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การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว



ผลิตผลเกษตรมักจะได้รับความเสียหาย ในช่วง
ระยะหลังการเก็บเกี่ยวไปจนถึงผู้บริโภคโดยระดับ
ความเสียหายจะผันแปรไป

— ประเทศที่พัฒนาแล้ว  
อัตราการสูญเสียจะมีประมาณ  5 - 25 %   

— ประเทศที่ก าลังพัฒนา  
อัตราการสูญเสียจะมีประมาณ  20 - 50 % 



การสูญเสีย







1. เข้าใจปัจจัยทางชีววิทยาและปัจจัยสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการสูญเสีย

2. ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งชะลอการเสื่อม
สลาย  ( Senescence ) และรักษาคุณภาพให้ใกล้เคียง
ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวใหม่ๆ



- ผลิตผลพืชสวนจะยังคงมีชีวิตอยู่หลังการเก็บเกี่ยวจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนการเมตาบอลิสม์ ( Metabolism )   
ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงนี้ในบางกรณีอาจท าให้คุณภาพ ผลิตผลดี
ขึ้น  แต่ส่วนใหญ่จะท าให้คุณภาพลดลง  เช่น การหายใจ การคายน้ า 
ก๊าซเอทธลิีน การผิดปกติทางสรีรวิทยา และเชื้อจุลินทรีย์ 

- การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวนี้ไม่สามารถหยุดได้ แต่สามารถ
จะชะลอการเปลี่ยนแปลงให้เกิดช้าลงได้   เช่น การสุกของผลไม้ การ
เปลี่ยนน้ าตาลเป็นแป้งในข้าวโพดหวาน



การเก็บเก่ียว

หลักส าคัญในการเก็บเกี่ยว

- เก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุที่เหมาะสม

- เก็บเกี่ยวด้วยวิธีการที่เหมาะสม



ทราบได้อย่างไรว่าผลิตผลเจริญเติบโตมาจนถึงวัยที่
เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว…?

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

- ตัวบ่งช้ีว่าผลิตผลเจริญมาเติบโตมาจนถึงระยะที่
เหมาะสมที่จะเก็บเกี่ยว



การสุกแก่และดัชนีการเก็บเกี่ยวสับปะรด

 ดัชนีการเก็บเกี่ยวที่ส าคัญคือการเปลี่ยนสีของเปลือก แต่ถ้าผลพัฒนาในช่วงฤดู
หนาว การเปลี่ยนสีอาจเกิดขึ้นไม่ดีนักอาจจะมีการใช้เอธิฟอนช่วยในการเปลี่ยน
สีเปลือก โดยจะท าการฉีดพ่นเอธิฟอนที่ความเข้มข้น 1,000-6,000 ppm
ประมาณ 2 วันก่อนเก็บเกี่ยว 

 การแก่ของสับปะรดมักจะนับจากวันออกดอก โดยจะมีอายุหลังการออกดอก
ประมาณ 150-165 วัน ตาของผลย่อยจะห่างและแบนราบ กลีบเลี้ยงเปลี่ยนจาก
สีเขียวเข้มเป็นสีส้มหรือน้ าตาลอมแดง ก้านผลมีร่องรอยของการเหี่ยวตามแนว
ยาว ผลจะมีกลิ่นหอมและไม่เพิ่มขนาดอีกต่อไป

 มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 12% และกรดที่ไตรเตรทได้ 0.5-0.6%  การ
เก็บเกี่ยวของสับปะรดในแปลงมักจะไม่พร้อมกันเนื่องจากการออกดอกไม่พร้อม
กันท าให้ต้องท าการเก็บเกี่ยวในแต่ละแปลงประมาณ 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่าง
กัน 5-7 วัน



การสุกของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (Smooth cayenne) ซึ่งเป็น
พันธุ์ที่ปลูกเพื่อส่งโรงงานและเป็นการค้าหลักในตลาดโลก แบ่ง
ออกเป็นเบอร์ ได้ 8 เบอร์ ตามการจัดจ าแนกของบริษัท Dole โดย
เบอร์ที่เหมาะส าหรับส่งขายต่างประเทศคือ 0-2, เบอร์ที่เหมาะส่ง
เข้าโรงงานคือ 3-4, และที่เหมาะส าหรับรับประทานสดและส่งขาย
ในประเทศคือ 5-6





เบอร์ ลักษะผล

0 ตามีสีเขียวทั้งหมด
1 ตาเหลืองไม่เกิน 20%
2 ตาเหลือง ไม่น้อยกว่า 20% แต่ไม่เกิน 40%
3                          ตาเหลือง ไม่น้อยกว่า 40% แต่ไม่เกิน 55% 
4 ตาเหลือง ไม่น้อยกว่า 55% แต่ไม่เกิน 90% 
5 ตาสีเหลืองมากกว่า 90% แต่มีสีส้มน้อยกว่า 20%
6                          ตาสีส้มแดงประมาณ 20-100% 
7                        เปลือกน้ าตาลอมแดง แสดงอาการเน่า (อายุมากกว่า 165 วัน)



การจัดการการหลังการเก็บเกี่ยว

 การเก็บสับปะรดมีทั้งการเก็บและคัดบรรจุในแปลง หรืออาจจะ
เก็บจากแปลงแล้วขนส่งมาท าความสะอาดในโรงงานคัดบรรจุก็ได้ 
สับปะรดที่ขายเพื่อรับประทานผลสดและส่งออกจะล้างท าความ
สะอาดก่อนเคลือบไขพร้อมผสมน้ ายาป้องกันเชื้อรา หลังจาก
เคลือบไขจะท าให้แห้งโดยการเป่าลมร้อน จากนั้นท าการคัดเกรด
โดยใช้น้ าหนักเป็นเกณฑ์ ก่อนจะบรรจุกล่องตามเกรดต่างๆ เพื่อส่ง
จ าหน่าย อย่างไรก็ดีสับปะรดที่ขายเพื่อรับประทานสดในเมืองไทย
ยังไม่มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ดีเทียบเท่าต่างประเทศ 



การเก็บเกี่ยวสับปะรดในแปลง

การขนส่งจากแปลงสู่โรงคดับรรจุ



การตัดแต่งในโรงคัดบรรจุ



การท าความสะอาดโดยการล้าง

การจัดเรียงผลก่อนเคลือบไข



การเคลือบไขผสมสารก าจัดเชื้อรา

การเป่าลมร้อนก่อนบรรจุ



การคัดเกรดสับปะรด
โดยการชั่งน้ าหนัก

การบรรจุสับปะรดเพ่ือจ าหน่าย



การเก็บรักษา
 การเก็บรักษาสับปะรดที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว ควรจะเก็บที่อุณหภูมิ 8-11C 

โดยสับปะรดเบอร์ 0-1 จะเก็บได้ 3 สัปดาห์ที่อุณหภูมิ 11C แต่ถ้าเก็บไว้
ในอุณหภูมิห้องจะเก็บได้ประมาณ 8 วัน ในขณะที่เบอร์ 2-4 จะเก็บได้ 3 
สัปดาห์ที่อุณหภูมิ 8C สับปะรดที่สุกมากจะทนอุณหภูมิต่ าได้ดีกว่าที่สุก
น้อยซึ่งสามารถเก็บได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์  แต่ไม่ควรเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่ ากว่า 7C เพราะจะเกิดอาการสะท้านหนาว (chilling injury)

 แนะน าว่าผลที่จะเก็บในห้องเย็นควรจุ่มในป้องกันก าจัดเชื้อรา sodium 
orthophenylphenate อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ า 80 ลิตร ให้ทั่วผลและจุก
และเก็บในห้องเย็นที่มีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 85-90 เปอร์เซ็นต์



ลักษณะที่ผิดปกติทางสรีรวิทยา

 หมายถึง  ลักษณะที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อ เนื่องจากมีการ
สลายตัวที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค หรือ
เนื่องจากการถูกท าลายด้วยเครื่องมือกล  หรืออาจเกิด
เนื่องจากการตอบสนองของเนื้อเยื่อพืชต่อสภาพแวดล้อมที่
ไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ การขาดธาตุอาหารบางชนิด 
และสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช เป็นต้น



 อาการสะท้านหนาว (Chilling Injury) ผลิตผลพืชสวน
ในเขตร้อนส่วนใหญ่จะอ่อนแอต่ออาการสะท้านหนาวเมื่อ
ได้รับอุณหภูมิที่ต่ า ซึ่งมักจะต่ ากว่า 12 ºC แต่จะต้องเป็น
อุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิเยือกแข็งของผลิตผลนั้นๆ

 อาการสะท้านหนาวอาจจะเกิดในสวน ระหว่างการขนส่ง
ระหว่างการเก็บรักษา ที่ตลาดขายส่งและขายปลีก หรือ
แม้กระทั่งในตู้เย็นตามบ้านทั่วๆไป



ลักษณะอาการสะท้านหนาว (CHILLING INJURY)

1. Surface Pitting เป็นอาการที่ผิวของผลิตผลยุบตัวลงเป็นแห่งๆ  
บริเวณที่ยุบลงอาจจะมีสีผิดปกติไปจากเดิม  ผลิตผลจะมีการสูญเสียน้ า
มาก ท าให้จุดนั้นขยายขนาดใหญ่ขึ้น

2. ช ้ำน ้ำ เกิดจากการสลายตัวของโครงสร้างเซลล์ ผิวของผลิตผล มีสีคล้ า 
ช้ าน้ า จะเกิดร่วมไปกับการปล่อยสารบางชนิดออกมาจากเซลล์

3. สีของเนื อและเปลือกเปลี่ยนไป เนื้อของผลไม้บางชนิดจะเปลี่ยนจากสี
ปกติเป็นสีน้ าตาล  การเปลี่ยนสีในลักษณะนี้อาจจะเป็นเพราะกิจกรรม
ของเอนไซม์ Polyphenol oxidase ที่ออกซิไดซ์สารประกอบฟีนอลที่มี
อยู่ในเซลล์



4. กำรสลำยตัวของเนื อเยื่อ ท าให้มีสารเมตาโบไลท์ต่างๆ เช่น กรดอะมิโน 
น้ าตาล และแร่ธาตุต่างๆ ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ ท าให้เชื้อจุลินทรีย์เข้า
ท าลายต่อได้ง่าย

5. ขำดคุณสมบัติในกำรสุก ผลไม้ดิบแก่จัดหลายชนิดเมื่อได้รับอุณหภูมิต่ า
อาจจะเสียคุณสมบัติการสุกเมื่อน าไปบ่ม

6. เร่งอัตรำกำรเสื่อมสภำพให้เกิดเร็วขึ น 

7. อำยุกำรเก็บรักษำสั นลง

8. องค์ประกอบทำงเคมีเปลี่ยนแปลงไป มักมีกลิ่นและรสชาติผิดปกติไปจากเดิม















- เป็นการเก็บรักษาผลิตผลในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบของก๊าซในบรรยากาศให้แตกต่างไปจาก
บรรยากาศปกติ

การเก็บรักษาโดยการควบคุมสภาพบรรยากาศ
(Controlled Atmosphere Storage หรือ CA)

- ท าการลดปริมาณ  ของก๊าซ O2 ให้น้อยลง 

เพิ่มปริมาณของก๊าซ CO2 ให้สูงข้ึน  















บรรจุภัณฑ์

ประโยชน์ของภาชนะบรรจุ 

1. ป้องกันผลิตผลไม่ให้เสียหายอันเนื่องมาจากการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว โดยต้องถือหลักว่าผลิตผลที่อยู่ในภาชนะบรรจุจะต้องอยู่
นิ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเนื่องจากการเคลื่อนไหว ท าให้มีรอย
แผลจากการเสียดสีระหว่างผลิตผลหรือระหว่างผลิตผลกับภาชนะบรรจุ

2.  ป้องกันการสูญเสียน้ า ผลิตผลที่อยู่ในภาชนะบรรจุจะสูญเสีย
น้ าน้อยกว่าผลิตผลที่ไม่ได้อยู่ในภาชนะบรรจุ บางครั้งอาจใช้แผ่น
พลาสติกห่อผลิตผลก่อนน าไปใส่ในภาชนะบรรจุหรือใช้แผ่นพลาสติก
กรุภายในภาชนะบรรจุก่อนที่จะใส่ผลิตผลลงไปจะช่วยป้องกันการ
สูญเสียน้ าได้ดีขึ้น



3. สะดวกในการเคลื่อนย้าย เพราะภาชนะบรรจุท า
หน้าที่รวบรวมผลิตผลให้เป็นหน่วยเดียวกัน ท าให้สะดวกใน
การขนย้ายในระบบการตลาดและการจ าหน่าย

4.    ช่วยให้กระบวนการหรือขั้นตอนที่ต้องการท าภายหลัง
การเก็บเกี่ยวสะดวกขึ้น เช่น ผลิตผลที่ใส่ในภาชนะบรรจุจะ
ท าให้การใช้สารเคมีฆ่าเชื้อรา หรือการใช้ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ หรือการรมสารเคมีอื่น หรือการลดความร้อนท าได้
สะดวกยิ่งขึ้น



5.  ภาชนะบรรจุช่วยแยกผลิตผลที่มีเกรดหรือมาตรฐาน
แตกต่างกันออกจากกัน   และต้องบรรจุผลิตผลที่มี
มาตรฐานเหมือนกันเท่านั้นไว้ในภาชนะบรรจุเดียวกัน

6.   ผลิตผลที่อยู่ในภาชนะบรรจุดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาชนะบรรจุเพื่อขายปลีกแก่
ผู้บริโภคโดยตรง





















แนวทางการลดปริมาณขยะ  
และเพิ่มมูลค่าขยะจากสับปะรด



กระดาษดูดซับเอทธลิีนจากเปลือกสับปะรด











ฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากเปลือกสับปะรด





ต้มเปลือกสับปะรดที่อบแห้งแล้วในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(โซดาไฟ) ความเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 1 ชั่วโมง



น าไปฟอกด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์ 
ที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

เซลลูโลสที่เป็นสีน้ าตาลจะขาวขึ้น

อบแห้ง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 12 ชั่วโมง



ผงเซลลูโลส



เติมกรดคลอโรอะซิติก
ปั่นกวนต่อไปอีก 90 นาที

น าไปเข้าเตาอบเพื่อท าปฏิกิริยาต่อ 
ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 3 ชั่วโมง



กรองสารละลายออก จะได้เป็น CMC 

CMC ที่ผ่านการอบแห้ง 



ผง CMC น าขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม





THE END


