
ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 
 

 

การศึกษาผลของเอทิลีน และสาร 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการเสื่อมสภาพของดอกตูม
และดอกบานในกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนาน โดยน าช่อดอกกล้วยไม้มารมด้วยสาร 1-MCP ความเข้มข้น  
0 ppb และ 500 ppb ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นรมด้วยเอทิลีน ความเข้มข้น   
0 ppm และ 0.4 ppm เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนน ามาปักแจกันที่อุณหภูมิห้อง (25 ± 2 องศาเซลเซียส) 
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 15 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 4 
กรรมวิธี กรรมวิธีละ 10 ช่อ ซ ้าละ 1 ช่อ จากการศึกษาพบว่า ดอกกล้วยไม้ที่ได้รับเอทิลีนเพียงอย่างเดียวเกิด
การเสื่อมสภาพอย่างชัดเจน คือ อาการลู่ คว ่า เหลือง เหี่ยว และร่วงของดอกตูมและดอกบาน รวมทั้งการผลิต    
เอทิลีนและอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นมากกว่าดอกกล้วยไม้ในกรรมวิธีอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดย
ความรุนแรงของอาการเสื่อมสภาพ การผลิตเอทิลีนและอัตราการหายใจปรากฏในดอกตูมมากกว่าดอกบาน 
นอกจากนี้ยังพบอาการคว ่าของดอกตูมและดอกบาน 34.2 ± 6.6 และ 67.7 ± 5.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ภายใน
วันที่ 2 และพบอาการเหลืองของดอกตูม 18.4 ± 2.5 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังจากวันที่ 2 ของการปักแจกัน ในทาง
ตรงกันข้ามการรมด้วย 1-MCP สามารถป้องกันและชะลอการเสื่อมสภาพของดอกกล้วยไม้ ซึ ่งพบการ
เสื่อมสภาพของดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ในดอกกล้วยไม้ที่ได้รับ 1-MCP เพียงอย่างเดียว ดอกกล้วยไม้ที่ได้รับ       
1-MCP ก่อนได้รับเอทิลีน และดอกกล้วยไม้ที่ไม่ได้รับ 1-MCP และเอทิลีน (ชุดควบคุม) ในวันที่ 13, 11 และ 6 
ของการปักแจกัน ตามล าดับ 

ค ำส ำคัญ: การเสื่อมสภาพ ดอกกล้วยไม้ เอทิลีน 

 1ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
2ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กทม. 10400 

เรื่องเต็มงานวจิยั 

กานต์สินี ท่าโพธิ์1,2  พีรยุทธ สิริฐนกร1,2 และ อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์1,2 

บทคัดย่อ 
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ค าน า 

กล้วยไม้จัดเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศไทย มีมูลค่ำกำรส่งออกและสร้ำงรำยได้ให้ประเทศไทย
มำกกว่ำ 3 พันล้ำนบำทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งประมำณร้อยละ 80 เป็นกล้วยไม้ตัดดอก โดย
กล้วยไม้สกุลหวำย (Dendrobium) เป็นสกุลที่มีกำรส่งออกมำกที่สุด (ส ำนักงำนเศรษฐกิจเกษตร , 2564) ซึ่ง
กล้วยไม้สกุลหวำยพันธุ์ขำวสนำน (Dendrobium ‘Khao Sanan’) เป็นกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ำย ให้ผลผลิตดี ดอกมี
ขนำดใหญ่ ดอกสีขำวและมีกลิ่นหอม รูปร่ำงกลม และจัดเป็นกล้วยไม้ตัดดอกที่สวยงำม ทั้งนี้ปัญหำส ำคัญในกำรส่งออก
ของกล้วยไม้สกุลหวำยพันธุ์ขำวสนำน คือ มีอำยุกำรใช้งำนสั้น และเกิดกำรเสื่อมสภำพอย่ำงรวดเร็ว โดยแสดงลักษณะ
อำกำรต่ำงๆ เช่น ดอกมีลักษณะคว ่ำ กลีบดอกลู่ กลีบดอกมีสีน ้ำตำล  ซึ่งกำรเสื่อมสภำพดังกล่ำวเป็นผลมำจำก
ปัจจัยต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมำะสม ภำวะสมดุลของน ้ำ  กำรหำยใจ อุณหภูมิ และเอทิลีน 
(สำยชล, 2531) 

เอทิล ีน (ethylene) เป็นฮอร์โมนพืชที ่ม ีสถำนะเป็นแก๊ส มีบทบำทต่อกำรเสื ่อมสภำพของดอกไม้ 
(senescence) โดยกำรท ำงำนของเอทิลีนจะท ำงำนผ่ำนโปรตีนตัวรับ จำกนั้นจึงส่งสัญญำณให้โปรตีนที่ท ำหน้ำที่
เกี่ยวข้องกับกำรถอดรหัสส่งผลให้เกิดกำรแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อเอทิลีน (จริงแท้, 2553) ปัจจุบันนิยมใช้สำร 
1-methylcyclopropene (1-MCP) ในกำรชะลอกำรสุกและกำรเสื่อมสภำพของผลิตผลเพิ่มมำกขึ้น ซึ่ง 1-MCP เป็น
สำรเคมีที่สำมำรถแตกตัวอยู่ในรูปแก๊ส สำมำรถยับยั้งกำรท ำงำนของเอทิลีน โดยกำรแย่งจับที่บริเวณตัวรับเอทิลีน 

  
สารจากบรรณาธิการ 

   เรื่องเต็มงานวจิยั        (ต่อจากหน้า 1) 

สวัสดีครับ...ส ำหรับ Postharvest Newsletter ฉบับนี้ ในส่วนของเรื่องเต็มงำนวิจัย เรำน ำเสนอผลงำนเรื่อง 
ผลของเอทิลีนและ 1-MCP ต่อการเสื่อมสภาพของดอกตูมและดอกบานในกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนาน  
นอกจำกนั้นยังมีบทคัดย่องำนวิจัยของศูนย์ฯ อีก 2 เรื่อง ส ำหรับนำนำสำระ เรำน ำเสนอบทควำมเรื่อง การใช้เทคนิค
ประมวลผลภาพสู่การวิเคราะห์สิ ่งเจือปนในข้าวเปลือก  โดย ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลำลุน คณะวิศวกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และผลสัมฤทธิ์งำนวิจัยศูนย์ฯ น ำเสนอเรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและการจัดการทาง
กายภาพเพื่อศึกษาการสลายตัวของสารพิษจากเชื้อราในธัญพืช : ความแตกต่างของสารทุติยภูมิของเชื้อรา 
Aspergillus flavus กลุ่มที ่สร้างและไม่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน โดย ผศ.ดร. ชัยณรงค์  รัตนกรีฑำกุล 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

แล้วพบกันฉบับหน้ำครับ ... 
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(receptor site) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (วัฒนำ และสมโภชน์, 2563) ดังนั้นงำนวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษำผลของเอทิลีน 
และ 1-MCP ต่อกำรเสื่อมสภำพของดอกตูมและดอกบำนในกล้วยไม้สกุลหวำยพันธุ์ขำวสนำน  

อุปกรณ์และวธีิการ 

น ำช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวำยพันธุ์ขำวสนำนที่มีคุณภำพดี สม ่ำเสมอ ปรำศจำกโรคและแมลง โดยมีควำมยำว
ช่อ 45-50 เซนติเมตร มีดอกตูมจ ำนวน 8-9 ดอกและดอกบำนจ ำนวน 5-6 ดอก จำกสวนกล้วยไม้ของเกษตรกร 
อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม มำรมด้วยสำร 1-MCP ควำมเข้มข้น 0 ppb และ 500 ppb เป็นเวลำ 3 ชั่วโมง 
จำกนั้นรมด้วยเอทิลีนควำมเข้มข้น 0 ppm และ 0.4 ppm เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง ภำยใต้อุณหภูมิห้อง (25 ± 2 องศำ
เซลเซ ียส) วำงแผนกำรทดลองแบบสุ ่มสมบูรณ์  (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบ่งเป็น             
4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 10 ช่อ ได้แก่ ดอกกล้วยไม้ที่ได้รับ 1-MCP หรือเอทิลีนเพียงอย่ำงเดียว ดอกกล้วยไม้ที่ได้รับ      
1-MCP ก่อนได้รับเอทิลีน และดอกกล้วยไม้ที่ไม่ได้รับ 1-MCP และเอทิลีน (ชุดควบคุม) ภำยหลังกำรรมสำรน ำช่อดอก
กล้วยไม้มำปักแจกันในน ้ำกลั่น โดยวำงดอกกล้วยไม้ไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25 ± 2 องศำเซลเซียส) ควำมชื้นสัมพัทธ์  
70-80 เปอร์เซ็นต์ บันทึกผลกำรเสื่อมสภำพ ได้แก่ กำรคว ่ำ กำรลู่  กำรเปลี่ยนสีของกลีบดอกตูมและดอกบำน กำร
ผลิตเอทิลีนและอัตรำกำรหำยใจของดอกตูมและดอกบำนของดอกกล้วยไม้ ทุก 2 วัน เป็นระยะเวลำ 15 วัน 

ผล 

จำกผลกำรประเมินกำรเสื่อมสภำพของช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวำยพันธุ์ขำวสนำน พบว่ำ ดอกกล้วยไม้ที่
ได้รับเอทิลีนควำมเข้มข้น 0.4 ppm เพียงอย่ำงเดียว ดอกตูมมีเปอร์เซ็นต์กำรบำนเพิ่มขึ้นน้อยกว่ำ รวมทั้งเกิดอำกำร
ดอกตูมคว ่ำและเหลืองมำกกว่ำดอกกล้วยไม้ในกรรมวิธีอื่นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิต (p ≤ 0.05) (Figure 1A) โดยพบ
อำกำรคว ่ำของดอกตูม 34.2 ± 6.6 เปอร์เซ็นต์ ภำยในวันที่ 2 ของกำรปักแจกัน (Figure 1B) และอำกำรเหลืองของ 
ดอกตูม 18.4 ± 2.5 เปอร์เซ็นต์ ภำยหลังจำกวันที่ 2 ของกำรปักแจกัน (Figure 1C)  
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ส ำหรับกำรเสื่อมสภำพของดอกบำน พบว่ำ ดอกบำนของกล้วยไม้ที่ได้รับเอทิลีนควำมเข้มข้น 0.4 ppm เพียง
อย่ำงเดียว ปรำกฏอำกำรคว ่ำและอำกำรลู่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว โดยพบอำกำรคว ่ำและอำกำรลู่ 67.7 ± 5.7 และ   
51.7 ± 7.7 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 2 และวันที่ 3 ของกำรปักแจกัน ตำมล ำดับ ในขณะที่ดอกกล้วยไม้ที่ได้รับสำร      
1-MCP ควำมเข้มข้น 500 ppb เพียงอย่ำงเดียว และดอกกล้วยไม้ที่ได้รับสำร 1-MCP ก่อนได้รับเอทิลีน ปรำกฏ
อำกำรคว ่ำ อำกำรลู่ และอำกำรเหลืองของดอกบำนช้ำและน้อยกว่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับดอกกล้วยไม้ที่ได้รับเอทิลีน
เพียงอย่ำงเดียว และดอกกล้วยไม้ชุดควบคุม ซึ่งเมื่อพิจำรณำกำรเสื่อมสภำพจำกอำกำรคว ่ำของดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 
พบว่ำ ดอกกล้วยไม้ที่ได้รับ 1-MCP เพียงอย่ำงเดียว ดอกกล้วยไม้ที่ได้รับ 1-MCP ก่อนได้รับเอทิลีน และดอกกล้วยไม้
ที่ไม่ได้รับ 1-MCP และเอทิลีน (ชุดควบคุม) ปรำกฏอำกำรในวันที่ 13, 11 และ 6 ของกำรปักแจกัน ตำมล ำดับ 
(Figure 1D, E และ F) ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะปรำกฏของช่อดอกกล้วยไม้ที่แสดงให้เห็นว่ำ ดอกกล้วยไม้ที่ได้รับเอ
ทิลีนเพียงอย่ำงเดียว แสดงอำกำรเสื่อมสภำพ คือ ดอกบำนคว ่ำอย่ำงชัดเจนภำยในวันที่ 3 ของกำรปักแจกัน (Figure 
2) 

เมื่อพิจำรณำกำรผลิตเอทิลีนและอัตรำกำรหำยใจ พบว่ำดอกกล้วยไม้ที่ได้รับเอทิลีนเพียงอย่ำงเดียว โดยส่วน
ใหญ่ดอกตูมและดอกบำนมีกำรผลิตเอทิลีนและอัตรำกำรหำยใจสูงกว่ำดอกกล้วยไม้ในกรรมวิธีอื่น ทั้งนี้กำรได้รับ     
1-MCP ก่อนได้รับเอทิลีนส่งผลให้ดอกตูมและดอกบำนของกล้วยไม้มีกำรผลิตเอทิลีนและอัตรำกำรหำยใจลดลง 
นอกจำกนี้ผลกำรศึกษำยังพบว่ำดอกตูมของกล้วยไม้มีกำรผลิตเอทิลีนและอัตรำกำรหำยใจสูงกว่ำดอกบำน (Figure 3)  

 

 
Figure 1  Senescence symptoms of bud (A, B and C) and open (D, E and F) flowers. Inflorescences were treated 

with 0 ppb 1-MCP + 0 ppm C2H4 (control) ( ), 0.4 ppm C2H4 ( ), 500 ppb 1-MCP ( ) and 500 
ppb 1-MCP + 0.4 ppm C2H4 ( ). 

 

A B C 

D E F 
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Figure 2  Drooping incidence of Dendrobium ‘Khao Sanan’ orchid flowers treated with 0 ppb 1-MCP +   

0 ppm C2H4 (control), 0.4 ppm C2H4, 500 ppb 1-MCP and 500 ppb 1-MCP + 0.4 ppm C2H4 on 
day 0, 3, 7, 11 and 15. 

 

Figure 3  Ethylene production and respiration rate of bud (A and B) and open (C and D) flowers. 
Inflorescences were treated with 0 ppb 1-MCP + 0 ppm C2H4 (control) ( ), 0.4 ppm C2H4 
( ), 500 ppb 1-MCP ( ) and 500 ppb 1-MCP + 0.4 ppm C2H4 ( ) 

 

วจิารณ์ผล 

การเสื่อมสภาพของกล้วยไม้ตัดดอกมักเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดน ้าและอาหารที่เคยได้รับจากต้นแม่ รวมทั้งเอทิลีนที่เกิดขึ้น
จากการเกิดบาดแผลหรือได้รับจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ผลจากการให้เอทิลีนความเข้มข้น 0.4 ppm กับดอก
กล้วยไม้ พบว่า ดอกตูมและดอกบานของกล้วยไม้แสดงอาการเสื่อมสภาพอย่างชัดเจน ภายในวันที่ 2 และ 3 ภายหลัง
การได้รับเอทิลีน โดยพบการบานของดอกตูมน้อยลง ดอกตูมและดอกบานแสดงอาการคว ่า ลู่ และดอกเหลืองเพิ่ม
มากขึ้น โดยอาการคว ่าและอาการลู่พบในดอกบานมากกว่าดอกตูม ในขณะที่อาการดอกเหลือง การผลิตเอทิลีนและ
อัตราการหายใจพบในดอกตูมมากกว่าดอกบาน (Figure 1-3) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา (2553) ซึ่ง
รายงานว่ากล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ลักกี้ดวน ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ไวต่อเอทิลีน แสดงอาการกลีบดอกลู่ สีดอกซีดอย่างชัดเจน 

Control 

C2H4 

1-MCP 

1-MCP + C2H4 

  0    3          7           11          15      3            7           11         15  

Pre-treated 

 

Day 

A 

C 

B 
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หลังจากได้รับเอทิลีน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้กลไกการท างานของเอทิลีนในการกระตุ้นการเสื่อมสภาพของดอกกล้วยไม้เริ่ม
จากเอทิลีนจับกับโปรตีนตัวรับ จากนั้นส่งสัญญาณให้โปรตีนที่ท าหน้าที่ในการกระตุ้นการถอดรหัส ส่งผลให้มีการ
แสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อเอทิลีน เช่น ยีนที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของกลีบดอก และการหลุดร่วง เป็นต้น 
(จริงแท้, 2553) การให้สาร 1-MCP กับดอกกล้วยไม้สามารถชะลอการเสื่อมสภาพได้ เนื่องด้วย 1-MCP ยับยั้งการ
ท างานของเอทิลีน โดยแย่งจับกับตัวรับเอทิลีน ท าให้เอทิลีนไม่สามารถท างานส่งสัญญาณไปยังโปรตีนกระตุ้นการถอดรหัส 
จึงไม่มีการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพ (วัฒนา และสมโภชน์, 2563) จากการศึกษาพบว่า ดอกกล้วยไม้
สกุลหวายพันธุ์ขาวสนานที่ได้รับ 1-MCP ความเข้มข้น 500 ppb ก่อนได้รับเอทิลีน แสดงอาการเสื่อมสภาพลดลงอย่าง
ชัดเจน โดย 1-MCP สามารถชะลอการเสื่อมสภาพของดอกกล้วยไม้ที่ได้รับเอทิลีนจาก 2 วัน เป็น 11-13 วัน (Figure 
2) เมื่อพิจารณาการผลิตเอทิลีนและอัตราการหายใจของดอกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนาน พบว่า ดอกตูมมีการ
ผลิตเอทิลีนและอัตราการหายใจมากกว่าดอกบาน (Figure 3) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Ketsa et al. (2001) และ 
Uthaichay et al. (2007) ซึ่งรายงานว่า ดอกกล้วยไม้สกุลหวายในระยะดอกตูมมีการผลิตเอทิลีนและอัตราการ
หายใจมากกว่าในระยะดอกบาน ดังนั้นเมื่อดอกกล้วยไม้ได้รับเอทิลีนดอกตูมจึงตอบสนองต่อเอทิลีนและแสดงอาการ
เสื่อมสภาพ เกิดอาการเหลือง และดอกร่วงอย่างชัดเจนมากกว่าดอกบาน  

ค าขอบคุณ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี 2561 จากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
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การพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ใน
การควบคุมการเกิดสีน ้าตาลและการเน่าเสียของผลน าไยเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยว ในการทดลองนี้น าผลล าไยพันธุ์อีดอสดมาตัดขั้วให้เป็นผลเดี่ยวแล้วแช่สารละลาย กรดออกซาลิก (OA) 
ความเข้มข้นร้อยละ 1.0 ที่มโีซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ (SMS) ร้อยละ 1.0 (1.0%SMS+OA) หรือ 2.5  (2.5%SMA+OA) 
นาน 5 นาที เปรียบเทียบกับผลที่รมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ทางการค้า และผลปกติ (nontreated control) แล้ว
น าไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90-95 หลังการท าทรีทเมนต์เปลือกล าไยที่แช่ 
SMS+OA และท่ีรม SO2 เปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองและสว่างมากขึ้นเมื่อเทียบกับผลชุดควบคุม   โดยเปลือกผลชุดควบคุม
เปลี่ยนไปเป็นสีน ้าตาลอย่างรวดเร็วหลังการเก็บรักษา ส่วนเปลือกล าไยที่แช่สาร SMS+OA ทั้ง 2 ระดับ ค่อยๆ 
เปลี ่ยนไปเป็นสีน ้าตาลมากขึ ้นภายใน 9 วัน ในขณะที่ล าไยที ่รม SO2 สีเปลือกยังคงเหลืองสว่างและมีค่าการ
เปลี่ยนแปลงสีเพียงเล็กน้อยตลอดการเก็บรักษา 15 วัน ค่าของแข็งที่ละลายน ้าได้ของเนื้อในแต่ละชุดการทดลอง
ค่อนข้างคงที่  นอกจากนีผ้ลล าไยในชุดควบคุมการเกิดโรค 8.0%, 1%SMS+OA  เกิด 5.6% และ 2.5%SMS+OA พบ 
1.3% ในวันที่ 15  ในขณะทีผ่ลที่รม SO2 ไม่มีการเกิดโรค   อย่างไรก็ตามผลที่รม SO2 มีสารซัลเฟอร์ตกค้างในเปลือก 
1,200-1,300 ppm ตลอดการเก็บรักษา ส่วนในเนื้อพบ 72.8 ppm ในช่วง 6 วันแรก ส่วนผลที่แช่ SMS+OA มี
ซัลเฟอร์ตกค้างในเปลือกน้อยกว่า 10 ppm และไม่พบสารตกค้างในเนื้อตลอดการเก็บรักษา   

ค าส าคัญ: ล าไย อีดอ การทดแทนการรม SO2 สารออกซิไดซิ่ง  เปลือกสีน ้าตาล 

 

1สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพฯ 10150 
2ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 10400 
3สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800 

การใชส้ารละลายโซเดียมเมตาไบซลัไฟต์และกรด 
ออกซาลิกเพ่ือลดการเกิดสีนา้ตาลของเปลือกผลล าไย
ระหว่างการเก็บรกัษา 

จุฑามาศ พร้อมบุญ1 กาญจนา วรราษฎร์2 ปฐมพงศ์ เพ็ญไชยา2 สมโภชน ์น้อยจินดา3 และ เฉลิมชัย วงษ์อารี1,2 

งานวิจยัของศูนย์ฯ 
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กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายเป็นที่นิยมส าหรับการส่งออก แต่เนื่องด้วยปัญหาส าคัญคือมีอายุการปักแจกันสั้น 
ซึ่งเกิดจากการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมาะสม จึงมีการใช้เทคโนโลยีสารละลายส าหรับยืดอายุการปักแจกัน 
สาร Indole-3-Acetic-Acid (IAA) จัดเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในสารละลายปักแจกัน ปัจจุบัน IAA สามารถผลิตได้
จากแบคทีเรียและมีการใช้ประโยชน์จาก IAA ที่ผลิตได้จากแบคทีเรีย เนื่องจากสามารถผลิตได้ง่าย ทนต่อแสง 
สลายตัวช้า และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลของ IAA จากแบคทีเรีย 
Micrococcus yunnanensis ต่อการเสื ่อมสภาพและอายุการปักแจกันของดอกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายพันธุ์     
ขาวสนาน (Dendrobium cv. Khao Sanan) โดยตัดแยกดอกตูมและดอกบาน แช่ลงในสารละลายปักแจกันที่มี IAA 
จากแบคทีเรีย ความเข้มข้น 0 (ชุดควบคุม) 0.05, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1 ppm จากนั้นวางภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์
ความเข้มแสง 4 µmol m-2s-1  อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 เปอร์เซ็นต์ บันทึกเปอร์เซ็นต์
การเสื่อมสภาพทุก ๆ สองวัน จากผลการศึกษาพบว่า IAA จากแบคทีเรีย ความเข้มข้น 0.5 ppm เป็นความเข้มข้นที่
เหมาะสมส าหรับการยืดอายุการปักแจกันของดอกบาน โดยดอกบานมีอาการคว ่าและการเปลี่ยนแปลงสีลดลงอย่าง   
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) และสามารถยืดอายุการปักแจกันของดอกบานได้นาน 24.3 ± 1.0 วัน ขณะที่ชุด
ควบคุมมีอายุการปักแจกันน้อยกว่า คือ 18.0 ± 1.0 วัน (p ≤ 0.01) อย่างไรก็ตาม IAA จากแบคทีเรียไม่มีผลต่อการยืด
อายุการปักแจกันของดอกตูม 

ค าส าคัญ: การเสื่อมสภาพ อายุการปักแจกัน ไอเอเอจากแบคทีเรีย 

 

1ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
2ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
3วิทยาลยับูรณาการศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
4ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กทม. 10400 

ผลของ Indole-3-Acetic Acid จากแบคทีเรยี 
(Micrococcus yunnanensis) ต่ออายุการปกัแจกัน 
ของดอกกล้วยไมส้กลุหวายพันธ์ุขาวสนาน 
 อัญชิสา อินอิว1 สาวิตร ตระกูลน่าเล่ือมใส2,3 และ อัณณ์ชญาน ์มงคลชัยพฤกษ์1,4 

งานวิจยัของศูนย์ฯ 
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เป็นพืชธัญญาหารที่ส าคัญของโลก ปี 2018/19 มีผลผลิตข้าวสารรวมมากกว่า 500 ล้านเมตริกตัน ซึ่ง
ปริมาณข้าวร้อยละ 90 ผลิตและบริโภคในทวีปเอเชีย (กรมวิชาการเกษตร, 2547) ส าหรับประเทศไทย

นอกจากข้าวจะเป็นพืชอาหารหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศแล้ว ยังเกี่ยวพันกับวัฒนธรรม ความเชื่อ
และวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยมากกว่า 17 ล้านคน หรือเทียบเป็น 1 ใน 5 ของจ านวนประชากรไทย การผลิตข้าวใน
ประเทศไทยผลผลิตข้าวประมาณร้อยละ 50 ถูกใช้เพื่อการบริโภคในประเทศ (เชฐชุดา, 2561) ส่วนที่เหลือส่งออกไป
จ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศสร้างรายได้กว่าปีละ 1.5 แสนล้านบาท ท าให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าว
อันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้นเพื่อรักษามาตรฐานด้านคุณภาพของข้าวไทย ภาครัฐจึงได้มีมาตรการควบคุมคุณภาพของ
ข้าวเปลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมข้าว โดยมีข้อก าหนดให้การซื้อขายข้าวเปลือกเชิงพาณิชย์ต้อง
ตรวจสอบคุณภาพของข้าวทุกครั้ง และการก าหนดราคาซื้อขายต้องอ้างอิงตามคุณภาพที่ประเมินได้ (กระทรวง
พาณิชย์, 2559; สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2561 ) 

ปัจจุบันการเก็บเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องเกี่ยวนวด และภายหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะแบ่งข้าว
บางส่วนไปจ าหน่ายยังโรงสีข้าวทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการลดความชื้น ท าให้ข้าวเปลือกที่ท าการซื้อขายในระบบมี
ทั้งข้าวเปลือกสดซึ่งเป็นข้าวที่มีความชื้นสูง และข้าวเปลือกแห้งซึ่งเป็นข้าวที่ผ่านกระบวนการลดความชื้นแล้ว กรณีที่
เป็นข้าวเปลือกแห้งความชื้นของเมล็ดจะต ่ากว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ตามข้อก าหนดของหน่วยงานภาครัฐนั้นต้องท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของข้าวเปลือกในประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วน (กระทรวงพาณิชย์, 2559) แต่กรณีที่เป็นข้าวเปลือก
สดความชื้นของเมล็ดข้าวจะอยู่ระหว่าง 18-22 เปอร์เซ็นต์ ท าให้การตรวจสอบคุณภาพของข้าวเปลือกไม่สามารถ
ด าเนินการตามข้อก าหนดของภาครัฐได้ การประเมินคุณภาพจึงพิจารณาจากลักษณะภายนอกของเมล็ดข้าวเปลือก
โดยผู้ซื้อและการก าหนดราคาขึ้นกับข้อตกลงระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ท าให้บ่อยครั้งที่เกิดข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพราะกระบวนการซื้อขายข้าวดังกล่าวขาดแนวทางหรือวิธีการที่สามารถอ้างอิงได้ สิ่งเจือปนใน
ข้าวเปลือกเป็นอีกหนึ่งค่าชี้วัดคุณภาพของข้าวที่ปัจจุบันโรงสีหรือผู้รับซื้อข้าวจะต้องตรวจสอบก่อนการตกลงราคา   
ซื้อขาย ซึ่งข้าวเปลือกที่มีสิ่งเจือปนสูงจะถูกตัดราคารับซื้อตามสัดส่วนของปริมาณสิ่งเจือปนนั้น (กระทรวงพาณิชย์, 
2562) ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 4004-2560) ก าหนดเกณฑ์ข้ันต ่าของสิ่งที่อาจมีปนได้ หรือ สิ่งเจือปนที่อาจ
มีได้ในข้าวเปลือกไว้ 3 ประเภทได้แก่ ข้าวเมล็ดสีมีได้ในปริมาณ  ≤1 เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนัก ข้าวเมล็ดลีบรวมวัตถุอ่ืนที่
ไม่ใช่ข้าวมีได้ในปริมาณ ≤ 2 เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนัก และข้าวเมล็ดอ่อนมีได้ในปริมาณ ≤ 6 เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนัก 
(กระทรวงเกษตร, 2560) 

ข้าว 

การใชเ้ทคนิคประมวลผลภาพสู่การวิเคราะห์

ส่ิงเจอืปนในขา้วเปลือก 
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลาลุน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นานาสาระ 
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 การตรวจสอบหาปริมาณสิ่งเจือปนในข้าวเปลือกนั้นส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องมือท าความสะอาดแบบใช้แรงลม
หรือตระแกรงในการคัดแยก กรณีข้าวเปลือกแห้งสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก แต่ส าหรับข้าวเปลือกสดนั้นต้อง
น ามาลดความชื้นให้ต ่ากว่า 15 เปอร์เซ็นต์ก่อน เพราะความชื้นของข้าวเปลือกส่งผลต่อโดยตรงต่อการท างานของ
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดแยกสิ่งเจือปนออก (Gharekhani et al., 2013) ท าให้การตรวจสอบสิ่งเจือปนในข้าวเปลือกนี้
ถูกละเลยเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนตอนการท างานและใช้เวลานานขึ้น 

ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่างานส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ภาพถ่ายกับคุณภาพของเมล็ดข้าวขาว ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับการศึกษาลักษณะเชิงภาพของสิ่งเจือปนใน
ข้าวเปลือกกับปริมาณสิ่งเจือปนที่มี อย่างไรก็ตามผลจากการวิจัยทั้งหมดที่กล่าวถึงแสดงให้เห็นว่า การประมวลผล
ภาพเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่โปร่งใส แม่นย า และทวนสอบได้ จึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบหาปริมาณ
สิ่งเจือปนในข้าวเปลือกได้ เพราะลักษณะสัณฐานระหว่างสิ่งเจือปนกับเมล็ดข้าวเปลือกแตกต่างกันอย่างชัดเจน การ
วิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาลักษณะเชิงภาพถ่ายของสิ่งเจือปนรูปแบบต่างๆ ในเมล็ดข้าวเปลือกสดและข้าวเปลือกแห้ง 
พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือต้นแบบส าหรับตรวจหาปริมาณสิ่งเจือปนในข้าวเปลือกด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพข้าวเปลือกในกระบวนการซื้อขายต่อไปในอนาคต 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือพัฒนาวิธีการประเมินหาปริมาณสิ่งเจือปนในข้าวเปลือกสดและข้าวเปลือก
แห้งด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะได้แก่ 1) การศึกษาลักษณะเชิงภาพถ่ายของสิ่งเจือปน
รูปแบบต่างๆ ในเมล็ดข้าวเปลือกสดและข้าวเปลือกแห้ง 2) พัฒนาชุดทดสอบ (ส าหรับการถ่ายภาพ) เพื่อใช้ตรวจหา
สิ่งเจือปนในข้าวเปลือก 

การด าเนินงานแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การทดสอบปัจจัยที่เหมาะสมของเครื ่อง
ถ่ายภาพ 2) การทดสอบการถ่ายภาพตัวอย่างและศึกษาลักษณะทางภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

ท าการทดสอบปัจจยัท่ีเหมาะสมของเครื่องถ่ายภาพท่ีพัฒนาขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยศึกษา 3 
ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) พันธุ์ข้าว 2) ระดับความสูงของฐานวางกล้อง และ 3) รูปแบบของแสงจากหลอดไฟถ่ายภาพ 
รายละเอียดขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 เครื่องถ่ายภาพที่ใช้ในการทดสอบ 

 

ถ่ายภาพเมล็ดข้าวตัวอย่างเพื่อน าไปวิเคราะห์ในการจ าแนกเมล็ดข้าวและสิ่งเจือปนที่ไม่ใช่เมล็ดข้าว เริ่มจาก
การเตรียมตัวอย่างเมล็ดข้าวจ านวน 50 เมล็ดต่อ 1 ตัวอย่าง พร้อมกับการสุ่มเตรียมสิ่งเจือปน ในการทดสอบถ่ายภาพ 
ท าการจัดวางเมล็ดข้าวลงในสายพาน โดยมีระยะห่างระหว่างเมล็ดข้าว และวัดค่าแสงก่อนถ่ายภาพทุกครั้งเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบ ท าการบันทึกภาพถ่ายในล าดับแรกจ านวน 5 รูปภาพ ภาพที่ 2 (ก) หลังการถ่ายภาพ จึงจัดวาง
สิ่งเจือปนที่เตรียมไว้ลงในสายพาน โดยจัดกลุ่มให้อยู่นอกกลุ่มเมล็ดข้าว เพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนทับ บันทึกภาพถ่ายใน
จ านวน 5 รูปภาพ ภาพที่ 2 (ข) 

 

       
 
 
 
 
 
 
                      (ก)                                                                (ข)  

 
ภาพที่ 2 ลักษณะการวางตัวอย่างส าหรับถ่ายภาพ ตัวอย่างเมล็ดข้าว 50 เมล็ด (ก) ตัวอย่างเมล็ดข้าว 50 เมล็ด  

พร้อมสิ่งเจือปน (ข) 
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จากนั้นสุ่มตัวอย่างข้าวทั้ง 4 พันธุ์ๆ ละ 3 ตัวอย่าง ที่ระดับความชื้นต ่าทีสุ่ด ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข10 ที่ความชื้น 
13.6 เปอร์เซ็นต์ฐานเปียก พันธุ์ กข33 ที่ระดับความชื้น 13.8 เปอร์เซ็นต์ฐานเปียก ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ที่ระดับ
ความชื้น 13.4 เปอร์เซ็นต์ฐานเปียก และพันธุ์สันป่าตอง 1 ที่ระดับความชื้น 13.5 เปอร์เซ็นต์ฐานเปียก น าแต่ละ
ตัวอย่างมาคัดแยกส่วนประกอบตามลักษณะปรากฏด้วยแรงงานคน พบว่า สามารถจ าแนกส่วนประกอบได้เป็น 8 
กลุ่ม ได้แก่ ข้าวเปลือกเต็มเมล็ด ข้าวเปลือกเมล็ดแตกหัก ข้าวเมล็ดลีบ เมล็ดหญ้า ระแง้ ดอกหญ้า ข้าวเมล็ดสี และ
เศษฟาง ซึ่งลักษณะของแต่ละกลุ่มแสดงตามภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ลักษณะสิ่งเจือปนในตัวอย่างข้าวเปลือกที่คัดแยกด้วยแรงงานคน 

 

หลังจากเก็บภาพถ่ายเมล็ดข้าวและสิ่งเจือปนแล้ว ต้องเตรียมตัวอย่างภาพถ่ายด้วยการลดขนาดของภาพให้มี
ขนาด 640x640 พิกเซล เพื่อความรวดเร็วในการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป คือการวิเคราะห์ประมวลผลภาพถ่าย 
เพื่อใช้จ าแนกระหว่างเมล็ดข้าวและสิ่งเจือปนในภาพถ่าย ด้วยการวิเคราะห์จากการใช้ค าสั่งของ Python ในการ
จ าแนกวัตถุต่างๆ ในภาพถ่าย เนื่องจาก Python มีความสามารถในการวิเคราะห์ภาพถ่าย รวมถึงมีความส าเร็จรูป
และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว โดยล าดับของขั้นตอนในการประมวลผลภาพนั้น มีล าดับในการประมวลผล ได้แก่    
1) การแปลงภาพถ่ายเป็นภาพขาวด า (Gray scale) 2) การตรวจจับขอบของวัตถุในภาพถ่าย (Trim object) 3) การ
เขียนเส้นขอบ (Contour) 4) การค านวณพื้นที่ในเส้นขอบและวัดขนาดแกน 5) การสร้างกรอบระบุวัตถุ (Box) และ  
6) การนับจ านวนกรอบวัตถุ และค านวณเปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวกับสิ่งเจือปนในภาพถ่าย ถือเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ
ประมวลผลภาพ 

 

        

        
ข้าวเปลือกเต็มเมล็ด   -ข้าวเปลือกเมล็ดแตกหัก   ข้าวเมลด็ส ี  ข้าวเมลด็ลีบ   

        
ดอกหญ้า   เมล็ดหญ้า   ระแงข้้าว   เศษฟาง   
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ผลการทดสอบ พบว่าข้อมูลภาพของเมล็ดข้าวทั้ง 4 พันธุ์ มีขนาดพื้นที่ภาพอยู่ในช่วง 3599–7472 พิกเซล 
ขนาดแกนหลักมีค่าระหว่าง 140.16-194.71 พิกเซล ขนาดแกนรองมีค่าระหว่าง 32.18-68.10 พิกเซล และเส้นรอบ
รูปมีค่าระหว่าง 316.67-668.46 พิกเซล ส าหรับลักษณะภาพสิ่งเจือปนซึ่งมีการจ าแนก 7 กลุ่ม ประกอบด้วย ข้าว
แตกหัก ข้าวเมล็ดเสีย (คุณภาพต ่ามีหลายสี) ข้าวเมล็ดลีบ ดอกหญ้า เมล็ดหญ้า ระแง้ข้าว และเศษฟางข้าว พบว่า 
ลักษณะภาพในแต่ละมิติ มีค่ากระจายตัวค่อนข้างสูง จากข้อมูลภาพที่กล่าวข้างต้น ข้อมูลขนาดพื้นที่ถูกเลือกมา
ทดสอบสร้างเป็นกลุ่มฟังก์ชันประมวลผลภาพในโปรแกรม Matlab เพ่ือหาปริมาณสิ่งเจือปน  

จากนั้นจึงทดสอบฟังก์ชันการท างานของโปรแกรม โดยสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกที่ผ่านการท าความสะอาดแล้ว 
จ านวน 4 พันธุ์ คือ  กข10 กข33 พิษณุโลก 2 และสันป่าตอง 1 พันธุ์ละ 10 ตัวอย่าง แต่ละตัวอย่างมีปริมาณ 100 
เมล็ด ถึง 1,000 เมล็ด (เพิ่มขึ้นครั้งละ 100 เมล็ดตามล าดับ) จากนั้นน าแต่ละตัวอย่างมาชั่งน ้าหนักและถ่ายภาพ น า
ภาพมาประมวลผลด้วยฟังก์ชันการท างานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น แล้วเปรียบเทียบค่าน ้าหนักของตัวอย่างจริงและ
น ้าหนักจากการค านวณเพ่ือประเมินความแม่นย าของกลุ่มฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้น 

เมื่อท าการทดสอบความถูกต้องในการประมวลภาพของโปรแกรมที่พัฒนา โดยให้นับเมล็ดข้าวเปลือกที่ผ่าน
การท าความสะอาดแล้วปริมาณตั้งแต่ 100 เมล็ดจนถึง 1 ,000 เมล็ด ในข้าว 4 พันธุ์ พบว่า โปรแกรมสามารถ
ค านวณหาจ านวนเมล็ดข้าวได้ถูกต้องมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ บนเงื่อนไขการจัดวางเมล็ดข้าวไม่ให้ติดหรือซ้อนทับกัน 

เมื่อทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาหาปริมาณสิ่งเจือปนในตัวอย่างข้าวเปลือกในปริมาณทดสอบจริงคือ 125 กรัม 
ในขั้นตอนการด าเนินงานขั้นที่ 3 แล้วน าผลลัพธ์ที่ค านวณได้มาเปรียบเทียบบกับผลลัพธ์จากวิธีการหาสิ่งเจือปนดว้ย
แรงงานและด้วยเครื่องท าความสะอาดแบบลมดูด ซึ่งเป็นเครื่องที่โรงสีข้าวนิยมใช้ พบว่า ปริมาณสิ่งเจือปนที่คัดแยก
ด้วยแรงงานคนมีค่าปริมาณสิ่งเจือปนต ่าที่สุดในข้าวทุกพันธุ์ โดยข้าวพันธุ์ กข10 มีปริมาณสิ่งเจือปนต ่าที่สุดเท่ากับ 
2.82 เปอร์เซ็นต์ และข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 มีปริมาณสิ่งเจือปนสูงที่สุดเท่ากับ 4.66 เปอร์เซ็นต์ การหาปริมาณ
สิ่งเจือปนด้วยภาพเป็นวิธีการที่ตรวจหาสิ่งเจือปนได้ปริมาณสูงที่สุดในข้าวทุกพันธุ์ โดยข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 เป็นข้าว
ที่พบปริมาณสิ่งเจือปนสูงที่สุดเท่ากับ 14.91 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 กข10 และ  กข33 
ตามล าดับ ส่วนการตรวจหาปริมาณสิ่งเจือปนด้วยเครื่องฯ ตรวจพบปริมาณสิ่งเจือปนสูงกว่าการตรวจสอบด้วย
แรงงานคนแต่ต ่ากว่าการตรวจสอบด้วยภาพ โดยปริมาณสิ่งเจือปนที่พบสูงทีสุ่ดคือในข้าวพันธุ์ กข33 รองลงมาคือพันธุ์
สันป่าตอง 1 พิษณุโลก 2 และกข10 ตามล าดับ ซึ่งปริมาณสิ่งเจือปนที่พบมีทิศทางที่สอดคล้องกับวิธีการหาสิ่งเจือปน
ด้วยแรงงานคน  
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การใชผ้ลิตภัณฑ์ทางชวีภาพและการจดัการทางกายภาพเพ่ือศึกษาการสลายตัว

ของสารพิษจากเชื้อราในธัญพืช : ความแตกต่างของสารทติุยภมูขิองเชื้อรา Aspergillus 

flavus กลุม่ท่ีสรา้งและไมส่รา้งสารพษิอะฟลาทอกซนิ 

ผศ.ดร. ชัยณรงค์  รตันกรฑีากลุ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การตรวจสอบสารทุติยภูมิโดยใช้ gas chromatography mass spectrometry (GCMS) เป็นเครื ่องมือ
ส าคัญที่ใช้ตรวจสอบชนิดของสารทุติยภูมิที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น จึงได้น ามาเปรียบเทียบความแตกต่างในการสร้างสาร
ทุติยภูมิของเชื้อรา Aspergillus flavus ที่สร้างและไม่สร้างสารอะฟลาทอกซิน จากการคัดเลือกเชื้อรา Aspergillus 
flavus จ านวน 15 ไอโซเลทที่แยกได้จากเมล็ดข้าวโพดในพื้นที่เพาะปลูกจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี โดยใช้
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา และวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS ระบุได้ว่าเป็นเชื้อรา A. flavus และ
เมื่อตรวจสอบการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินโดยใช้เทคนิค ELISA คัดเลือกเชื้อราที่แตกต่างกันสองไอโซเลท ได้แก่  
A. flavus ไอโซเลท 8 ไม่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน ในขณะที่ A. flavus ไอโซเลท 17 มีการสร้างสารพิษพร้อมกับ
การสร้างเม็ด sclerotium ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม A. flavus S strain ตรวจสอบสารทุติยภูมิที่สกัดจากเส้นใย
ของเชื้อราทั้งสองไอโซเลทด้วยเครื่องมือ GCMS เปรียบเทียบชนิดของสารทุติยภูมิ ตรวจพบสารจ านวนมากมีความ
ใกล้เคียงกับสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสลายกลูโคสและการสร้างสาร  pyruvate ในส่วนของ tricarboxylic acid 
cycle โดยที่มีสาร 9-Octadecenoic acid, (E)-หรือ oleic acid ที่พบเฉพาะสารสกัดจากเชื้อรา A. flavus ไอโซเลท 
17 ที่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน ซึ่ง oleic acid มีรายงานถึงบทบาทที่เก่ียวข้องกับการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน 
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