์
คณะบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ จิรพรเจริญ ดร.ธนะชัย พันธเกษมสุข ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ชนสุต นางจุฑานันท ไชยเรืองศรี
ผูชวยบรรณาธิการ : นายบัณฑิต ชุมภูลัย นางปุณิกา จินดาสุน นางสาวปยภรณ จันจรมานิตย นางละอองดาว วานิชสุขสมบัติ ฝายจัดพิมพ : นางสาวจิระภา มหาวัน

สำนักงานบรรณาธิการ : PHT Newsletter ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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