875

KKU Res. J. 2014; 19(6)
KKU Res. J. 2014; 19(6): 875-885
http : //resjournal.kku.ac.th

ผลของการใชวัตถุเจือปนในอาหารพวกแอคทีฟออกซีเจนตอการ
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะมวงพันธุนํ้าดอกไม
Effect of Hydrogen Peroxide and Peroxyacetic Acid to Control
Anthracnose Disease of Mango cv. Nam Dok Mai.
อภิรดี เมืองเดช1*
Apiradee Muangdech1*
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (Department of chemistry, Faculty of Science and Technology,
Rajabhat Rajanagarindsa University)
*Correspondent author: apiradeem@hotmail.com

1

บทคัดยอ
การศึกษาผลของวัตถุเจือปนในอาหารพวกแอคทีฟออกซีเจน ไดแก ไฮโดรเจนเปอรออกไซด และกรด
เปอรออกซีแอซิติก ในรูปแบบสารเดี่ยวและสารผสมในชื่อการคาวา วอรเท็กซ (vortexx) ตอการเจริญเติบโตของ
เชือ้ รา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในผลมะมวงนํา้ ดอกไม โดยนํา C.gloeosporioides
มาเลี้ยงบน Potato Dextrose Agar และนํามาทดสอบกับไฮโดรเจนเปอรออกไซด กรดเปอรออกซีแอซิติก และวอร
เท็กซ ทีค่ วามเขมขน 0.1, 0.25 และ 0.5 % พบวาแอคทีฟออกซีเจนทุกความเขมขนสามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของ
C. gloeosporioides ได ในขณะทีไ่ ฮโดรเจนเปอรออกไซดทคี่ วามเขมขน 0.1 % สามารถชะลอการเจริญของเสนใยได
เมื่อพน C. gloeosporioides ไปยังผลมะมวงและทิ้งไว 24 ชั่วโมง กอนใหกรดเปอรออกซีแอซิติก และวอรเท็กซ ที่
ความเขมขน 0.1 และ 0.25 % และเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25 °C พบวา หลังจากเก็บรักษาเปนเวลา 6 วัน ชุดทีไ่ ดรบั กรด
เปอรออกซีแอซิตกิ และวอรเท็กซ 0.25 % สามารถตานทานการเกิดโรคแอนแทรคโนสไดดที สี่ ดุ แตไมมผี ลตอคุณภาพ
ของผล เชน ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้าได ปริมาณกรดที่ไทเทรตได ความแนนเนื้อ และเปอรเซ็นตการสูญ
เสียนํา้ หนัก แตชดุ ทีใ่ หวอรเท็กซ 0.25 % มีดชั นีการเกิดสีเหลืองทีเ่ ปลือกตํา่ ทีส่ ดุ การนํามะมวงนํา้ ดอกไมมาพนดวย
กรดเปอรออกซีแอซิตกิ และวอรเท็กซ ทีค่ วามเขมขน 0.25 % หลังจากทีพ่ น C. gloeosporioides ไปยังผลมะมวงและ
ทิ้งไว 24 ชั่วโมง จากนั้นเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8 และ 13 °C พบวาสามารถชะลอการเกิดโรคได 4 และ 3 สัปดาห ตาม
ลําดับ ทั้งนี้การใหสารทั้ง 2 ชนิดและนําไปเก็บรักษาไวที่ 8 และ 13 °C มีผลทําใหคาปริมาณกรดที่ไทเทรตได และคา
ความแนนเนื้อเพิ่มขึ้น และยังทําใหคาเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักลดลง ฉะนั้นกรดเปอรออกซี แอซิติก และวอร
เท็กซจึงสามารถใชเปนสารลางทําความสะอาดผลมะมวงเพื่อการสงออกได
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ABSTRACT
The effect of hydrogen peroxide and peroxyacetic acid, single or mixed as a commercial vortexx (hydrogen peroxide / peroxyacetic acid/ acetic acid/ caprylic acid), on the growth of Colletotrichum gloeosporioides,
a causal agent of anthracnose disease in ‘Nam Dok Mai’ mango was investigated. C gloeosporioides was cultured
on potato dextrose agar and treated with hydrogen peroxide, peroxyacetic acid and vortexx at the concentrations
of 0.1, 0.25 and 0.5%. It was found that active oxygen of all concentrations inhibited the growth of C gloeosporioides, but 0.1% hydrogen peroxide growth delayed. The mango fruits were sprayed with C.gloeosporioides and
left for 24 hours before treat with peroxyacetic acid and vortexx at 0.1 and 0.25%, then stored at 25 °C. After 6
day storage, treating the fruits with 0.25% peroxyacetic acid and vortexx was the most effective in controlling of
anthracnose disease. However, they had no effect on the fruit quality such as total soluble solids, titratable acid
(TA), firmness and percentage of weight loss. The fruits treated with 0.25% vortexx had the lowest Yellow index
of the peel. Those treated with 0.25% peroxyacetic acid and vortexx after spraying with C.gloeosporioides and left
for 24 hours and then kept at 8 and 13 °C could delay disease incidence for 4 and 3 weeks respectively. However,
the treated fruits kept at 8 and 13 °C showed an increasing in TA and firmness and decreased the percentage of
weight loss. Therefore, peroxyacetic acid or vortexx could be used for a commercial cleaning solution for mango
before exporting.
คําสําคัญ: ไฮโดรเจนเปอรออกไซด, กรดเปอรออกซีแอซิติก, วอรเท็กซ, แอนแทรคโนส, มะมวงนํ้าดอกไม
Keywords: hydrogen peroxide, peroxyacetic acid, vortexx, anthracnose, mango cv. Nam Dok Mai.

1. บทนํา
ความสู ญ เสี ย ของผลไม ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว
เนื่องจากเชื้อจุลินทรียในเขตรอนถือเปนปญหาใหญ ที่
เกีย่ วของกับการตลาดของผลิตผลเหลานีซ้ งึ่ มีจลุ นิ ทรียท ี่
เกีย่ วของหลายชนิด โดย Eckert (1) และ Snowdon (2) ได
รายงานไววา จุลนิ ทรียเ หลานีเ้ มือ่ เขาทําลายผลิตผลกอให
เกิดความเสียหายในระหวางขนสง เก็บรักษา การตลาด
และผูบริโภค การลดความเสียหายจากโรคเหลานี้จึงตอง
มีการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโรค และเชื้อจุลินทรียที่
เกี่ยวของใหเขาใจ รวมทั้งใชการควบคุมอยางถูกวิธี
โรคแอนแทรคโนส (anthracnose) เปนโรคทีเ่ กิด
จากเชือ้ รา Colletotrichum gloeosporioides Penz. เปนโรค
ที่มีความสําคัญมากกับมะมวงทุกพันธุซึ่งแตละพันธุมี
ความตานทานตอโรคแตกตางกัน พันธุที่ออนแอตอโรค
นี้ เชนพันธุนํ้าดอกไม ผลแกจะมีแผลเนาดํา ในสภาพ

อากาศที่มีความชื้นสูงจะมีสปอรสีชมพูเกิดขึ้นตามแผล
ที่เปนโรค การกําจัดหรือลดการเกิดโรคแอนแทรคโนส
สามารถทําไดหลายวิธี การใชสารเคมีฆาเชื้อราเปนวิธี
หนึ่งที่สามารถลดความเสียหายจากโรคไดอยางรวดเร็ว
แตตองใชใหเหมาะสมจึงจะเกิดประสิทธิภาพ นอกจาก
นี้สารดังกลาวตองไมทําใหเกิดความเสียหายกับผลิตผล
และสารพิษตกคางไมเกินขอกําหนดระหวางประเทศ (3)
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ดศกึ ษาหาประสิทธิภาพของ สารกลุม
active oxygen ที่มีสมบัติเปนสารออกซิแดนซทั้งในรูป
แบบสารเดี่ยวและสารผสม ประกอบดวย ไฮโดรเจน
เปอรออกไซด (hydrogen peroxide: H2O2) กรดเปอร
ออกซีแอซิติก (peroxyacetic acid: PAA) และสารผสม
(vortexx: peroxyacetic acid/ hydrogen peroxide/ acetic
acid/ caprylic acid) ที่ความเขมขนระดับตางๆในการลด
ปริมาณการปนเปอนของเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ซึ่งเปนสาเหตุของโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่สําคัญ
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ของมะมวง และศึกษาประสิทธิภาพของสารกลุม active
oxygen รวมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตํ่าตอคุณภาพ
หลังการเก็บเกี่ยว (อายุการเก็บรักษา) ของมะมวงพันธุ
นํ้าดอกไม เพื่อทดแทนการใชสารเคมีอันตราย และลด
การเนาเสียหลังการเก็บเกี่ยวตลอดจนการรักษาคุณภาพ
ของผลมะมวงนํ้าดอกไมเพื่อการสงออก

2. วิธีวิจัย
2.1 การเตรียมผลมะมวง
วั ต ถุ ดิ บ เป น ผลมะม ว งดิ บ พั น ธุ นํ้ า ดอกไม ที่
เก็บเกี่ยวในระยะผลแกทางการคา คัดเลือกผลมะมวงที่
มีระยะแกเริ่มตนใกลเคียงกัน คือ อายุ 115 วันหลังดอก
บาน จากสวนคุณมานพ แกววงษนุกูล อําเภอบางคลา
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 โดยใช
คาความถวงจําเพาะ คือ คัดเลือกผลมะมวง ที่จมในนํ้า
เกลือ 1% (ถ.พ เทากับ 1.007) และลอยในนํ้าเกลือ 3%
(ถ.พ เทากับ 1.022) หลังจากนัน้ ลางผลมะมวงใหผวิ นอก
สะอาด ผึ่งลมใหแหง
2.2 วิธีการทดลอง
2.2.1 ศึกษาผลของ H2O2 , PAA และ
vortexx ที่ ค วามเข ม ข น ต า งๆ ต อ การเจริ ญ ของเชื้ อ
C.gloeosporioides ในอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยทําการเลี้ยง
เชื้อรา C. gloeosporioides บนอาหาร PDA จนกระทั่ง
มีอายุ 5 วัน หลังจากนั้นนําไปทดสอบประสิทธิภาพการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อราโดยใช cork borer เบอร 2 เจาะ
ขอบโคโลนีเชือ้ รานําไปวางบนอาหาร PDA ทีผ่ สม H2O2 ,
PAA และ vortexx ความเขมขน 0.1, 0.25 และ 0.5 % ชุด
ที่ไมผสมสารในอาหารเปนชุดควบคุมโดยวิธี Poisoned
Food Technique แตละชุดมี 5 ซํ้า บมไวที่อุณหภูมิ 37 °C
จนกระทัง่ เชือ้ เจริญ บันทึกการเจริญของเชือ้ โดยวัดขนาด
เสนผานศูนยกลางของโคโลนีทุกๆ 3 วันเปนเวลา 9 วัน
จากนัน้ เลือกชุดการทดลองทีใ่ หผลในการยับยัง้ การเจริญ
ของเชื้อมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาโดยการ
เตรียมสารละลายแขวนลอยสปอรของ C.gloeosporioides
ที่เลี้ยงเชื้อดังกลาวเปนเวลา 5 วัน จากนั้นเติมนํ้ากลั่น
ปลอดเชื้อบนผิวหนา จานอาหารแลวเขี่ยสปอรของเชื้อ
ราใหหลุดออกมา นํามากรองเศษวุนออกดวยกระดาษ
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กรอง Whatman เบอร 1 เขยาสารแขวนลอยที่กรองได
ใหเขากัน ตรวจนับสปอรของเชือ้ ราดวยกลองจุลทรรศน
โดยใช counting chamber slide (haemacytometer) แลว
ปรับความเขมขนสารแขวนลอยสปอรใหไดจํานวน 2
x 106 สปอร/มิลลิลิตร นําสารละลายแขวนลอยสปอร
ที่เตรียมไดมาผสมกับ PAA และ vortexx ความเขมขน
0.1, 0.25 และ 0.5 % ที่ปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้นนํา
ไปดูดวยกลองจุลทรรศนแบบเลนสประกอบที่ 3, 6, 9
และ 12 ชั่วโมง สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสปอรเชื้อรา
แลวบันทึกภาพ
2.2.2 ศึกษาผลของความเขมขนตอการ
ควบคุ ม โรคของมะม วงพั น ธุ นํ้ า ดอกไม โดยการปลู ก
เชื้อสาเหตุ C.gloeosporioides บนผิวมะมวงแลวทําการ
ตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงคุณภาพ ไดแก ประเมินความ
รุนแรงของโรคเปนคะแนนการเกิดโรค และเปอรเซ็นต
การสูญเสียนํ้าหนัก
2.2.3 ศึกษาประสิทธิภาพของ PAA และ
vortexx ที่ความเขมขนที่เหมาะสมรวมกับการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิตํ่าตออายุการเก็บรักษาของมะมวงพันธุนํ้า
ดอกไม โดยสเปรยเชือ้ สาเหตุ C.gloeosporioides ทีม่ คี วาม
เขมขน 2 x 106 สปอร/มิลลิลิตร ใหเปยกชุมทั้งผลวางไว
ในตะกรา 24 ชั่วโมง แลวนํามาลางดวยสารกลุม active
oxygen ใชความเขมขนที่เหมาะสม และนํามะมวงไป
เก็บไวในตะกราวางไวที่อุณหภูมิ 8 และ 13 °C เปนเวลา
5 สัปดาห ทําการตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงคุณภาพดวย
การประเมินความรุนแรงของโรค
2.3 การวิเคราะหขอมูล
การประเมินความรุนแรงในการเกิดโรคโดยให
คะแนนตามวิธีของสุขุมและคณะ (4) ไดแก 0 = ไมเปน
โรค 1 = เกิดอาการโรค เปนแผลเล็กขนาดเทาหัวเข็มหมุด
จํานวน 2-3 แผลและมองเห็นไมชดั เจน 2 = แผลคอนขาง
ใหญขนาด 3-4 มิลลิเมตร จํานวน 3-4 แผล และมีเนื้อที่
ของแผลตํ่ากวา 5% ของเนื้อที่ผล 3 = เปนโรค 5-12 %
ของเนือ้ ทีผ่ ล 4 = เปนโรค 13-25 % ของเนือ้ ทีผ่ ล 5 = เปน
โรค 26-50 % ของเนื้อที่ผล และ 6 = เปนโรค มากกวา 50
% ของเนือ้ ทีผ่ ล และเปอรเซ็นตการสูญเสียนํา้ หนักโดยทํา
การชั่งนํ้าหนักทุกๆ 3 วัน แลวนํามาคํานวณโดยใชสูตร
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การสูญเสียนํ้าหนัก (%) = นํ้าหนักกอนการเก็บรักษา - นํ้าหนักหลังการเก็บรักษา ×100
นํ้าหนักกอนการเก็บรักษา
วิ เ คราะห ค วามแปรปรวนของข อ มู ล โดยใช
โปรแกรมวิ เ คราะห ท างสถิ ติ SX8 และเปรี ย บเที ย บ
ความแตกตางระหวางปจจัยดวยวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) พรอมทั้งทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยดวย least significant difference (LSD)
โดยทดสอบระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต (P <
0.05)

C. gloeosporioides บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบวาชุด
ควบคุมมีเสนผานศูนยกลางของเชื้อมากที่สุดโดยมีการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแต วันที่ 3 จนกระทั่ง
เสร็จสิน้ การทดลอง รองลงมาคือชุดของ H2O2 ความเขม
ขน 0.1 % ซึ่งมีคาเพิ่มขึ้นในวันที่ 3 หลังจากนั้นจะมีการ
เจริญของเชื้ออยางชาๆ สวนชุด PAA และ vortexx ทุก
ความเขมขนนัน้ ไมพบการเจริญของเชือ้ ตลอดระยะเวลา
9 วัน (ตารางที่ 1)

3. ผลการวิจัยและอภิปราย

ตารางที่ 1 การเจริญของเสนใยของเชือ้ C. gloeosporioides ในอาหาร PDA ทีผ่ สมสาร H2O2 , PAA
ผลการศึกษาของ H2O2 , PAA และ vortexx
และ vortex ที่ความเขมขนตางๆ และบมที่
และการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาตอการเจริญของเชื้อ
อุณหภูมิ 37 °C เปนระยะเวลา 9 วัน

กรรมวิธี

ขนาดของโคโลนี (cm)
3 วัน
6 วัน
3.33
5.42
1.24
2.09
0
0
0
0

control
H2O2 0.1%
H2O2 0.25%
H2O2 0.5%

0 วัน
0
0
0
0

9 วัน
6.11
2.87
0
0

PAA 0.1%

0

0

0

0

PAA 0.25%
PAA 0.5%

0
0

0
0

0
0

0
0

vortexx 0.1%

0

0

0

0

vortexx 0.25%
0
0
0
0
vortexx 0.5%
0
0
0
0
F-test
*
*
*
CV (%)
14.70
16.31
17.55
0.55
0.72
0.70
LSD 0.05
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไมแตกตางทางสถิติ * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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เมื่อตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนแบบเลนส
ประกอบพบวาเมื่อไดรับ PAA 0.1, 0.25 และ 0.5 % หลัง
จากเวลาผานไป 12 ชั่วโมงสปอรของเชื้อ C. gloeosporioides พบวามีการเปลี่ยนแปลงรูปรางคือ เซลลของ
สปอรจะแตกและมีของเหลวไหลออกมาและมีบางสปอร
มีลกั ษณะยืดยาวผิดปกติจากเดิม ผนังเซลลจะไมเรียบซึง่
เห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยสปอรของ
เชือ้ ยังมีสภาพปกติ สวนการไดรบั vortexx 0.1, 0.25 และ
0.5 % พบวาเมือ่ เพิม่ ความเขมขนทําใหสปอรไดรบั ความ
เสียหายมากขึน้ คือ ผนังเซลลผดิ ปกติโดยเฉพาะ vortexx
ทีค่ วามเขมขน 0.5 % ทําใหสปอรแตกหักไดรบั ความเสีย
หายมากที่สุด (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1

ลักษณะสปอรจากเชื้อ C.gloeosporioides
ที่ผานการไดรับ vortexx ที่ความเขมขน 0.1,
0.25 และ 0.5% จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
รางเมือ่ เทียบกับสปอรทไี่ มไดผา นการใหสาร
(ชุดควบคุม) เมื่อบมเปนเวลา 12 ชั่วโมง

จากการศึกษาผลตอการเปลีย่ นแปลงโครงสราง
ของสปอรพบวา เมื่อไดรับ PAA 0.1, 0.25 และ 0.5 %
หลังจากเวลาผานไป 12 ชั่วโมงสปอรของเชื้อ C. gloeosporioides พบวามีการเปลีย่ นแปลงรูปรางคือ เซลลของ
สปอรจะแตกและมีของเหลวไหลออกมาและมีบางสปอร
ที่มีลักษณะยืดยาวผิดปกติจากเดิม ผนังเซลลจะไมเรียบ
ซึ่งเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยสปอร
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ของเชือ้ ยังมีสภาพปกติ สวนการไดรบั vortexx โดยเฉพาะ
ทีค่ วามเขมขน 0.5 % ทําใหสปอรแตกหักไดรบั ความเสีย
หายมากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากคุณสมบัตเิ ปนตัวออก
ซิไดสที่แรงกวา acetic acid จึงสามารถทําลายผนังเซลล
เยื่อบุเซลล โปรตีน หรือสารพันธุกรรมของจุลินทรียได
ดีกวา (5) เชนเดียวกับ vortexx ซึ่งประกอบดวย acetic
acid 20-30 %, H2O2 1-5 %, PAA 5-10 % และ caprylic
acid 2-5 % นอกจากจะมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเปนตัวออกซิไดส
แลว ยังมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเปนกรดทีร่ นุ แรงกวา PAA โดยมี
คา pH เทากับ 1 ดังนัน้ เมือ่ เปรียบเทียบทีค่ วามเขมขนเทา
กัน vortexx จึงมีความเปนกรดที่รุนแรงกวา นอกจากนี้
คุณสมบัตขิ อง caprylic acid ซึง่ เปนกรดไขมันชนิดหนึง่ มี
คุณสมบัตเิ ปนสารออกซิไดสจงึ สามารถทําลายผนังเซลล
ไดเชนเดียวกัน สอดคลองกับการทดลองของ Whangchai
et al. (6) ที่ทําการทดลองโดยใหโอโซน (O3) กับสปอร
ของเชื้อ Cladosporium sp. ซึ่งเปนเชื้อรากอโรคในลําไย
พบวา O3 เปนสารออกซิไดสชนิดหนึ่งสามารถทําลาย
เซลลของเชื้อราใหสูญเสียความสามารถในการนําสาร
เขาออกเซลล (cell permeability) ทําใหเซลลแตกเสียหาย
และตายได
ผลการศึกษาความเขมขนของ PAA และ vortexx ตอการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะมวงพันธุ
นํ้าดอกไมโดยการปลูกเชื้อสาเหตุ C. gloeosporioides
จากผลการทดลองพบวา ความรุนแรงในการเกิดโรคมี
ความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดในชุดควบคุมและชุดที่
ใหสารโดยพบวา เมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 3 วัน ที่อุณหภูมิ
25°C ผลมะมวงทีม่ กี ารสเปรยเชือ้ C. gloeosporioides (ชุด
ควบคุม) พบการเกิดโรคมากที่สุด มีคะแนนเทากับ 3.50
โดยผลมะมวงมีลักษณะจุดสีดํากระจายอยูทั้งผล รองลง
มาคือชุดที่ให vortexx 0.1 % สวนผลมะมวงที่สเปรยเชื้อ
และให PAA 0.25 % มีคะแนนการเกิดโรคตํ่าที่สุด โดย
ไมพบการเกิดโรค และไมแตกตางทางสถิติกับชุดที่ให
vortexx 0.25 % (ตารางที่ 2)
เมือ่ เก็บรักษาเปนเวลา 6 วัน พบการเกิดโรคเพิม่
ขึน้ ในทุกชุดการทดลอง โดยเมือ่ เปรียบเทียบแตละชุดการ
ทดลองใหผลไปในทางเดียวกันกับเมือ่ เก็บรักษาเปนเวลา
3 วัน และเมือ่ เก็บรักษาเปนเวลา 9 วัน ชุดควบคุมเกิดโรค
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เกือบทั้งผลมีคะแนนการเกิดโรคทั้งหมดเทากับ 5.5 รอง
ลงมาคือชุดที่มีการสเปรยเชื้อและให vortexx 0.1 % มี
คะแนนการเกิดโรคเทากับ 4.78 สวนชุดอื่นๆ มีทิศทาง
เดียวกันกับเมือ่ เก็บรักษาเปนเวลา 3 วัน โดยชุดทีใ่ ห PAA
0.25 % และชุดทีไ่ ดรบั vortex 0.25 % มีคา คะแนนการเกิด
โรคตํ่าสุด (ตารางที่ 2)
สาร H2O2 และ PAA สามารถใชไดทั้งแบบ
สารเดี่ยวหรือสารผสม โดยมีสมบัติเปนสารออกซิไดส
ที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆาเชื้อจุลินทรีย เชนเชื้อรา
แบคทีเรีย และมีการใชอยางแพรหลายเพื่อลดการปน
เปอนของจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหารตางๆ เชน

KKU Res. J. 2014; 19(6)

การผลิตนม เนื้อ ผัก ผลไม และเครื่องดื่ม เชนการผลิต
เบียร รวมทั้งเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลล โดยสามารถ
ทําลายสปอรของเซลลยสี ต และแบคทีเรียได โดยไมทาํ ให
กลิ่นและรสชาติของเครื่องดื่มเปลี่ยนไป (7) โดยสารใน
กลุมนี้สามารถยอยสลายแบบ biodegradable ไดงาย โดย
Bessems et al. (8) ไดทดลองพบวา PAA เปนสารที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดในการใชเปนนํ้ายาลางผักและผลไม
เพือ่ ควบคุมเชือ้ Escherichia coli เมือ่ เปรียบเทียบกับการ
ใชสารอื่นๆ เชน calcium hypochlorite, chlorine dioxide
หรือ benzalkonium chloride

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยคะแนนการเกิดโรคของผลมะมวงพันธุนํ้าดอกไมที่ผานการใหสารกลุม active oxygen ที่ความ
เขมขนตางๆ แลวเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25°C
คาเฉลี่ยคะแนนการเกิดโรค
กรรมวิธี
0 วัน
3 วัน
6 วัน
9 วัน
control
0
3.50a
4.35a
5.50a
PAA 0.1 %
0
0.78bc
1.64b
3.35bc
PAA 0.25%
0
0c
1.21b
2.64c
vortexx 0.1%
0
1.35b
2.21b
4.78ab
vortexx 0.25%
0
0.64bc
1.78b
3.07c
F-test
*
*
*
CV (%)
13.95
16.21
17.48
LSD 0.05
0.46
0.61
0.59
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไมแตกตางทางสถิติ * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรในแนวตั้งแสดงถึงนัยสําคัญทางสถิติ
เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนัก พบวามีการ
สูญเสียนํ้าหนักเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาโดย
ใน 3 วันแรกการไดรับสาร vortexx 0.25 % นํ้าหนักลด
ลงอยางรวดเร็วและมีอัตราการสูญเสียนํ้าหนักมากที่สุด
แตเมือ่ เก็บรักษาเปนเวลานานขึน้ โดยเฉพาะในวันสุดทาย
ของการเก็บรักษาชุดที่ไดรับ PAA 0.1 % มีอัตราการสูญ
เสียนํ้าหนักนอยที่สุดเทากับ 12.48 % รองลงมาคือชุดที่
ไดรับสาร vortexx 0.1 % เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่มีคา

เทากับ 12.95 % อยางไรก็ตามการใหสารกลุมนี้ทุกความ
เขมขนไมมีคาแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม (ตารางที่ 3) จากการทดลองพบวา ทุกชุดการ
ทดลองมีเปอรเซ็นตการสูญเสียนํา้ หนักเพิม่ ขึน้ ตามระยะ
เวลาการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นและไมแตกตางกันทางสถิติ
ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของสุธนัย ภักดี (9) ที่พบ
วาการใช acetic acid หรือ PAA มีเปอรเซ็นตการสูญเสีย
นํ้าหนักไมแตกตางจากชุดควบคุมที่แชนํ้ากลั่น
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ตารางที่ 3 คาเฉลีย่ เปอรเซ็นตการสูญเสียนํา้ หนักของผลมะมวงพันธุน าํ้ ดอกไมทผี่ า นการใหสารกลุม active oxygen
ที่ความเขมขนตางๆ แลวเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25°C
คาเฉลี่ยการสูญเสียนํ้าหนัก (%)
กรรมวิธี
0 วัน
3 วัน
6 วัน
control
0
7.18b
12.95
PAA 0.1 %
0
5.76a
12.48
PAA 0.25%
0
6.01ab
13.41
vortexx 0.1%
0
7.19b
12.91
vortexx 0.25%
0
7.43b
13.36
F-test
*
ns
CV (%)
10.62
11.02
LSD 0.05
0.75
1.83
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไมแตกตางทางสถิติ * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรในแนวตั้งแสดงถึงนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของ PAA และ
vortexx รวมกับการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ ตออายุการเก็บ
รักษามะมวงพันธุน าํ้ ดอกไม พบวา ทุกชุดการทดลองชวย
ลดคะแนนการเกิดโรคได เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
โดยทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 8°C เมือ่ เก็บรักษาถึงสัปดาหที่ 5 ผลมะมวง

ที่สเปรยเชื้อ C. gloeosporioides (ชุดควบคุม) มีคะแนน
การเกิดโรคเทากับ 4.38 สวนผลมะมวงที่สเปรยเชื้อและ
ให PAA 0.25 % และ vortexx 0.25 % มีคะแนนการเกิด
โรคเทากันคือ 0.71 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยคะแนนการเกิดโรคของผลมะมวงพันธุนํ้าดอกไมที่ผานการใหสารกลุม active oxygen ที่ความ
เขมขน 0.25 % แลวเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8°C
คาเฉลี่ยคะแนนการเกิดโรค
กรรมวิธี
0 สัปดาห 1 สัปดาห 2 สัปดาห 3 สัปดาห 4 สัปดาห 5 สัปดาห
control
0
3.17a
4.38a
4.05a
3.38a
4.38a
PAA 0.25 %
0
0.38b
1.05b
0.71b
0.71b
0.71b
vortexx 0.25%
0
0.38b
0.71b
0.71b
0.38b
0.71b
F-test
*
*
*
*
*
CV (%)
9.85
15.43
17.25
13.86
10.05
0.86
2.18
2.45
2.10
2.08
LSD 0.05
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไมแตกตางทางสถิติ * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรในแนวตั้งแสดงถึงนัยสําคัญทางสถิติ
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สวนที่อุณหภูมิ 13 °C เมื่อเก็บรักษาถึงสัปดาห
ที่ 4 ผลมะมวงทีม่ กี ารสเปรยเชือ้ C. gloeosporioides (ชุด
ควบคุม) มีคะแนนการเกิดโรคเทากับ 3.38 สวนผลมะ
มวงที่สเปรยเชื้อและให PAA 0.25 % และ vortexx 0.25
% มีคะแนนการเกิดโรคเทากับ 0.38 และ 0.71 ตามลําดับ
(ตารางที่ 5) สอดคลองกับผลการทดลองของสุธนัย ภักดี
(9) ที่พบวาการใช PAA 0.3 % เปนเวลา 3 นาที สามารถ
ยับยั้งการเจริญของโรคราเขียวหลังการเก็บเกี่ยว และ
Mari et al. (10) พบวาการจุม ผลไมจาํ พวกทอ เชอรรี่ เอพริ
คอท ใน PAA ความเขมขน 125 มิลลิกรัม/ลิตร เปนเวลา
1 นาที สามารถลดการเนาเสียที่เกิดจากเชื้อรา Monilinia
laxa และ Rhizopus stolonifer นอกจากนี้ยังพบวา PAA
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มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญไดดกี วา acetic acid
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในโมเลกุลของ PAA มีออกซิเจน
เพิ่มขึ้น 1 อะตอม ทําใหมีสมบัติเปนตัวออกซิไดสที่แรง
กวา acetic acid จึงสามารถทําลายผนังเซลล เยื่อบุเซลล
โปรตีนหรือสารพันธุกรรมของจุลนิ ทรียไ ดดกี วา (5) และ
ยังมีรายงานวา H2O2 เปนตัวออกซิไดสที่มีประสิทธิภาพ
สูง ดังนั้นจึงนํามาใชฆาเชื้อโรคอยางกวางขวาง (11) อีก
ทั้งยังพบวา H2O2 ในสภาวะของไอระเหยนํามาใชเพื่อ
ฆาเชื้อโรคในอุตสาหกรรมการบรรจุทางการแพทยและ
เครื่องมือเครื่องใช (12) นอกจากนี้ในการประยุกตใช
ทางวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวยังนํา H2O2 มาใชลดเชื้อ
จุลินทรียของลูกเกดอบแหงและพลัมอีกดวย (13)

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยคะแนนการเกิดโรคของผลมะมวงพันธุนํ้าดอกไมที่ผานการใหสารกลุม active oxygen ที่ความ
เขมขน 0.25% แลวเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13°C
คาเฉลี่ยคะแนนการเกิดโรค
กรรมวิธี
0 สัปดาห 1 สัปดาห 2 สัปดาห 3 สัปดาห 4 สัปดาห 5 สัปดาห
control
0
4.71a
4.05a
3.38a
3.38a
5.05a
PAA 0.25 %
0
0.38b
0.71b
0.71b
0.38b
0.71b
vortexx 0.25%
0
0.38b
0.71b
0.71b
0.71b
1.05b
F-test
*
*
*
*
*
CV (%)
19.08
18.45
14.80
10.01
13.21
0.55
1.32
0.53
0.54
0.55
LSD 0.05
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไมแตกตางทางสถิติ * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตัวเลขที่ตาม
ดวยตัวอักษรในแนวตั้งแสดงถึงนัยสําคัญทางสถิติ
การสูญเสียนํ้าหนัก ผลมะมวงที่เก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 8 และ 13°C หลังจากไดรบั สารทุกชุด การทดลอง
มีการสูญเสียนํา้ หนักเพิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาการเก็บรักษา
และมี ค วามแตกต า งกั น ทางสถิ ติ โดยที่ อุ ณ หภู มิ 8°C
สัปดาหสดุ ทายของการเก็บรักษาชุดควบคุมมีเปอรเซ็นต
การสูญเสียนํ้าหนักมากที่สุดมีคาเทากับ 17.89 % รองลง
มาคือชุดที่สเปรยเชื้อและให PAA 0.25 % มีคาเทากับ
11.41 % สวนชุดที่สเปรยเชื้อและให vortex 0.25 % มีคา
ตํ่าสุดเทากับ 10.76 % (ตารางที่ 6) สวนที่อุณหภูมิ 13°C
ก็ใหผลลักษณะเดียวกันกับทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 8°C คือชุดควบคุม

จะมีเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักมากกวาชุดที่ใหสาร
โดยสัปดาหที่ 4 ของการเก็บรักษาชุดที่ให vortexx 0.25
% มีเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักมากที่สุดมีคาเทากับ
10 % รองลงมาคือชุดที่สเปรยเชื้อและให PAA 0.25 %
มีคาเทากับ 9.14 % สวนชุดควบคุมมีคาเทากับ 8.57 %
(ตารางที่ 7) จากการทดลองพบวา ชุดควบคุมของทัง้ สอง
อุณหภูมมิ เี ปอรเซ็นตการสูญเสียนํา้ หนักมากกวาชุดทีใ่ ห
สาร สอดคลองกับผลการทดลองในผลมะมวงพันธุ Julie
(14) และผลมะมวงพันธุ Manila (15) การทีผ่ ลมะมวงสูญ
เสียนํ้าหนักเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิและอายุการเก็บรักษา
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ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิสูงทําใหเกิดการเคลื่อนไหว
ของโมเลกุลของนํา้ มากกวาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ ดังนัน้ โอกาสที่
นํา้ จะหลุดออกจากสถานะของเหลวไปอยูใ นสถานะแกส
จึงเกิดขึ้นไดมากกวา ทําใหผลมะมวงที่ทําการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิสูงมีการสูญเสียนํ้าหนักมากกวาผลที่ทําการ
เก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ (16) (17) และพบวาชุดทีใ่ ห PAA
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และ vortexx มีเปอรเซ็นตการสูญเสียนํา้ หนักนอยกวาชุด
ควบคุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเก็บรักษาทั้งที่ 8 และ
13°C ไดวางชุดควบคุมไวชนั้ บนสุดของตูค วบคุมอุณหภูมิ
ซึ่งอยูใกลกับพัดลมจึงถูกลมพัดตลอดเวลาทําใหเกิดการ
สูญเสียนํ้าหนักมากกวาชุดที่ไดรับ PAA และ vortex

ตารางที่ 6 คาเฉลีย่ เปอรเซ็นตการสูญเสียนํา้ หนักของผลมะมวงพันธุน าํ้ ดอกไมทผี่ า นการใหสารกลุม active oxygen
ที่ความเขมขน 0.25 % แลวเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8°C
คาเฉลี่ยการสูญเสียนํ้าหนัก (%)
กรรมวิธี
0 สัปดาห 1 สัปดาห 2 สัปดาห 3 สัปดาห 4 สัปดาห 5 สัปดาห
control
0
3.16a
6.21a
11.07a
15.05a
17.89a
PAA 0.25 %
0
2.91b
5.45b
7.72b
11.82b
11.41b
vortexx 0.25%
0
2.69c
4.38c
6.57c
8.97c
10.76c
F-test
*
*
*
*
*
CV (%)
1.50
0.98
0.28
0.32
0.10
0.04
0.05
0.07
0.08
0.05
LSD 0.05
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไมแตกตางทางสถิติ * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรในแนวตั้งแสดงถึงนัยสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 7 คาเฉลีย่ เปอรเซ็นตการสูญเสียนํา้ หนักของผลมะมวงพันธุน าํ้ ดอกไมทผี่ า นการใหสารกลุม active oxygen
ที่ความเขมขน 0.25% แลวเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13°C
คาเฉลี่ยการสูญเสียนํ้าหนัก (%)
กรรมวิธี
0 สัปดาห 1 สัปดาห 2 สัปดาห 3 สัปดาห 4 สัปดาห 5 สัปดาห
control
0
2.70a
4.98a
6.82a
8.57a
14.14a
PAA 0.25 %
0
2.75b
5.35b
7.15b
9.14b
11.04b
vortexx 0.25%
0
2.62c
5.40c
7.82c
10.00c
12.46c
F-test
*
*
*
*
*
CV (%)
4.87
0.45
0.33
0.28
0.25
0.21
0.20
0.42
0.56
0.62
LSD 0.05
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไมแตกตางทางสถิติ * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตัวเลขที่ตาม
ดวยตัวอักษรในแนวตั้งแสดงถึงนัยสําคัญทางสถิติ
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4. สรุป
สารกลุม active oxygen ไดแก H2O2 , PAA และ
vortexx ทั้งสามชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
C.gloeosporioides ไดยกเวน H2O2 ความเขมขน 0.1 %
โดย PAA และ vortexx สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
ราไดดีที่สุด และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 °C รวมกับ
การใช PAA 0.25 % ใหผลดีที่สุด รองลงมาคือ vortexx
0.25 % เมื่อตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนเซลลของ
สปอร ข องเชื้ อ รา C.gloeosporioides จะแตกและมี
ของเหลวไหลออกมาและมี บ างสปอร มี ลั ก ษณะยื ด
ยาวผิดปกติจากเดิม ผนังเซลลจะไมเรียบซึ่งเห็นไดชัด
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ซึ่งลักษณะเชนนี้ทําให
สามารถควบคุมการเกิดโรคในผลมะมวงพันธุนํ้าดอกไม
ทีเ่ ก็บรักษาเปนเวลา 6 วัน โดยไมมผี ลตอปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายนํ้าได ปริมาณกรดที่ไทเทรตได ความ
แนนเนื้อ และเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนัก แตมีผล
ทําใหการเปลี่ยนสีเปลือกและสีเนื้อตํ่าลง สวนการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิตํ่าที่ 8 และ 13°C รวมกับการให PAA
0.25 % และ vortexx 0.25 % พบวา มีการสุกเปนปกติ
และสามารถเก็บรักษาได 4 และ 3 สัปดาห ตามลําดับ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนีส้ าํ เร็จเรียบรอย โดยไดรบั ความ
กรุณาและความชวยเหลืออยางดียงิ่ จาก ดร.อภิตา บุญศิริ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ และ ดร.พีระพงษ แสงวนางคกูล ผู
เชีย่ วชาญ ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัย (8)
เกษตรศาสตร กําแพงแสน ที่ไดใหคําแนะนําแนวทาง
ในการคนควาทดลองอยางเอาใจใส จนงานวิจัยฉบับนี้มี
ความสมบูรณอยางดียิ่ง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ ที่นี้
(9)
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