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งานวิจัยเด่นประจำ�ฉบับ

การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลัง
แบบตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้า
Development of a Cassava Harvester for
Cutting Cassava Tuber from Rhizome

พยุงศักดิ์ จุลยุเสน1,2 คธา วาทกิจ1 จรูญศักดิ์ สมพงศ์1 และ วีรชัย อาจหาญ1,2

บทคัดย่อ

สามารถลำ�เลียงมันสำ�ปะหลังน�ำ หนักสูงสุดประมาณ
4.5 กิโลกรัม ชุดตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้า
ที่ พั ฒ นาจากใบมี ด คว้ า นรู แ บบฟั น เลื่ อ ยมี ค่ า
ความสูญเสียเนือ้ มันสำ�ปะหลังประมาณ 3.8 เปอร์เซ็นต์
เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลังถูกทดสอบในแปลง
มันสำ�ปะหลังที่เป็นดินทราย ความชื้นฐานแห้ง
9.0 เปอร์เซ็นต์ ผาลขุดสามารถขุดได้ลึกประมาณ
15 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าดัชนีความแข็งดินประมาณ
0.85 เมกกะปาสคาล เมื่อพิจารณาการทำ�งาน
ตัง้ แต่การขุดจนถึงการตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจาก
เหง้าพบว่า ประสิทธิภาพการทำ�งานรวม ความสูญเสีย
เนื่องจากลำ�เลียงไม่ได้ และความสูญเสียเนื่องจาก
ขุดไม่ได้ มีค่าประมาณ 38, 53 และ 9 เปอร์เซ็นต์
ตามลำ�ดับ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
เครื่ อ งเก็ บ เกี่ ย วมั น สำ � ปะหลั ง ให้ ส ามารถตั ด
หัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้า เครื่องเก็บเกี่ยว
มันสำ�ปะหลังประกอบด้วยชุดผาลขุด ชุดถอน
และลำ�เลียงและชุดตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้า
เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลังต่อพ่วงด้วยแขนพ่วง
แบบสามจุดของรถแทรกเตอร์ ชุดผาลขุดและชุดถอน
และลำ�เลียงถูกติดตัง้ ทางด้านขวาของรถแทรกเตอร์
เพือ่ ช่วยให้ผใู้ ช้งานสามารถปฏิบตั งิ านได้งา่ ย ส่วนชุดตัด
หัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้าถูกติดตั้งไว้ด้านหลัง
ของรถแทรกเตอร์ จากผลการทดสอบพบว่า ผาลขุด
รูปกรวยกลมเอียงที่มีมุมกรวยขนาด 23 องศา
เป็นผาลขุดที่เหมาะสมสำ�หรับการใช้งาน ชุดถอน
และลำ�เลียงมันสำ�ปะหลังที่ประกอบด้วยสายพาน คำ�สำ�คัญ : มันสำ�ปะหลัง, เครือ่ งเก็บเกีย่ วมันสำ�ปะหลัง,
ยางสองเส้นและถูกขับด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิค เหง้ามันสำ�ปะหลัง

มันสำ�ปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ
ของประเทศไทย โดยถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำ�คัญ
ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ การผลิต
เอทานอล และอุตสาหกรรมอื่นๆ มันสำ�ปะหลัง
สามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทยและ
สามารถเก็บเกีย่ วได้เกือบตลอดทัง้ ปีโดยเฉพาะตัง้ แต่
ช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม ประเทศไทย
มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำ�ปะหลังประมาณ 8.6 ล้านไร่
และเป็นผูส้ ง่ ออกมันสำ�ปะหลังเป็นอันดับหนึง่ ของโลก
(สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555)
(อ่านต่อหน้า 2)
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สำ�หรับ Postharvest Newsletter ฉบับส่งท้ายปี 2558 เรามีงานวิจัยเด่น
เรื่อง "การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลังแบบตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้า"
และมีงานวิจัยของศูนย์ฯ อีก 2 เรื่อง พร้อมทั้งมีบทความที่น่าสนใจเรื่อง "การเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดและปัญหาในการเก็บเกีย่ ว" โดย รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม และ นางสาววารี ศรีสอน
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มานำ�เสนอ
ช่วงใกล้สนิ้ ปีนี้ มีวนั หยุดยาวติดต่อกันหลายวัน หลายท่านเลือกเดินทางท่องเทีย่ ว
เพื่อพักผ่อน ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกท่านทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสา กลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุข
ความเจริญ มีสขุ ภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย คิดสิง่ ใดสมดังปรารถนา พบเจอแต่สงิ่ ดี ๆ
ตลอดทั้งปี ..สวัสดีปีใหม่ 2559
					
แล้วพบกันฉบับหน้าครับ ...
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มองเห็นต้นมันสำ�ปะหลังขณะเก็บเกี่ยวได้ง่ายกว่าเครื่องเก็บเกี่ยว
แบบที่ ชุ ด ผาลขุ ด ติ ด ตั้ ง อยู่ ท างด้ า นหลั ง ของรถแทรกเตอร์
ส่วนชุดตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้าจะถูกติดตั้งทางด้านหลัง
ของรถแทรกเตอร์ เพื่ อให้ ส ามารถเก็ บ เกี่ ย วมั น สำ � ปะหลั ง
ได้ ภ ายในขั้ น ตอนเดี ย ว ในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง จำ � เป็ น ต้ อ งมี
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งน้ อ ย 1 คน สำ � หรั บ ทำ � หน้ า ที่ ป้ อ น
ต้นมันสำ�ปะหลังให้เข้าไปยังชุดตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้า
และดึงลำ�ต้นมันให้เคลื่อนที่ผ่านช่องตรงกลางของชุดใบมีด

(ต่อจากหน้า 1)

ขัน้ ตอนการเก็บเกีย่ วมันสำ�ปะหลังประกอบด้วย การตัดต้น การขุด การรวบรวม
เป็นกอง การตัดแยกหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้า และการขนถ่ายออกจากแปลง
วิธีการเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลังของเกษตรกรไทยโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ 1) การเก็บเกี่ยว
ด้วยแรงงานคนทัง้ กระบวนการโดยใช้เครือ่ งมือแบบคานงัดหัวมันสำ�ปะหลังขึน้ มาจากดิน
และ 2) การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกับแรงงานคน เครื่องเก็บเกี่ยว
มันสำ�ปะหลังส่วนใหญ่จะมีหลักการทำ�งานคล้ายกับเครื่องมือเตรียมดิน (ชาญชัย, 2551;
เสรี, 2551; อนุชิต และคณะ, 2550) ในปัจจุบันวิธีการเก็บเกี่ยวแบบนี้ยังคงมีข้อจำ�กัด
ที่ต้องอาศัยแรงงานคนจำ�นวนมาก ในขั้นตอนของการตัดแยกหัวมันสำ�ปะหลังออกจาก
เหง้าและการขนย้ายมันสำ�ปะหลังทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวออกจากแปลง แนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลังจึงควรมุ่งเน้นไปที่การลดปริมาณแรงงาน
คนและระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนเหล่านี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีนักวิจัยหลายกลุ่มเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจากวิธีการขุดแบบเดิมมาเป็นวิธีการขุดและถอน
ทั้งลำ�ต้น เพื่อให้สะดวกต่อการจัดการหัวมันสำ�ปะหลัง (ประสาท, 2548; วิชา และ
คณะ, 2551) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลัง
ให้สามารถตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้า เพื่อลดการใช้แรงงานคนและความยุ่งยาก
ในการเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลัง

อุปกรณ์และวิธีการ

การออกแบบเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลัง
เครือ่ งเก็บเกีย่ วมันสำ�ปะหลังแบบตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้าประกอบด้วย
ชุดผาลขุด ชุดถอนและลำ�เลียง ชุดตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้า ดังแสดงใน Figure 1
ชุดผาลขุดประกอบด้วยผาลขุดแบบกรวยกลมเอียงและกลไกควบคุมความลึกของการขุด
ชุดถอนและลำ�เลียงมันสำ�ปะหลังสร้างจากสายพานยางสองเส้นที่หมุนเข้าหากันและ
ถูกขับด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิค และชุดตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้าถูกพัฒนาจาก
ใบมีดคว้านรูแบบฟันเลื่อย (hole saw) เครื่องเก็บเกี่ยวถูกต่อพ่วงแบบสามจุดกับ
ชุดหลัผาลขุ
ศูรถแทรกเตอร์
นยนวัตกรรมเทคโนโลยี
งการเก็บดเกีและชุ
่ยว ดถอนและลำ�เลียงถูกติดตัง้ ทางด้านขวาของรถแทรกเตอร์
ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมชุดผาลขุด ชุดถอนและลำ�เลียง รวมทั้งสามารถ
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Figure 1 A developed cassava harvester for cutting cassava
tuber from rhizome

การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลัง
การทดสอบประสิทธิภาพของเครือ่ งเก็บเกีย่ วมันสำ�ปะหลัง
ทำ�ในแปลงมันสำ�ปะหลังขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร โดยทีม่ ี
สภาพดินเป็นดินทราย ความชื้นฐานแห้ง 9 เปอร์เซ็นต์ ระยะห่าง
ระหว่างต้น 1 เมตร ความสูงของต้นมันสำ�ปะหลังถูกตัดให้เหลือ
ประมาณ 50 เซนติเมตร และดัชนีความแข็งของดินที่ระดับ
ความลึก 15 เซนติเมตร มีค่าประมาณ 0.85 เมกกะปาสคาล

- ประสิทธิภาพการทำ�งานรวม คือ ประสิทธิภาพของการทำ�งานตั้งแต่การขุด
จนถึงการตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้า สามารถคำ�นวณได้จากสมการต่อไปดังนี้
									
								
(1)
เมื่อ E คือ ประสิทธิภาพการทำ�งานรวม (เปอร์เซนต์), W1 คือ นำ�หนักมันสำ�ปะหลังที่ผ่าน
ชุดตัด (กิโลกรัม) และ W คือ นำ�หนักมันสำ�ปะหลังรวม (กิโลกรัม)
- ความสูญเสียเนือ่ งจากลำ�เลียงไม่ได้ สามารถคำ�นวณได้จากสมการต่อไปดังนี้
									
								
(2)
เมือ่ L1 คือ ความสูญเสียเนือ่ งจากลำ�เลียงไม่ได้ (เปอร์เซนต์), W2 คือ น�ำ หนักมันสำ�ปะหลัง
ที่ขุดได้แต่ลำ�เลียงไม่ได้ (กิโลกรัม)
- ความสูญเสียเนื่องจากขุดไม่ได้ สามารถคำ�นวณได้จากสมการต่อไปดังนี้ Figure 2 Cassava tuber and rhizome after cutting
									
								
(3)
เมื่อ L2คือ ความสูญเสียเนื่องจากขุดไม่ได้ (เปอร์เซนต์), W3 คือ นำ�หนักมันสำ�ปะหลังที่
ขุดไม่ได้ (กิโลกรัม)

ผลและวิจารณ์ผล

ผลการทดสอบเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลัง
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้าเบื้องต้น
พบว่า เมื่อกำ�หนดความเร็วรอบเครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์ไว้ที่ 1,500 รอบต่อนาที
จะได้ความเร็วรอบของเพลาอำ�นวยกำ�ลัง และความเร็วรอบของใบตัด เท่ากับ 540 และ
650 รอบต่อนาที ตามลำ�ดับ ชุดตัดสามารถตัดมันสำ�ปะหลังทีม่ นี �ำ หนักเฉลีย่ 1.2 กิโลกรัม
ต่อต้น ได้ประมาณ 4 ต้นต่อนาที ความสูญเสียเนื้อมันสำ�ปะหลังมีค่าประมาณ
3.8 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงใน Table 1 หัวมันสำ�ปะหลังที่ได้ผ่านชุดตัดจะประกอบด้วย
หัวมันสำ�ปะหลังที่สมบูรณ์ หัวมันสำ�ปะหลังที่มีเหง้า และหัวมันสำ�ปะหลังที่ถูกใบมีดตัด
ดังแสดงใน Figure 2
การทดสอบเครือ่ งเก็บเกีย่ วมันสำ�ปะหลังในแปลงเกษตรกรทำ�ได้เพียงครัง้ เดียว
เพราะเกิดความเสียหายกับชุดกลไกควบคุมความลึกของผาลขุด จากผลการทดสอบ
พบว่า เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลังสามารถขุดได้ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ความเร็ว
ในการทำ�งานเท่ากับ 0.05 เมตรต่อวินาที ดังแสดงใน Figure 3 เมื่อพิจารณาการทำ�งาน
ตั้งแต่การขุดจนถึงการตัดหัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้าพบว่า ประสิทธิภาพการทำ�งาน
รวม ความสูญเสียเนือ่ งจากลำ�เลียงไม่ได้ และความสูญเสียเนือ่ งจากขุดไม่ได้มคี า่ ประมาณ
38, 53 และ 9 เปอร์เซ็นต์ ตามลำ�ดับ จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า การทำ�งานของ
ชุดผาลขุดและชุดถอนและลำ�เลียงมันสำ�ปะหลังยังไม่สอดคล้องกัน ทำ�ให้ประสิทธิภาพ
การทำ�งานรวมค่อนข้างตำ� และความแข็งแรงของชุดกลไกควบคุมความลึกของการขุด
ยังไม่เพียงพอต่อการทำ�งาน ต้องมีการออกแบบและปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้น
Table 1 Performance evaluation in cutting cassava tuber from
rhizome
Number of
Weight of
cassava plants cassava tuber (kg)
10

12.1±0.31

Weight of cassava
tuber remaining on
rhizome (kg)
0.5±0.15

Cutting time
(s)

Loss
(%)

163±20.2

3.8±1.21

Figure 3 Cassava harvesting using the developed harvester

เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลังสามารถขุดได้ลึกเพียง
15 เซนติเมตร ในขณะที่หัวมันสำ�ปะหลังอยู่ลึกในดินประมาณ
25 เซนติเมตร หากขุดลึกกว่านี้จะทำ�ให้การบังคับรถแทรกเตอร์
ทำ�ได้ยากเพราะรถแทรกเตอร์พยายามจะหมุนรอบผาลขุด นอกจากนี้
ในขณะทำ�การขุดผาลขุดมักจะดันหัวมันสำ�ปะหลังออกจากชุดถอน
และลำ�เลียง คนขับรถแทรกเตอร์ต้องพยายามหักเลี้ยวเพื่อให้
ต้นมันสำ�ปะหลังอยู่ ในแนวการทำ�งานของชุดถอนและลำ�เลียง
ทำ�ให้ความเร็วในการทำ�งานมีค่าค่อนข้างตำ�

สรุป

เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลังต้นแบบสามารถตัดแยก
หัวมันสำ�ปะหลังออกจากเหง้าได้เป็นอย่างดี แต่การทำ�งานของ
ชุดผาลขุดและชุดถอนและลำ�เลียงมันสำ�ปะหลังยังไม่สอดคล้องกัน
จึงทำ�ให้ประสิทธิภาพการทำ�งานรวมค่อนข้างต่ำ�

คำ�ขอบคุณ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ
นวัตกรรมประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
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การเก็บรักษามะพร้าวควั่นที่อุณหภูมิต่ำ� (2-4 ํC) มักมีกลิ่นผิดปกติเกิดขึ้น
หลังจากเก็บรักษาได้ประมาณ 2 สัปดาห์ การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ชนิดของสารประกอบที่ให้กลิน่ ผิดปกติและผลของเอ็นไซม์ทยี่ อ่ ยสลายไขมันต่อการเกิดกลิน่
ผิดปกติในผลมะพร้าว จึงทดลองเก็บรักษาผลมะพร้าวไม่ปอกเปลือกและผลทีป่ อกเปลือก
แล้วห่อหุ้มพลาสติก PVC ที่ 25 และ 4 ํC เป็นเวลา 4 สัปดาห์และตรวจวัดสารประกอบ
ที่ ให้กลิ่นในเนื้อและนำ�มะพร้าวทุกสัปดาห์ด้วยเครื่อง GC-MS พบว่าในเนื้อมะพร้าว
เมื่อเริ่มต้นการเก็บรักษามีสารประกอบที่ให้กลิ่น 42 ชนิด ในจำ�นวนนั้นมีสารประกอบ
ที่มีปริมาณมากได้แก่ limonene, octanoic acid, ethyl ester และ dodecane ส่วนใน
นำ�มะพร้าวพบสารประกอบที่ให้กลิ่นจำ�นวน 15 ชนิด และสารประกอบที่มีปริมาณมาก
คือ dodecane และ tetradecane สารประกอบในเนือ้ มะพร้าวทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้ สอดคล้อง
กับกลิน่ ผิดปกติคอื nonanal ส่วนในน�ำ คือ octanal และ nonanal ในระหว่างการเก็บรักษา
มีกิจกรรมของเอ็นไซม์ lypoxygenase มากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนเนื้อมะพร้าวของผล
มะพร้าวที่เก็บรักษาที่ 4 ํC เป็นเวลา 2 สัปดาห์มีกิจกรรมของเอ็นไซม์มากกว่าที่ 25 ํC
ประมาณ 30 - 50% ขณะที่ ในนำ�มีปริมาณและการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยและ
ไม่แตกต่างกันในทั้ง 2 อุณหภูมิ ส่วนกิจกรรมของเอนไซม์ lipase ในเนื้อมะพร้าว
ค่อนข้างคงที่ระหว่างการเก็บรักษา ขณะที่ในนำ�มะพร้าวมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
คำ�สำ�คัญ: การเก็บรักษา, กลิ่นผิดปกติ, เอนไซม์
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การประเมินการสูญเสียของผลลำ�ไยสดในแต่ละขั้นตอน
หลังการเก็บเกีย่ ว ตัง้ แต่การเก็บเกีย่ ว การขนส่ง ตลาดค้าส่ง (ตลาดไท)
และตลาดค้าปลีก (ตลาดมหานาค) พบว่า ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
มีการสูญเสียจากการร่วงหล่นและการเกิดโรคของผลลำ�ไยระหว่าง
การเก็บเกี่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.12 และ 10.95 ตามลำ�ดับ
ในขัน้ ตอนการรวบรวมผลิตผล พบการสูญเสียจากผลแตกและแผลสด
ร้อยละ 6.80 และ 6.00 ตามลำ�ดับ ในขณะที่ในขั้นตอนการขนส่ง
พบการสูญเสียมากที่สุดจากผลแตก ร้อยละ 10.7 ส่วนขั้นตอน
การค้าส่ง (ตลาดไท) พบการสูญเสียมากที่สุดจากอาการผลเปียก
คิดเป็นร้อยละ 3.48 และในขั้นตอนการค้าปลีกที่ตลาดมหานาค
พบการสูญเสียมากทีส่ ดุ จากอาการผลนิม่ และอาการผลเป็นสีน�ำ ตาล
ดำ�สาเหตุเนื่องจากการสูญเสียนำ�ในช่วงการวางจำ�หน่าย ร้อยละ
21.55 และ 24.55 ตามลำ�ดับ
คำ�สำ�คัญ : การประเมินการสูญเสีย, ลำ�ไยพันธุ์ดอ,
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
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สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ 10400
3
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
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นานานสาระ

การเก็บเกี่ยวข้าวโพด
และปัญหาในการเก็บเกี่ยว
I รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม นางสาววารี ศรีสอน
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชไร่ที่มีความสำ�คัญทาง ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด เนื่องจากใช้คนเป็นหลักในการหักปลิดเก็บข้าวโพดทีละฝัก

ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารสัตว์ โดยประเทศไทยสามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ได้ประมาณปีละ 5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 4 หมื่นล้านบาท
แต่ปริมาณที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น
ของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว จึงต้องนำ�เข้าข้าวโพดเลีย้ งสัตว์จากต่างประเทศประมาณปีละ
700-800 ล้านบาท (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)
ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องเร่งรัดเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ ซึ่งปัญหาในการผลิตข้าวโพด
ของประเทศไทยส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากต้ น ทุ น ค่ า แรงที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
โดยเฉพาะในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดของเกษตรกรสามารถจำ�แนก
ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน (ภาพที่ 1) ซึ่งมีทั้ง
แบบเก็บฝักที่ยังไม่ปอกเปลือก คือการหักฝักข้าวโพดออกจากต้น
โดยไม่ปอกเปลือก และเก็บฝักแบบปอกเปลือกโดยจะใช้ไม้ปลายแหลม
กรีดปอกเปลือกออก แล้วหักฝักข้าวโพดโยนกองรวมกันไว้บนพืน้ ดิน
ในเข่งหรือกระสอบ ซึ่งการเก็บฝักแบบไม่ปอกเปลือกมีค่าใช้จ่าย
โดยประมาณ 800 - 1,000 บาท/ไร่ ส่วนการเก็บฝักแบบ
ปอกเปลือกมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,000-1,500 บาท/ไร่ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่สภาพพื้นที่และผลผลิต ซึ่งค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าแรงงาน
ปลิดฝัก และค่าขนย้ายออกจากแปลงซึ่งมีทั้งการขนย้ายโดยใช้
รถบรรทุกและแรงงานคน ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีค่ามากกว่า 1 ใน 3

(ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2556)
ภาพที่ 1 การเก็บเกี่ยวข้าวโพดโดยใช้แรงงานคน

และการขนย้ายรวบรวมเพือ่ เก็บรักษาหรือจำ�หน่ายในรูปของฝักข้าวโพด จึงต้องใช้แรงงาน
จำ�นวนมากและเสียเวลาค่อนข้างสูง นอกจากนีเ้ กษตรกรบางรายจะเก็บรักษาฝักข้าวโพด
ไว้รอราคาที่สูงขึ้นแล้วจึงนำ�ออกจำ�หน่ายทั้งฝัก บางรายจะกะเทาะด้วยเครื่องกะเทาะ
ข้าวโพดแล้วจำ�หน่ายในรูปของเมล็ดข้าวโพด
2. การเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องปลิดฝักข้าวโพด (ภาพที่ 2) แบ่งออกเป็น
2 แบบ คือ เครื่องปลิดฝักข้าวโพด และเครื่องปลิดและปอกเปลือกหุ้มฝักข้าวโพด
โดยเครื่องปลิดฝักข้าวโพดทั้ง 2 แบบ ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ และเครื่องปลิดและ
รูดเปลือกหุ้มฝักข้าวโพด มีกลไกเหมือนกันกับเครื่องปลิดฝักข้าวโพด แต่จะมีชุดลำ�เลียง
และชุดรูดเปลือกโดยเครื่องนี้จะติดพ่วงด้านข้างของรถแทรกเตอร์ หลังจากนั้นจึงค่อย
รวบรวมฝักเพื่อเก็บรักษาหรือจำ�หน่าย และมีรูปแบบหลังการเก็บรักษาเช่นเดียวกับ
การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน

(ที่มา: วิชา หมั่นทำ�การ, มปป.)
ภาพที่ 2 เครื่องปลิดฝักข้าวโพด
3. การเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด (ภาพที่ 3) ซึ่งมีบริษัทผลิตเครื่องเกี่ยว
นวดข้าวในไทยดัดแปลงเครื่องเกี่ยวนวดข้าวให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งข้าวและข้าวโพด
โดยเครื่องจะมีขนาดใหญ่ มีสมรรถนะในการทำ�งานดี และมีความรวดเร็ว เนื่องจาก
เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด ประกอบด้วยชุดเก็บเกี่ยว ชุดกะเทาะข้าวโพด และชุดคัดแยก
และทำ�ความสะอาด ทำ�งานได้เบ็ดเสร็จในเครื่องเดียว เหมาะสำ�หรับพื้นที่ราบขนาดใหญ่
นิยมใช้ในเขตภาคกลางของประเทศ เช่น นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี เมื่อเก็บเกี่ยว
ได้เมล็ดข้าวโพดแล้วจะต้องขนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อนำ�ไปจำ�หน่ายโดยทันที
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นานาสาระ
ที่มา: เกษตรพัฒนา, (มปป.)
ภาพที่ 3 เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด

2. ปัญหาจากการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องปลิดฝักข้าวโพด
การใช้เครื่องปลิดฝักข้าวโพดได้มีส่วนเข้าช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งในบางพื้นที่ต้องการ
เก็บรักษาฝักข้าวโพดไว้เพื่อรอราคา แต่การใช้งานยังมีในวงจำ�กัด
ทั้งนี้เนื่องจากในบางพื้น ที่ต้องการได้เครื่องที่สามารถทำ�งาน
เบ็ดเสร็จได้ในครัง้ เดียว คือเก็บเกีย่ วและได้ขา้ วโพดออกมาเป็นเมล็ด
โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง แต่เครือ่ งในลักษณะนีเ้ ป็นเพียงเก็บเกีย่ ว
ฝักข้าวโพดเท่านั้น และในการใช้งานของเครื่องแบบนี้ยังมีข้อจำ�กัด
ในเรื่องรูปแบบของการเก็บเกี่ยวที่จะเข้าเก็บฝักบริเวณขอบแปลง
ที่ค่อนข้างลำ�บาก เพราะต้องถูกลากจูงด้วยแทรกเตอร์

ขัน้ ตอนการเก็บเกีย่ วข้าวโพดโดยทัว่ ไปทัง้ 3 ลักษณะ สามารถสรุปได้ดงั แสดงใน 3. ปัญหาจากการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด
เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดเป็นเครื่องที่มีส่วนประกอบ
ภาพที่ 4
ของชุดปลิดและลำ�เลียงฝัก ชุดกะเทาะ และชุดคัดแยกและ
ทำ�ความสะอาด ทำ�งานได้เบ็ดเสร็จในเครื่องเดียว ดังนัน้ จึงสามารถ
ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แต่ข้อจำ�กัดของเครื่อง
แบบนี้ คือมีขนาดใหญ่ ราคาแพง และการทำ�งานเหมาะกับพืน้ ทีร่ าบ
ขนาดใหญ่ แต่พนื้ ทีเ่ ชิงเขาทีม่ กี ารปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์จ�ำ นวนมาก
อาจจะไม่เหมาะสม นอกจากนี้การขับเคลื่อนด้วยตัวเองใช้ช่วงล่าง
โดยเฉพาะโซ่และใบแทรคในการขับบนพื้นดิน ที่แห้งและมีหิน
หรือกรวดอาจจะทำ�ให้โซ่และใบแทรคเกิดการสึกหรออย่างรวดเร็ว
รวมทัง้ การเคลือ่ นย้ายเครือ่ งทีม่ ขี นาดใหญ่ตอ้ งใช้รถบรรทุกเครือ่ งจักร
ขนาดใหญ่ ในการขนย้าย ทำ�ให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และเมื่อ
เก็บเกีย่ วได้เมล็ดข้าวโพดแล้วต้องจำ�หน่ายโดยทันที เพราะเกษตรกร
ไม่นิยมเก็บรักษาเมล็ดข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด
เพราะเมล็ดยังมีความชืน้ สูงขณะเก็บเกีย่ ว รวมทัง้ การบรรจุในภาชนะ
หรื อ รถบรรทุ ก ในระหว่ า งเก็ บ เกี่ ย วและรอการขนย้ า ย
จึงเกิดการหายใจซึ่งส่งผลให้เมล็ดคายนำ�และความร้อนออกมา
ซึง่ มีผลให้เมล็ดเสือ่ มคุณภาพอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้เกษตรกรต้องนำ�เมล็ด
มาตากแดดถ้าต้องการเก็บรักษาเมล็ด ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและ
เวลาดำ�เนินการเพิ่มมากขึ้น
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวข้าวโพด
ปัญหาในการเก็บเกี่ยวข้าวโพด
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดในประเทศไทย มีทั้งการใช้แรงงานคนและเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บเกีย่ วข้าวโพดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในการทดสอบและ/หรือการใช้งานจริง
ยังเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไข ซึ่งสามารถสรุปปัญหาที่เกิดจากการเก็บเกี่ยว ได้ดังนี้
1. ปัญหาจากการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน
การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนนอกจากปัญหาในการขาดแคลนแรงงานแล้ว
ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายสำ�หรับการจ้างแรงงานค่อนข้างสูง เนื่องจากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ�
และค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วการเก็บเกี่ยวข้าวโพดโดยใช้แรงงานคน
เป็นการเก็บฝักเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มกี ารกะเทาะเมล็ด ต้องนำ�ฝักข้าวโพดมากะเทาะเมล็ด
อีศูนกยครั
้ง ซึ่งเป็นการทำ�งานหลายขั้นตอน ไม่เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว รวมทั้งต้องดูแลรักษา
นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดในระหว่างรอการกะเทาะไม่ให้เสือ่ มคุณภาพและ/หรือถูกสัตว์และแมลงเข้าทำ�ลาย
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บทสรุป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญของไทย
ที่มีการผลิตหลายขั้นตอน การเก็บเกี่ยวเป็นขั้นตอนที่สำ�คัญ
ที่มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน การเก็บเกี่ยว
ด้วยเครื่องปลิดฝักข้าวโพด และการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด
ข้าวโพด
สำ�หรับการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนมีปัญหาในด้าน
การขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างสูง ส่วน
การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องปลิดฝักข้าวโพดมีข้อจำ�กัดด้านที่ต้องใช้
แทรกเตอร์ในการลากจูงซึ่งจะค่อนข้างลำ�บากในการเก็บเกี่ยว
ขอบแปลงและการทำ�งานที่ไม่เบ็ดเสร็จในครัง้ เดียว ส่วนการเก็บเกีย่ ว
ด้วยเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดมีข้อจำ�กัดในเรื่องการขนย้ายเครื่อง
ทีม่ ขี นาดใหญ่ และการสึกหรอของช่วงล่างทีม่ คี อ่ นข้างสูง และเมล็ด
ที่เก็บเกี่ยวได้มีความชื้นค่อนข้างสูง
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มะเขือเทศสีม่วง...เก็บนาน

โดยทั่วไป ผลมะเขือเทศเกือบทั้งหมดมีสีเหลือง ส้ม แดง
เนื่องจากมีการสะสมสารสีแคโรทีนและไลโคพีนมากโดยเฉพาะ
ที่ผิวผลมะเขือเทศพันธุ์ทั่ว ๆ ไปไม่มีสีนำ�เงินหรือม่วงเลย เพราะ
ไม่มีการผลิตและสะสมสารสีนำ�เงินหรือแอนโทไซยานินในผล
แต่เมือ่ ไม่นานมานีท้ งั้ เทคนิคการปรับปรุงพันธุแ์ บบปกติ (conventional
breeding) หรือการตัดต่อพันธุ์กรรม (genetic engineering)
ให้ผลิตสารแอนโทไซยานินได้ ซึ่งการสะสมสารแอนโทไซยานิน
ในมะเขื อ เทศสี ม่ ว งนี้ เ ป็ น สาเหตุ สำ � คั ญ ที่ ทำ �ให้ ม ะเขื อ เทศนี้
Anthocyanins reduce susceptibility to Botrytus cinerea
มีความต้านทานต่อโรคเน่าจากเชื้อ Botrytis cinerea ได้ดี และ
รูปเปรียบเทียบการเสื่อมสภาพของมะเขือเทศสีแดงและสีม่วง (Zhang และคณะ, 2013)
ทำ�ให้มอี ายุการวางจำ�หน่าย/การเก็บรักษายาวนานกว่ามะเขือเทศสีแดง
ถึงเกือบ 2 เท่า นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของการต้านทานอนุมูลอิสระ เอกสารอ้างอิง
ในมะเขือเทศสีมว่ งส่งผลให้การสุกงอมของมะเขือเทศเป็นไปอย่างช้าๆ Zhang Y., Butelli E., De Stefano R., Schoonbeek H.J., Magusin A.,
Pagliarani C., Wellner N., Hill L., Orzaez D., Granell A., Jones
หวังว่าอีกไม่นานมะเขือเทศทีป่ รับปรุงพันธุต์ ามธรรมชาติ
J.D., Martin C. 2013. Anthocyanins double the shelf life
จะมีการวางจำ�หน่ายอย่างแพร่หลาย และราคาไม่แพงมาก เพือ่ เป็น
of tomatoes by delaying overripening and reducing susceptibility
ทางเลือกของผูบ้ ริโภค แต่..เอ..แล้วรสชาติและเนือ้ สัมผัสจะแตกต่าง
to gray mold. Current Biologu. 23(12):1094-1100.
กันไหมหนอ!!!
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ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว : หน่วยงานร่วม สถาบันวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำ�นักงานเกษตร
อำ�เภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเรื่อง "การผลิตผักอินทรีย์สู่ระบบมาตรฐานและการขยายโอกาสทางการค้า" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
ณ อำ�เภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมประมาณ 80 คน

ÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹ 2559
Happy New Year
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ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรม เรื่อง "การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว,มะม่วง
ให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก" ขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2558 โดยมี
กลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิตมะม่วงนอกฤดู ม.9 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เข้ารับการอบรม
ประมาณ 50 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักเบื้องต้นในด้านสรีรวิทยา
และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วพืชสวน ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมนำ�ความรูแ้ ละแนวคิด
ที่ ได้รับไปปรับใช้ในทางการค้า และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ตลอดจน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Postharvest Technology Innovation Center

ผูอำนวยการศูนยฯ : รองศาสตราจารย ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
คณะบรรณาธิการ : ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท ดร.ธนะชัย พันธเกษมสุข ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ชนสุต นางจุฑานันท ไชยเรืองศรี
ผูชวยบรรณาธิการ : นายบัณฑิต ชุมภูลัย นางปุณิกา จินดาสุน นางสาวปยภรณ จันจรมานิตย นางละอองดาว วานิชสุขสมบัติ ฝายจัดพิมพ : นางสาวจิระภา มหาวัน
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