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ผลของการฉายรังสียูวีบีตอคุณภาพของกลวยหอมทองและกลวยไข
Effects of UV-B irradiation on quality of ‘Hom-Thong’ and ‘Khai’ banana
ลัดดาวัลย โกวิทยเจริญ1,2 ณัฐชัย พงษประเสริฐ1,2 และ วาริช ศรีละออง1,2
1
2

ภาควิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ 10140
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10400

บทคัดยอ
การศึกษาผลของรังสี UV-B ตอการชะลอการเสื่อมสภาพของกลวยหอมทองและกลวยไขภายหลังการเก็บเกี่ยว โดยนำกลวยหอมทองและ
กลวยไขมาทำการฉายรังสี UV-B ที่ระดับความเขมแสง 0 (ชุดควบคุม) 12 24 และ 48 กิโลจูลตอตารางเมตร ซึ่งคำนวณมาจากระยะเวลาที่
ทำการฉายรังสี หลังจากนั้นนำไปเก็บรักษาที่หองเย็นอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีทุก 3 วัน
พบวาการฉายรังสี UV-B ที่ระดับความเขมแสง 24 กิโลจูลตอตารางเมตร มีผลชะลอการเปลี่ยนแปลงคา hue angle ของกลวยหอมทอง
และกลวยไขเพียงเล็กนอย อีกทั้งยังสามารถชะลอการสูญเสียน้ำหนักและการสลายตัวของคลอโรฟลลไดในกลวยหอมทอง แตมีผลเพิ่มการ
สูญเสียน้ำหนักและไมสามารถชะลอการสลายตัวของคลอโรฟลลไดในกลวยไข
คำสำคัญ: กลวยหอมทอง กลวยไข ยูวีบี
อานตอหนา 2
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คำนำ
กลวยเปนผลไมเขตรอนที่มีศักยภาพที่จะเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากกลวย
เปนพืชที่มีตนทุนในการผลิตต่ำ อีกทั้งปลูกและดูแลรักษางาย เจริญเติบโตไดดีในทุกภูมิอากาศ
ในประเทศไทย รวมทั้งตลาดยังมีความคลองตัวสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ
ในปจจุบนั กลวยหอมทองและกลวยไขเปนทีน่ ยิ มบริโภคกันอยางแพรหลาย โดยตลาดสงออกกลวย
ที่สำคัญไดแก ฮองกง สิงคโปร ญี่ปุน และยุโรป ปญหาที่สำคัญในการสงออกกลวย คือ การสุกและ
การเสื่อมสภาพในระหวางการขนสง การสุกของกลวยทำใหมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาและ
ทางเคมี เชน การเปลีย่ นแปลงสีและการนิม่ เปนตน ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเหลานีจ้ ะเปนตัวบงชีถ้ งึ คุณภาพ
ของผลิตผล (เบญจมาศ, 2545) จากการศึกษาที่ผานมาพบวาการรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
ของผลิตผลทางการเกษตรสามารถทำไดหลายวิธี เชน การเคลือบผิว การบรรจุในสภาพบรรยากาศ
ดัดแปลง การรมดวยสาร 1-MCP ตลอดจนการฉายรังสี จากงานวิจยั ทีผ่ า นมาพบวาการฉายรังสี
ยูวีสามารถชะลอการเสื่อมสภาพของผลิตผลสดทางการเกษตรได Aiamla-or และคณะ (2009)
รายงานวารังสียูวีบีสามารถชะลอการสลายตัวของคลอโรฟลลในบรอคโคลี่ระหวางการเก็บรักษาได
Srilaong และคณะ (2010) รายงานวาการฉายรังสียูวีบีกับมะนาวตาฮิติสามารถชะลอการสลายตัว
ของคลอโรฟลลและไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในการบริโภค นอกจากนี้การฉายรังสียูวีซี
กับกลวย Cavendish สามารถลดการเกิดอาการสะทานหนาวในระหวางการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ่ ได
(Pongprasert et al., 2008) จะเห็นไดวาการใชรังสียูวี มีประโยชนอยางยิ่งในการรักษาคุณภาพ
ของผลิตผลทางการเกษตรได แตอยางไรก็ตามการศึกษาผลของการฉายรังสีตอ คุณภาพของกลวย
ยังมีอยูในวงจำกัด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาความเปนไปไดของรังสียูวีบีตอการชะลอการ
เสื่อมสภาพของกลวยหอมทองและกลวยไข

อุปกรณและวิธีการ

กลวยหอมทองและกลวยไขเก็บเกีย่ วจากสวนเกษตรในเขตอำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ถูกขนสง
มายังหองปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ตั ด แต ง กล ว ยโดยการแยกเป น ผลเดี ่ ย วและคั ด เลื อ กกล ว ยที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพดี ไ ม ม ี บ าดแผลและ
ไมเปนโรค แลวลางดวยคลอร็อคซ ผึ่งใหแหง จากนั้นฉายรังสี UV-B ที่ระดับความเขมแสง 0
(ชุดควบคุม) 12 24 และ 48 กิโลจูลตอตารางเมตร โดยฉายรังสีเปนเวลา 0 5 10 และ 20 นาที
ตามลำดับ บนผลกลวยทั้ง 2 ดาน เก็บรักษาที่หองเย็นอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ติดตามการ
เปลีย่ นแปลงทุก 3 วัน ไดแก การเปลีย่ นแปลงสี การสูญเสียน้ำหนักสด และการเปลีย่ นแปลงปริมาณ
คลอโรฟลล ตามวิธีการของ Moran, R. (1982)

ผลการทดลอง

ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลงคา hue angle ของกลวย
หอมทองที่ผานและไมผานการฉายรังสีมีแนวโนมลดลง โดยกลวยหอมทองที่ผานการฉายรังสียูวีบี
ทีค่ วามเขม 24 กิโลจูลตอตารางเมตร มีคา hue angle สูงสุด ในทางตรงกันขามพบวากลวยหอมทอง
ทีผ่ า นการฉายรังสีทค่ี วามเขม 12 และ 48 กิโลจูลตอตารางเมตร มีคา hue angleต่ำกวาชุดควบคุม
(Figure 1A) การสูญเสียน้ำหนักสดของกลวยหอมทองทุกทรีตเมนตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามระยะ
เวลาการเก็บรักษา โดยกลวยหอมทองทีผ่ า นการฉายรังสียวู บี ที ค่ี วามเขม 12 กิโลจูลตอตารางเมตร
มีการสูญเสียน้ำหนักสดมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ กลวยหอมทองทีไ่ มผา นการฉายรังสียวู บี ี กลวยหอม
ทองที่ผานการฉายรังสียูวีบีที่ความเขม 24 และ 48 กิโลจูลตอตารางเมตร ตามลำดับ (Figure 1B)
การเปลีย่ นแปลงของปริมาณคลอโรฟลลรวมในเปลือกกลวยหอมทองพบวามีแนวโนมทีไ่ มเปนรูปแบบ
ในแตละทรีตเมนตแตอยางไรก็ตามเมือ่ ดูแนวโนมโดยรวมแลวพบวาในชวง 12 วันแรกของการเก็บรักษา
มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ เล็กนอยแลวคอย ๆ ลดลง หลังจากนัน้ ปริมาณคลอโรฟลลรวมเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ ในทุก
ทรีตเมนตและเปลือกกลวยหอมทองที่ผานการฉายรังสียูวีบีที่ความเขม 24 กิโลจูลตอตารางเมตร
มีปริมาณคลอโรฟลลรวมมากกวาชุดควบคุม (Figure 1C)

วิจารณผลการทดลอง

การเปลีย่ นแปลงคา hue angle ของกลวยไขทผ่ี า นและไมผา นการ
ฉายรังสียูวีบีมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใกลเคียงกัน คือ ในชวง 15
วันแรกของการเก็บรักษาการเปลีย่ นแปลงคา hue angle คอนขางคงที่
ยกเวนชุดควบคุมมีคา hue angle ลดลงเล็กนอย หลังจากนั้นคา hue
angle ของทุกทรีตเมนตมีแนวโนมลดลง เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษา
เพิม่ ขึน้ (Figure 2A) การสูญเสียน้ำหนักสดของกลวยไขทกุ ทรีตเมนต
มี แ นวโน ม เพิ ่ ม ขึ ้ น ในระหวางการเก็บรักษาและมีคาใกลเ คี ย งกั น
กลวยไขที่ผานการฉายรังสียูวีบีที่ความเขม 12 กิโลจูลตอตารางเมตร
มีการสูญเสียน้ำหนักสดมากทีส่ ดุ (Figure 2B) สำหรับการเปลีย่ นแปลง
ของปริมาณคลอโรฟลลรวมพบวากลวยไขที่ผานและไมผานการฉาย
รังสียูวีบีมีรูปแบบแนวโนมการเปลี่ยนไปในทางเดียวกันคือปริมาณ
คลอโรฟลลรวมลดลงเมือ่ ระยะเวลาการเก็บรักษาเพิม่ ขึน้ (Figure 2C)

Figure 2 Change of hue angle (A) weight loss (B) and total
chlorophyll (C) in Khai banana irradiated with UV-B
during storage at 13 oC

สรุปผลการทดลอง

การฉายรังสี UV-B ทีร่ ะดับความเขมแสง 24 กิโลจูลตอตารางเมตร
อาจมีผลชะลอการเปลี่ยนแปลงสีของกลวยหอมทองและกลวยไขได
อี ก ทั ้ ง ยั ง สามารถชะลอการสู ญ เสี ย น้ ำ หนั ก และการสลายตั ว ของ
คลอโรฟลลไดในกลวยหอมทอง แตมีผลเพิ่มการสูญเสียน้ำหนักและ
ไมสามารถชะลอการสลายตัวของคลอโรฟลลไดในกลวยไขในระหวาง
การเก็บรักษา
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งานวิจัยเดนประจำฉบับ

Figure 1 Change of hue angle (A) weight loss (B) and total
chlorophyll (C) in Hom-Thong banana irradiated with
UV-B during storage at 13 oC

สีของผลิตผลเปนลักษณะภายนอกที่สำคัญ สามารถมองเห็นได
และมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค รังสียูวีบีสามารถชะลอ
การเปลี่ยนแปลงสีของกลวยหอมทองและกลวยไขได สังเกตไดจาก
การคา hue angle ของกลวยที่ผานการฉายรังสี ซึ่งมีคาสูงกวา
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลวยหอมทองที่ผานการฉายรังสียูวีบี 24 กิโลจูล
ตอตารางเมตร ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการชะลอการสลายตัวของ
คลอโรฟลลเนื่องจากรังสียูวีบีไปยับยั้งกิจกรรมเอนไซมที่เกี่ยวของ
กับการสลายตัวของคลอโรฟลล (Aiamla-or et al., 2010) นอกจากนี้
รั ง สี ย ู ว ี บ ี ย ั ง สามารถลดการสู ญ เสี ย น้ ำ หนั ก ในกล ว ยหอมทองได
ในทางตรงกันขามรังสียูวีบีไมมีผลตอการลดการสูญเสียน้ำหนักสด
ในกลวยไข ทั้งนี้ความสามารถในการลดการสูญเสียน้ำหนักสดอาจ
เปนผลมาจากรังสียูวีบีไปชักนำใหปากใบปด ทำใหลดการสูญเสียน้ำ
Salvador และคณะ (1999) รายงานวาการฉายรังสียวู บี สี ามารถชักนำ
ใหปากใบของพืชปดได นอกจากนี้จากผลการทดลองที่กลาวมาจะ
เห็นไดวากลวยหอมทองและกลวยไขมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
และทางเคมีตางกัน อาจกลาวไดวาสายพันธุพืชที่ตางกันมีการ
ตอบสนองตอรังสียูวีบีแตกตางกัน
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การทดสอบเบื้องตนของสารสกัดเปลือกมังคุดตอการเจริญเติบโต
ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
รัติยา พงศพิสุทธา1,2 ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล1,2 บุชยา โพธิกิจ1 และ รณภพ บรรเจิดเชิดชู1,2
1
2

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10400

บทคัดยอ
มังคุด (Garcinia mangostana L.) เปนพืชที่ใชเปนยาสมุนไพร
มานานแลวและสามารถใชเปนยารักษาโรคไดหลายชนิด สวนใหญใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเมือ่ หลายสิบปทผ่ี า นมามีการคนพบ
วามังคุดนั้นมีสารแซนโทนซึ่งจัดอยูในกลุมสารประกอบโพลีฟนอล
ในปริมาณคอนขางสูง งานวิจัยนี้เนนการควบคุมการเจริญเติบโต
ของเสนใยเชื้อราและการยับยั้งการงอกของสปอร Colletotrichum
gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง โดยใชสารสกัด
จากเปลือกมังคุดในตัวทำละลายเอทธิลแอลกอฮอล 95% ชั่งสารสกัด
น้ำหนัก 500 มิลลิกรัม มาละลายในเอทธิลแอลกอฮอล 40 และ 60 %
นำสารสกัดที่ละลายในแอลกอฮอลแลวปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมใน
อาหาร potato dextrose agar (PDA) ปริมาตร 18 มิลลิลติ ร เพือ่ ประเมิน
บทบาทของสารสกัดตอการเจริญของเสนใยเชื้อรา พบวาหลังการ
ปลูกเชื้อบนอาหาร 7 วัน การเจริญของเสนใยถูกยับยั้งโดยมีอัตรา
การยับยัง้ 34.01 และ 47.30% ตามลำดับ ซึง่ มีความแตกตางทางสถิติ

อยางมีนัยสำคัญ (LSD = 4.19, P=0.05) ขณะที่การจุมชิ้นวุนที่มี
สปอรในสารสกัดที่ละลายดวยเอทธิลแอลกอฮอล 40% ใหผลในการ
ควบคุมการงอกของสปอรไดดีที่สุดที่อัตราของสารละลายตอน้ำ 1:4
ผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาการใชเอทธิลแอลกอฮอลสกัดสารจาก
เปลือกมังคุดทำใหไดสารประกอบทีท่ ำหนาทีเ่ สมือนเปนสารทีต่ อ ตาน
เชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อได หากนำไปพัฒนาใชกับผลไมอาจชวย
ควบคุมการเกิดโรคบนผลไดเชนกัน
คำสำคัญ: สารสกัดจากเปลือกมังคุด แอนแทรคโนส Colletotrichum
gloeosporioides

การใชเทคโนโลยีการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ
กับผักและสมุนไพรของโครงการหลวง
ดนัย บุณยเกียรติ1 พิชญา บุญประสม พูลลาภ2 และชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน3
1

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม/ ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200
3
งานคัดบรรจุเชียงใหม มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม 50100

งานวิจัยของศูนยฯ
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จากการศึกษาเทคโนโลยีการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศกับผัก
และสมุนไพรของโครงการหลวง โดยหาพารามิเตอรทเ่ี หมาะสมในการ
ลดอุณหภูมิผักอินทรีย 4 ชนิด คือ กะหล่ำปลีรูปหัวใจ ยอดซาโยเต
เบบี้แครอท และเบบี้ฮองเต และผักสมุนไพร 4 ชนิด คือ ผักชีไทย
กะเพรา โหระพา และใบมะกรูด โดยการนำผักในระยะความแกทาง
การคามาตัดแตงและบรรจุลงในบรรจุภัณฑพรอมจำหนาย เรียงลงใน
ตะกราพลาสติกที่มีรู แลวจัดเรียงตะกราพลาสติกในหองลดอุณหภูมิ
จนเต็มความจุของหอง หาพารามิเตอรที่เหมาะสมโดยการตั้งคา
ความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิตางกัน และกำหนดเวลาที่วาง
ผลิตผลไวในหองลดอุณหภูมิหลังจากความดันภายในหองลดลงถึง
ระดับที่กำหนดไว (holding time) ซึ่งจากผลการทดลอง พบวา
พารามิเตอรทเ่ี หมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมยิ อดซาโยเตอนิ ทรีย
คือ การกำหนดความดันสุดทายที่ 10 และ 11 มิลลิบาร นาน 3 และ 5

นาที ตามลำดับ ความดันสุดทายสำหรับกะหล่ำปลีรูปหัวใจอินทรีย
คือ 6 และ 6.5 มิลลิบาร นาน 15 และ 20 นาที ตามลำดับ ความดัน
สุดทายสำหรับเบบีฮ้ อ งเตอนิ ทรีย คือ 6 มิลลิบาร นาน 25 และ 15 นาที
ตามลำดับ ความดันสุดทายสำหรับเบบี้แครอทอินทรียที่ความดัน 6
และ 5.5 มิลลิบาร นาน 20 และ 10 นาที ตามลำดับ ความดันสุดทาย
สำหรับกะเพรา คือ 14 และ 13 มิลลิบาร นาน 2 และ 1 นาที ตามลำดับ
สำหรับโหระพากำหนดความดันสุดทายที่ 13 และ 12 มิลลิบาร นาน
5 และ 3 นาที ตามลำดับ ความดันสุดทายสำหรับผักชีไทย คือ 6
มิลลิบาร นาน 1 และ 3 นาที ตามลำดับ และใบมะกรูดที่ความดัน 6
และ 6.5 มิลลิบาร นาน 5 และ 5 นาที ตามลำดับ โดยผักมีอุณหภูมิ
ที่ใกลเคียงกับอุณหภูมิเหมาะสมตอผักและผักไมแสดงอาการเหี่ยว
หลังจากการลดอุณหภูมิ
คำสำคัญ: การลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ ผัก สมุนไพร
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การควบคุมโรคของไมผลกอนและหลังการเก็บเกี่ยวโดยชีววิธี
ดร. วีระณีย ทองศรี

ในปจจุบนั การผลิตไมผลทัง้ ในและตางประเทศไดมงุ เนนใหมรี ะบบ
การผลิตเพื่อใหไดผลิตผลที่มีความปลอดภัยตอทั้งผูผลิต ผูบริโภค
และสิง่ แวดลอม ระบบการปลูกไมผลแบบปลอดสารพิษจึงถูกสงเสริม
ใหมกี ารปฏิบตั ใิ นวงกวาง ดวยเหตุนก้ี ารจัดการโรคพืชโดยชีววิธจี งึ เปน
วิธกี ารหนึง่ ทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ทดแทนหรือลดปริมาณการใชสารเคมี
ใหนอ ยลงโดยใชจลุ นิ ทรียป ฏิปก ษเปนตัวควบคุมโรค (biocontrol agents)
ซึ่งในปจจุบันมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการนำเชื้อจุลินทรียหลายๆ
ชนิดมาใชควบคุมโรคทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยวของไมผลอยาง
กวางขวาง แตมีจุลินทรียเพียงไมกี่ชนิดเทานั้นที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการควบคุมโรคพืช และในหลายประเทศไดมีการพัฒนาจุลินทรีย
เหลานีซ้ ง่ึ มีทง้ั เชือ้ รา แบคทีเรีย และยีสตใหเปนชีวผลิตภัณฑเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชใหดียิ่งขึ้น เชน BiosaveTM
(Pseudomonas syringae สหรัฐอเมริกา) ShemerTM (Metschnikowia
fructicola แอนติกวั -บารบวิ ดา) CandifruitTM (Candida sake CPA-1 สเปน)
PantovitalTM (Pantoea agglomerans สเปน) SerenadeTM (Bacillus
subtilis สหรัฐอเมริกา) BoniprotectTM (Aureobasidium pullulans
เยอรมัน) และ TrisanTM (Trichoderma harzianum ไทย) ซึง่ Canamas
et al. (2011) กลาววาการใชผลิตภัณฑจากเชื้อแบคทีเรีย Pantoea
agglomerans ในแปลงปลูกสมสามารถลดการเกิดโรคผลเนา (green
mold) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา Penicillium digitatum ไดดีกวาการใช
เชื้อจุลินทรียสด โดยกลไกในการเขาทำลายเชื้อสาเหตุโรคพืชของ
จุลินทรียปฏิปกษมีหลายรูปแบบดังนี้คือ การเปนปรสิต (parasitism)
การสรางสารปฏิชีวนะ (antibiosis) การผลิตเอนไซมยอยผนังเซลล
ของเชื้อโรคพืช (production of cell wall degrading enzymes)
การแขงขันเพือ่ ครอบครองพืน้ ทีแ่ ละอาหาร (competition for nutrients
and space) และการชักนำใหพืชมีความตานทานโรค (induction of
disease resistance in plant) ซึง่ เชือ้ จุลนิ ทรียเ หลานีม้ กั มีหลายกลไก
รวมกันในการควบคุมโรคพืช
เชื้อจุลินทรียที่นำมาใชในการควบคุมโรคของไมผลนี้ สวนมาก
นักวิจยั มุง คัดเลือกหาเชือ้ ทีไ่ มกอ ใหเกิดโรคกับพืชจากบริเวณในสวนผิว
ของผลทั้งในชวงกอนเก็บเกี่ยวและขณะเก็บรักษา เนื่องจากจุลินทรีย
ที่เปนประโยชนเหลานี้มักพบเปนจำนวนมากในบริเวณผิวเปลือกของ
ผล (Manso and Nunes, 2011) หรืออาจพบมากในบริเวณผิวใบ
(Janisiewicz and Korsten, 2002) อยางไรก็ตามการใชจลุ นิ ทรียค วบคุม
โรคของไมผลมักจะตองใชจลุ นิ ทรียท ม่ี คี วามเขมขนสูง แตประสิทธิภาพ
ในการควบคุมโรคยังไมดีเทากับการใชสารเคมีเมื่อมีการใชจุลินทรีย
เดีย่ วๆ (Cao et al., 2011) ดังนัน้ การผลิตจุลนิ ทรียใ นการควบคุมโรคพืช
จึงยังตองมีการพัฒนาเพื่อใหมีรูปแบบที่เหมาะสมตอการนำไปใชและ
เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมโรคใหสูงขึ้น

การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของไมผลจะประสบผลสำเร็จ
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับการจัดการโรคตั้งแตในแปลงปลูก โดยจุลินทรีย
ที่ถูกนำมาใชในการจัดการโรคในสภาพไรนี้ควรจะทำใหอยูในรูปแบบ
ของผลิตภัณฑเพื่อชวยสงเสริมการมีชีวิตรอดของจุลินทรียที่เปน
ประโยชนใหทนตอสภาพแวดลอมไดยาวนานขึ้น หรือถาหากเปน
เชื้อจุลินทรียสดก็มักมีการใชรวมกับตัวควบคุมอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใหดียิ่งขึ้น เชน การใชเชื้อแบคทีเรีย
Pseudomonas solanacearum Pf1 รวมกับสารสกัดจากพืชควบคุม
โรคเหีย่ วของกลวยทีเ่ กิดจากเชือ้ รา Fusarium oxysporum f.sp. cubense
(Akila et al., 2011) การใชเชื้อรา Trichoderma harzianum รวมกับ
mycorrhiza ชวยลดการเกิดโรคเหี่ยวของแตงซึ่งเกิดจากเชื้อรา
F. oxysporum f.sp. melonis (Martinez-Medina et al., 2011) และ
การใชเชื้อยีสต Candida sake CPA-1 รวมกับสารเคลือบผิวฉีดพน
แปลงองุน ชวยลดการเกิดโรคผลเนา (gray mold) ทีม่ สี าเหตุจากเชือ้ รา
Botrytis cinerea ภายหลังการเก็บเกี่ยวไดดีกวาการใชเชื้อยีสต
อยางเดียว ทั้งนี้เนื่องจากสารเคลือบผิวมีประสิทธิภาพในการชวยให
เชือ้ ยีสตมคี วามคงทนและมีชวี ติ รอดไดนานขึน้ (Canamas et al., 2011)
นอกจากนั้น Hasham and Abo-Elyousr (2011) ไดนำเชื้อจุลินทรีย
ปฏิปก ษหลายชนิดมาใชรว มกันในการควบคุมโรครากปมจากไสเดือน
ฝอย Meloidogyne incognita ของมะเขือเทศรับประทานสด ไดแก
เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas ﬂuorescens เชื้อรา Paecilomyces
lilacinus เชื้อยีสต Pichia guilliermondii และไซยาโนแบคทีเรีย
Calothrix parietin พบวาสามารถลดขนาดของปมใหเล็กลงกวาการใช
จุลินทรียเพียงชนิดเดียว รวมทั้งจุลินทรียดังกลาวมีคุณสมบัติในการ
สงเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนำใหพชื เกิดความตานทานตอ
โรค อยางไรก็ตาม การใชจุลินทรียควบคุมโรคพืชในแปลงปลูกจะตอง
คำนึงถึงสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโต และ
การขยายพันธุของจุลินทรียเหลานี้ โดยเฉพาะการหวานลงดินจะ
ตองมีการปรับสภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณอยูเสมอ และควรมี
การปรับความเปนกรดดางของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรียชนิดนั้นๆ
สำหรับการใชจลุ นิ ทรียค วบคุมโรคภายหลังการเก็บเกีย่ วของผลไม
สวนมากนิยมใชเชื้อยีสตและแบคทีเรียเปนตัวควบคุมโรคมากกวา
เชือ้ รา เนือ่ งจากนักวิจยั สวนใหญคอ นขางมัน่ ใจวามีเชือ้ ยีสตหลายชนิด
ที่ไมทำลายเนื้อเยื่อพืชหรือไมทำใหพืชเปนโรค (Lima et al. 1997)
รวมทั้งไมสรางสารพิษและมีคุณสมบัติในการแกงแยงอาหารไดดี ซึ่ง
เชือ้ ยีสตทม่ี กี ารนำมาใชในการควบคุมโรคหลังการเก็บเกีย่ วของผลิตผล
มีหลายชนิด ไดแก Candida spp. Cryptococcus spp. Debaryomyces
spp. Endomycopsis spp. Pichia spp. Aureobasidium pullulans
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Saccharomycopsis ﬁbuligera Rhodosporidium spp.และ Rhodotorula glutinis สวนเชื้อแบคทีเรียก็มีสายพันธุเฉพาะเจาะจงที่ไมกอ
ใหเกิดโรคกับพืช พรอมกับมีคุณสมบัติในการยับยั้งโรค ซึ่งสวนมาก
จัดอยูใ นสกุล Pseudomonas และ Bacillus จึงคอนขางมีความปลอดภัย
ในการที่จะนำเชื้อจุลินทรียเหลานี้มาใชกับผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อรอการบริโภค จุลินทรียที่นำมาใชควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยว
มักใชรวมกับตัวควบคุมชนิดอื่นๆ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการควบคุมโรคใหสูงขึ้น เชน ใชรวมกับการจุมน้ำรอนหรือจุมใน
สารเคมีที่ระดับความเขมขนต่ำๆ โดยพบวาการฉีดพนผลกลวยดวย
เชื้อยีสตแลวตามดวยการจุมในน้ำรอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 20 นาที หรือจุมในสารเคมีไธอะเบนดาโซล 150 ppm
สามารถชวยลดการเกิดโรคขั้วหวีเนาไดอยางสมบูรณ (Sangchote
and Sangwanich, 2005) นอกจากนั้นการใชจุลินทรียรวมกับการ
เก็ บ รั ก ษาไว ใ นสภาพบรรยากาศดั ด แปลงก็ เ ป น วิ ธ ี ก ารหนึ ่ ง ที ่ ม ี
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเชนเดียวกัน ดังเชนการเก็บผลทอ
ที่ผานการจุมในเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens ไวในถุงพลาสติกทีย่ อ ยสลายไดทอ่ี ณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส
พบการเกิดโรคผลเนานอยทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับการใชเชือ้ แบคทีเรีย
อยางเดียว (Arrebola et al., 2010) หรือการใชจุลินทรียรวมกับ
สารเติมแตงอาหาร (food additives) ดังที่พบจากการใชเชื้อยีสต
Aureobasidium pullulans รวมกับแคลเซียมคลอไรดหรือโซเดียม
ไบคารบอเนตชวยลดการเกิดโรคผลเนาของเชอรีท่ ม่ี สี าเหตุจากเชือ้ รา
B. cinerea ไดดีที่สุด (Ippolito et al., 2005) ตลอดจนการใชเชื้อ
จุลินทรียปฏิปกษรวมกับจุลินทรียชนิดอื่น เชน ยีสต Cryptococcus
laurentii ใชรวมกับเชื้อรา Lentinula edodes สามารถลดการเกิดโรค
ผลเนาซึ่งเกิดจากเชื้อรา Penicillium expansum บนผลแอปเปลไดดี
กวาการใชเชื้อยีสตอยางเดียว (Tolaini et al. 2010) นอกจากนั้น
เชื้อจุลินทรียปฏิปกษยังมีคุณสมบัติในการชวยลดการปนเปอนของ
สารพิษในผลิตผล เชนที่พบในผลแอปเปลที่ถูกเขาทำลายโดยเชื้อรา
P. expansum เนื่องจากจุลินทรียปฏิปกษมีกลไกในการยับยั้งการ
สรางสารพิษของเชื้อราดังกลาวได (Tolaini et al., 2010)
จะเห็นไดวาการควบคุมโรคของไมผลโดยใชจุลินทรียปฏิปกษเพื่อ
การควบคุมโรคทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยว มักจะตองใชรวมกับ
กรรมวิธีอื่นๆ จึงจะทำใหการควบคุมโรคอยูในระดับที่เปนที่นาพอใจ
และจะตองมีวธิ กี ารใชทเ่ี หมาะสม อยางไรก็ตาม การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากจุลนิ ทรียเ หลานีก้ ย็ งั ไมหยุดนิง่
เนือ่ งจากนักวิจยั จะตองสรรหา
วิธีการเพื่อใหเชื้อจุลินทรียปฏิปกษมีความคงทนตอสภาพแวดลอม
และเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจาก
การใชจุลินทรียเหลานี้
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ภาพที่ 1 การทดสอบเชื้อยีสต 10 ชนิดในการเปนจุลินทรียปฏิปกษ
ตอการเจริญของเชือ้ รา Colletotrichum musae สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ของกลวยหอมทองบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar
โดยวิธี dual culture ที่อายุ 7 วัน โดยที่ 1 = Candida guilliermondii
2 = Candida utilis 3 = Candida sake 4 = Saccharomycopsis
ﬁbuligera 5 = Pichia membranaefaciens 6 = Candida tropicalis
7 = Debaryomyces hanseni 8 = Cryptococcus humicola 9 =
Aureobasidium pullulans 10 = Rodotorula glutinis 11 = Control

ภาพที่ 2 การใชเซลลแขวนลอยของเชือ้ ยีสต Candida sake C. utilis
Debaryomyces hansenii และ Aureobasidium pullulans ในการ
ควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum
musae บนกลวยหอมโดยวิธีทำแผล
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กลวยหอมทอง เปนไมผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการ
สงออก เนื่องจากผลมีสีเหลืองสวย ผิวเนียน รสหวาน เนื้อนุมและมี
กลิน่ หอม ลักษณะของกลวยแตละผลเรียงตัวกันอยูใ นหวีอยางสวยงาม
ทำใหเปนที่นิยมของกลุมผูบริโภคตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดใน
ประเทศญีป่ นุ และจีน ซึง่ การสงออกกลวยหอมทองไปยังญีป่ นุ คอนขาง
เขมงวด โดยมีการกำหนดมาตรฐานการสงออกไววา ตองเปนกลวยหอมทอง
ปลอดสารพิษ หามฉีดพนสารเคมีเด็ดขาด และตองรมควันฆาเชื้อ
ทัง้ หมด ดังนัน้ ผูผ ลิตกลวยหอมทองเพือ่ การสงออกตางใหความสำคัญ
กับการลดการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตตัง้ แตปลูกจนถึงเก็บเกีย่ ว
เพื่อใหเปนที่ยอมรับของตลาดตางประเทศที่มีแนวโนมความ
ตองการสินคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดร.บุญญวดี จิระวุฒิ นักวิชาการ
เกษตรชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร กลาววา การผลิต
กลวยหอมทองปลอดสารพิษ ผูผลิตจำเปนตองอาศัยการใชสารที่
ปลอดภัยทดแทนสารเคมีทม่ี อี นั ตรายตอผูผ ลิตและผูบ ริโภค ซึง่ ปญหา
ของกลวยหอมทองหลังการเก็บเกีย่ วจะมีความออนแอตอโรคขัว้ หวีเนา
ดังนั้น เพื่อเปนการควบคุมโรคดังกลาวอยางถูกตองและปลอดภัย
จึงไดทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคขั้วหวีเนาของกลวยหอมทองและการ
ควบคุมโดยใชสารปลอดภัย เพื่อใหไดวิธีการผลิตกลวยหอมทอง
ปลอดโรคที่มีคุณภาพดีและสามารถเก็บรักษาไดนานขึ้น
จากการศึกษา พบวา สาร potassium sorbate ปริมาณ 500
มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคไดดแี ละสามารถยับยัง้
ความรุนแรงของโรคไดถงึ 81.65% ผลงานวิจยั นีส้ ามารถนำไปตอยอด
สงเสริมใหเกษตรกรใชสารปลอดภัย เพื่อปองกันโรคขั้วหวีเนาได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการนำกลวยที่ตัดแยกหวีเสร็จเรียบรอยแลว

นำมาจุม กับสารปลอดภัยเพียง 5 นาที ผึง่ ทิง้ ไวจนแหง ซึง่ สารดังกลาว
จะไปกระตุนใหกลวยหอมทองสรางสารตานทานหรือควบคุมเชื้อรา
ที่กอใหเกิดโรคขั้วหวีเนาไมใหสามารถออกฤทธิ์ทำลายผลผลิตกลวย
หอมทองได เปนการยืดอายุเก็บรักษาไดดยี ง่ิ ขึน้ โดยปกติกลวยทีเ่ ปน
โรคขั้วหวีเนาจะเนาเสียภายใน 3 วัน แตหลังจากจุมสารปลอดภัย
สามารถยืดอายุไดถึง 5 วัน ในกรณีผลสุกตามธรรมชาติ
การสงออกกลวยหอมทองไปยังตางประเทศ จะจัดสงเปนกลวยสด
แชเย็นซึง่ จะยังไมไดรบั ผลกระทบจากปญหาโรคขัว้ หวีเนา แตการเพิม่
คุณภาพของกลวยหอมทองใหมีอายุการเก็บรักษาไดนานขึ้นก็จะเปน
ประโยชนตอ ผูบ ริโภค และเปนทีต่ อ งการของตลาดมากขึน้ สามารถเพิม่
ศักยภาพในการสงออกกลวยหอมทองปลอดสารพิษไปยังตางประเทศ
ตลอดจนลดความเสี่ยงในการถูกกีดกันทางการคาไดอีกทางหนึ่ง
ซึง่ ขณะนีต้ ลาดตางประเทศมีความตองการกลวยหอมทองปลอดสารพิษ
มากขึ้น ไมวาจะเปนจีน ที่อนุญาตใหสงออกกลวยหอมโดยไมจำกัด
ขนาด หรือจะเปนตลาดใหมที่นาสนใจ เชน ลาว และสิงคโปร ที่มี
อัตราการขยายตัวของตลาดเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดท่ี กลุม วิจยั พัฒนาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร เบอรโทรศัพท
0-2579-6008
ที่มา หนังสือพิมพเดลินิวส
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
http://www.dailynews.co.th/agriculture/115448

ขาวสารเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว

ควบคุมโรคขั้วหวีเนาใน "กลวยหอมทอง"
เพิ่มศักยภาพการสงออก
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ผูอำนวยการศูนยฯ :
รศ.ดร. วิเชียร เฮงสวัสดิ์
1.ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หนวยงานรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี จัดการประชุม "International Conference on Postharvest Pest
and Disease Management in Exporting Horticultural Crops (PPDM)" ขึ้นเมื่อวันที่
21-24 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign กรุงเทพมหานคร

2.ผูบ ริหารและพนักงานของศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว เขารวมการสัมมนา
ประจำป ภายใตหวั ขอ "โครงสรางระบบงานวิจยั ของ สบว." ระหวางวันที่ 24-26 พฤษภาคม
2555 จัดโดย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สบว.)
ณ โรงแรม ระยองรีสอรท จังหวัดระยอง

3.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง “กระบวนการผลิตผักและผลไมสดพรอมบริโภค” (Technology of Minimally Processes
of Fresh Vegetables and Fruits) ระหวางวันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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การประชุมวิชาการ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งที่ 10
ขาวประชาสัมพันธ

National Postharvest Technology Conference 2012
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23-24 สิงหาคม 2555
โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร ขอนแกน
ลงทะเบียนไดที่ http://www.en.kku.ac.th/pht2012/
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