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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อตรวจสอบผลของน ้ าออกซิไดซ์ท่ีผ่านการแยกดว้ยไฟฟ้า 
(electrolyzed oxidizing water: น ้ า EO) ต่อการลดการเกิดโรคเน่าท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Erwinia carotovora 
และ Xanthomonas campestris และเพื่อยืดอายกุารเก็บรักษาของผกัอินทรียใ์นห้องปฏิบติัการ โดยการ
ผลิตน ้ า EO ด้วยเคร่ืองผลิตน ้ าออกซิไดส์ Super Oxseed Labo ซ่ึงเตรียมได้จากสารละลายเกลือ
โซเดียมคลอไรด ์(NaCl) ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0.00625, 0.0125, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 
เปอร์เซ็นต ์พบวา่น ้ า EO มีค่าความเขม้ขน้ของคลอรีนอิสระอยูใ่นช่วง 0.40-137.00 ppm และมีค่า pH 
ระหว่าง 3.65-4.11 เม่ือวดัค่าความสามารถในการแตกตวัของสารละลาย (electrolyte conductivity: 
EC) พบวา่มีค่าอยูใ่นช่วง 0.49-6.23 mS/cm เม่ือน าเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรียแช่ในน ้ า EO ท่ีความ
เข้มข้นเกลือต่าง ๆ เป็นเวลา 1 และ 5 นาที หลังจากบ่มเช้ือเป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบว่าเช้ือ E. carotovora 
(ECPS2) และ X. campestris (XCPS6) ซ่ึงแยกไดจ้ากผกักาดขาวปลี ไม่สามารถเจริญเติบโตได ้คิดเป็น
เปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เช้ือ E. carotovora (ECTO1) และ X. campestris (XCAU3) 
หลงัจากแช่ในน ้ า EO ความเข้มขน้เกลือ 0.00625 เปอร์เซ็นต์ ท่ีระยะเวลา 1 และ 5 นาที แบคทีเรียยงั
สามารถเจริญได้ ซ่ึงมีเปอร์เซ็นต์การยบัย ั้งในช่วง 84.16-99.61 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ียงัพบว่าเซลล์
ของแบคทีเรียท่ีแช่ในน ้ า EO ความเขม้ขน้เกลือ 0.0025-0.5 เปอร์เซ็นต์ มีขนาดเล็กลงเม่ือเปรียบเทียบ
กับชุดควบคุมท่ีใช้น ้ ากลั่นฆ่าเช้ือ เม่ือทดลองล้างผกักาดกวางตุ้งอินทรีย์ด้วยน ้ า EO เป็นเวลา 24 
ชัว่โมง พบว่าน ้ า EO ความเขม้ขน้เกลือ 0.4-0.5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ใบของผกักาดกวางตุง้อินทรียแ์สดง
อาการเป็นพิษ โดยท าให้ใบพืชแสดงอาการช ้ า และการลา้งผกัทั้งตน้จะท าให้ผกัเน่าเร็วกวา่ชุดควบคุม
ท่ีไม่มีการลา้งผลิตผล การใชน้ ้ า EO ความเขม้ขน้เกลือ 0.3 เปอร์เซ็นต ์เช็ดโคนตน้และรอยตดัของผกั
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จะสามารถลดเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเน่าของผกัอินทรียไ์ดม้ากท่ีสุดโดยไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษกบั
พืช และเม่ือน าน ้ า EO ความเขม้ขน้เกลือ 0.3 เปอร์เซ็นต์ มาประยุกต์ใช้เปรียบเทียบกบัสารละลายฆ่า
เช้ือชนิดอ่ืน ๆ (น ้ าโอโซน, น ้ าผสมด่างทับทิม, น ้ าผสมผงฟู และน ้ าผสมคลอรีน) พบว่าน ้ า EO 
สามารถลดการเกิดโรคเน่าและยืดอายุการเก็บรักษาของผกัอินทรียช์นิดอ่ืน (ผกักาดกวางตุ้งและ
ผกักาดหวาน) ไดดี้กวา่สารฆ่าเช้ือท่ีน ามาทดสอบ  
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ABSTRACT 

The purposes of this study were to examine the effects of electrolyzed oxidizing water (EO water) 
on reduction of rot disease cause by Erwinia carotovora and Xanthomonas campestris and prolonging 
shelf-life of organic vegetables in vitro. EO water was produced using Super Oxseed Labo. Various 
concentrations of NaCl solotion at 0.00625, 0.0125, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 percents were 
prepared and then measuring of this free chlorine concentrations and pH values were resulted in the range 
of 0.40-137.00 ppm and 3.65-4.11, respectively. In addition, the electrolyte conductivity (EC) showed at the 
range of 0.49-6.23 mS/cm. After soaking of bacterial suspension for 1 and 5 min in each concentration EO 
water for 48 hrs., 100 percent inhibition of E. carotovora (ECPS2) and X. campestris (XCPS6), which were 
isolated from chinese cabbage were found. But resistant of E. carotovora (ECTO1) and X. campestris 
(XCAU3) after treated with 0.00625 percent EO water for 1 and 5 min showed not completely inhibition in 
range 84.16-99.61 percent. Moreover, bacterial cells which were soaked in EO water at the concentration of 
0.0025-0.5 percent were smaller than bacterial cells in distilled water (control). However, phytotoxic 
symptom affected from EO waters was determined on organic chinese cabbage and found that after 
washing for 24 hrs., plant leaves were bruised when treated with EO water at 0.4-0.5 percent. After wiping 
on plants incision with EO water at 0.3 percent concentration showed the best result for reducing rot 
disease. Application of EO water at the concentration 0.3 percent comparing with other disinfectants 
(Ozone water, solutions of potassium permanganate (KMnO4), solutions of sodium bicarbonate and 
Chlorinated Water), found that reducing rot disease prolonging shelf-life of organic vegetables (Chinese 
cabbage and Cos lettuce) of EO water were better than the trials of other disinfectants. 


