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การใชสารลดแรงตึงผิวที่ผสมน้ำมันหอมระเหยเพื่อการควบคุมโรคผลเนา
ในมะมวงภายหลังการเก็บเกี่ยว

Application of fruit surfactant with volatile oil against mango fruit rot for postharvest disease control
ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล1,2และ ณัฐพงษ บัณฑิตนิธิกุล1

1
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ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10400

บทคัดยอ

การทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้ เสนใยของเชือ้ รา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขัว้ ผลเนาในมะมวง ดวย อาหารเลีย้ งเชือ้ PDA
ทีผ่ สมน้ำมันหอมระเหยจาก กานพลู สะระแหน geraniol และ eugenol ภายหลังการวางเสนใยเชือ้ รา และบมเชือ้ แลว 2 วัน มีการยับยัง้ เสนใย
ของเชือ้ ราอยางสมบูรณในอาหารเลีย้ งเชือ้ ผสมกับน้ำมันกานพลู หรือ eugenol ทีร่ ะดับ 500 และ 1000 ppm การนำน้ำมันหอมระเหยไปปรับใช
เพื่อควบคุมโรคในลักษณะสารลดแรงตึงผิวผลไมสองสูตรที่มีองคประกอบพื้นฐานจาก cabopol และ kelzan เปนสวนผสม สารลดแรงตึงผิว
ที่เตรียมไวจะผสมกับ eugenol และน้ำมันกานพลู ใหมีระดับความเขมขนของสารออกฤทธ 1000 ppm การทดสอบประสิทธิภาพจะใชสารลด
แรงตึงผิวไปเคลือบทั่วผลมะมวงพันธุน้ำดอกไมในระยะแกเต็มที่ กอนวางดวยเสนใยเชื้อราทดสอบบนผลมะมวงบริเวณใกลกับขั้ว ตอนกลาง
และปลายผล และเก็บในตูบ ม เชือ้ 15 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ 75-80 เปอรเซ็นต นาน 4 วัน พบวาสารลดแรงตึงผิวผลไมทม่ี อี งคประกอบ
ของ cabopol ผสมน้ำมันกานพลูทำใหขนาดของแผลขั้วผลเนาบนผลมะมวงลดลง 47.27 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่มีการปลูกเชื้อ
ในขณะที่การใชเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสมะมวงมีประสิทธิภาพที่ดอยกวา
คำสำคัญ: สารลดแรงตึงผิวผลไม cabopol โรคผลเนาในมะมวง
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สวัสดีครับทานผูอาน สำหรับ Postharvest Newsletter ฉบับนี้
นอกจากขาวสารงานวิจัยและขาวสารทางดานเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวมานำเสนอแลว ยังมีงานวิจัยเดน เรื่อง การใชสารลดแรง
ตึงผิวที่ผสมน้ำมันหอมระเหยเพื่อการควบคุมโรคผลเนาในมะมวง
ภายหลังการเก็บเกี่ยว และอีกเรื่องที่ชวนใหติดตามอานคือในสวน
ของนานาสาระ ซึง่ นำเสนอบทความเรือ่ ง การประยุกตใชเทคโนโลยี

ออกซิเดชันเพื่อลดสารพิษตกคางยาฆาแมลงในผักและผลไม โดย
ผศ.ดร.กานดา หวังชัย ครับ
ขอเรี ย นชี ้ แ จงให ท  า นสมาชิ ก ของเว็ บ ไซต ศ ู น ย น วั ต กรรม
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว ทีส่ มัครตอบรับ Postharvest Newsletter
ผานทาง http://member.phtnet.org นั้น ตั้งแตฉบับหนาเปนตนไป
ทางศูนยฯ ของดการจัดสง Postharvest Newsletter ใหกับทาน
แตทั้งนี้ ทานยังสามารถติดตามขอมูลขาวสารของ Postharvest
Newsletter ฉบับออนไลนไดทาง http://www.phtnet.org/newsletter/
ครับ
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คำนำ
ในปจจุบันการคากับตางประเทศไดมีการปรับเปลี่ยนมาเปน
ระบบการคาเสรีซึ่งเปนระบบการคาที่มุงเนนที่คุณภาพของอาหาร
อาหารจะตองปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรและเปนไปตาม
ความตองการของผูบ ริโภค ระบบทีใ่ ชจดั การความปลอดภัยในอาหาร
จำเปนตองทำความเขาใจกับผูผ ลิตในการใชและเลือกใชสารเคมีทาง
การเกษตร การจัดการนิเวศวิทยาในแปลงใหคลายคลึงธรรมชาติ
และการลดหรือหลีกเลีย่ งการใชสารเคมีสงั เคราะหทม่ี อี นั ตรายรุนแรง
เพื่อใหผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษตกคาง นอกจากนี้ในแนวทาง
ปฏิบัติจะพบระบบเกษตรแบบไมใชสารเคมี เกษตรธรรมชาติ และ
เกษตรอินทรีย ซึ่งสวนใหญจะเนนสารธรรมชาติเพื่อการควบคุม
ศัตรูพืช มีการรายงานการใชประโยชนสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุม
โรคพืชโดยวิชัยและคณะ(2534)
หรือการทดสอบประสิทธิภาพ
สารสกัดพืชไดแก วานน้ำ ทองพันชั่ง เจตมูลเพลิง และ ขา เปนตน
เพือ่ ควบคุมเชือ้ สาเหตุโรคพืช 10 สกุล โดยวิชยั และชัยณรงค (2536)
สำหรับการใชสารสกัดจากพืช โดยเฉพาะน้ำมันหอมระเหยเพื่อ
ควบคุมโรคพืชไดมีรายงานของชัยณรงค และ รณภพ (2551) ที่ใช
สารทีเ่ ปนองคประกอบในน้ำมันหอมระเหยขา เชน eugenol geraniol
น้ำมันหอมระเหยจากกานพลู ตะไครหอม ยี่หรา และโปยกั๊ก เพื่อ
ควบคุมเชือ้ จุลนิ ทรียจ ากดิน การศึกษาครัง้ นีเ้ พือ่ ทดสอบประสิทธิภาพ
ของน้ำมันหอมระเหยที่ผานการปรับปรุงรูปแบบการนำไปใชในการ
ควบคุมโรคหลังการเก็บเกีย่ วในมะมวงทีเ่ กิดจากเชือ้ รา L. theobromae
และ C. gloeosporioides แนวคิดดังกลาวจะสามารถประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการแปรรูปสารออกฤทธิ์ธรรมชาติเพื่อการ
ควบคุมโรคพืชตอไป

สารจากบรรณาธิการ

อุปกรณและวิธีการ
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การทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้ เสนใยเชือ้ รา L. theobromae
และเชื้อรา C. gloeosporioides ดวยวิธี poisoned food technique
โดยผสมน้ำมันหอมระเหยกานพลู สะระแหน สารออกฤทธิ์ eugenol
และ geraniol ในอาหาร PDA ที่ความเขมขน 10 50 100 500 และ
1000 ppm ตามลำดับ ตัดเสนใยเชือ้ ราบริเวณขอบโคโลนีของเชือ้ รา
L. theobromae และเชื้อรา C. gloeosporioides ที่มีอายุ 7 วัน
ไปวางกลางจานอาหารเลีย้ งเชือ้ โดยใหเชือ้ ราสัมผัสกับผิวหนาอาหาร
ที่ผสมสารทดสอบ บมที่อุณหภูมิหอง (27 – 30 °C) ตรวจวัดการ
เจริญของเสนใยเชื้อรา L. theobromae เมื่อเจริญได 2 วัน และ
สำหรับเชื้อรา C. gloeosporioides ที่อายุ 6 วัน

ผลิตภัณฑทำความสะอาดผิวผลไมจาก kelzan เตรียมจาก
0.0044 % kelzan และผลิตภัณฑทำความสะอาดผิวผลไมจาก
carbopol จะใช 0.0145% Triethanolamine ปริมาตร 248 ml
ผสมกับ 0.007% cabopol ปริมาตร 198 ml หลังจากที่สารผสมกัน
แลวใหเติมน้ำไปอีก 450 ml สารทั้งสองชนิดจะเทแบงใสขวดขนาด
250 ml ขวดละ 150 ml ผสมน้ำมันหอมระเหยกานพลู และ eugenol
ใหมีความเขมขนสุดทายที่ 1000 ppm กอนนำผลิตภัณฑไปเช็ดผล
ใหทั่ว โดยใชมือลูบสารโดยตรงกับผลมะมวงน้ำดอกไมในระยะแก
เต็มที่ และมีขั้วติดผลยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ทำแผลบนผล
มะมวงดวยเข็มเขี่ยฆาเชื้อที่บริเวณดานบน ตอนกลางและปลายผล
วางดวยเสนใยเชือ้ รา L. theobromae และเชือ้ รา C. gloeosporioides
อายุ 7 วัน ทีเ่ จริญบน PDA ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 mm ใหสมั ผัส
กับแผล บรรจุมะมวงทดสอบในกลองกระดาษลูกฟูกขนาด 22 x 30 x
10 เซนติเมตร ที่มีการเจาะรู 4 ชอง เก็บไวที่อุณหภูมิ 13 -16 ºC
ตรวจผลโดยวัดขนาดแผลที่เกิดขึ้นจากเชื้อ L. theobromae ที่ระยะ
เวลา 4 วัน และตรวจผลการเขาทำลายผลมะมวงที่ระยะเวลา 4 วัน
และ 9 วัน ภายหลังการวางเชื้อลงบนผลมะมวง

ผลและวิจารณผล

ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยเพื่อควบคุมการเจริญของ
เสนใยเชื้อราที่ทดสอบโดยวิธี poisoned food technique โดยใช
อาหาร PDA ผสมน้ำมันหอมระเหยกานพลู สะระแหน สารออกฤทธิ์
eugenol และ geraniol ไดแสดงไวใน Table 1 พบวาน้ำมันหอม
ระเหยกานพลูและ eugenol ทีร่ ะดับความเขมขน 500 และ 1000 ppm
สามารถควบคุมการเจริญของเสนใยเชื้อรา L. theobromae และ
C. gloeosporioides ได 100 % ในขณะทีน่ ำ้ มันหอมระเหยสะระแหน
และ geraniol ใหผลที่นอยกวา สอดคลองกับการศึกษาของ นวรัตน
และคณะ (2553) ที่ไดรายงานความสามารถในการยับยั้งการเจริญ
ของเสนใยเชื้อรา C. gloeosporiodes ได 100 % ดวยสารออกฤทธิ์
eugenol ที่ระดับความเขมขน 200 400 และ 800 ppm
Table 1 Mycelial inhibition from volatile oils and active compounds
to Lasiodiplodia theobromae and Colletotrichum
gloeosporioide after 2 and 6 days of incubation.
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Figure 1 Efﬁcacy of various fruit surfactants on mango disease
control, Lasiodiplodia theobromae (left) and
Colletotrichum gloeosporioides (right) a = healthy,
b = inoculated disease, c = cabopol surfactant,
d = kelzan surfactant, e= cabopol surfactant plus
clove oil, f = kelzan surfactant plus clove oil,
g = cabopol surfactant plus eugenol and h = kelzan
surfactant plus eugenol
Table 2 Average size (in cm.) of disease symptom on surfactant
treated mango after 4 day and 9 day of inoculation
and incubation at 15°C

การชุบผลมะมวงเพื่อควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา C. gloeosporioides ดวยผลิตภัณฑทำความสะอาดผิวผลไมชนิดตางๆ และ
ตรวจการเกิดโรคพืชในระยะ 4 วัน และ 9 วัน ดังแสดงผลไวใน Fig 1
(right) และ Table 2 พบวาทีร่ ะยะ 4 วัน การควบคุมโรคในแตละชุด
การทดลองยังไมชัดเจน แตเมื่อระยะการเก็บรักษาผานไป 9 วัน
จะพบวา ในชุดควบคุมทีป่ ลูกเชือ้ มีขนาดแผลเทากับ 0.30 เซนติเมตร
แตในผลิตภัณฑทำความสะอาดผิวผลไมที่มีฤทธิ์ในการควบคุมโรค
ไดดีที่สุดจะพบใน kelzan ผสมน้ำมันกานพลู และ kelzan ผสม
eugenol มีขนาดแผลอยูร ะหวาง 0.86 - 0.79 เซนติเมตร ตามลำดับ
[Fig 1 (right), f and h] และ cabopol ผสมน้ำมันกานพลู [Fig 1
(right), e] ที่มีขนาดแผลเล็กสุดที่ 0.49 เซนติเมตร การปรับใช
น้ำมันหอมระเหยเพื่อการควบคุมโรคพืชในระดับปฏิบัติการนั้นไดมี

การรายงานประสิทธิภาพของ Rodriquez et al.(2007) ที่ใชน้ำมัน
อบเชย (Cinnamon zeylanicum) ผสมกับไขเพื่อเคลือบกระดาษ
บรรจุภัณฑในการยับยั้งการเจริญของ Candida albicans และ
Aspergillus ﬂavus ไดเปนเวลา 71 วัน หรือการใชนำ้ มันหอมระเหย
จาก cinnamon และ eucalyptus ที่ระดับ 500 ppm หยดบนแผน
กระดาษและวางในถาดที่ปดดวยพลาสติกในลักษณะการรม พบวา
สามารถยับยัง้ การเสือ่ มสภาพของผลสตรอเบอรร่ี (Tzortzakis, 2007)
ดังนัน้ การพัฒนาผลิตภัณฑทำความสะอาดผิวผลไมทม่ี สี ว นผสมของ
น้ำมันหอมระเหยจึงเปนแนวทางการปรับใชเพื่อควบคุมโรคพืชได

สรุปผลการทดลอง

การทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา L. theobromae และ
C. gloeosporioides บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมน้ำมันหอมระเหย
กานพลู สะระแหน สารออกฤทธิ์ geraniol และ eugenol ที่ระดับ
ความเขมขน 10 20 50 100 500 และ 1000 ppm พบวาน้ำมันหอม
ระเหยที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญเสนใยของเชื้อ
L. theobromae และ C. gloeosporioides ไดดคี อื น้ำมันหอมระเหย
กานพลู และ สารออกฤทธิ์ eugenol ทีร่ ะดับความเขมขน 500 ppm
และ 1000 ppm มีประสิทธิภาพในการควบคุมเทากับ 100 % สำหรับ
การนำเอาน้ำมันหอมระเหยไปผสมใหเปนผลิตภัณฑทำความสะอาด
ผิวผลไมเพื่อควบคุมโรคขั้วผลเนาที่เกิดจากเชื้อรา L. theobromae
พบวาผลิตภัณฑทำความสะอาดผิวผลไม cabopol ที่ผสมน้ำมัน
หอมระเหยกานพลูในระดับความเขมขน 1000 ppm มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมโรคขั้วผลเนาของมะมวงไดดี เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุดควบคุมและมีแนวโนมที่จะควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจาก
เชื้อรา C. gloeosporioides บนผลมะมวงได

คำขอบคุณ

ผูวิจัย ขอขอบคุณศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กำแพงแสน นครปฐม ทีใ่ หการสนับสนุน
งานวิจัยนี้ในบางสวน
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งานวิจัยเดนประจำฉบับ

การทดสอบการชุบผลมะมวงเพื่อควบคุมโรคขั้วผลเนาจากเชื้อ
L. theobromae ดวยผลิตภัณฑทำความสะอาดผิวผลไมชนิดตางๆ
และตรวจการเกิดโรคพืช ในระยะ 4 วัน ไดแสดงผลไวใน Fig 1 (left)
และ Table 2 เมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองชุดควบคุมซึ่งมีขนาด
แผลบนผลมะมวงเทากับ 1.11 เซนติเมตร โดยผลิตภัณฑทำความ
สะอาดผิวผลไมทไ่ี ดจาก cabopol ผสมน้ำมันกานพลูมปี ระสิทธิภาพ
ในการควบคุมการเจริญของเชือ้ L. theobromae ซึง่ แสดงขนาดแผล
เทากับ 0.58 เซนติเมตร ในขณะที่ kelzan ผสม eugenol ใหขนาด
แผล 0.95 เซนติเมตร ซึง่ มีฤทธิป์ านกลาง สำหรับผลิตภัณฑทำความ
สะอาดผิวผลไมชนิดตางๆ มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญ
ของเชื้อและมีขนาดเสนผานศูนยกลางของแผลบนผลมะมวงอยู
ระหวาง 1.12 - 1.17 เซนติเมตร ซึง่ มีขนาดแผลทีใ่ หญกวาชุดควบคุม
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การศึกษาความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับอัดใบและยอดออย
เพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดเม็ด
ชนินทร อุปถัมภ1 และ สมโภชน สุดาจันทร2
1

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร/ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002
2
รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002

บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับอัดใบและยอดออย
เพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดเม็ดดวยชุดเกลียวอัด โดยนำใบและยอดออยมาผานกระบวนการ
ลดขนาดความยาวไมเกิน 3.35 เซนติเมตร ความหนาแนนของใบและยอดออยที่ผานการ
ลดขนาด เทากับ 51 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยอัตราสวนผสม ใบและยอดออย
แปงมันสำปะหลัง น้ำ คือ 1 : 0.5 : 1 ระดับความเร็วรอบที่ใชทำการศึกษา 4 ระดับ คือ
60, 80, 100 และ 120 รอบตอนาที ความเร็วเชิงเสน เทากับ 0.16, 0.21, 0.27 และ 0.32
เมตรตอวินาที ตามลำดับ จากผลการศึกษาพบวา ความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 80 รอบ
ตอนาที ความสามารถในการทำงาน เทากับ 40.5 กิโลกรัมตอชั่วโมง คาความชื้นของ
เชื้อเพลิงอัดเม็ด 40% (w.b.) คาความหนาแนน 192.03 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
ขนาดเสนผานศูนยกลางของเม็ดเชื้อเพลิง 10 มิลลิเมตร กำลังไฟฟาที่ใช 1.03 กิโลวัตต
คำสำคัญ: ใบและยอดออย, เชื้อเพลิงอัดเม็ด

การใช 1-Methylcyclopropene เพื่อลดอาการ
ตกกระของผิวกลวยไข
กฤษณ สงวนพวก1,2 มัณฑนา บัวหนอง1,2 นัฐพร ใจแกว1,2 และ ศิริชัย กัลยาณรัตน1,2
1

หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
กรุงเทพฯ 10140
2
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10400

งานวิจัยของศูนยฯ

บทคัดยอ

ปญหาหลักของกลวยไขหลังการเก็บเกี่ยวคือการตกกระที่ผิวของกลวยไข ผูบริโภคไมยอมรับ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การรม 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ที่ความเขมขน 0 (ชุดควบคุม) 200 500 และ 1,000 nL.L-1 เพื่อลดอาการตกกระของกลวยไข
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส การศึกษานี้พบวากลวยไขที่รมดวย 1-MCP ที่ความเขมขน 500 nL.L-1 สามารถลด
อัตราการหายใจ อัตราการผลิตเอทิลีน และระดับการตกกระไดดีกวากลวยไขที่รมดวย 1-MCP ที่ระดับความเขมขน 0 (ชุดควบคุม) และ
1,000 nL.L-1 สำหรับการเปลี่ยนแปลงคา a* b* ปริมาณน้ำตาล ปริมาณกรด และอัตราสวนระหวางน้ำตาลตอกรด พบวาไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ในทุกชุดการทดลอง และจากการสังเกตลักษณะภายนอก พบวากลวยไขที่รมดวย
1-MCP ความเขมขน 500 nL.L-1 มีลกั ษณะปรากฏและการตกกระในวันที่ 18 ของการเก็บรักษานอยกวาทุกชุดการทดลอง ซึง่ การรมกลวยไข
ที่ระดับความเขมขนดังกลาวสามารถยืดอายุการเก็บรักษาและลดอาการตกกระของกลวยไขไดอยางนอย 18 วัน

4 คำสำคัญ: กลวยไข การตกกระ 1-MCP
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การประยุกตใชเทคโนโลยีออกซิเดชัน
เพื่อลดสารพิษตกคางยาฆาแมลงในผักและผลไม
โดย ผศ.ดร.กานดา หวังชัย และคณะ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Tel 053-943346 Fax 053-892259 Email: kanda.w@cmu..ac.th

ศักยภาพของการใชเทคโนโลยีออกซิเดชัน
เทคโนโลยีออกซิเดชัน เปนเทคโนโลยีที่ใชในการลดสารอินทรีย
และสารอนินทรียโดยกระบวนการออกซิเดชัน ที่เกิดจากปฏิกิริยา
ระหวางตัวออกซิไดซกับสารตางๆ เชน การใช อุลตราซาวด
(ultrasound) โอโซน (ozone) น้ำอิเล็กโทรไลต (electrolyzed water)
และ ปฏิกิริยาที่ใชแสงเปนตัวเรงของไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2
photocatalysis)
อุลตราซาวด (Ultrasound)
เทคโนโลยีการใชอุลตราโซนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลด
การปนเปอนของสารอินทรียและสาร อนินทรีย (Weavers et al.,
1998) และทำใหโมเลกุลของน้ำเกิดจุดที่มีอุณหภูมิสูงและความดัน
สูงมาก (sonolysis) จึงทำใหเกิดอนุมลู อิสระ (radical species) ไดแก
H, •OH, •OOH ที่สามารถเขาทำลายโครงสรางของสารเคมีใน
สารละลายไดโดยตรง
water

sonolysis
destructive
))))) free radical
pesticides degradation

การนำไปใชประโยชน
• การทำลายโครงสรางของสารอินทรียที่ปนเปอนในน้ำ (Petrier
et al., 1998)
• สามารถสลายตัวสารตกคางยาฆาแมลง เชน methyl parathion
และ diazinon
• มีประสิทธิภาพในการลดความเปนพิษของ microcystins ในน้ำดืม่
(Song et al., 2005)
• มีประสิทธิภาพในการสลายสาร 2-methylisoborneol (MIB) และ
geosmin (GSM) (Song and O’Shea, 2007)

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554 ปที่ 34 ฉบับที่ 4280

รูปที่ 1 ชุดตนแบบการใชเครื่องอุลตราโซนิคความถี่สูง เพื่อลดสาร
ฆาแมลงตกคางในพริกขี้หนู
โอโซน (Ozone)
ุ สมบัติ
โอโซน (O3) เปนกาซทีม่ คี วามไวตอการทำปฏิกริ ยิ าเคมี มีคณ
ในการเปนตัวออกซิไดซ จึงเกิดปฏิกิริยาไดดีและมีการสลายตัวโดย
อัตโนมัติ ทำใหมีพิษตกคางนอย
การนำไปใชประโยชน
• กำจัดเชื้อจุลินทรีย
• ลดสารซัลเฟอรไดออกไซดตกคางในผลลำไยสด (กานดาและคณะ,
2547)
• ลดการปนเปอ นของเชือ้ จุลนิ ทรีย และสาร aﬂatoxin ในสมุนไพร
บางชนิด (พรรณวลัย, 2551)
• การเพิ่มคุณภาพของน้ำที่ใชในระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ โดย
สามารถลดปริมาณสารประกอบ organic และ inorganic carbon
(TOC) (Whangchai et al., 2001)
• ลดสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกคาง เชน methyl-parathion,
cypermethrin, parathion, diazinon (Wu et al., 2007) และ
chlorpyrifos (Whangchai et al.,2009)

นานาสาระ

ปญหาและอุปสรรคสำคัญในการสงออกและการเก็บรักษาผลผลิต
ทางการเกษตรหลังการเก็บเกีย่ ว คือ การปนเปอ นของสารเคมี เชน
ยาฆาแมลง โดยประเทศผูนำเขาเขมงวดกับการตรวจสอบผลผลิต
ตางๆ มากขึ้น ในปจจุบันยังจำเปนตองมีการใชสารเคมีตางๆ เพื่อ
ควบคุม โรคและแมลง ในระหวางการผลิตผักและผลไม โดยเกษตรกร
มักนำมาใชในปริมาณมากเกินกวาทีก่ ำหนด โดยไมสามารถควบคุม
หรือลดปริมาณสารตกคางไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดสารตกคางยาฆาแมลง
ในผัก และผลไมใหอยูในระดับที่สามารถสงออก และปลอดภัยตอ
ผูบริโภค

ยาฆาแมลง ตัวการอียูแบนผักไทย 22 ชนิด
อันตรายขายเกลื่อนเมือง

รูปที่ 2 การทดลองใชโอโซนเพื่อลดสารตกคางยาฆาแมลงตกคาง
ในขาวโพดฝกออนและลิ้นจี่ (Whangchai et al., 2011)

5

น้ำอิเล็กโทรไลต (Electrolyzed water)
การแยกสลายสารดวยขัว้ ไฟฟาบวกและลบ โดยเมือ่ ผานน้ำเกลือ
ลงไป ทำใหเกิดการแตกตัวเปนสารประกอบทีม่ ไี อออน คือ OH- และ
Cl- ซึ่งเปนไอออนลบจะถูกดึงดูดไปยังขั้วบวก ดังนั้นขั้วจะมีการ
สูญเสียอิเล็กตรอนเพื่อใหมีอะตอมเปนกลาง (ปลอยประจุ) และเกิด
เปนกาซออกซิเจน hypochlorite ion, hypochlorus, chlorine gas
และ hydrochloric acid ซึง่ สาร hypochlorus ทีไ่ ดนเ้ี ปนสารทีอ่ อกซิไดซ
ไดแรงกวาสารประกอบคลอรีนที่อยูในรูป แคลเซียมไฮโปคลอไรต
และโซเดียมไฮโปคลอไรต
สมการของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วบวก
2Cl- = Cl2+2eCl2+H2O = HOCl + Cl- + H+
สมการของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วลบ
2Na + 2H2O = H2 + 2NaOH
Na+ + OH- = NaOH
การนำไปใชประโยชน
• มีการใชประโยชนอยางกวางขวางในโรงพยาบาลที่ญี่ปุน
• ใชในอุตสาหกรรมสัตวน้ำ เชนการลด phytoplankton ในการ
เพาะเลี้ยงกุง
• มีประสิทธิภาพสูงในการฆาเชื้อจุลินทรีย เชน แบคทีเรีย ใน
อุตสาหกรรมอาหารตางๆ เชน การผลิตนม เนื้อ ผักและผลไม

จะออกซิไดซคารบอนในสารอินทรียเกิดเปนคารบอนไดออกไซด
(Rajeswari and Kanmani, 2009) สวน h+ จะทำใหโมเลกุลของน้ำ
แตกตัวเปนกาซไฮโดรเจน และ hydroxyl radical (OH-) ซึ่งจะทำ
ปฏิกิริยากับไฮโดรเจนในองคประกอบของสารอินทรียเกิดเปนน้ำ
การนำไปใชประโยชน
• สามารถลดสารตกคางทีป่ นเปอ นจากในน้ำดืม่ (Coleman et al.,
2000)
• สามารถลดสารเคมีที่เปนพิษจากอุตสาหกรรมยาได (Doll and
Frimmel, 2004)
• ใชยับยั้งแบคเชื้อทีเรียและทำความสะอาดอากาศและดินได
(Fujishima et al.,2000)
• มีการนำ TiO2 เคลือบบนแทงเหล็กสแตนเลสในการใชเปนขั้ว
electrodes เพื่อใชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
Escherichia coli และ Clostridium perfringens ในน้ำได
(Dunlop et al., 2008)

รูปที่ 5 การเกิดปฏิกริ ยิ าโฟโตแคตาไลซีสของไททาเนียมไดออกไซด

รูปที่ 3 กระบวนการผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต (E-Water Systems Pty
Ltd., 2008)

นานาสาระ

รูปที่ 6 ชุดการทดลองการใชการเกิดปฏิกิริยาการใชแสงเปนตัวเรง
ของไททาเนียมไดออกไซด เพื่อลดสารตกคางยาฆาแมลง
ในพริกขี้หนู
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รูปที่ 4 ชุดตนแบบผลิตน้ำอิเล็กโทรไลตเพื่อควบคุมโรคผลเนาของ
สมเขียวหวาน
ปฏิกิริยาที่ใชแสงเปนตัวเรงของไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2
photocatalysis)
ปฏิกิริยาเคมีที่ใชแสงเปนตัวเรงที่ผิวของ TiO2 เปนเทคโนโลยี
ใหม โดย TiO2 เปนสารเคมีที่ดูดซับรังสีจากแสงอาทิตย หรือหลอด
ฟลูออเรสเซนซแลวอิเล็กตรอนจะถูกรบกวนดวยรังสี UV เกิด
negative electron (e-) และ positive hole (h+) ขึน้ เมือ่ e- ทำปฏิกริ ยิ า
กับโมเลกุลของออกซิเจน จะเกิดเปน super oxide anion สามารถ
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เกษตรยุคใหม:วิธีการบมผลไม
โดย ... รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

การสุกของผลไมเกิดจากสารเคมีตัวหนึ่งที่พืชสรางขึ้นเองคือ
เอทิลนี ซึง่ เปนแกสและมีผลทำใหผลไมมกี ารหายใจมากขึน้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ภายในผลไม เชน เปลี่ยนแปงเปนน้ำตาล
สีเขียวเปลี่ยนเปนสีเหลืองหรือแดงแลวแตกรณี ปริมาณกรดลดลง
ถาตองการใหผลไมสุกเร็วขึ้นและสุกสม่ำเสมอพรอมกันก็สามารถ
เรงการสุกไดโดยการบม
หลายคนมองวาผลไมที่บมใหสุกดวยวิธีที่ไมเปนธรรมชาติ
อยางเชนที่เรียกกันวาผลไมบมแกสนั้น จะมีรสชาติไมดีไมเหมือน
การปลอยใหสุกตามธรรมชาติ แตความจริงแลวไมไดเปนอยางนั้น
ถาเราเขาใจกระบวนการสุกของผลไมอยางแทจริงแลว จะทราบวา
รสชาติของผลไมไมไดขึ้นอยูกับการบม แตขึ้นอยูกับคุณภาพของ
ผลไมนน้ั เองกอนทีจ่ ะนำมาบม ถาเราเอาผลไมออ นมาบมหรือปลอย
ใหสกุ ตามธรรมชาติกต็ าม รสชาติยอ มไมดเี ทาผลไมทแ่ี กจดั เพราะวา
ผลไมออนยังสะสมอาหารไมเต็มที่
ยกตัวอยางวิธีการบมมะมวงตามภูมิปญญาชาวบาน เชน
การนำมะมวงไปซุกไวในโองขาวสารจะสุกเร็วกวาปกติ หรือใชใบพริก
หรือใบขีเ้ หล็กมาคลุมกองผลมะมวงจะทำใหสกุ เร็วขึน้ และสม่ำเสมอ
มากขึน้ ความจริงแลวอธิบายไดงา ยๆ คือ ใบขีเ้ หล็กก็ตาม หรือใบพริก
เมื่อเก็บมาจากตนก็ยังไมตายและยังหายใจได รวมทั้งสามารถสราง
แกสเอทิลีนได ซึ่งเอทิลีนที่ไดจากใบไมเหลานี้เปนตัวกระตุนให
ผลมะมวงสรางเอทิลีนขึ้นมาภายในผลไดเร็วขึ้น เอทิลีนที่สรางขึ้น
มานี้ผนวกกับเอทิลีนที่ใบขี้เหล็กหรือใบพริกสรางขึ้นก็จะไปกระตุน
ใหมะมวงหายใจมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปงเปนน้ำตาลหรือเรียก
ไดวาเริ่มกระบวนการสุก สวนการที่เอาผลมะมวงไปกลบไวในกอง
ขาวสาร ก็เปนการหอหุม ไวไมใหแกสเอทิลนี ทีผ่ ลมะมวงสรางขึน้ มา
ระเหยหายไปในอากาศหมด การสุกจึงเกิดไดเร็วขึ้น ปจจุบันเรา
ไมคอยไดใชวิธีการเหลานั้นแลว แตใชการหอผลมะมวงแตละผล
หรือคลุมดวยผาหรือกระสอบ ทัง้ หมดนีเ้ ปนการปองกันไมใหเอทิลนี
ที่ผลไมสรางขึ้นมาระเหยไปในอากาศหมด จะเห็นไดวาในการสุก
ตามธรรมชาติหรือการบมดวยวิธีการดั้งเดิมก็ลวนแลวแตเกี่ยวของ
กับเอทิลีนดวยกันทั้งนั้น
ปจจุบันเรามีวิธีการที่เร็วกวาและสะดวกกวาการบมแบบเดิม
ก็คือการใชแกสเอทิลีนโดยตรงหรือใชถานแกส ซึ่งเปนของแข็ง
เหมือนกอนหิน ถานแกสนีก้ ค็ อื แคลเซียมคารไบด ซึง่ จะทำปฏิกริ ยิ า
กับน้ำแลวเกิดเปนแกสอะเซทิลีนขึ้นมา อะเซทิลีนตัวนี้มีโครงสราง
ทางเคมีคลายกับเอทิลีนมาก จึงทำหนาที่แทนกันได ที่มาของชื่อวา
การบมแกส ก็มาจากการใชถา นแกสนีใ้ นการบมผลไมนน่ั เอง วิธกี าร
บมในทางการคาก็ทำไดงายๆ คือ ในชวงที่มีการบรรจุผลไมลงเขง
ก็จะนำเอาถานแกสมาทุบใหเปนกอนเล็กๆ แลวใชกระดาษหนังสือพิมพ
หอกอนถานแกสเหลานั้นไวแลววางซุกไวกลางเขง กอนที่จะบรรจุ
ผลไมลงไปจนเต็มเขง ในระหวางที่มีการขนสงผลไมเหลานี้ไปยัง
จุดหมายปลายทาง ผลไมก็จะมีการคายน้ำออกมา และน้ำเหลานั้น
ก็จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับถานแกสเกิดเปนแกสอะเซทิลีนขึ้นมา
อะเซทินลีนนี้ก็จะไปกระตุนใหผลไมสรางเอทิลีนขึ้นมาอีกทีหนึ่ง
และเอทิลีนนั้นก็เปนตัวการที่ทำใหผลไมเริ่มกระบวนการสุกได
ดังนั้นเมื่อขนสงผลไมถึงปลายทางก็สามารถเอาหอถานแกสโยนทิ้ง
ไดเลย เพราะกระบวนการสุกถูกกระตุนใหเริ่มขึ้นแลว
ที่มา: หนังสือพิมพคมชัดลึก วันที่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 55
http://www.komchadluek.net/detail/20120702/134137/เกษตรยุคใหม:วิธีการบมผลไม.html
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