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ผลของความร้อนและกรดออกซาลิก
ต่อการชะลออาการไส้สีน้ำ�ตาล
ของสับปะรดพันธุ์ "ตราดสีทอง"

Effect of Hot Water Treatment and Oxalic Acid on Delaying
Internal Browning of Pineapple Fruits cv. ‘Trad Sri Thong’
พฤกษ์ ชูสังข์ 1 และมัณฑนา บัวหนอง1,2

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของความร้อนและกรด
ออกซาลิกต่อการเกิดอาการไส้สนี �้ำ ตาลของสับปะรด
พันธุ์ ’ตราดสีทอง’ โดยนำ�ผลสับปะรดที่เก็บเกี่ยว
ในระยะผิวขึ้นสีเหลืองประมาณ 2 แถว) มาจุ่มใน
น้ำ�ประปา (ชุดควบคุม), น้ำ�ร้อนอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส, กรดออกซาลิกความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์
เป็นเวลา 10 นาที และน้ำ�ร้อนอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้วจึงจุ่มในกรด
ออกซาลิกความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ อีก 10 นาที
หลังจากนั้น นำ�ผลสับปะรดมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน แล้วย้ายมา
เก็บรักษาทีอ่ ณุ หภูมิ 21 องศาเซลเซียส อีก 7 วัน พบว่า
ผลสับปะรดทุกชุดการทดลองสูญเสียน้ำ�หนักสด
และมีคะแนนการเกิดไส้สนี �้ำ ตาลบริเวณใกล้แกนผล

เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
โดยผลสับปะรดที่จุ่มในน้ำ�ประปา (ชุดควบคุม)
และผลที่ จุ่ ม ในน้ำ � ร้ อ นร่ ว มกั บ กรดออกซาลิ ก
มีคะแนนการเกิดไส้สนี �้ำ ตาลเพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ดุ ในวันที่ 7
ของการเก็บรักษา แต่การจุ่มน้ำ�ร้อนสามารถชะลอ
อาการไส้สนี �้ำ ตาลและมีการรัว่ ไหลของประจุต�่ำ ทีส่ ดุ
อย่างมีนัยสำ�คัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลสับปะรดในชุดการทดลองอื่นๆ นอกจากนั้น
ยังพบว่า ผลที่จุ่มในน้ำ�ร้อนมีกิจกรรมของเอนไซม์
ไลพอกซีจเี นสและปริมาณมาลอนไดแอลดีไฮด์ต�่ำ ทีส่ ดุ
ในวันที่ 3 และ 7 ของการเก็บรักษา เมือ่ เปรียบเทียบ
กับสับปะรดที่จุ่มน้ำ�ประปา (ชุดควบคุม) และผล
ที่จุ่มน้ำ�ร้อนร่วมกับกรดออกซาลิกซึ่งมีกิจกรรม
ของเอนไซม์ ไลพอกซีจีเนสและปริมาณมาลอน
ไดแอลดีไฮด์สูงที่สุด
คำ�สำ�คัญ: กรดออกซาลิก, ความร้อน, สับปะรด

คำ�นำ�

สับปะรดเป็นผลไม้สง่ ออกซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการ
ของหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และญีป่ นุ่
เป็นต้น (สาํ นักบริหารการค้าสินค้าทัว่ ไป กลุม่ สินค้า
เกษตร, 2554) แต่พบว่าผลสับปะรดที่เก็บรักษา
และขนส่งภายใต้อุณหภูมิต่ำ�เป็นระยะเวลานาน
มักเกิดอาการสะท้านหนาว (chilling injury) ซึ่ง
มีลักษณะอาการไส้สีน้ำ�ตาล (internal browing)  
บริเวณเนื้อเยื่อใกล้แกนผล และมีอาการรุนแรงขึ้น
พร้อมกับอาการฉ่ำ�น้ำ�  (Pusittigul et al., 2012)
กลไกในการเกิดความผิดปกติอาจมีสาเหตุจาก
เยื่อหุ้มเซลล์ไม่สามารถควบคุมการผ่านเข้าออก
ของสาร ทำ�ให้สารประกอบฟีนอลรัว่ ไหลออกจากเซลล์
แล้วทำ�ปฎิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ ร่วมกับออกซิเจนเป็นควิโนน
และเกิดสารสีน�้ำ ตาล นอกจากนีอ้ าการสะท้านหนาว
ยังส่งผลให้เกิดการสะสมของอนุมูลอิสระสูงและ
ก่อให้เกิดปฏิกริ ยิ าลิพดิ ออกซิเดชัน (lipid peroxidation)
ทำ�ให้เยือ่ หุม้ เซลล์เสือ่ มสภาพ (กรกช, 2553) การยับยัง้
การเกิดไส้สนี �้ำ ตาลในผลสับปะรดหลังการเก็บเกีย่ ว
สามารถทำ�ได้หลายวิธี เช่น การใช้สารเคลือบผิว
(อ่านต่อหน้า 2)
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สาร...
จากบรรณาธิการ
สวัสดีครับ

ขอต้อนรับผู้อ่านทุกท่านเข้าสู่ปีที่ 15 ของ Postharvest Newsletter ครับ
โดยปีนี้เราได้มีการออกแบบและปรับปรุงรูปแบบการนำ�เสนอใหม่ เพื่อให้มีความสวยงาม
และทันสมัยมากขึน้ ด้วย แต่เนือ้ หาภายในยังคงคุณภาพเหมือนเดิม เริม่ ด้วยเรือ่ งเต็มงานวิจยั
เรื่อง ผลของความร้อนและกรดออกซาลิกต่อการชะลออาการไส้สีน้ำ�ตาลของสับปะรด
พันธุ์ ‘ตราดสีทอง’ และมีงานวิจยั ของศูนย์ฯ อีก 2 เรือ่ ง นอกจากนัน้ ในส่วนของนานาสาระ
เรามีบทความเรื่อง "การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลฟักทองญี่ปุ่น" ครับ
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน  "ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วแห่งชาติ
ครั้งที่ 14" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์
จังหวัดเชียงราย โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมทัง้
ส่งผลงานวิชาการได้ที่ http://npht14.phtnet.org/ ครับ    
แล้วพบกันฉบับหน้าครับ ...
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(ต่อจากหน้า 1)

การใช้ความร้อน และการใช้สารเคมี โดยวิธีการจุ่มในน้ำ�ร้อนสามารถชักนำ�ให้พืชทนต่อ
สภาวะเครียด กระตุ้นให้พืชสังเคราะห์และเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ
การกำ�จัดสารอนุมูลอิสระ Weerahewa and Adikaram (2005) รายงานว่าการจุ่ม
ผลสับปะรดในน้�ำ ร้อนทีอ่ ณุ หภูมิ 38 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาทีและเก็บรักษาทีอ่ ณุ หภูมิ
10 องศาเซลเซียส สามารถลดอาการไส้สีน้ำ�ตาลที่บริเวณแกนผลได้ดีที่สุด อีกทั้ง
ยังสามารถชะลอการสุกและการสูญเสียน้�ำ ได้อกี ด้วย และการจุม่ ผลสับปะรดพันธุต์ ราดสีทอง
ในน้�ำ ร้อนอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที แล้วเก็บรักษาทีอ่ ณุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส
สามารถชะลออาการไส้สนี �้ำ ตาลได้ถงึ 21 วัน โดยพบอาการไส้สนี �้ำ ตาลบริเวณเนือ้ ใกล้แกนผล
เพียง 51-75% (อภิรดีและผ่องเพ็ญ, 2555) นอกจากนั้นการใช้กรดออกซาลิกยังสามารถ
ยับยัง้ การเกิดสีน้ำ�ตาลและชักนำ�ให้พชื มีความต้านทานต่อสภาพเครียดได้เช่นกัน โดยมีผล
ไปชะลอปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของสารประกอบฟีนอลทีเ่ ร่งด้วยเอนไซม์พอลิฟนี อลออกซิเดส
(polyphenoloxidase) และกระตุน้ ปฏิกริ ยิ าเพอร์ออกซิเดชันทีเ่ ร่งด้วยเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส
(peroxidase) Saengnil et al. (2006) รายงานว่า การจุม่ ผลลิน้ จีพ่ นั ธุฮ์ งฮวยในกรดออกซาลิก
ทีค่ วามเข้มข้น 10 % เป็นเวลา 15 นาทีและเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง สามารถยับยัง้ การเกิด
สีน้ำ�ตาลที่ผิวเปลือกและยืดอายุการเก็บรักษาได้นานที่สุด อีกทั้งยังชะลอกิจกรรมของ
เอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสและเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสได้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษา
ผลของความร้อนและกรดออกซาลิกเพือ่ ชะลอการเกิดอาการไส้สนี �้ำ ตาลของสับปะรดพันธุ์
’ตราดสีทอง’ ที่เก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำ�

วิธีการทดลอง

2

ทำ�การเก็บเกี่ยวผลสับปะรดพันธุ์ ‘ตราดสีทอง’ ที่ระยะผิวมีสีเหลืองประมาณ
2 แถว จากแปลงปลูกของเกษตรกรในจังหวัดตราด ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2558
แล้วขนส่งมายังห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ คัดเลือกเอาเฉพาะผลที่มีความบริบูรณ์ขนาดที่ไม่เท่ากัน
และผลที่ปรากฏโรคหรือแมลงเข้าทำ�ลายคัดออกไป จากนั้นทำ�ความสะอาดเพื่อกำ�จัด
สิ่งปลอมปนที่ติดมากับผลสับปะรดออก แล้วล้างด้วยสารละลายคลอร๊อกซ์ความเข้มข้น
200
วางผึห่งลัให้
ผลแห้
ศูนยนวัตppm
กรรมเทคโนโลยี
งการเก็
บเกี่ยงว ประมาณ 20 นาที นำ�มาจุ่มในน้ำ�ประปาเป็นเวลา 10 นาที
หรือจุ่มในน้ำ�ร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที หรือ จุ่มในสารละลาย
กรดออกซาลิกที่ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 10 นาที และจุ่มในน้ำ�ร้อนอุณหภูมิ
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50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาทีกอ่ น แล้วจึงย้ายไปจุม่ ในสารละลาย
กรดออกซาลิกความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 10 นาที
ผึ่งให้ผิวนอกแห้งและนำ�ไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 14 วัน ความชื้นสัมพัทธ์ 90 - 95 เปอร์เซ็นต์ จากนั้น
จึงย้ายไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
90 - 95 เปอร์เซ็นต์ จนถึงวันที่ 21 ของการเก็บรักษา โดยแต่ละ
ชุดการทดลองมี 4 ซ้ำ� วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely
randomized design) วิเคราะห์และบันทึกผลการทดลองวันที่ 0,
3, 7, 14 และ 21 ของการเก็บรักษา

ผลและวิจารณ์ผล

ผลสับปะรดในทุกชุดการทดลองแสดงอาการไส้สีน้ำ�ตาล
ในวันที่ 14 ของการเก็บรักษา โดยผลสับปะรดที่จุ่มในน้ำ�ร้อน
มีความรุนแรงของอาการไส้สนี �้ำ ตาลน้อยทีส่ ดุ รองลงมาคือ ผลทีจ่ มุ่
ในสารละลายกรดออกซาลิก ในขณะที่ผลที่จุ่มในน้ำ�ประปาและ
ผลทีจ่ มุ่ ในน้�ำ ร้อนร่วมกับกรดออกซาลิก พบความรุนแรงของอาการ
ไส้สีน้ำ�ตาลไม่แตกต่างกัน และในวันที่ 21 ของการเก็บรักษา
ผลสับประรดทีจ่ มุ่ ในน้�ำ ประปามีความรุนแรงของอาการไส้สนี �้ำ ตาล
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอื่น ๆ (Figure 1 and 2)
สอดคล้องกับรายงานของ Fallik (2004) ที่พบว่าการจุ่มน้ำ�ร้อน
ชักนำ�ให้พืชทนต่ออาการสะท้านหนาวและมีการสะสม heat shock
protein ได้ การเปลีย่ นแปลงน้�ำ หนักสดของผลสับปะรดทุกชุดการทดลอง
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตลอดการเก็บรักษาโดยชนิดของสารที่ ใช้จุ่ม
ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำ�หนักสด (Figure 3A) การรั่วไหล
ของประจุเป็นดัชนีวัดการเสื่อมสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ พบว่า
ผลสับประรดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียสมีการรั่วไหล
ของประจุเพิม่ ขึน้ ในวันที่ 3 -7 ของการเก็บรักษาและมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติยิ่ง (P<0.01) ผลที่จุ่มในน้ำ�ประปา
มีการรั่วไหลของประจุมากที่สุด รองลงมาคือ ผลที่จุ่มในน้ำ�ร้อน
ผลที่จุ่มในสารละลายกรดออกซาลิก และผลที่จุ่มน้ำ�ร้อนร่วมกับ
สารละลายกรดออกซาลิก ตามลำ�ดับ (Figure 3B) นอกจากนั้น
ความรุนแรงของอาการไส้สีน้ำ�ตาลยังสัมพันธ์กับการเสื่อมสภาพ
ของเยือ่ หุม้ เซลล์ โดยเฉพาะในผลสับปะรดพันธุต์ ราดสีทองซึง่ มีเนือ้ เยือ่
อ่อนแอกว่าพันธุอ์ นื่ (กชกร, 2553) โดยเมือ่ พืชเข้าสูร่ ะยะเสือ่ มสภาพ
จะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นภายในเซลล์ อนุมูลอิสระเหล่านี้จะทำ�ลาย
เยือ่ หุม้ เซลล์โดยกระบวนการลิพดิ เพอร์ออกซิเดชัน (lipid peroxidation)
และมีเอนไซม์ลิพิดเพอร์ออกซิเดส (lipid peroxidase, LOX)
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (ดนัย, 2534) ซึ่งหากกิจกรรมของเอนไซม์ LOX
เพิม่ ขึน้ ในระหว่างเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ � 
่ำ แสดงว่า พืชตอบสนองต่อ
อุณหภูมิต่ำ� (Berger et al., 2001) และผลสับปะรดชุดการทดลอง
มีปริมาณ MDA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ ได้จากปฏิกิริยา
ลิพิดออกซิเดชันเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
โดยชนิดของสารที่ ใช้จุ่มไม่มีผลต่อปริมาณ MDA (Figure 3C)
ผลสับประรดมีกิจกรรมของเอนไซม์ LOX ค่อนข้างคงที่ ในช่วง
7 วันแรกของการเก็บรักษา หลังจากนัน้ จึงเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ในวันที่ 14
ของการเก็บรักษาและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (P<0.05) โดยสับประรดที่จุ่มในน้ำ�ร้อนร่วมกับกรดออกซาลิก

มีกจิ กรรมของเอนไซม์ LOX เพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับวิธกี ารทดลองอืน่ ๆ (Figure 3D)
อาจเนือ่ งมาจากเซลล์ได้รบั ความเสียหายจากการใช้ความร้อนร่วมกับกรดออกซาลิก กิจกรรม
ของเอนไซม์ LOX จึงถูกกระตุ้นเพื่อตอบสนองต่อการเกิดบาดแผลของพืช (Porta and
Rocha-Sosa, 2002)

สรุปผลการทดลอง

การจุ่มผลสับปะรดพันธุ์ ‘ตราดสีทอง’ ในน้ำ�ร้อนสามารถชะลอการเกิดอาการ
ไส้สีน้ำ�ตาลได้ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ�  แต่กลับกระตุ้นให้มีการรั่วไหล
ของประจุในผล ในขณะที่การจุ่มในน้ำ�ประปาหรือกรดออกซาลิกเพียงอย่างเดียวหรือ
การจุม่ ในน้�ำ ร้อนร่วมกับการจุม่ ในสารละลายกรดออกซาลิกไม่สามารถชะลอการเกิดอาการ
Figure 3 Weight loss (A), electrolyte leakage (B), malondial
ไส้สีน้ำ�ตาลและปริมาณ MDA และกิจกรรมของเอนไซม์ LOX ได้

dehyde content (C) and lipoxygenase activity
of pineapple fruit cv. ‘Trad Sri Thong’ dipped in
tap water (control), 50 ํC hot water, 5 mM oxalic
acid for 10 minutes and combination of hot water
and oxalic acid dipping during storage at 13 ํC

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ที่ให้ทนุ สนับสนุน
การดำ�เนินงานวิจัยในครั้งนี้
Figure 1 Visual appearance of pineapple fruit cv. ‘Trad Sri Thong’ dipped in เอกสารอ้างอิง
tap water (control), 50  ํC hot water, 5mM oxalic acid for 10 minutes กรกช ชั้นจิรกุล. 2553. ปริมาณกรดไขมัน แอนตี้ออกซิแดนท์ และเอนไซม์
and combination of hot water and oxalic acid solution during storage
ที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำ�ตาลในสับปะรด (Ananas
comosus (L) Merr.). วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก. มหาวิทยาลัย
at 13 and 21 ํC.

Figure 2  Internal browning score of pineapple fruit cv. ‘Trad Sri Thong’ dipped
in tap water (control), 50 ํ C hot water, 5 mM oxalic acid for 10 minutes
and combination of hot water and oxalic acid solution during storage
at 13  ํC. (1/ Score 1 = browning symptom showed at 0-10% of core
area; 2 = browning symptom showed at 11-20% of core area; 3 =
browning symptom showed at 21-30% of core area; 4 = browning
symptom showed at 31-40% of core area; 5 = browning symptom
showed at 41-50% of core area).
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งานวิจัยของศูนย์ฯ

ผลของการใช้คลื่น
ความถี่วิทยุใน
การควบคุมโรค
แอนแทรคโนส

อิทธิพลของอัตราป้อน
และความเร็วรอบใบมีดสับ
ที่มีผลต่อสมรรถนะ
ของชุดสับใบอ้อย
I นิรัติศักดิ์ คงทน

ในผลมะม่วงพันธุ์น้ำ�ดอกไม้สีทอง
บทคัดย่อ

I ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณีี

1

และสมนึก ชูศิลป์1

สมโภชน์ สุดาจันทร์1,2,3

1,2

การศึกษาเทคนิคป้องกันโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงพันธุน์ �้ำ ดอกไม้สที อง
โดยการใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุทคี่ วามถี่ 27.12 เมกะเฮิรต์ (MHz) เพือ่ ทดแทนการใช้สารเคมี
หลังการเก็บเกี่ยว โดยทดลองแช่ผลมะม่วงในน้ำ�ที่ ให้คลื่นความถี่วิทยุเป็นเวลา 1, 3
และ  5 นาที เปรียบเทียบกับผลมะม่วงที่ไม่ได้จุ่มและผลมะม่วงที่จุ่มน้ำ�ร้อนที่อุณหภูมิ
55 ํC เป็นเวลา 5 นาที  ผลการทดลองพบว่า การใช้คลื่นความถี่วิทยุเป็นเวลา 3 และ
5 นาที สามารถควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนสได้ แต่การจุ่มน้ำ�ร้อนที่อุณหภูมิ 55 ํC  
เป็นเวลา 5 นาที สามารถยับยั้งการเกิดโรคแอนทรคโนสได้ดีที่สุด นอกจากนั้นพบว่า บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของอัตราการป้อน
การใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุสามารถทำ�ให้ผลมะม่วงเกิดการกระจายความร้อนภายในผลมะม่วง
และความเร็วรอบของใบมีดสับ ทีม่ ผี ลต่อสมรรถนะในการสับใบอ้อย
ได้สม่ำ�เสมอมากกว่าและรวดเร็วกว่าการใช้น้ำ�ร้อนเพียงอย่างเดียว
เพือ่ นำ�ไปทำ�เป็นเชือ้ เพลิง ชุดทดสอบสับใบอ้อยมีสว่ นประกอบหลัก
คือ ช่องป้อนวัสดุ ชุดหัวสับ ชุดลำ�เลียง ชุดถ่ายทอดกำ�ลังและ
คำ�สำ�คัญ: คลื่นความถี่วิทยุ โรคแอนแทรคโนส มะม่วง
ชุดโครงสับ ปัจจัยทีศ่ กึ ษาได้แก่ อัตราการป้อน 3 ระดับ คือ 110, 190
และ 260 กิโลกรัม/ชั่วโมง  และความเร็วรอบใบมีดสับ 4 ระดับ
คือ 500, 600, 700 และ 800  รอบ/นาที มีความเร็วเชิงเส้น 5.23,
6.28, 7.33 และ 8.37 เมตรต่อวินาที ใช้ใบอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3  
ที่มีความชื้น 7.48 เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐานเปียก) ในการทดสอบ
โดยมีค่าบ่งชี้ผลคือ ความสามารถในการสับ เปอร์เซ็นต์การสับ
และขนาดชิ้นใบอ้อยหลังสับ ผลการทดสอบพบว่า การสับใบอ้อย
โดยใช้อัตราการป้อน 260 กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยใช้ความเร็วรอบ
ใบมีดสับในช่วง 500 ถึง 800 รอบ/นาที มีความเหมาะสมในการสับ
ใบอ้อย  สามารถสับใบอ้อยได้ในช่วง 217.79 -232.29 กิโลกรัม/ชัว่ โมง
เปอร์เซ็นต์น�้ำ หนักทีส่ บั ได้ขนาดทีเ่ หมาะสมอยู่ในช่วง 84.59 - 88.87 %
และความยาวใบอ้อยที่สับได้ อยู่ในช่วง 2.07 – 3.43 เซนติเมตร  
คำ�สำ�คัญ : ใบอ้อย, เชื้อเพลิงชีวมวล, การสับ
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การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
ของผลฟักทองญี่ปุ่น
I โดย ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี1,2 ปาริชาติ เทียนจุมพล1,2
กุลริศา เกตุนาค1,2 รุ่งนภา ไกลถิ่น1,2 และดนัย บุณยเกียรติ1,2,3

ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังการเก็บเกี่ยวเป็นปัจจัย
สำ�คัญมากทีม่ ผี ลต่อคุณภาพของผลิตผล ทางการเกษตร เพราะผลิตผล
แต่ละชนิดจะมีการตอบสนองต่อวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
และการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการตอบสนองอาจเป็นไปได้
ทั้งในทางบวกหรือทางลบ การเก็บรักษาผลิตผลจะช่วยยืดอายุ
การเก็บรักษาให้นานขึ้น แต่บางครั้งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลิตผลได้ เช่น ความเสียหายทีเ่ กิดจากอุณหภูมติ าํ่ ทำ�ให้เกิดอาการ
สะท้านหนาว (chilling injury) การสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการและ
การเก็บรักษาผลิตผลในสภาพที่มีความชื้นต่ำ�จะทำ�ให้สูญเสียน้ำ�
และสูญเสียน้ำ�หนักมากเกินไป เป็นต้น (สังคม, 2542)
ผักและผลไม้เป็นผลิตผลที่บอบช้ำ�และเน่าเสียได้ง่าย
และอาจเกิดจากปัญหาการกดทับ การกระแทก การสั่นสะเทือน
และเมือ่ ผักและผลไม้เกิดความบอบช้�ำ หรือมีบาดแผลจะส่งผลให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา เช่น การเปลีย่ นแปลงอัตราการหายใจ
และการผลิตเอทิลนี และมีการเข้าทำ�ลายของจุลนิ ทรีย  ์ (จิราภา, 2554)
หากจุลนิ ทรียเ์ ข้าทำ�ลายผลิตผลจะก่อให้เกิดความเสียหายในระหว่าง
การขนส่ง การเก็บรักษา การจัดจำ�หน่าย และเมื่อถึงมือผู้บริโภค
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องเข้าใจกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
รวมทั้งหาวิธีการที่นำ�มาใช้ในการลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
ทัง้ ปริมาณและคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร (Snowdon, 1990)
ปริมาณการสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ วของผักและผลไม้สด
ในประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ในช่วงร้อยละ 5-25 และในประเทศ
ทีก่ �ำ ลังพัฒนาอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 20 - 50 ซึง่ ปริมาณการสูญเสีย
จะผันแปรตามชนิดของผลิตผลและฤดูกาล (จิราภา, 2554) ดังนั้น
จึงควรมีการควบคุมกระบวนการทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ
เพือ่ การลดการสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ ว เช่น การใช้ดชั นี
การเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง การเลือกเก็บผลิตผลที่แก่พอดี การควบคุม
การปฏิบัติงานของผู้เก็บเกี่ยวผลิตผล มีระบบการลดอุณหภูมิหรือ
ลดความร้อนของผลิตผล มีความรูด้ า้ นการจัดมาตรฐานและคุณภาพ
การใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมกับผลิตผลและ
เก็บรักษาในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมกับ
ผลิตผลแต่ละชนิด เป็นต้น

สำ�หรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ หลังการเก็บเกีย่ วผลฟักทองญีป่ นุ่ จะเกิดขึน้ ได้จาก
หลายสาเหตุ ตั้งแต่การสูญเสียที่เกิดขึ้นในแปลงปลูก เช่น การเข้าทำ�ลายของโรค
และแมลงขณะที่ยังเป็นผลอ่อน แล้วอาศัยอยู่ในผลฟักทอง ทำ�ให้เกิดความไม่สมบูรณ์
ของผลและมีลักษณะผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพระหว่างการเก็บเกี่ยวและ
หลังการเก็บเกี่ยวต่อไป  
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลฟักทองญี่ปุ่นในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่
การเก็บเกีย่ ว (รูปที่ 1A) โดยสุม่ ประเมินการสูญเสียผลฟักทองหลังเก็บเกีย่ วและคัดแยกผล
ฟักทองทีด่ กี บั ผลฟักทองทีม่ ตี �ำ หนิค�ำ นวณหาเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย จากนัน้ นำ�ผลฟักทองทีด่ ี
ขนย้ายจากแปลงปลูกโดยบรรจุในกระสอบพลาสติกมายังจุดรวบรวม ทำ�การประเมินการ
สูญเสียเมื่อมาถึงจัดรวบรวม (รูปที่ 1B) ในขั้นตอนการรวบรวมผลิตผลเพื่อคัดแยกขนาด

หลังการคัดแยกคุณภาพและขนาดของผลฟักทองภายหลังการคัดแยกได้ประเมินการสูญเสีย
อีกครั้งหนึ่ง (รูปที่ 1C) และนำ�ผลฟักทองที่ดีหลังการคัดแยกขนย้ายจากจุดรวบรวม
ไปยังโรงคัดบรรจุ ซึ่งเมื่อถึงโรงคัดบรรจุได้ประเมินการสูญเสียอีกครั้ง (รูปที่ 1D) พบว่า
ในแต่ละขัน้ ตอนมีการสูญเสียแตกต่างกัน ได้แก่ ขัน้ ตอนการเก็บเกีย่ วมีผลฟักทองทีส่ มบูรณ์ดี
เพียงร้อยละ 11.1 ที่เหลือเป็นผลฟักทองที่มีตำ�หนิ เช่น มีรอยขีดข่วน มีรอยแผลจาก
การเข้าทำ�ลายของโรค แมลง และศัตรูพืช รวมทั้งหมดประมาณร้อยละ 88.9 โดย
ในขัน้ ตอนนีม้ ผี ลฟักทองทีม่ ตี �ำ หนิทเี่ กิดจากรอยขีดข่วนบนผลมากถึงร้อยละ 50.0 มีต�ำ หนิ
จากโรคร้อยละ 16.7 ตำ�หนิจากรอยทิ่มแทงร้อยละ 16.6 และตำ�หนิจากแมลงร้อยละ 5.6
ในขณะที่ขั้นตอนการขนย้ายฟักทองจากแปลงปลูกโดยใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกระสอบ
พลาสติก พบมีการสูญเสียรวมทั้งหมดร้อยละ 23.3 โดยสาเหตุของการสูญเสียหลัก
ในขั้นตอนนี้เกิดจากรอยขีดข่วนทั้งหมดเนื่องจากถุงฟักทองหนัก จึงใช้วิธีการลากถุง
1

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม. 10400
3
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
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ในขั้นตอนการรวบรวมผลฟักทองที่จุดรวบรวมมีการสูญเสียร้อยละ 77.8   โดยเกิดขึ้น
จากรอยขีดข่วนร้อยละ 43.3 พบตำ�หนิที่เกิดจากรอยทิ่มแทงผลฟักทองร้อยละ 34.5 และ
เมือ่ ประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ วผลฟักทองญีป่ นุ่ ในขัน้ ตอนการขนย้ายผลฟักทอง
มายังโรงคัดบรรจุโดยรถยนต์มีการสูญเสียรวมร้อยละ 61.1 ซึ่งตำ�หนิที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น
เกิดจากรอยขีดข่วนบนผิวของผลฟักทองทั้งสิ้น (พิเชษฐ์และคณะ, 2557)

A

B

C

D

และมีน้ำ�ยางไหลจะไม่สามารถขายได้เนื่องจากหลังการเก็บรักษา
จะมีอาการเกิดโรคผลเน่าเกิดขึ้น
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลฟักทองญี่ปุ่น
ที่ปฏิบัติในปัจจุบันในแต่ละขั้นตอนไม่สามารถป้องกันสาเหตุ
ของการสูญเสียที่เกิดจากรอยขีดข่วนได้ อาจเป็นเพราะวิธีการ
จัดการตัง้ แต่ขนั้ ตอนการเก็บเกีย่ ว วิธกี ารขนย้าย การเลือกใช้บรรจุภณั ฑ์
สำ�หรับการขนย้ายที่ ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น วิธีการเก็บเกี่ยว
ผลฟักทองญีป่ นุ่ เกษตรกรใช้กรรไกรหรือมีดปลายแหลมในการตัดขัว้ ผล
ทำ�ให้มีโอกาสเกิดรอยขีดข่วนจากคมมีด บนผิวผลฟักทองได้ง่าย
ในช่วงการเก็บเกีย่ ว ในขัน้ ตอนการขนย้ายผลฟักทองญีป่ นุ่ จากแปลงปลูก
มายังจุดรวบรวม ทำ�โดยการใส่ผลฟักทองลงในถุงกระสอบพลาสติก
จำ�นวนประมาณ 15-20 ผล น้ำ�หนักประมาณ 25-30 กิโลกรัม
ทำ�ให้มีน้ำ�หนักมาก ผลของฟักทองเบียดและเสียดสีกัน (รูปที่ 2A)
อีกทั้งการบรรจุผลฟักทองโดยการอัดจนแน่นในภาชนะบรรจุ
จึงทำ�ให้เกิดอาการช้ำ�ได้ นอกจากนั้น การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ประเภทกระสอบพลาสติกในการเก็บรวบรวมและการขนย้าย

A

B

รูปที่ (2) การรวบรวมและการขนส่งผลฟักทองญี่ปุ่นในบรรจุภัณฑ์ประเภท
ถุงพลาสติกพลาสติก

E
รูปที่ (1) กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลฟักทองญี่ปุ่น (A) ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
(B) การขนย้ายจากแปลงปลูกโดยบรรจุในกระสอบพลาสติก (C) จุดรวบรวมผลิตผลเพื่อ
คัดแยกขนาด (D) การขนย้ายโดยใช้รถยนต์มาโรงคัดบรรจุ

สาเหตุของการสูญเสียที่เกิดขึ้นจำ�แนกได้ ดังนี้
ก. สาเหตุการสูญเสียทางกล เช่น การเกิดรอยขีดข่วนที่ผิว การเกิดบาดแผล
จากการทิ่มตำ� รอยถลอกบริเวณผิว และรอยช้ำ�จากการกดทับหรือกระแทก เป็นต้น
ข. สาเหตุการสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เช่น การสูญเสียน้ำ�
ระหว่างการขนย้ายบริเวณขั้วผล เป็นต้น
ค. สาเหตุการสูญเสียจากการเข้าทำ�ลายของโรคและแมลง เช่น การเข้าทำ�ลาย
ของไวรัส หนอนเจาะผล และโรคไส้เน่า เป็นต้น
ในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลฟักทองญี่ปุ่น พบสาเหตุของ
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
การสูญเสียมากที่สุด คือ การเกิดรอยขีดข่วนบริเวณผิวของผลฟักทองญี่ปุ่น นอกจากนั้น
ยังพบว่าหากผลฟักทองญี่ปุ่นที่มีบาดแผลเกิดจากการทิ่มแทงผลจนเป็นแผลถึงเนื้อ
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ผลฟักทองไปยังจุดต่างๆ มีการลากกระสอบจนกระสอบขาด
(รูปที่ 2B) ในขณะที่การขนส่งใช้รถบรรทุกบนถนนที่มีสภาพ
ภูมิประเทศเป็นเขาสูง เป็นถนนดินลูกรังสลับกับลาดยางและ
สภาพถนนมีความขรุขระเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การขนย้าย
ผลิตผลมีความยากลำ�บากและทำ�ให้ผลฟักทองกระทบกระเทือน
จากการกระแทกกัน จนเกิดรอยขีดข่วนได้งา่ ย (รูปที่ 2) เช่นเดียวกับ
รายงานผลการวิจัยที่พบว่ากระบวนการขนส่งผลิตผลเกษตร
ทำ�ให้เกิดความเสียหายกับผลิตผลเป็นอย่างมากเนือ่ งจากการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์และการจัดเรียงผลิตผลภายในรถบรรทุกที่ ใช้ขนส่ง
ไม่เหมาะสม ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมักเกิดจากแรงกระแทก
การกระทบกระเทือนระหว่างผลิตผลกับบรรจุภัณฑ์หรือระหว่าง
ตัวผลิตผลเอง และอาจถูกสัมผัสกับของมีคมอื่นๆ นอกจากการ
ขนส่งจะทำ�ให้เกิดความเสียหายแล้ว การจัดวางผลิตผลจำ�นวนมาก
ทำ�ให้น�้ำ หนักชัน้ บนกดทับลงมายังชัน้ ล่างมากเกินไปส่งผลทำ�ให้เกิด
การช้ำ�และการปริแตกของผลิตผลได้เช่นกัน (Kitinoja and Kader,
1995 และ อุราภรณ์และคณะ, 2546)
ทั้งนี้ การสูญเสียของผลฟักทองญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นตั้งแต่
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเป็นต้น มานั้น สามารถแยกการสูญเสีย
ตามลักษณะที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

นานาสาระ
ดังนั้น การลดการสูญเสียของผลฟักทองญี่ปุ่นจำ�เป็นต้องได้รับการแก้ไข
B โดยด่วน คือ แก้ไขเรื่องการสูญเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในแปลงปลูกและการสูญเสียที่เกิดขึ้น
A
หลังการเก็บเกีย่ ว โดยคัดเลือกผลที่ไม่ได้คณ
ุ ภาพออกจากผลฟักทองทีป่ กติ และปรับปรุง
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วของผลฟักทองญีป่ นุ่ ในแต่ละขัน้ ตอน เพือ่ ลดการสูญเสีย
ทีเ่ กิดจากการทิม่ แทงและรอยแผลต่างๆ โดยการใช้วสั ดุหมุ้ ผลเพือ่ ลดการกระแทก การเสียดสี
เพือ่ ลดโอกาสในการเกิดบาดแผลและเกิดโรคหลังการเก็บเกีย่ ว อย่างไรก็ตาม การปรับปรุง
C
D กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียของผลฟักทอง
ตลอดสายโซ่อุปทานนั้น สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตผลฟักทองที่มีคุณภาพ
รูปที่ (3) ความสูญเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยว
ดีมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ปลูกมีรายได้สูงขึ้น และลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่าง
1. การสูญเสียทีพ่ บตัง้ แต่ในแปลงปลูก เกิดขึน้ ในขัน้ ตอน มีประสิทธิภาพ
การเพาะปลูกการดูแลรักษาตัง้ แต่กอ่ นการเก็บเกีย่ ว มักเกิดขึน้ จาก
สาเหตุตา่ งๆ ได้แก่ เกิดจากการเข้าทำ�ลายของโรค เช่น โรคทีเ่ กิดจาก เอกสารอ้างอิง
ไวรัส (รูปที่ 3A) การเข้าทำ�ลายของหนอนและแมลงตัง้ แต่ในแปลงปลูก จิราภา เหลืองอรุณเลิศ.  2554. บรรจุภัณฑ์ผักผลไม้ สถาบันอาหาร, [ระบบออนไลน์].  แหล่งที่มา:
http://www.nfi.or.th/food-technology-news/food-technology-news-thai.html)
เช่น หนอนเจาะขั้วผล (รูปที่ 3B) ผิวของผลฟักทองถูกเพลี้ยไฟ
(20 กันยายน 2554)
เข้าทำ�ลาย (รูปที่ 3C)   รวมถึงอาการผิดปกติของผลฟักทอง สังคม  เตชะวงค์เสถียร.  2542.  วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วของพืช. เอกสารคาํ สอนวิชาหลักการผลิตพืช
ที่ไม่สมบูรณ์ (รูปที่ 3D) เป็นต้น
(Principle of Crop Production), ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
2. การสูญเสียที่พบหลังการเก็บเกี่ยว พบว่าเกิดจาก พิเชษฐ์ น้อยมณี ปาริชาติ เทียนจุมพล  กุลริศา เกตุนาค  รุง่ นภา ไกลถิน่   และดนัย บุณยเกียรติ. 2557.
สาเหตุทางกลเป็นส่วนใหญ่ทที่ �ำ ให้เกิดการสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ ว
การประเมินการสูญเสียของผลฟักทองญี่ปุ่นในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว.
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปีที่ 45 ฉ. 3/1 (พิเศษ) หน้าที่ 277-280.
ของผลฟักทองญี่ปุ่น เช่น การเกิดรอยขีดข่วนที่เกิดจากของมีคม
(รูปที่ 4A) รอยขีดข่วนหรือรอยช้�ำ ทีเ่ กิดจากการกระแทก รอยถลอก อุราภรณ์ สอาดสุด วิชชา สอาดสุด และโสภณ สิงห์แก้ว.  2546. การประเมินความเสียหายของส้ม
ในกลุ่มส้มเขียวหวานหลังการเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 4-6
ทีเ่ กิดจากการลากถูหรือเสียดสีกนั ระหว่างผล (รูปที่ 4B) การเข้าทำ�ลาย
(พิเศษ). 2546. หน้า 76 - 79.
ของโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว (รูปที่ 4C) รอยแผลจาก
Anonymous. 1978. Post-harvest losses in developing countries. National Academy of
การถูกของแข็งทิ่มแทงผล (รูปที่ 4D)  
Sciences. Washington, DC. 202 pp.

A

C

B

Kitinoja, L. and Kader, A.A. 2002 Small-scale postharvest handling practices: a manual
for horticultural crops. 4th ed. University of California Postharvest Horticulture
Series No. 8E. 267 pp.
Snowdon, A. 1990. A color atlas of post-harvest diseases and disorders of fruits and
vegetables, Volume 1. General Introduction and Fruits. Wolf Scientific publication,
London, UK. 302 pp.

D

รูปที่ (4) ความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยว

คุณ ภาพของผลฟักทองญี่ปุ่น ที่ผู้ซื้อยอมรับได้ คือ
ผลฟักทองที่มีคุณ ภาพสมบูรณ์ดี ผู้ซื้อจะไม่รับซื้อผลฟักทอง
ที่มีการสูญเสียในลักษณะต่างๆ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผิว
ทั้งหมด ไม่รับซื้อผลฟักทองญี่ปุ่นที่มีการเข้าทำ�ลายของไวรัส
รวมถึงไม่รับซื้อผลฟักทองที่มีลักษณะเกิดแผลสดจากการทิ่มแทง
จนมียางไหล ซึ่งส่งผลให้บริเวณแผลดังกล่าวถูกเชื้อเข้าทำ�ลาย
ได้ง่าย และทำ�ให้เกิดโรคเน่าและมีโอกาสทำ�ให้ฟักทองผลอื่นๆ
เกิดความเสียหายได้ จึงทำ�ให้ผู้ซื้อไม่ต้องการ
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ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนพร้อมส่งผลงานได้ที่ http://npht14.phtnet.org/

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์   จัดฝึกอบรมในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
รุ่นที่ 64   หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน"  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เข้าใจถึงหลักเบื้องต้นในด้านสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนและ
นำ�แนวคิดได้ไปปรับใช้ในการเรียน การสอน การวิจยั การศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ ตลอดจน
เพือ่ เพิม่ ทักษะด้านการปฏิบตั กิ ารหลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลพืชสวนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระหว่างวันที่ 13 - 14  มกราคม  2559

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประจำ�ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 7-10  มีนาคม 2559
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย อ.เชียงคาน จังหวัดเลย ทั้งนี้
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ให้นกั เรียนเห็นความสำ�คัญของการก้าวไปสูก่ ารเป็นนักวิจยั นักประดิษฐ์
คิดค้น เพื่อเป็นตัวป้อนที่มีศักยภาพสูงสู่สังคมและการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต โดยมีนกั เรียนเข้าร่วมโครงการจำ�นวนทัง้ สิน้ ประมาณ 120 คน

ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Postharvest Technology Innovation Center

ผูอำนวยการศูนยฯ : ศาสตราจารย ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
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