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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ TiO2
ที่เคลือบบนตัวกลางชนิดต่างๆ
ร่วมกับปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่ง
ในการสลายสารฆ่าแมลงคลอไพริฟอส
The Efficiency Comparison of TiO2 Coated on Different Media
with Photocatalysis for Chlorpyrifos Insectiside Degradation
ธฤต ศรีวิชัย

บทคัดย่อ

1,2

Nakao Nomura3 จำ�นงค์ อุทัยบุตร1,4 และ กานดา หวังชัย1,4

ดีที่สุด มีค่าลดลงเหลือ 5.4 ppm ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่าการปลดปล่อยไอโอดีนที่เพิ่มขึ้น รองลงมาคือ
TiO2 ที่เคลือบบนกระจกสไลด์และ TiO2 ที่เคลือบ
บนลูกแก้วมีค่าเท่ากับ 5.7 ppm และ 6.0 ppm
ตามลำ�ดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมนี้มีค่า
เท่ากับ 10.1 ppm เมือ่ คิดเป็นค่าเปอร์เซ็นต์การลดลง
พบว่า TiO2 ที่เคลือบบนเม็ดแก้วทำ�ให้ความเข้มข้น
ของคลอไพริฟอสลดลง 42% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุดควบคุมที่ลดลงเท่ากับ 12% นอกจากนี้ได้ศึกษา
สมบัติทางกายภาพของ TiO2 ที่เคลือบบนตัวกลาง
แบบเม็ดแก้ว โดยวิเคราะห์ดว้ ยวิธี X-Ray diffraction
(XRD) และ Brunauere emmett teller (BET)
ดังนัน้ วิธกี ารนีม้ คี วามเป็นไปได้ทจี่ ะนำ�ไปใช้ลดปัญหา
สารพิษตกค้างในผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวได้

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของ TiO2 ที่เคลือบบนตัวกลาง
ที่แตกต่างกันและปฏิกิริยาที่ ใช้แสงเป็นตัวเร่ง
ในการสลายสารตกค้างสารฆ่าแมลงคลอไพริฟอส
ซึ่งเป็นสารกลุ่มออแกโนฟอสเฟต และใช้กันอย่าง
กว้างขวางในผักและผลไม้ โดยนำ�ตัวกลาง 3 ชนิด
คือ ลูกแก้วขนาด 1 ซม. กระจกสไลด์ขนาด 2.5x7.5 ซม.
และเม็ดแก้วขนาด 1 มม. มาจุ่มในสารละลาย TiO2
แบบอนุภาคนาโน ความเข้มข้น 1% แล้วนำ�มาทดสอบ
กับสารละลายคลอไพริฟอสมาตรฐานความเข้มข้น
1 mg.L-1 เป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที ภายใต้
ปฏิกริ ยิ าที่ใช้แสงเป็นตัวเร่ง หลังจากนัน้ สุม่ ตัวอย่าง
มาคำ�นวณหาความเข้มข้นและเปอร์เซ็นต์การลดลง
ของสารคลอไพริฟอส ผลการทดลองพบว่า TiO2 คําสําคัญ: ประยุกต์, ปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่ง,
ทีเ่ คลือบบนเม็ดแก้วสามารถลดสารคลอไพริฟอสได้ คลอไพริฟอส

เนือ่ งจากการผลิตผลิตผลทางการเกษตร
ต้องการได้ผลผลิตเพิม่ มากขึน้ จึงมีการใช้ยาฆ่าแมลง
เพิ่มขึ้นอย่างมากจนทำ�ให้เป็นปัญหาและอุปสรรค
สำ � คั ญ ในการผลิ ต ผั ก ที่ ป ลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
สารเคมีตกค้างที่พบในผักและผลไม้ ส่วนใหญ่
เป็นสารคลอไพริฟอส รองลงมาคือ ไซเปอร์เมทริน
เมโทมิล และคาบาริล ตามลำ�ดับ (จารุพงษ์ และ
คณะ, 2557) ผลการตรวจวิเคราะห์ผกั เพือ่ หาสารพิษ
ตกค้างของกระทรวงสาธารณสุขปี (2555) พบว่าผัก
ทีม่ สี ารเคมีตกค้างมากทีส่ ดุ ได้แก่ ผักคะน้า รองลงมา
คือ พริกสด ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง กะหล่ำ�ปลี และ
แตงกวา
(อ่านต่อหน้า 2)
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สำ�หรับ Postharvest Newsletter ฉบับนี้ ทางศูนย์ฯ มีงานวิจัยเด่น เรื่อง
"การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ TiO2 ที่เคลือบบนตัวกลางชนิดต่างๆร่วมกับปฏิกิริยา
ที่ ใช้แสงเป็นตัวเร่งในการสลายสารฆ่าแมลงคลอไพริฟอส" จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และในส่วนของนานาสาระ เราภูมิใจนำ�เสนอบทความเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวไทยด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอไิ ดซ์เบด" โดย ผศ.ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์ จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มานำ�เสนอให้ท่านได้ติดตาม นอกจากนี้ยังมีบทคัดย่องานวิจัยของศูนย์ฯ
อีก 2 เรื่อง และข่าวสารอื่น ๆ ด้วยครับ
สำ�หรับท่านทีส่ อบถามเข้ามาในเรือ่ งของวีดโี อการบรรยายพิเศษจากงาน "ประชุม
วิชาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13" ทางศูนย์ฯ ได้ทำ�การตัดต่อและเผยแพร่ไว้ที่
www.phtnet.org หรือสามารถติดตามได้ที่ youtube.com/phtnet ได้เช่นกันครับ
แล้วพบกันฉบับหน้าครับ ...

งานวิจัยเด่นประจำ�ฉบับ

(ต่อจากหน้า 1)

ไทเทเนียมไดออกไซด์(TiO2) เป็นสารเคมีที่ดูดซับรังสีจากแสงอาทิตย์ หรือ
รังสี UV จนเกิดเป็น super oxide anion สามารถจะออกซิไดส์คาร์บอนในสารอินทรีย์
เกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน�ำ ด้วยเหตุนกี้ ระบวนการนีจ้ งึ สามารถทำ�ลายสารอินทรีย์
สิง่ สกปรกต่างๆ ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้�ำ ซึง่ ไม่เป็นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม
แต่การประยุกต์เพื่อนำ�มาใช้งานทางด้านการเกษตรและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ในประเทศไทยยังมีน้อยมากและการใช้ TiO2 มักใช้ในรูปแบบของผง TiO2 ซึ่งมีปัญหา
ในการละลายและการกำ�จัดภายหลังการใช้งาน (ภัทราภรณ์, 2553) ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงต้องการศึกษาการใช้ TiO2 ในรูปแบบใหม่ในลักษณะเม็ดเคลือบที่สะดวกในการใช้
และสามารถนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�ได้ จึงน่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถลดปริมาณสารพิษ
ตกค้างให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

1. การศึกษาประสิทธิภาพการออกซิเดชันของ TiO2 ในรูปแบบต่างๆ
นำ�สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ความเข้มข้น 2% มาศึกษาประสิทธิภาพการ
ออกซิเดชันของ TiO2 รูปแบบต่างๆคือ ลูกแก้ว (glass ball) ขนาด 1 ซม. กระจกสไลด์
(glass slide) ขนาด 2.5 x 7.5 ซม. และเม็ดแก้ว (glass bead) ขนาด 1 มม. ในปริมาณ
45 mg/ml ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที สุ่มตัวอย่าง
มาวัดค่าการปลดปล่อยไอโอดีนเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการออกซิเดชัน โดยนำ�ไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 354 นาโนเมตร
2. ศึกษาการใช้ TiO2 ที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งในสภาวะที่เหมาะสม
ต่อการลดลงของสารคลอไพริฟอสในสภาพหลอดทดลอง
นำ�สารกำ�จัดศัตรูพืชมาตรฐานคลอไพริฟอส ซึ่งเป็นสารกำ�จัดแมลงกลุ่ม
ออร์แกโนฟอสเฟต มาทำ�เป็นสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 10 mg/l (เพื่อสร้าง
การปนเปื้อนสารกำ�จัดแมลงความเข้มข้น 200 เท่าของค่า EU-MRLs ปี ค.ศ.2010
ซึ่งเท่ากับ 0.05 mg/l) โดยใช้น้ำ�กลั่นเป็นตัวทำ�ละลาย นำ� TiO2 รูปแบบต่างๆ ได้แก่ เม็ด
เคลือบในปริมาณ 45 mg/ml ที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที แล้วนำ�ตัวอย่างสารละลาย
เซ็นต์หลักงการเก็
ารลดลงของสารโดย
นำ�ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
ศูมาหาเปอร์
นยนวัตกรรมเทคโนโลยี
บเกี่ยว
540 นาโนเมตร
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3. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของ TiO2 ที่เคลือบบนตัวกลาง
ที่ต่างชนิดกันโดยวิเคราะห์ด้วยวิธี X-Ray diffraction (XRD)
และ Scanning Electron Microscopy (SEM)
นำ� TiO2 เคลือบบนตัวกลางแบบเม็ดแก้ว โดยใช้สารละลาย
TiO2 แบบนาโน 1% ผสมกับแอลกอฮอล์ 4% จากนั้นนำ�เม็ดแก้ว
จุ่มลงไปในสารละลาย เป็นเวลา 3 นาที แล้วนำ�ออกมาปล่อยไว้
ให้แห้ง หลังจากนั้นนำ�ไปตรวจประสิทธิภาพการเคลือบโดยวิธี
การ X-Ray diffraction (XRD) และ Brunauere Emmett teller
(BET) เปรียบเทียบกับเม็ดแก้วที่เคลือบด้วย TiO2 (BL2.5B จาก
บริษัท Photo-Catalytic Material)

ผล

ผลการศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งวัดได้โดยตรงจาก
การปลดปล่อยค่าไอโอดีน พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลานานขึ้น
โดยที่ระยะเวลา 60 นาที มีการปลดปล่อยค่าไอโอดีนสูงที่สุด
และเมื่อเปรียบเทียบกับสารคลอไพริฟอสมาตรฐานแล้วพบว่า TiO2
ทีเ่ คลือบบนเม็ดแก้วสามารถลดสารคลอไพริฟอสได้ดที สี่ ดุ โดยลดลง
เหลือ 5.4 mg/l ซึ่งสอดคล้องกับค่าการปลดปล่อยไอโอดีนที่เพิ่มขึ้น
รองลงมาคือ TiO2 ที่เคลือบบนกระจกสไลด์และ TiO2 ที่เคลือบบน
ลูกแก้วลดลงเหลือเท่ากับ 5.7 และ 6.0 mg/l ตามลำ�ดับ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับชุดควบคุมลดลงเท่ากับ 10.1 mg/l (Figure 1) สอดคล้องกับ
การลดลงของปริมาณสารฆ่าแมลงคลอไพริฟอสตกค้าง ซึง่ พบว่าน�ำ
ทีผ่ า่ นการทดสอบด้วย TiO2 ที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งมีปริมาณสารฆ่าแมลง
คลอไพริฟอสลดลงเมื่อระยะเวลาในการทดสอบนานขึ้น โดยที่เวลา
15 นาที สามารถลดปริมาณสารคลอไพริฟอสได้เท่ากับ 42%
ในขณะทีช่ ดุ ควบคุมที่ใช้น�้ำ กลัน่ มีอตั ราการลดลงของสารคลอไพริฟอส
ตกค้างเพียง 12% (Figure 2) หลังจากนัน้ นำ� TiO2 ทีเ่ คลือบโดยการจุม่
จากการทดลองที่ 1 ไปทำ�การทดสอบด้วย X-Ray diffraction
(XRD) พบว่าเม็ดแก้วที่เคลือบวิธีนี้มีรูปแบบขององค์ประกอบไป
ในแนวทางเดียวกัน แต่ TiO2 ที่เคลือบโดยการจุ่มพบพื้นที่ใต้กราฟ
ของ TiO2 น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ BL2.5B ซึ่งการให้
กราฟในรูปแบบนี้อาจเนื่องจากผลึกของสารมีรูปร่างไม่สม่ำ�เสมอ
(Figure 3) เมื่อนำ�ไปวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวในการเคลือบของเม็ด
แก้วโดยวิธี Brunauere Emmett teller (BET) ในการวิเคราะห์
แบบ surface area determination ซึ่งสามารถบ่งชี้สมบัติในตัวเร่ง
และกิจกรรมการย่อยสลายโดยใช้แสง (photo degradation activity)
ผลการทดลองพบว่าค่า BET ทีเ่ คลือบโดยวิธจี มุ่ มีคา่ เท่ากับ 2.35 m2/g
ซึ่งน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ชนิด TiO2 ที่เคลือบจากบริษัท PhotoCatalytic Material มีค่าเท่ากับ 4.09 m2/g (Figure 4)

degradation activity ได้ซงึ่ จากการทดลองครัง้ นีม้ คี า่ BET ทีเ่ คลือบ
โดยการจุ่มมีค่าน้อยกว่า TiO2 ที่เคลือบจากบริษัทอย่างเห็นได้ชัด
ดังนัน้ ควรมีการศึกษาต่อไปถึงวิธกี ารเคลือบให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้

สรุป

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการออกซิเดชันของ TiO2 ใน
รูปแบบต่างๆ คือ เคลือบบนลูกแก้ว กระจกสไลด์ และเม็ดแก้ว
Figure 1 The iodine liberation concentration after being exposed to TiO2 at different
พบว่า เม็ดแก้วมีคา่ การออกซิเดชันสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ กระจกสไลด์
time and the concentration of chlorpyrifos degradation with TiO2
และลูกแก้ว และการใช้ TiO2 ที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งในสภาวะทีเ่ หมาะสม
ต่อการลดลงของสารคลอไพริฟอสในสภาพหลอดทดลอง โดย TiO2
ที่เคลือบบนเม็ดแก้วสามารถลดสารคลอไพริฟอสได้ดีที่สุด 42%
ที่เคลือบบนกระจกสไลด์และ TiO2 ที่เคลือบบนลูกแก้วลดลง
เท่ากับ 39 และ 37% ตามลำ�ดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
ที่ลดลงเท่ากับ 12% ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของ TiO2
Figure 2 The percentage of chlorpyrifos degradation with TiO2
ทีเ่ คลือบบนตัวกลางทีต่ า่ งชนิดกันโดยวิเคราะห์ดว้ ยวิธี X-Ray diffraction
(XRD) เม็ดแก้วที่เคลือบด้วย TiO2 มีรูปแบบขององค์ประกอบ
ไปในแนวทางเดียวกันกับ TiO2 ทีเ่ คลือบจากบริษัท Photo-Catalytic
Material แต่มีค่าพื้นที่ผิว BET น้อย

คำ�ขอบคุณ
Figure 3 X-Ray Diffraction of TiO2 nano type (a) BL2.5B (b) dipping coated type

ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำ�หรับการเอือ้ เฟือ้ สถานที่
และอุปกรณ์ในการทำ�วิจัย ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว สำ�หรับทุนสนับสนุนงานวิจัย

เอกสารอ้างอิง
Figure 4 The BET surface areas of different photocatalysts using N2 adsorption
method

วิจารณ์ผล

การปลดปล่อยไอโอดีนที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับอัตราการสลายตัวของ
สารคลอไพริฟอสตกค้างทีผ่ า่ นกระบวนการล้างด้วย TiO2 เนือ่ งจากค่าการปลดปล่อยไอโอดีน
เป็นตัวบ่งชี้ถึงอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังนั้นเมื่อมีการปลดปล่อยไอโอดีนออก
มามากแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมาก ซึ่ง TiO2 สามารถผลิต hydroxyl radicals
ซึง่ มีผลต่อการเพิม่ การปลดปล่อยไอโอดีน โดยประสิทธิภาพในการการปลดปล่อยไอโอดีน
เพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาในการทำ�ปฏิกิริยา สอดคล้องกับการทดสอบด้วย TiO2 โดย
ความสามารถในการลดปริมาณของสารฆ่าแมลงคลอไพริฟอสตกค้างในน้�ำ มีความสัมพันธ์
กับระยะเวลาในการทดสอบการใช้ TiO2 สามารถลดสารคลอไพริฟอสได้เช่นเดียวกับ
ภัทราภรณ์ (2553) ทีร่ ายงานว่าการใช้โอโซนร่วมกับปฏิกริ ยิ าที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งของ TiO2
ที่เวลา 60 นาที ผลของกราฟ X-Ray Diffraction (XRD) ที่ไม่สม่ำ�เสมออาจเนื่องจาก
ผลึกของผง TiO2 มีหลายรูปแบบทำ�ให้ไม่สามารถระบุชนิดของ TiO2 ได้ เช่น งานวิจัย
ของ Kheamrutai et al. (2008) ได้รายงานว่ากราฟที่ไม่ปกตินั้นเกิดจากองค์ประกอบ
ของผลึก TiO2 ที่ประกอบด้วยธาตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุได้ และผลของ Brunauere
Emmett teller (BET) ในการวิเคราะห์แบบ surface area determination บ่งชี้ว่ายิ่งมี
พืน้ ทีม่ ากการจับตัวของ TiO2 ก็จะยิง่ ดี เช่น งานวิจยั ของ Lecante et al. (2014) รายงานว่า
BET สามารถบ่งชี้สมบัติในตัว catalyst และกิจกรรมการย่อยสลายโดยใช้แสง photo

กระทรวงสาธารณสุข. 2555. เผยพบสารกำ�จัดศัตรูพืชตกค้างใน
ผัก-ผลไม้ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย 3% . [ระบบออนไลน์].
แหล่งที่มา : http://www.mcot.net/site/content?id=
50b87719150ba0da360003d9#.UnnrnHBBKuK.
(6 พฤศจิกายน 2556).
จารุพงศ์ ประสพสุข, ปริยานุช สายสุพรรณ์ และ วัชราพร ศรีสว่างวงศ์.
2557. การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้เพื่อ
การรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำ�หรับ
พืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสารแก่น
เกษตร 42 (2 พิเศษ): 430-439.
ภัทราภรณ์ ชุตดิ �ำ รงค์. 2553. การใช้โอโซนทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าเคมีที่ใช้แสง
เป็นตัวเร่งของไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อลดสารตกค้าง
คลอไพริฟอส และการปนเปือ้ นเชือ้ Colletotrichum capsici.
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 129 หน้า.
Kheamrutai, T., P. Limsuwan and B. Ngotawornchai. 2008.
Phase characterization of powder by XRD and TEM.
Kasetsart Journal Natural Science 42 : 357 – 361.
Lecante, P., C. Shotika and S. Phiyanalinamat. 2014. Studies
on SnCl2 – doped TiO2 photocatalyst for pyrocatechol
photodegradation. Engineering Journal 18(3): 11 – 22.
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ผลของอัตราส่วนความยาว
กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

งานวิจัยของศูนย์

ผลของสารเคลือบผิวร่วมกับ
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ�

กระบอกอัดและความเร็วเกลียวอัด
ต่อสมรรถนะชุดเกลียวอัด
และคุณภาพของถ่านอัดแท่ง
จากผงถ่านของโรงไฟฟ้าชีวมวล

ต่อความเสียหายของผลมะม่วง
พันธุ์น้ำ�ดอกไม้เบอร์ 4 ฉายรังสี
หลังจากการบ่ม
I อภิตา บุญศิริ

1,2

เจริญ ขุมพรม

1,2

จิตติมา จิรโพธิธรรม1
และพิษณุ บุญศิร3ิ

I กิตติพงษ์

ลาลุน 1*
ศักดิ์ดา จำ�ปานา2 วรรธนะ สมนึก2
ชัยยันต์ จันทร์ศิร1ิ
และ สมโภชน์ สุดาจันทร์1,2,3

บทคัดย่อ

ปัจจุบนั ประเทศไทยไม่สามารถส่งออกมะม่วงฉายรังสีไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ เนือ่ งจากการฉายรังสีกอ่ ให้เกิดความเสียหายจากการเกิดอาการสีน�้ำ ตาลและเสีย้ นดำ�
บริเวณผิวเปลือกและเนือ้ ของผลมะม่วงตามลำ�ดับ โดยอาการจะรุนแรงมากขึน้ เมือ่ เก็บรักษา
เป็นระยะเวลานานขึน้ และ/หรือมีการสุกมากขึน้ ด้วยเหตุนจี้ งึ ได้ท�ำ การทดลองเก็บรักษา
ผลมะม่วงพันธุ์น้ำ�ดอกไม้เบอร์ 4 ไม่เคลือบ (ชุดควบคุม) และเคลือบผิวด้วย CK wax
ก่อนการฉายรังสีที่ความเข้มข้น 850 เกรย์ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ แล้วนำ�มาบ่มให้สกุ ด้วยสารละลายเอทีฟอน 1,000 พีพเี อ็ม ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน ก่อนนำ�ไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 8 วัน เพื่อตรวจสอบอายุการเก็บรักษา การสูญเสียน้ำ�หนัก และความเสียหาย
ของผลมะม่วงฉายรังสีที่เกิดขึ้น ผลการทดลองพบว่า ผลมะม่วงไม่เคลือบผิวและเคลือบ
ผิวมีอายุการเก็บรักษา 0 และ 6 วัน ตามลำ�ดับ ผลมะม่วงไม่เคลือบผิวมีการสูญเสียน้ำ�
หนักมากกว่าผลมะม่วงเคลือบผิว และพบผิวเปลือกเปลีย่ นเป็นสีน้ำ�ตาล และเกิดเสีย้ นดำ�
บนเนื้อ หลังจากนำ�ออกจากห้องบ่ม ในขณะที่ผลมะม่วงที่ผ่านการเคลือบผิวสามารถ
เก็บรักษาที่ 10 องศาเซลเซียส ได้นาน 6 วัน โดยไม่พบความเสียหาย แต่พบความเสียหาย
จากการเกิดสีน้ำ�ตาลบริเวณเนื้อติดเมล็ดเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 8 วัน
คำ�สำ�คัญ: การฉายรังสี, สารเคลือบผิว, มะม่วง

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของอัตราความยาว
กระบอกอัดกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกอัดและความเร็ว
เกลียวอัดต่อสมรรถนะชุดเกลียวอัดและคุณภาพของถ่านอัดแท่ง
จากผงถ่านของโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยชุดเกลียวอัด ในการศึกษา
ใช้อตั รา L/D ของกระบอกอัด 9, 10 และ 11 และความเร็วเกลียวอัด
105, 120, 135 และ 150 rpm ผลการทดสอบพบว่าเครื่องต้นแบบ
ทำ�งานได้เหมาะสมที่อัตรา L/D ของกระบอกอัด 11 และความเร็ว
เกลียวอัด 120-135 rpm เมือ่ ใช้อตั ราผสมผงถ่านจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
แป้งมันสำ�ปะหลังและน้�ำ ในสัดส่วน 3: 0.45: 4 โดยน้�ำ หนัก และอัตรา
การป้อน 140 kg/hr ทำ�ให้เครือ่ งต้นแบบมีความสามารถในการทำ�งาน
เฉลี่ย 104.92-116.64 kg/hr ถ่านอัดแท่งมีความหนาแน่น
575.76-577.34 kg/m3 ความแข็งแรง 90.37-96.65 kPa
คำ�สำ�คัญ: โรงไฟฟ้าชีวมวล, ถ่านชีวมวล, พลังงานทางเลือก
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ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำ�นักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ 10400
3
ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น 40002
*
Corresponding author: l_kittipong@kkumail.com
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ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญของประเทศไทย มีปริมาณ

การบริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออกเป็นจำ�นวนมากในแต่ละปี
อย่างไรก็ตามการแข่งขันของตลาดค้าข้าวกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ่ ประเทศไทยกำ�ลังจะก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558
กลไกราคา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่ประเทศไทยต้องเผชิญ ดังนั้น การเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย เช่น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และการเพิ่มคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทาง
การจำ�หน่ายแล้ว ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย
อาหารสุขภาพเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีก่ �ำ ลังได้รบั ความนิยม
อย่างสูงจากผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั เนือ่ งจากสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ส่งผลให้ลักษณะการบริโภคอาหารมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น
โรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ได้จากข้าว เช่น ข้าวเคลือบด้วยสมุนไพรทีม่ ฤี ทธิ์
ต้านอนุมลู อิสระ ซึง่ สามารถลดอัตราเสีย่ งต่อการเกิดโรคต่างๆ เหล่านี้
และข้าวกล้องสุขภาพทีม่ ี Glycemic Index ต่�ำ กล่าวคือ เมือ่ บริโภค
เข้าสู่ร่างกาย จะถูกเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำ�ตาลแล้วดูดซึมได้ช้ากว่า
ข้าวกล้องปกติเหมาะสำ�หรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2
จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวไทย ส่งผลให้ช่องทางการแข่งขัน
ในตลาดค้าข้าวของไทยเพิ่มมากขึ้น
การอบแห้งแบบฟลูอไิ ดซ์เบดด้วยอากาศร้อน เป็นเทคนิค
การลดความชื้นที่มีอัตราการอบแห้งที่สูงเมื่อเทียบกับการอบแห้ง
ชนิดอื่นๆ เนื่องจากวัสดุจะถูกทำ�ให้ลอยตัวขึ้น จึงสามารถสัมผัส
กับอากาศร้อนซึง่ เป็นตัวกลางในการอบแห้งได้ทวั่ ถึง ดังนัน้ ระยะเวลา
ที่ ใช้ในการอบแห้งจึงสั้น สามารถเพิ่มอุณหภูมิของอากาศได้สูง
โดยไม่ทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุ (อนึ่ง ขึ้นอยู่กับวัสดุและ
เงื่อนไขที่ใช้ในการอบแห้ง) โดยงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า เทคนิค
การอบแห้งชนิดนี้ สามารถเพิ่มปริมาณข้าวเต็มเมล็ด และรักษา
คุณภาพของข้าวทีผ่ า่ นการอบแห้งให้อยู่ในเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ ดังนัน้
บทความนีจ้ ะขอกล่าวถึงการเพิม่ มูลค่าข้าวไทยด้วยเทคนิคการอบแห้ง
แบบฟลูอิไดซ์เบด
การผลิตข้าวเคลือบสมุนไพร
ด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด
ข้าวเคลือบสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีว่ างขายตามท้อง
ตลาดของไทย แต่การผลิตข้าวเคลือบให้ได้คณุ ภาพทีด่ ที งั้ ในด้านความ
สม่�ำ เสมอของสารเคลือบทีย่ ดึ เกาะอยูบ่ นเมล็ดข้าว ความชืน้ ของข้าว
และความเสียหายของเมล็ดข้าวหลังการเคลือบจำ�เป็นต้องใช้วธิ กี าร
และอุปกรณ์ทเี่ หมาะสม เทคนิคการเคลือบแบบฟลูอไิ ดซ์เบดชนิดฉีด
พ่นจากด้านบนเป็นวิธีการเคลือบแบบพ่นเคลือบ (Spray Coating)

นานานสาระ

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย
ด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด
I ผศ.ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ใช้ได้กับจุดประสงค์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเคลือบเพื่อเพิ่มสารอาหาร ปรับปรุงสี
หรือเคลือบเพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อน ความชื้น (Teunou and Poncelet,
2001) ระบบมีหวั ฉีดทำ�หน้าทีพ่ น่ สารเคลือบให้เป็นละอองฝอยเพือ่ สามารถยึดเกาะบนผิว
ของวัสดุได้ในขณะทีว่ สั ดุก�ำ ลังแขวนลอยอยู่ในอากาศ (air suspension) (Dewettinck and
Huyghebaert, 1999) ทำ�ให้สารเคลือบยึดเกาะอยูบ่ นผิววัสดุได้อย่างทัว่ ถึงและสม่ำ�เสมอ
(Dziezak, 1988) อีกทัง้ ความชืน้ ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มคี า่ สม่�ำ เสมอใกล้เคียงกัน แต่การเคลือบ
เพื่อให้ได้ประสิทธิการเคลือบที่ดีขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัว เช่น อุณหภูมิที่ ใช้อบแห้ง
อัตราฉีดพ่นสารเคลือบ และแรงดันของอากาศที่ป้อนเข้าหัวฉีด
ดังนั้น บทความนี้จะขอกล่าวถึงการผลิตข้าวเคลือบชาเขียวด้วยเทคนิค
การอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด ซึ่งเป็นชาเขียวเป็นชาประเภทหนึ่งที่นิยมดื่มกันทั่วไป
เนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ประกอบด้วยสารสำ�คัญ เช่น คาเตชิน (Catechins)
ซึง่ เป็นสารต้านอนุมลู อิสระทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ สามารถลดระดับ
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ ยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง
ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคความดันสูง (ดาเรศ, 2547)

รูปที่ 1 แสดงเครื่องผลิตข้าวเคลือบโดยใช้เทคนิคการเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบด
ชนิดฉีดพ่นจากด้านบน (อาคม และคณะ, 2552)

อาคม และคณะ (2552) ได้ออกแบบเครื่องผลิตข้าวเคลือบโดยใช้เทคนิค
การเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านบนดังแสดงตาม รูปที่ 1 ซึ่งเป็น
เครื่ อ งผลิ ต ข้ า วเคลื อ บขนาดเล็ ก และมี ลั ก ษณะการทำ � งานแบบงวด (batch)
สามารถผลิตข้าวเคลือบได้ครั้งละ 5 kg ตัวเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
ห้องอบแห้งทำ�ด้วยแตนเลสมีลักษณะเป็นทรงกระบอกและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
27.1 cm สูง 100 cm พัดลมแบบแรงเหวี่ยงชนิดใบโค้งหลังทำ�งานด้วยมอเตอร์
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ขนาด 1.5 kW ฮีตเตอร์ไฟฟ้าขนาด 6 kW และชุดควบคุมอุณหภูมแิ บบ PID ทีม่ คี วามถูกต้อง
± 1 ํC ปั๊มสูบจ่ายของเหลวเข้าหัวฉีดแบบ metering สามารถปรับอัตราการจ่ายของเหลว
ได้ตั้งแต่ 0-12 L/hr ที่แรงดัน 3 bar หัวฉีดแบบ two-fluid nozzle ชนิด internal mixing
และติดตั้งห่างจากแผ่นกระจายอากาศ 21 cm ปั๊มลมขนาด 2.3 kW และชุดควบคุม
แรงดันอากาศ เมื่อข้าวสารที่อยู่ในห้องอบแห้งถูกเป่าให้เกิดฟลูอิไดซ์โดยพัดลม หัวฉีด
จะพ่นสารเคลือบให้เป็นละอองฝอยตกลงมาเกาะอยู่บนผิวเมล็ดข้าวที่กำ�ลังเกิดฟลูอิไดซ์
ทำ�ให้เมล็ดข้าวสารส่วนทีล่ อยอยูส่ ว่ นบนได้รบั สารเคลือบและถูกอบแห้งเมือ่ เมล็ดข้าวสาร
ส่วนนี้ตกลงสู่ด้านล่างขณะเดียวกันเมล็ดข้าวอีกส่วนก็จะลอยขึ้นไปรับสารเคลือบซึ่งจะ
เป็นลักษณะนี้ตลอดการเคลือบ ทั้งนี้ ต้นทุนของเครื่องอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาท
ส่วนจุดคุ้มทุนหากเคลือบด้วยชาเขียวอยู่ที่ประมาณ 9,702 กิโลกรัมข้าวเคลือบชาเขียว
ซึง่ หากเคลือบได้ 20 กิโลกรัมต่อชัว่ โมงและผลิต 8 ชัว่ โมงต่อวัน จะคืนทุนใน 61 วันทำ�การ รูปที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับกรดไขมันอิสระในข้าวกล้อง
การผลิตข้าวกล้องสุขภาพด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด
(Jaisut and Soponronnarit, 2012)
การอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด สามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศร้อนที่ใช้เป็น
ตัวกลางในการอบแห้งให้สูงถึง 150 ํC ซึ่งการอบแห้งข้าวเปลือกที่อุณหภูมินี้ สามารถ
ผลิตข้าวกล้อง Glycemic Index ต่ำ� กล่าวคือ เมื่อบริโภคเข้าสู่ร่างกาย จะถูกเปลี่ยน
จากแป้งเป็นน้ำ�ตาลแล้วดูดซึมได้ช้ากว่าข้าวกล้องปกติ เหมาะสำ�หรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบา
หวานประเภทที่ 2 โดยค่า Glycemic Index เป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงความสามารถในการ
เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำ�ตาลแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต หากค่า
Glycemic Index มีค่าต่ำ� สามารถบ่งบอกได้ว่าอาหารประเภทแป้งชนิดนั้นจะถูกเปลี่ยน
แป้งเป็นน้ำ�ตาลแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ช้ากว่าอาหารที่มีค่า Glycemic Index สูง ซึ่ง
จากตารางที่ 1 พบว่า ข้าวกล้องที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 150 ํC ตามด้วยการเก็บใน
ที่อับอากาศ 120 นาที (T=150 ํC , Temper 120 min) มีค่า Glycemic Index ต่ำ�กว่า
ข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการอบแห้งในทุกกรณี ดังนั้น เทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดจึง
สามารถผลิตข้าวกล้องสุขภาพสำ�หรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ได้
ตารางที่ 1 แสดงค่า Glycemic Index ของข้าวกล้องที่เงื่อนไขการทดลองต่างๆ
Glycemic
เงื่อนไขการทดลอง
R2
Index
ข้าวที่ไม่ผ่านการอบแห้ง (พันธุ์สุพรรณบุรี 1)
68.9 ± 0.0010 0.99
T=150 ํC , Temper 120 min (พันธุ์สุพรรณบุรี 1) 56.9 ± 0.0146 0.99
ข้าวที่ไม่ผ่านการอบแห้ง (พันธุ์พิษณุโลก 3)
66.8 ± 0.0113 0.99
T=150 ํC , Temper 120 min (พันธุ์พิษณุโลก 3)
55.5 ± 0.0122 0.99
ข้าวที่ไม่ผ่านการอบแห้ง (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105)
70.3 ± 0.0009 0.99
T=150 ํC, Temper 120 min (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105) 59.9 ± 0.0277 0.99
นอกจากนี้ ข้าวกล้องที่ผ่านการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดที่อุณหภูมิสูง
ยังสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นเนื่องจากปริมาณกรดไขมันอิสระซึ่งเป็นสาเหตุที่สำ�คัญ
อย่างหนึง่ ของการเกิดกลิน่ เหม็นหืนในข้าวกล้องลดลง (Champagne, 1994) โดยเมือ่ เทียบกับ
ข้าวกล้องซึ่งไม่ได้ผ่านการอบแห้ง จะเห็นได้ว่าปริมาณกรดไขมันอิสระในข้าวกล้อง
ที่ผ่านการอบแห้งมีค่าต่ำ�กว่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเกิดการเสื่อมสภาพของกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวในระหว่างกระบวนการอบแห้ง (Giang, 2000) ส่งผลให้ปริมาณกรดไขมันอิสระ
ในระหว่างการเก็บรักษาของข้าวกล้องที่ผ่านการอบแห้งเพิ่มขึ้นช้ากว่าข้าวกล้องซึ่งไม่ได้
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
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หอมมะลิที่ไม่ผ่านการอบแห้ง และข้าวกล้องที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ
150 ํC และเก็บในที่อับอากาศ 120 นาที (T=15 ํC , Temper 120 min)
ระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา 7 เดือน (Jaisut et al., 2009)

นอกจากการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ เทคนิคดังกล่าวยังสามารถปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตข้าว และสร้างผลิตภัณฑ์ชนิดอืน่ ๆ ได้อกี หลากหลาย เช่น การเร่ง
ความเก่าของข้าวเพื่อลดระยะเวลาในการเก็บรักษา ส่งผลให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และการผลิตข้าวกล้องงอกเป็นอาหาร
สุขภาพ เป็นต้น
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ปาล์มน้ำ�มันไทย

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง
พื้นที่และการให้ผลผลิตปาล์มของประเทศไทยขณะนี้ว่า มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นโดยตลอด โดยในปี 2558 มีพื้นที่ ให้ผลผลิตปาล์มนำ�มัน
4,400,589 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่จำ�นวน 4,148,168 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 6.09 เช่นเดียวกับปริมาณผลผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด
ในปี 2558 ผลผลิตมีจำ�นวน 12,205,776 ตัน ลดลงจากปี 2557
ทีจ่ �ำ นวน 12,503,447 ตัน หรือลดลง ร้อยละ 2.38 เนือ่ งจากอิทธิพล
ภัยแล้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2556/2557 และ 2558 เมื่อคำ�นวณ
อยู่ในรูปน�ำ มันปาล์มดิบ ปี 2558 ไทยจะมีน�ำ มันปาล์มดิบออกสูต่ ลาด
ประมาณ 2,074,982 ตัน อัตรานำ�มันร้อยละ 17 เมื่อบวกกับสต๊อก
ต้นปี 168,000 ตัน คาดว่าทัง้ ปีจะมีน�ำ มันปาล์มดิบทัง้ หมด 2,242,982 ตัน
ในขณะทีค่ วามต้องการใช้น�ำ มันปาล์มดิบในปี 2558 คาดว่ามีประมาณ
1,854,000 ตัน โดยแบ่งเป็นความต้องการใช้เพือ่ การบริโภค-อุปโภค
929,000 ตัน เพื่อผลิตไบโอดีเซล 854,000 ตัน และเพื่อการส่งออก
71,000 ตัน หากความต้องการใช้นำ�มัน ปาล์มดิบเป็นเช่น นี้
คาดปลายปี 2558 จะมีสต๊อกประมาณ 388,982 ตัน ซึ่งที่ผ่านมา
ตั้งแต่ปี 2534 ประเทศไทยสามารถผลิตปาล์มนำ�มันดิบได้มากกว่า
ความต้องการใช้ภายในประเทศมาโดยตลอด ยกเว้นบางปีทจี่ ะต้องมี
การนำ�เข้านำ�มันปาล์มดิบจากต่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิต
ออกสูต่ ลาดน้อย เพือ่ นำ�มาใช้ผลิตเป็นน้ำ�มันปาล์มบริสทุ ธิบ์ รรจุขวด
และช่วงต้นปี 2558 รัฐบาลได้มีการนำ�เข้านำ�มันปาล์มเข้ามาเพิ่ม
ในสต๊อกอีก 50,000 ตัน ซึ่งแม้ว่านำ�มันปาล์มจำ�นวนดังกล่าว
ได้นำ�ไปผลิตและจำ�หน่ายเป็น นำ�มัน ปาล์ม บริสุทธิ์บรรจุขวด
เรียบร้อยแล้ว แต่ในภาพรวม ส่งผลทำ�ให้สต๊อกนำ�มันปาล์มดิบ
ปลายปีมีปริมาณเพิ่มขึ้น สำ�หรับอนาคตนำ�มัน ปาล์มของไทย
กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ว่าต้น ทุนการผลิตผลปาล์มสด
จะอยู่ที่ 3.38 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร โดยการให้โรงงานสกัดนำ�มัน ปาล์มรับซื้อผลผลิต
ปาล์มผลสด 4.20 บาทต่อกิโลกรัม และให้โรงกลั่นนำ�มันปาล์ม
โรงงานผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อนำ�มันปาล์มดิบทั่วไปรับซื้อ
น�ำ มันปาล์มดิบ จากโรงงานสกัดน�ำ มันปาล์ม ในราคาไม่ต�ำ กว่า กิโลกรัม
ละ 26.20 บาท อีกด้านหนึง่ ก็ถอื ว่าเป็นการช่วยผูบ้ ริโภคด้วย เพราะราคา

น�ำ มันปาล์มดิบดังกล่าวสามารถผลิตน�ำ มันปาล์มบริสทุ ธิบ์ รรจุขวดได้ไม่เกินราคาควบคุม
ที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนดไว้ 42 บาท/ขวด/ลิตร ซึ่งดูจะเป็นการบิดเบือนกลไกตลาด
และส่งผลให้ราคาปาล์มในประเทศสูงกว่าราคาในตลาดโลก โดยเฉพาะมาเลเซีย
ซึ่งเป็นผู้นำ�ตลาด และเมื่อพิจารณาราคานำ�มันปาล์มดิบ พบว่า เดือนมิถุนายน 2558
ราคาน�ำ มันปาล์มดิบของไทยอยูท่ ี่ 27.43 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะทีม่ าเลเซีย ประเทศ
ผูส้ ง่ ออกน�ำ มันปาล์ม อยูท่ ี่ 20.86 บาทต่อกิโลกรัม จะเห็นได้วา่ ราคาของไทยสูงกว่าถึง
6.57 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลทำ�ให้ในปีนี้ ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
ส่งออกไปยังตลาดโลก ไม่สามารถส่งออกได้ รวมถึงมีผลทำ�ให้ความต้องการใช้
นำ�มัน ปาล์มภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงด้วย เนื่องจากภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศที่ ใช้นำ�มันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบ เริ่มหันไปนำ�เข้าวัตถุดิบกึ่งสำ�เร็จรูป
มาจากต่างประเทศทดแทน และมีภาคอุตสาหกรรมบางส่วนเริม่ ส่งสัญญาณทีจ่ ะย้ายฐาน
การผลิตเพือ่ ลดต้นทุน การผลิตอีกด้วย เนือ่ งจากราคาน�ำ มันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า
ราคาในตลาดโลกค่อนข้างมาก ดังนั้นปาล์มนำ�มันไทยในปัจจุบันจึงเปรียบเสมือน
คนทีเ่ ดินอยูบ่ นเส้นลวด หากทรงตัวไม่ดพี อ อาจร่วงหล่นลงมาได้ และเพือ่ ให้อตุ สาหกรรม
นำ�มันปาล์มของไทยตลอดจนเกษตรกรสามารถเดินต่อไปได้ การปล่อยให้กลไกราคา
ดำ�เนินไปตามธรรมชาติอาจเป็นทางออกที่ดีกว่า เมื่อถึงช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
ราคาย่อมถูกลงตามกลไกตลาด จนกระทั่งเมื่อผลผลิตเริ่มน้อยลง ราคาจะปรับตัว
สูงขึ้นนั่นเอง

ข่าวสารเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

กลไกตลาด
ทางออก

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558“
http://www.dailynews.co.th/agriculture/338948
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ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำ�หรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable
Crops and Food Safety" ขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ ความปลอดภัยทางอาหาร สรีรวิทยาการสูญเสีย
การยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว การลดสารตกค้างในผัก และผลไม้ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวง

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเรือ่ ง การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชผักสวนครัวแนวเกษตร
อินทรีย์ ขึน้ เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักเบือ้ งต้น
ในด้านสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผัก นำ�ความรู้และแนวคิดที่ ได้รับ
ไปปรับไปปฏิบัติงานเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและลดความเสียหายได้ และ
ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจน
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการกับผลิตผลสด ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว : หน่วยงานร่วม
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้
(Postharvest Management for Flowers)" ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3
กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาของ
ดอกไม้กบั การจัดการหลัง การเก็บเกีย่ วดอกไม้ คุณภาพและมาตรฐาน
คุณภาพของดอกไม้ การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการใช้งาน
ดอกไม้ การลดอุณหภูมแิ ละการขนส่ง การเก็บรักษาดอกไม้ การจัดการ
ในโรงคัดบรรจุ และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวง

ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Postharvest Technology Innovation Center
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