
ดร.กรรณพต แกว้สอน

สาขาวศิวกรรมเกษตร

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก



สิง่ทอ (Textile)

สิง่ทอสามารถแยกตามประเภทการใชง้านเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ  คอื 

1. กลุม่สิง่ทอท่ัวไป (Conventional textiles) 

2. สิง่ทอเฉพาะทาง (Technical textiles)



สิง่ทอทัว่ไปนัน้ครอบคลมุถงึสิง่ทอทีม่กีารขึน้รปูตามปกตจิาก
เสน้ใยเป็นเสน้ดา้ยไปจนถงึการถกัทอขึน้รปูเป็นผนืผา้ เชน่ 
เชอืก ซึง่เกดิจากการขึน้รปูจากเสน้ใย ผลติภณัฑส์ว่นใหญม่กั
อยูใ่นรปูของเสือ้ผา้

สิง่ทอท ัว่ไป
Conventional textiles



สิง่ทอเฉพาะทาง 

เป็นผลติภณัฑท์ีม่สีมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการน าไปใชง้านที่
นอกเหนอืไปจากสิง่ทอทัว่ไป ตวัอยา่งของผลติภณัฑส์ิง่ทอ
เฉพาะทางไดแ้ก ่ถงุลมนริภยั เข็มขดันริภยั  ผา้ออ้มส าเร็จรปู 
เสือ้เกราะกนักระสนุ มกีระบวนการผลติทีแ่ตกตา่งออกไป ซึง่
มกัเป็นการขึน้รปูผลติภณัฑโ์ดยตรงจากเสน้ใย ซึง่เรยีกวา่ผา้
ไมถ่กัไมท่อหรอื nonwoven เหลา่นีก้ าลงัมกีารขยายตวั

คอ่นขา้งสงู

การเกษตร ท าเชอืก, ผา้คลมุผลผลติในโกดงั, วัสดุ
หอ่ตน้ไม,้ สายพาน และผา้คลมุตน้ไม ้ เป็นตน้





วธิกีาร

1.กลว้ยหอมทองสวนเกษตรกร  สหกรณ์ทา่ยาง 
อ.ทา่ยาง  จ.เพชรบรุี

อายปุระมาณ 7-8 เดอืน ทีม่ขีนาดตน้ใกลเ้คยีงกนั
ผกูชอ่ดอก  และนับจ านวนวันหลังจากออกปลี

2.คดัเลอืกเครอืกลว้ยทีม่อีายปุระมาณ 10 วัน หลัง
แทงปล ี ศกึษาการหอ่ผลตอ่การเปลีย่นแปลง
คณุภาพของกลว้ย



แบง่ออกเป็น 9 กลุม่ คอื

1  ไมใ่ชว้สัดหุอ่ 

2  กระดาษสนี ้าตาลทบึแสง

3 ถงุพลาสตกิ

4  ผา้ชนดิ  PP สขีาว 20 GSM 

5   ผา้ชนดิ  PP สขีาว 50 GSM 

6  ผา้ชนดิ  PP สขีาว 80 GSM 

7  ผา้ชนดิ  PP สดี า 20 GSM 

8  ผา้ชนดิ  PP สดี า 40 GSM 

9  ผา้ชนดิ  PP สดี า 90 GSM



การหอ่กลว้ยหอมทองดว้ยถงุกระดาษสนี ้าตาลกลว้ยหอมทองทีไ่มไ่ดห้อ่

                                             75                                                   
                                                          



การหอ่กลว้ยหอมทองดว้ยผา้การหอ่กลว้ยหอมทองดว้ยถงุพลาสตกิ



กลว้ยทีไ่มไ่ดห้อ่เก็บเกีย่วทีอ่าย ุ75 วนั กลว้ยทีไ่มไ่ดห้อ่ทีเ่ก็บรักษาตอ่15วนั



PP 20 GSM สขีาว เก็บรกัษาตอ่15วนั



PP 50 GSM สขีาว เก็บรกัษาตอ่15วนั



PP 80 GSM สขีาว เก็บรกัษาตอ่15วนั



PP 20 GSM สดี า เก็บรกัษาตอ่15วนั



PP 40 GSMสดี า เก็บรกัษาตอ่15วนั



PP 90 GSM สดี า เก็บรกัษาตอ่ 15 วนั





4.5                   
 

         4.8                            
 

                     1     

       20.00     

        7.00     

PP 20 GSM       3.30     
PP 40 GSM       5.00     
PP 90 GSM       7.00     

PP 20 GSM       3.10     
PP 50 GSM       4.80     
PP 80 GSM       6.40     

 



ผศ.ดร.วรนิธร พูลศรี

อาจารยป์ระจ าสาขาวศิวกรรมหลงัการเก็บเกีย่วและแปรสภาพ 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี









วสัดุ ราคา/หน่วย

control

plastic 7.00

paper 10.00

PP 20 GSM White 1.65

PP 50 GSM White 1.85

PP 80 GSM White 2.05

PP 20 GSM Black 1.67

PP 40 GSM Black 1.88

PP 90 GSM Black 2.10





ลกัษณะอาการผดิปกตขิองสบัปะรดพันธุปั์ตตาเวยี



เกดิผลกระทบกบัสภาพแวดลอ้มโดยแปลงสบัปะรด 4 ดา้น 
คอื

1. ปรมิาณความชืน้ในดนิลดลงอยา่งรวดเร็ว

2. ความชืน้สมัพัทธใ์นอากาศลดลงเหลอืเพยีง 50-60 % หรอื

ต า่กวา่ สง่ผลใหส้ภาพแวดลอ้มในแปลงสบัปะรดมอีณุหภมูิ
สงูขึน้จากปกต ิ 

3. อณุหภมูสิงูขึน้มากในฤดหูนาวและฤดแูลง้ สง่ผลใหผ้วิ

เปลอืกสบัปะรดทีถ่กูแดดดา้นหนึง่มากกวา่ปกตจินเกดิอาการ
ผวิเป็นสเีหลอืงหรอืน ้าตาล เนือ้ในบรเิวณรอยไหมจ้ะฟ่ามใช ้

แปรรปูทางอตุสาหกรรมไมไ่ด ้

4. ความเขม้ของแสงแดดมาก โดยเฉพาะชว่งเวลาตอนบา่ย

แสงแดดเขม้มาก อณุหภมูสิงู



วธิกีาร

• Technical Textiles ประเภทโพลเีอสเตอรส์ดี า หนา 20, 40 และ 90 
GSM  และประเภทโพลโีพรพลินีสปนับอนดส์ขีาว หนา 20, 50 และ 80 
GSM หอ่ผลสบัปะรดในชว่งหลงัออกดอกประมาณ 100-120 วนั เกบ็
เกีย่วผลสบัปะรดประมาณ 150-155 วนัหลงัออกดอก 

• ตรวจสอบคุณภาพของผลติผลก่อนการเกบ็รกัษา  และน าผลสบัปะรดไป
เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูมหิอ้ง (27±2 องศาเซลเซยีส)



      ใ             



                       ์                          ์    



สบัปะรดหลังเก็บเกีย่ว

















สารเคลอืบผวิไคโตซานตอ่
คณุภาพสบัปะรดพนัธุป์ตัตาเวยี



การลา้งท าความสะอาด



การบรรจสุบัปะรด



วธิกีาร
สารเคลอืบผวิไคโตซานทีค่วามเขม้ขน้ 0 (ไมไ่ดเ้คลอืบผวิ), 0.5, 1.0, 1.5 
และ 2.0 เปอรเ์ซน็ต ์แลว้น าไปเก็บรักษาไวท้ีอ่ณุหภมู ิ25 ±2 องศา

เซลเซยีส แลว้ตรวจสอบคณุภาพผลติผลตลอดอายกุารเก็บรักษา 

สรปุ
การเคลอืบผวิดว้ยไคโตซาน 1.0 เปอรเ์ซน็ต ์ท าใหส้บัปะรดมอีายกุารเก็บ
รักษานานทีส่ดุ 9 วนั มกีารเกดิโรคนอ้ยทีส่ดุเทา่กบั 6.66 เปอรเ์ซน็ต ์
ในขณะทีไ่มไ่ดเ้คลอืบผวิ มอีายกุารเก็บรักษาเพยีง 6 วนั โดยคณุภาพ
ทางดา้นประสาทสมัผัสอยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรับของผูบ้รโิภค สว่นความแน่น
เนือ้, ปรมิาณกรดทีไ่ตเตรทได ้ และปรมิาณของแข็งทีล่ะลายน ้าได ้
ทัง้หมดในทกุกรรมวธิไีมม่คีวามแตกตา่งกนั



ชุดควบคมุ ความเขม้ขน้ 1.0%

ผลของไคโตซานความเขม้ขน้ 1.0% 

ตอ่สบัปะรดพนัธุป์ตัตาเวยีทีเ่ก็บรกัษานาน 6 วนั




