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บทที ่3 

อุปกรณ์และวธีิการทดลอง 

 

3.1 อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

1.   เคร่ืองผลิตน ้ำอิเล็กโทรไลต ์ยีห่อ้ SUPER OXSEED LABO บริษทั Amano. Co., 
Yokohama, Japan 

2.   เคร่ืองชัง่ละเอียดแบบทศนิยม 4 ต  ำแหน่ง 
3.   เคร่ืองชัง่ละเอียดแบบทศนิยม 2 ต  ำแหน่ง 
4.   เคร่ืองวดัค่ำ pH (Multi-Parameter) 
5.   เคร่ืองวดัค่ำ Electrolyte conductivity (Multi-Parameter) 
6.   เคร่ืองวดัค่ำควำมเขม้ขน้ของคลอรีน (Pocket Colorimeter) 
7.   กลอ้งจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ (OLYMPUS CX31 RBSFA) 
8.   เคร่ือง Vortex Mixer 
9.   Disposable syringe 
10. แท่งแกว้งอรูปตวัแอล 
11. Micropipette และ Tips 
12. ขวดแกว้ฝำเกลียวขนำดเล็ก 
13. Slide และ Cover slip 
14. มีดผำ่ตดั 
15. บีกเกอร์ 
16. Duran ขนำด 1000 มิลลิลิตร 
17. Flask ขนำด 500 และ 1000 มิลลิลิตร 
18. Moist chamber 
19. ถงัพลำสติก 
20. ส ำลี 
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21. อุปกรณ์ดำ้นจุลชีววทิยำ 
- ตูถ่้ำยเช้ือ 
- หมอ้น่ึงควำมดนั 
- ตูอ้บควำมร้อนแหง้ 
- ตะเกียงแอลกอฮอล ์
- จำนอำหำรเล้ียงเช้ือ 
- เขม็เข่ีย และ loop 

 
3.2 สารเคมีและอาหารเลีย้งเช้ือ 

1. อำหำรเล้ียงเช้ือ NA, YDC และ Endo-Agar 
2. น ้ำกลัน่ฆ่ำเช้ือ 
3. เกลือโซเดียมคลอไรด ์(NaCl) 
4. แอลกอฮอล ์70 และ 95 เปอร์เซ็นต ์
5. โซเดียมไฮโปคลอไรท ์ยีห่อ้ Clorox 
6. สียอ้มแกรมแบคทีเรีย 

 
3.3 พชืทดลอง 

1. ผกักำดกวำงตุง้อินทรีย ์(Chinese Cabbage) 
2. ผกักำดหวำนอินทรีย ์(Cos Lettuce หรือ Romain Lettuce) 
3. ผกักำดฮ่องเตอิ้นทรีย ์(Chinese Cabbage-Pak choi) 
4. ผกักำดฮ่องเตเ้ล็กอินทรีย ์(Chinese Cabbage-Baby Pak choi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 

 
3.4 วธีิการทดลอง 

3.4.1 ศึกษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรียในพืชผัก เช้ือสาเหตุของโรค และความสามารถในการ
ก่อให้เกดิโรคของเช้ือสาเหตุ 

3.4.1.1 การแยกเช้ือบริสุทธ์ิและการศึกษาอาการของโรค 

ส ำรวจและเก็บตวัอย่ำงผกัท่ีเป็นโรคจำกแหล่งปลูกและจำกร้ำนคำ้ต่ำง ๆ 
โดยเก็บตวัอย่ำงใบหรือล ำตน้ท่ีแสดงอำกำรเน่ำและมีกล่ินเหม็น น ำมำแยกเช้ือท่ี
ห้องปฏิบติักำรโดยวิธี  cross streak (ภำพท่ี 3) โดยใช้ loop เผำไฟรอให้เย็นกด
ปลำย loop ลงท่ีช้ินพืชแลว้ลำกลงไปบนหน้ำอำหำร nutrient agar (NA) 3-4 รอย 
หรือน ำช้ินพืชมำล้ำงน ้ ำไหลให้สะอำดประมำณ 10 นำที ตดัเน้ือเยื่อส่วนท่ีเป็น
โรคให้เป็นช้ินเล็ก ๆ น ำช้ินส่วนพืชไปวำงในโกร่งท่ีอบฆ่ำเช้ือ บดจนเน้ือเยื่อ
เป่ือยยุย่ทิ้งไว ้5 นำที เพื่อให้เช้ือแบคทีเรียท่ีอยูภ่ำยในเน้ือเยื่อไหลออกมำ ไดเ้ป็น 
bacterial suspension น ำไปแยกเช้ือโดยวิธี cross streak บนอำหำร NA บ่มเช้ือไว้
ท่ีอุณหภูมิ 28 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 48 ชัว่โมง คดัเลือกเก็บโคโลนีเด่ียว (single 
colony) ของเช้ือแบคทีเรียท่ีข้ึนบนอำหำรเล้ียงเช้ือ ท ำให้เช้ือบริสุทธ์ิ โดยกำร
น ำไป cross streak บนอำหำร NA และคดัเลือกโคโลนีของเช้ือบริสุทธ์ิอีกคร้ัง 
เช้ือบริสุทธ์ิท่ีไดจ้ะเล้ียงบนอำหำร NA เพื่อใชใ้นกำรศึกษำต่อไป 

 

 
ภาพที ่3 กำรแยกเช้ือดว้ยวธีิ cross streak plate (อภิญญำ, 2551) 
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3.4.1.2 การศึกษาลกัษณะของเช้ือสาเหตุและการเจริญบนอาหารเลีย้งเช้ือ 

น ำเช้ือแบคทีเรียจำกกำรทดลองขอ้ 3.4.1.1 มำท ำ cross streak บนอำหำร 
nutrient agar (NA), yeast-extract dextrose CaCo3 agar (YDC) แล ะ  Endo-Agar 
บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 48 ชัว่โมง ตรวจลกัษณะกำรเจริญเติบโต รูปร่ำง
และสีของโคโลนี ท่ีเจริญบนอำหำรชนิดต่ำง ๆ ทดสอบกำรท ำปฏิกิริยำกับ
สำรละลำยด่ำง (KOH) 3 เปอร์เซ็นต ์กำรติดสียอ้มของแกรม (gram staining) และ
กำรตรวจดูลกัษณะภำยใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ บนัทึกผลกำรเจริญบนอำหำรเล้ียงเช้ือ
ชนิดต่ำง ๆ รวมถึงรูปร่ำงและขนำดเซลลข์องเช้ือแบคทีเรียภำยใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
ท่ีก ำลงัขยำย 1000 เท่ำ 
 

3.4.1.3 การทดสอบความสามารถในการท าให้เกดิโรคของเช้ือสาเหตุ 

1) การทดสอบการเกดิโรคในมันฝร่ัง และแครอท 
ทดสอบตำมวิธีของ Michalik et al. (1992) โดยเตรียมเซลล์แขวนลอยของ

เช้ือแบคทีเรียในน ้ ำกลัน่น่ึงฆ่ำเช้ือ ให้ไดป้ริมำณเช้ือประมำณ 108 หน่วยโคโลนี 
(colony forming unit, CFU) ต่อมิลลิลิตร แลว้น ำไปปลูกเช้ือโดยหยดเซลล์แขวนลอย
ของเช้ือปริมำณ 10 ไมโครลิตร ลงบนกระดำษกรองรูปกลมขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง 
5 มิลลิเมตร ท่ีผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือ น ำไปวำงบนช้ินมนัฝร่ังและช้ินแครอท ขนำดควำม
หนำ 1 เซนติเมตร น ำไปบ่มในกล่องพลำสติกท่ีให้ควำมช้ืนเป็นเวลำ 24–48 ชัว่โมง 
ท่ีอุณหภูมิ 28 องศำเซลเซียส ตรวจดูควำมสำมำรถของเช้ือในกำรท ำลำยช้ินมนัฝร่ัง
และแครอท หลงัจำกปลูกเช้ือทุกวนั 

2) การทดสอบการเกดิโรคในแตงกวา 
ทดสอบตำมวิธีของ รุ่งรัตน์ (2547) เตรียมเซลลแ์ขวนลอยของเช้ือตำมขอ้ 1) 

ปลูกเช้ือโดยหยดเซลล์แขวนลอยของเช้ือปริมำณ 100 ไมโครลิตร ลงไปในเน้ือเยื่อ
แตงกวำ ขนำดควำมหนำ 2 เซนติเมตร น ำไปบ่มในกล่องพลำสติกท่ีให้ควำมช้ืน 
เป็นเวลำ 24 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิ 28 องศำเซลเซียส ตรวจดูควำมสำมำรถของเช้ือใน
กำรท ำลำยช้ินแตงกวำ หลงัจำกปลูกเช้ือทุกวนั 
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3) การทดสอบการเกดิโรคในผกักาดขาว 

ทดสอบตำมวิธีของ Ahmed (2001) โดยเตรียมเซลล์แขวนลอยของเช้ือตำม
ขอ้ 1) ปลูกเช้ือโดยหยดเซลล์แขวนลอยของเช้ือ ปริมำณ 10 ไมโครลิตร แทงลงไป
ในเน้ือเยื่อโคนกำบใบผกักำดขำว น ำไปบ่มในกล่องพลำสติกท่ีให้ควำมช้ืน เป็น
เวลำ 48 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิ 28 องศำเซลเซียส ตรวจดูควำมสำมำรถของเช้ือในกำร
ท ำลำยผกักำดขำว หลงัจำกปลูกเช้ือทุกวนั 

บนัทึกลักษณะอำกำร ระยะเวลำกำรเกิดโรค กำรพฒันำอำกำรโรค จำกนั้นน ำ
ตวัอยำ่งท่ีแสดงอำกำรโรค น ำมำแยกเช้ือในห้องปฏิบติักำร เพื่อยืนยนักำรเป็นเช้ือสำเหตุ
โรคตำมกฎกำรพิสูจน์โรคของ Koch (Koch’s postulation) (นิโลบล, 2548) 

3.4.2 การเตรียมน า้ออกซิไดซ์ทีผ่่านการแยกด้วยไฟฟ้าและการศึกษาสมบัติทางกายภาพ 

ผลิตน ้ ำออกซิไดซ์ท่ีผำ่นกำรแยกดว้ยไฟฟ้ำโดยใชเ้คร่ืองผลิตยี่ห้อ SUPER OXSEED LABO 
(บริษทั Amano. Co., Yokohama, Japan) ซ่ึงอำศยัหลกักำร electrolysis และใชส้ำรละลำยเกลือ
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ควำมเขม้ขน้ต่ำงกนัไดแ้ก่ 0.00625, 0.0125, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 
0.4 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ ใส่ลงไปในช่องน ้ ำ (chamber) ของเคร่ือง จำกนั้ นผ่ำน
กระแสไฟฟ้ำ 110 โวลต ์เป็นเวลำ 15 นำที (จำมรี และคณะ, 2553) เก็บน ้ำอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด 
(Eletrolyzed Oxidizing water; น ้ ำ EO) ท่ีไดแ้ต่ละควำมเขม้ขน้ส่วนหน่ึงไปวิเครำะห์ค่ำควำมเป็น
กรด-ด่ำง (pH), ค่ำควำมสำมำรถในกำรแตกตวัของสำรละลำย (electrolyte conductivity; EC) 
และค่ำควำมเขม้ขน้ของคลอรีนอิสระ (available free chlorine) อีกส่วนหน่ึงเก็บไวใ้นภำชนะ
ปิดท่ีฆ่ำเช้ือแลว้ (ขวด Duran) เพื่อใชใ้นกำรทดลองขั้นต่อไป 

3.4.3 ศึกษาประสิทธิภาพของน ้าออกซิไดซ์ทีผ่่านการแยกด้วยไฟฟ้าในการยับยั้งการเจริญของ
เช้ือแบคทเีรียสาเหตุโรคพชืในระดับห้องปฏิบัติการ 

3.4.3.1 ศึกษาผลของน า้ EO ต่อการเจริญของเช้ือแบคทเีรีย 
 

คดัเลือกแบคทีเรียท่ีสำมำรถท ำให้ช้ินพืชเกิดกำรเน่ำเสียได้มำกท่ีสุดจำกกำร
ทดสอบควำมสำมำรถในกำรท ำให้เกิดโรคของเช้ือสำเหตุ (ขอ้ 3.4.1.3) มำท ำกำรทดลอง
ต่อไป โดยน ำเซลลแ์ขวนลอย (cell suspension) ของเช้ือแบคทีเรียควำมเขม้ขน้ 104 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร ปริมำตร 1 มิลลิลิตร ผสมกบัน ้ ำ EO ควำมเขม้ขน้เกลือท่ีตอ้งกำรทดสอบท่ี
แต่ละควำมเขม้ขน้ (0.00625, 0.0125, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 เปอร์เซ็นต)์ 
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ปริมำตร 1 มิลลิลิตร เขย่ำให้เขำ้กนัด้วยเคร่ือง vortex แช่ทิ้งไวเ้ป็นเวลำ 1 และ 5 นำที 
ตำมล ำดับ จำกนั้ นดูดเซลล์แขวนลอยปริมำตร 200 ไมโครลิตรมำ spread plate บน
ผิวหนำ้อำหำร NA ส่วนชุดควบคุมใช้น ้ ำกลัน่ฆ่ำเช้ือแทนน ้ ำ EO บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิห้อง
เป็นเวลำ 48 ชัว่โมง สังเกตกำรเจริญและวดัเปอร์เซ็นตก์ำรยบัย ั้งกำรเจริญของเช้ือแบคทีเรีย
เปรียบเทียบกบัชุดควบคุม 

 

3.4.3.2 ศึกษาผลของน า้ EO ต่อการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง ลกัษณะของเช้ือแบคทเีรีย 
น ำเซลลแ์ขวนลอยของเช้ือแบคทีเรีย ท่ีแช่ในกบัน ้ ำ EO ทุกกรรมวิธีในขอ้ 3.4.3.1 

ไปตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลงรูปร่ำงของเช้ือแบคทีเรียภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ี
ก ำลงัขยำย 1000 เท่ำ เปรียบเทียบกบัชุดควบคุมท่ีแช่ในน ้ำกลัน่ฆ่ำเช้ือ 

3.4.4 ศึกษาประสิทธิภาพของน า้ออกซิไดซ์ที่ผ่านการแยกด้วยไฟฟ้าในการลดโรคเน่าทีเ่กิดจาก
แบคทเีรียบนผกัอนิทรีย์ 

3.4.4.1 การทดสอบวธีิการปฏิบัติทีเ่หมาะสมหลงัการเกบ็เกีย่วของผกัอินทรีย์ 

เตรียมผกัอินทรีย ์โดยซ้ือผกัจำกศูนยพ์ฒันำโครงกำรหลวงทุ่งเริง อ ำเภอหำงดง 
ศูนยพ์ฒันำโครงกำรหลวงแมส่ะป๊อก อ ำเภอแม่วำง และศูนยพ์ฒันำโครงกำรหลวงอินทนนท ์
อ ำเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ คดัเลือกผกัตน้ท่ีสมบูรณ์ ไม่มีบำดแผล ไม่มีโรคและ 
แมลงเขำ้ท ำลำย น ำมำตดัแต่งตำมวธีิกำรของโรงงำนในมูลนิธิโครงกำรหลวง โดยไม่มี
กำรลำ้งท ำควำมสะอำดผลิตผล  

คดัเลือกผกักำดกวำงตุง้อินทรียท่ี์มีขนำดตน้เท่ำ ๆ กนั จำกนั้นน ำไปลำ้งในน ้ ำ EO 
แต่ละควำมเขม้ขน้ โดยวธีิจุ่มผกัลงไปในน ้ำให้ผกัเปียกทัว่ทั้งตน้และใชมื้อขดัเบำ ๆ เนน้
ท่ีบริเวณโคนตน้และรอยตดั น ำผกัข้ึนมำผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน ้ ำ แลว้จึงน ำไปใส่ใน
ถุงพลำสติกขนำด 30× 45 เซนติเมตร ท่ีเจำะรูไวแ้ลว้จ ำนวน 18 รู ขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง 
0.5 เซนติเมตร ถุงละ 4 ตน้ ปิดปำกถุงใหส้นิท เพื่อให้มีลกัษณะและสภำพแวดลอ้มคลำ้ย
กบักำรวำงจ ำหน่ำย น ำไปชัง่น ำหนกัและบนัทึกลกัษณะของผกัก่อนกำรเก็บรักษำ วำง
แผนกำรทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยแบ่งกำรทดลองเป็น 
7 กรรมวธีิ ๆ ละ 4 ซ ้ ำ ตำมกรรมวธีิดงัน้ี 

กรรมวธีิท่ี 1 ชุดควบคุม (ไม่มีกำรลำ้งผลิตผล) 
กรรมวธีิท่ี 2 กำรลำ้งผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.05 เปอร์เซ็นต ์
กรรมวธีิท่ี 3 กำรลำ้งผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.1 เปอร์เซ็นต ์
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กรรมวธีิท่ี 4 กำรลำ้งผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.2 เปอร์เซ็นต ์
กรรมวธีิท่ี 5 กำรลำ้งผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.3 เปอร์เซ็นต ์
กรรมวธีิท่ี 6 กำรลำ้งผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.4 เปอร์เซ็นต ์
กรรมวธีิท่ี 7 กำรลำ้งผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.5 เปอร์เซ็นต ์

น ำไปเก็บรักษำไวท่ี้อุณหภูมิห้อง บนัทึกผลกำรเปล่ียนแปลงน ้ ำหนกัของผกั อำยุ
กำรเก็บรักษำ และเปอร์เซ็นตจ์  ำนวนตน้ท่ีเกิดอำกำรเน่ำ 

3.4.4.2 การทดสอบความเข้มข้นทีเ่หมาะสมของน า้ EO ในผกัอนิทรีย์ 

ท ำกำรทดลองโดยใชว้ิธีกำรเช็ดโคนและรอยตดัของผกัดว้ยน ้ ำ EO แทนกำรลำ้ง
ผกัทั้งตน้เพื่อลดปริมำณกำรใช้น ้ ำ EO และลดควำมช้ืนท่ีจะท ำให้เกิดอำกำรเน่ำของผกั
เร็วข้ึน 

เตรียมผกัอินทรียเ์ช่นเดียวกบัขอ้ 3.4.4.1 และคดัเลือกผกักำดกวำงตุง้อินทรียท่ี์มี
ขนำดตน้เท่ำ ๆ กนั จำกนั้นน ำไปเช็ดโคนและรอยตดั โดยวิธีกำรใชส้ ำลีจุ่มลงไปในน ้ ำ 
EO แต่ละควำมเข้มข้น หรือน ้ ำผสมคลอรีนควำมเข้มขน้ 0.02 เปอร์เซ็นต์ (U.S. Food 
and Drug Administration, 2001) แลว้เช็ดเบำ ๆ ท่ีบริเวณโคนและรอบรอยตดั น ำผกัวำง
ผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน ้ ำ แล้วจึงน ำไปใส่ในถุงพลำสติกขนำด 30× 45 เซนติเมตร ท่ี
เจำะรูไวแ้ลว้จ ำนวน 18 รู ขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำง 0.5 เซนติเมตร ถุงละ 4 ตน้ ปิดปำก
ถุงให้สนิท เพื่อให้มีลกัษณะและสภำพแวดลอ้มคลำ้ยกบักำรวำงจ ำหน่ำย น ำไปชั่งน ำ
หนกัและบนัทึกลกัษณะของผกัก่อนกำรเก็บรักษำ วำงแผนกำรทดลองแบบ CRD โดย
แบ่งกำรทดลองเป็น 8 กรรมวธีิ ๆ ละ 4 ซ ้ ำ ตำมกรรมวธีิดงัน้ี 

กรรมวธีิท่ี 1 ชุดควบคุม (ไม่มีกำรลำ้งและเช็ดผลิตผล) 
กรรมวธีิท่ี 2 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำผสมคลอรีน (ควำมเขม้ขน้ 0.02 เปอร์เซ็นต)์ 
กรรมวธีิท่ี 3 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.05 เปอร์เซ็นต ์
กรรมวธีิท่ี 4 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.1 เปอร์เซ็นต ์
กรรมวธีิท่ี 5 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.2 เปอร์เซ็นต ์
กรรมวธีิท่ี 6 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.3 เปอร์เซ็นต ์
กรรมวธีิท่ี 7 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.4 เปอร์เซ็นต ์
กรรมวธีิท่ี 8 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.5 เปอร์เซ็นต ์
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น ำไปเก็บรักษำไวท่ี้อุณหภูมิห้อง บนัทึกผลกำรเปล่ียนแปลงน ้ ำหนกัของผกั อำยุ
กำรเก็บรักษำ และเปอร์เซ็นต์จ  ำนวนตน้ท่ีเกิดอำกำรเน่ำ เปรียบเทียบกบัน ้ ำผสมคลอรีน
ควำมเขม้ขน้ท่ีนิยมใช้และชุดควบคุมท่ีไม่มีกำรลำ้งและเช็ดผลิตผล เพื่อคดัเลือกควำม
เขม้ขน้เกลือของน ้ำ EO ท่ีเหมำะสมท่ีสุด และน ำไปใชใ้นกำรทดลองต่อไป 

3.4.4.3 ศึกษาประสิทธิภาพของน า้ EO ในการยบัยั้งการเกดิโรคเน่าหลงัการเกบ็เกีย่วของ      
ผกัอนิทรีย์ 

จำกผลกำรทดลองท่ี 3.4.4.2 คดัเลือกควำมเขม้ขน้ของน ้ ำ EO ท่ีสำมำรถลดควำม
สูญเสียจำกกำรเน่ำของผกัไดม้ำท ำกำรทดลองต่อไป กำรเก็บรักษำผกัไวท่ี้อุณหภูมิต ่ำ โดย
กำรลดอุณหภูมิผกัหรือกำรท ำควำมเย็นผกั  เป็นวิธีกำรลดอัตรำกำรหำยใจของผกั 
นอกจำกน้ีผลิตผลท่ีเก็บไวท่ี้อุณหภูมิต ่ำจะชะลอกำรสุก ลดกำรสูญเสียน ้ ำและชะลอกำร
เส่ือม (ณฐัพล และคณะ, 2554) ดงันั้นจึงใชก้รรมวธีิท่ีเช็ดโคนผกัร่วมกบักำรเก็บรักษำไว้
ท่ีอุณหภูมิต ่ำมำท ำกำรทดลอง 

เตรียมผกัอินทรียเ์ช่นเดียวกบัขอ้ 3.4.4.1 โดยท ำกำรทดลองกบัผกัอินทรีย ์2 ชนิด 
ไดแ้ก่ ผกักำดหวำนและผกักำดฮ่องเต ้คดัเลือกผกัอินทรียท่ี์มีขนำดตน้เท่ำ ๆ กนั จำกนั้น
ใช้ส ำลีจุ่มลงไปในน ้ ำ EO แต่ละควำมเข้มข้น หรือน ้ ำผสมคลอรีนควำมเข้มข้น 0.02 
เปอร์เซ็นต์ แลว้เช็ดเบำ ๆ ท่ีบริเวณโคนและรอบ ๆ รอยตดั ระวงัอยำ่ให้น ้ ำไหลเขำ้ไปใน
บริเวณซอกใบ น ำผกัวำงผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน ้ ำ แล้วจึงน ำไปใส่ในถุงพลำสติก
ขนำด 25× 30 เซนติเมตร ท่ีเจำะรูไว้แล้วจ ำนวน 18 รู ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.5 
เซนติเมตร ถุงละ 4 ตน้ ปิดปำกถุงให้สนิท เพื่อให้มีลกัษณะและสภำพแวดลอ้มคลำ้ยกบั
กำรวำงจ ำหน่ำย น ำไปชั่งน ำหนักและบันทึกลักษณะของผกัก่อนกำรเก็บรักษำ วำงแผน  
กำรทดลองแบบ CRD โดยแบ่งกำรทดลองเป็น 6 กรรมวธีิๆ ละ 4 ซ ้ ำ ตำมกรรมวธีิดงัน้ี 

กรรมวธีิท่ี 1 ชุดควบคุม (ไม่มีกำรลำ้งและเช็ดผลิตผล) 
กรรมวธีิท่ี 2 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำผสมคลอรีน (ควำมเขม้ขน้ 0.02 เปอร์เซ็นต)์ 
กรรมวธีิท่ี 3 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.05 เปอร์เซ็นต ์
กรรมวธีิท่ี 4 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.1 เปอร์เซ็นต ์
กรรมวธีิท่ี 5 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.2 เปอร์เซ็นต ์
กรรมวธีิท่ี 6 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำ EO ควำมเขม้ขน้ 0.3 เปอร์เซ็นต ์
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น ำไปเก็บรักษำไวท่ี้อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 7 องศำเซลเซียส บนัทึกผลกำร
เปล่ียนแปลงน ้ ำหนกัของผกั อำยกุำรเก็บรักษำ และเปอร์เซ็นตจ์  ำนวนตน้ท่ีเกิดอำกำรเน่ำ 
เปรียบเทียบกบัน ้ ำผสมคลอรีนควำมเขม้ขน้ท่ีนิยมใชแ้ละชุดควบคุมท่ีไม่มีกำรลำ้งและ
เช็ดผลิตผล เปรียบเทียบกบัน ้ ำผสมคลอรีนควำมเขม้ขน้ท่ีนิยมใช้และชุดควบคุมท่ีไม่มี
กำรลำ้งและเช็ดผลิตผล 

3.4.5 การประยุกต์ใช้น า้ออกซิไดซ์ทีผ่่านการแยกด้วยไฟฟ้าเปรียบเทยีบกบัสารฆ่าเช้ือชนิดอืน่ 

กำรทดลองน้ีไดท้  ำกำรทดลองร่วมกบัสถำบนัวิจยัและพฒันำพื้นท่ีสูง (องคก์ำรมหำชน) 
โครงกำรวจิยัและพฒันำกำรเพิ่มผลผลิตและคุณภำพผลผลิตพืชผกัในพื้นท่ีโครงกำรหลวงและ
พื้นท่ีขยำยผลโครงกำรหลวง 

ทดสอบผลของน ้ ำ EO เปรียบเทียบกบัสำรฆ่ำเช้ือชนิดอ่ืน ไดแ้ก่ น ้ำโอโซน, น ้ ำผสมด่ำง
ทบัทิม (อตัรำส่วน 0.1 กรัมต่อน ้ ำ 2 ลิตร), น ้ ำผสมผงฟู (อตัรำส่วน 5 กรัมต่อน ้ ำ 2 ลิตร) และน ้ ำ
ผสมคลอรีน (ควำมเขม้ขน้ 0.02 เปอร์เซ็นต)์ ในกำรประยกุตใ์ชเ้พื่อศึกษำวธีิกำรปฏิบติัหลงักำร
เก็บเก่ียวท่ีเหมำะสมเพื่อลดควำมสูญเสียของผกัอินทรีย์ ได้แก่ ผกักำดฮ่องเต้เล็กอินทรีย์, 
ผกักำดกวำงตุง้อินทรีย ์และผกักำดหวำนอินทรีย ์โดยวิธีกำรเตรียมผกัอินทรียแ์ละกำรทดลอง
เช่นเดียวกบัขอ้ท่ี 3.4.4.3 คดัเลือกผกัท่ีมีขนำดตน้เท่ำ ๆ กนั จำกนั้นใชผ้ำ้ส ำลีจุ่มลงไปในน ้ำสำร
ฆ่ำเช้ือชนิดต่ำง ๆ แล้วเช็ดเบำ ๆ ท่ีบริเวณโคนและรอบ ๆ รอยตดั ระวงัอย่ำให้น ้ ำไหลเขำ้ไปใน
บริเวณซอกใบ น ำผกัวำงผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน ้ ำ แลว้จึงน ำไปใส่ในถุงพลำสติก โดยผกักำด
กวำงตุง้จะน ำไปใส่ในถุงพลำสติกพอลิเอทิลีนเจาะรูท่ีใช้ส ำหรับใส่ผลิตผลผกัอินทรียข์อง
มูลนิธิโครงกำรหลวง ขนำด  25× 60 เซนติเมตร ท่ีเจำะรูไวแ้ล้วจ ำนวน 18 รู ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนยก์ลำง 0.5 เซนติเมตร ถุงละ 4 ตน้ และชัง่น ้ ำหนักของผกัให้อยู่ระหว่ำง 330-350 กรัม ส่วน
ผกักำดฮ่องเตเ้ล็กและผกักำดหวำนจะน ำไปใส่ในถุงพลำสติกพอลิเอทิลีนเจาะรู ขนำด 25× 30 
เซนติเมตร ถุงละ 4 และ 8 ตน้ ตำมล ำดบั และชั่งน ้ ำหนักของผกัให้อยู่ระหว่ำง 230–250 กรัม 
จำกนั้นปิดปำกถุงให้สนิทดว้ยเทปกำวรัดถุงผกั เพื่อให้มีลกัษณะและสภำพแวดลอ้มคลำ้ยกบั
กำรวำงจ ำหน่ำย วำงแผนกำรทดลองแบบ CRD โดยแบ่งกำรทดลองเป็น 6 กรรมวิธีๆ ละ 9 ซ ้ ำ 
ตำมกรรมวธีิดงัน้ี 
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กรรมวธีิท่ี 1 ชุดควบคุม (ไม่มีกำรลำ้งและเช็ดผลิตผล) 
กรรมวธีิท่ี 2 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำโอโซน 
กรรมวธีิท่ี 3 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำ EO (ควำมเขม้ขน้ 0.3 เปอร์เซ็นต)์ 
กรรมวธีิท่ี 4 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำผสมด่ำงทบัทิม (อตัรำส่วน 0.1 กรัมต่อน ้ำ 2 ลิตร) 
กรรมวธีิท่ี 5 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำผสมผงฟู (อตัรำส่วน 5 กรัมต่อน ้ำ 2 ลิตร) 
กรรมวธีิท่ี 6 กำรเช็ดโคนผกัดว้ยน ้ำผสมคลอรีน (ควำมเขม้ขน้ 0.02 เปอร์เซ็นต)์ 

น ำไปเก็บรักษำไวท่ี้อุณหภูมิห้องและในตู้เย็นของสถำบันวิจยัและพัฒนำพื้นท่ีสูง 
อุณหภูมิ 7 องศำเซลเซียส บนัทึกผลกำรเปล่ียนแปลงน ้ ำหนักของผกั อำยุกำรเก็บรักษำ และ
เปอร์เซ็นต์จ  ำนวนตน้ท่ีเกิดอำกำรเน่ำ เปรียบเทียบผลของสำรละลำยฆ่ำเช้ือชนิดต่ำง ๆ กบัชุด
ควบคุมท่ีไม่มีกำรลำ้งและเช็ดผลิตผล 


