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ผลของแกสพลาสมาตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในสภาพหองปฏิบัตกิ าร
Effect of Plasma Gas on Inhibition of Pestalotiopsis sp. in vitro
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Abstract
Pestalotiopsis sp. is a fungus that cause fruit rot in longan fruit after harvest. This study using plasma gas
to inhibit the growth of Pestalotiopsis sp. in vitro. The plasma gas was sprayed to the surface of PDA culture
media before the fungal culture for 0, 3, 5, and 8 minutes and direct sprayed to the fungi for 2, 5, and 8 minutes
after culture. For medium plasma spraying, the growth of fungi after 2-8 days were recorded, and calculated for
the percent inhibition of the mycelium radial growth. The results showed that spraying plasma gas could delay the
growth of the fungus. Spraying plasma gas for 5 minutes was the best treatment for delaying the growth, about
40.10% inhibition. Spraying plasma gas for 3 and 8 minutes had 29.95% and 12.27% inhibition respectively. In the
case of plasma direct spraying on fungi for 8 minutes, it could inhibit mycelial growth rate to 41.58% which was
greater than plasma spraying for 5 and 2 minutes, the inhibit rates of 37.86% and 28.27%, respectively. These
results could be inferred that plasma gas had the potential to develop as a postharvest treatment of longan.
Keywords: plasma, percent inhibition of radial growth, fungi
บทคัดยอ
Pestalotiopsis sp. เปนเชื้อราสาเหตุโรคเนาหลังการเก็บเกี่ยวของผลลําไย จากการศึกษาทดลองใชแกสพลาสมาใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อราในสภาพ in vitro โดยทําการพนแกสพลาสมาเปนเวลา 0, 3, 5 และ 8 นาที ลงบนผิวหนาอาหาร
เลี้ยงเชื้อ PDA กอนที่จะนําเชื้อรามาเพาะ และพนลงบนเชื้อราโดยตรงเปนเวลา 2 นาที, 5 นาที และ 8 นาที แลวนําเชื้อราไป
เลี้ยงบนอาหาร PDA ใหม บันทึกการเจริญของเสนใยเชื้อราหลังเพาะ 2-8 วัน จากนั้นนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อ ผลการทดลองพบวา การพนแกสพลาสมาสามารถทําใหเชื้อราเจริญเติบโตไดชากวาปกติ การพนแกส
พลาสมาเปนเวลา 5 นาที จะมีผลในการยับยั้งเชื้อราดีที่สุดคือ 40.10% รองลองมาคือ พนแกสพลาสมาเปนเวลา 3 และ 8 นาที
มีผลยับยั้ง 29.95% และ 12.27% ตามลําดับ สวนการพนพลาสมาลงบนเชื้อราโดยตรงที่ 8 นาที สามารถยับยั้งเชื้อไดดีที่สุด
41.58% รองลงมาคือ 5 และ 2 นาที ยับยั้งเชื้อได 37.86% และ 28.27% ตามลําดับ ผลการทดลองครั้งนี้สามารถสรุปไดวา
แกสพลาสมามีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนแนวทางในการยืดอายุการเก็บรักษาลําไยหลังการเก็บเกี่ยวได
คําสําคัญ: พลาสมา, เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญ, เชื้อรา
คํานํา
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ตามเปลือกผล และอาจเขาทําลายไดในระหวางการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สําหรับการผลิตและสงออกผลลําไยพันธุดอใน
ลักษณะของผลไมสดไปยังตางประเทศนั้นตองใชเวลาในการขนสงนาน
ปจจุบันการควบคุมหรือปองกันการเนาเสียของผล
ลําไยสดหลังการเก็บเกี่ยว มักจะใชสารปองกันกําจัดเชื้อราหรือซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาสารพิษตกคางเกิน
ระดับมาตรฐาน และเปนอันตรายตอผูบริโภคได
เทคโนโลยีพลาสมา (plasma technology) เปนเทคโนโลยีที่กําลังไดรับความนิยมในการนําไปประยุกตใชทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ จุดเดนของเทคโนโลยีคือเปนหนึ่งในเทคโนโลยีสะอาด (clean technology) โดยจะทําใหเกิด OH radical
ซึ่งสามารถกอความเสียหายตอโครงสรางผนังเซลลของเชื้อราได (Wang et al., 2012) งานวิจัยนี้จึงมุงเนนการใชแกสพลาสมา
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่อยูบนผลลําไย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการเก็บรักษาลําไยใหมีคุณภาพดีและ
ยืดอายุการเก็บรักษาไดนานยิ่งขึ้น
อุปกรณและวิธีการ
การทดลองใชแกสพลาสมาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราในสภาพหองปฏิบัติการ โดยใชเครื่องกําเนิดพลาสมา
แบบเจ็ท กําลังไฟฟา 20 วัตต ความตางศักย 40 โวลต กระแสไฟฟา 0.5 แอมแปร ใชแกสอารกอน 4 ลิตร/นาที ผสมกับแกส
ออกซิเจน 36 มิลลิลิตร/นาที ระยะหางของหัวพนแกสพลาสมากับสิ่งทดลอง เปนระยะ 1 เซนติเมตร (Figure 1) ในการทดลอง
นี้ ประกอบดวย 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ทําการพนแกสพลาสมาเปนเวลา 3, 5 และ 8 นาที ลงบนผิวหนาอาหาร
potato dextrose agar (PDA) ใหทั่วทั้งจาน จากนั้นใช cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะเสนใยของ
เชื้อรา Pestalotiopsis sp. วางบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผานพลาสมา เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมมีการพนพลาสมา การ
ทดลองที่ 2 จะใชพลาสมาพนลงเชื้อราที่เจริญอยูบนจานอาหารโดยตรง เปนระยะเวลา 2, 5 และ 8 นาที แลวนําเชื้อรา ไปเพาะ
ในอาหาร PDA ใหม เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมมีการพนพลาสมา บันทึกการเจริญของเชื้อราทุกวันหลังการเพาะเชื้อตั้งแต
2-8 วัน การวัดการเจริญทําโดยวัดเสนผานศูนยกลางของโคโลนีและทําการคํานวณเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเชื้อ วาง
แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design: CRD) กําหนดให 1 กรรมวิธี มีจํานวน 10 ซ้ํา วิเคราะหผล
ทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS version 16
การคํานวณหาเปอรเซ็นตการยับยั้ง (percent inhibition of radial growth, PIRG) (เกษม, 2532) ของพลาสมาที่มี
ตอเชื้อดังนี้
เปอรเซ็นตการยับยั้ง (PIRG) = R1 - R2 × 100
R1
R1 คือ รัศมีการเจริญของเชื้อราสาเหตุในชุดควบคุม และ R2 คือ รัศมีการเจริญของเชื้อราสาเหตุในชุดทดลอง

Figure 1 Plasma device
ผล
การทดลองที่ 1 เมื่อวัดการเจริญของเชื้อราทุกวันหลังการเพาะเชื้อลงจานอาหาร 2-8 วัน พบวา การพนแกสพลาสมา
เปนเวลา 5 นาที ใหทั่วบนผิวหนาอาหาร PDA กอนนําไปเลี้ยงเชื้อ เชื้อรามีอัตราการเจริญเติบโตไดชาที่สุด รองลงมาคือการ
ทดลองพนแกสพลาสมา 3 และ 8 นาที ในขณะที่ชุดควบคุมจะมีการเจริญเติบโตของเชื้อดีที่สุด (Figure 2)
เปอรเซ็นตการยับยั้งของแกสพลาสมาตอเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในกรรมวิธีที่พนแกสพลาสมาเปนเวลา 3, 5 และ
8 นาที ใหทั่วบนผิวหนาอาหาร PDA กอนนําไปเลี้ยงเชื้อรา หลังการเลี้ยงเชื้อรา 8 วัน พบวาการพนแกสพลาสมาเปนเวลา 5
นาที มีผลในการยับยั้งของเชื้อดีที่สุดโดยมีเปอรเซ็นตการยับยั้งเปน 40.10% รองลองมาคือ การพนแกสพลาสมาเปนเวลา 3
และ 8 นาที มีเปอรเซ็นตการยับยั้งเปน 29.95 และ 12.27% ตามลําดับ กรรมวิธีที่พนแกสพลาสมาเปนเวลา 5 และ 8 นาที มีคา
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เปอรเซ็นตการยับยั้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% แตไมมีความแตกตางกับการพนที่ 3 นาที
(Table 1)
control
3m
5m
8m
2 days

8 days

Figure 2 Mycelia growth of Pestalotiopsis sp. on plasma treated PDA, at 2 and 8 days
Table 1 Growth inhibition percentage of Pestalotiopsis sp. on plasma treated PDA
Treatment
time
3 min
5 min
8 min

1/

Day2
66.85ab1/
94.02a
56.52b

Day3
47.96ab
76.74a
31.97b

Percent inhibition of radial growth (%)
Day4
Day5
Day6
37.58ab
31.40ab
31.23ab
59.91a
48.17a
43.40a
20.88b
16.11b
14.96b

Day7
29.30ab
41.27a
11.83b

Day8
29.95ab
40.10a
12.27b

Value with different letters within a column were significantly different according to least significant difference (LSD) at P < 0.05

การทดลองที่ 2 การพนแกสพลาสมาลงบนเชื้อราโดยตรงแลวนํามาเพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อใหม พบวาการพนแกส
พลาสมาบนเชื้อราเปนเวลา 8 นาที ทําใหเชื้อรามีอัตราการเจริญเติบโตไดชาที่สุด รองลงมาคือ การพนแกสพลาสมาเปนเวลา 5
และ 2 นาที ตามลําดับ สวนชุดควบคุมเชื้อเจริญไดดีที่สุด (Figure 3)
2 days
8 days

control
2m 5 m 8 m
Figure 3 Mycelia growth of Pestalotiopsis sp. after direct treated with plasma, on PDA at 2 and 8 days
เมื่อนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเติบโต พบวาการใชแกสพลาสมาพนบนเชื้อราเปนเวลา 8 นาที
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อไดดีที่สุด มีเปอรเซ็นตการยับยั้งเปน 41.58% เมื่อพนแกสพลาสมาบนเชื้อราเปนเวลา 5 นาที
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได 37.86% และเวลา 2 นาที ยับยั้งการเจริญของเชื้อราได 28.27% (Table 2)
Table 2 Growth inhibition percentage of Pestalotiopsis sp. after direct treated with plasma
Treatment
time
2 min
5 min
8 min

1/

Day2
4.84c1/
51.02b
88.17a

Day3
6.63b
49.97a
68.25a

Percent inhibition of radial growth (%)
Day4
Day5
Day6
7.42b
8.43b
11.68b
51.48a
38.42a
38.77a
69.00a
56.22a
56.57a

Day7
23.42b
43.06a
49.86a

Day8
28.27a
37.86a
41.58a

Value with different letters within a column were significantly different according to least significant difference (LSD) at P < 0.05
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จาก Table 2 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 กรรมวิธี ในวันที่ 2 เทานั้นที่มีเปอรเซ็นตการยับยั้งที่มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ วันที่ 3-7 กรรมวิธีที่พนแกสพลาสมาเปนเวลา 5 กับ 8 นาที มีความแตกตางกับกรรมวิธีที่พนเปนเวลา 2
นาที ในขณะที่วันที่ 8 เปอรเซ็นตการยับยั้งไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% ในทุกกรรมวิธี
วิจารณผล
การพนแกสพลาสมาลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA จะทําใหเกิด OH radical บนพื้นผิวอาหารที่มีน้ําเปนสวนประกอบ
(Yonemori and Ono, 2014) ซึ่งจะเปนตัวสําคัญในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา โดย OH radical จะเขาไปทําลายกรดไขมัน
ไมอิ่มตัวและชั้นโปรตีนบน cell membrane จึงเปนสาเหตุให polysaccharides ที่ผนังเซลลเสียหายจนกระทั่งทําใหเซลลตาย
ในที่สุด (Wang et al., 2012) ในการพนแกสพลาสมาลงในอาหาร PDA กอนแลวจึงเพาะเชื้อรา และการพนแกสพลาสมาลง
บนเชื้อราโดยตรง สามารถชะลอการเจริญเติบโตของเสนใยเชื้อราได
การใชแกสพลาสมาพนลงอาหาร PDA เปนเวลา 5 นาที กอนนําเชื้อรามาเลี้ยงบนอาหารดังกลาว มีผลในการยับยั้ง
ของเชื้อไดดีที่สุด มากกวา 3 และ 8 ทั้งนี้อาจเปนเพราะในขณะพนแกสพลาสมานั้น จะพบความรอนเกิดขึ้นที่บริเวณผิวหนา
อาหาร PDA จึงเปนสาเหตุทําให OH radical สลายตัวไปได อีกทั้งในอาหาร PDA มีมันฝรั่งเปนสวนประกอบ ซึ่งมีการทดลอง
แลววาในเปลือกมันฝรั่งมีคุณสมบัติในการจับการอนุมูลอิสระ (Singh and Rajini, 2003) OH radical จึงมีนอยลง
สวนการทดลองที่พนแกสพลาสมาลงบนเชื้อราโดยตรง แลวจึงยายเชื้อราไปยังอาหาร PDA ใหม พบวาที่เวลา 8 นาที
ใหผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อไดดีที่สุด มากกวา 5 และ 2 นาที ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ที่วาเมื่อเชื้อราสัมผัสแกส
พลาสมาก็จะถูกทําลายจาก OH radical สวนของเชื้อราที่เจริญลึกลงไปในอาหารบางสวนอาจจะมีโอกาสรอดมากขึ้น (Wang
et al., 2012) เมื่อสัมผัสแกสพลาสมาเปนเวลาไมนาน
เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเติบโตของของเชื้อรา ในทั้ง 2 การทดลองยังถือวามีประสิทธิภาพต่ําเพราะมีเปอรเซ็นต
การยับยั้งนอยกวา 50% (เกษม, 2532) อยางไรก็ตามในการทดลองตอ ๆ ไปควรมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาวิธีการทดลอง
เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเพิ่มมากขึ้น
สรุป
การทดลองใชแกสพลาสมาพนลงในอาหาร PDA กอนแลวจึงเพาะเลี้ยงเชื้อราบนอาหาร เวลาในการพนแกสพลาสมา
5 นาที ไดผลดีที่สุด สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได 40.10% สวนการพนแกสพลาสมาโดยตรงลงบนเชื้อราที่เวลา 8 นาที
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราไดดีที่สุด 41.58%
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับสถานที่และอุปกรณในการทําวิจัย
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สําหรับทุนสนับสนุนในการทําวิจัยบางสวน
เอกสารอางอิง
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