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ตารางท่ี 1 จ านวนไอโซเลทของเช้ือแบคทีเรียท่ีแยกไดจ้ากแผลโรคเน่าเละและ 41 
 โรคเน่าด าของผกัชนิดต่าง ๆ บนอาหารเล้ียงเช้ือ NAหลงัจากบ่มเช้ือ 
 ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

ตารางท่ี 2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความสามารถในการแตกตวัของสารละลาย (electrolyte 47 
 conductivity; EC) และค่าความเขม้ขน้ของคลอรีนอิสระ (available free chlorine)  
 ของน ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ท่ีเตรียมดว้ย 
 สารละลายเกลือ NaCl ท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ โดยผา่นกระแสไฟฟ้า 110 โวลต ์
  เป็นเวลา 15 นาที 

ตารางท่ี 3 อตัราการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย Erwinia carotovora หลงัแช่ร่วมกบัน ้าอิเล็กโทรไลต ์ 50 
 ชนิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ท่ีเตรียมดว้ยสารละลายเกลือ NaCl  
 ท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ ท่ีระยะเวลา 1 และ 5 นาที 

ตารางท่ี 4 อตัราการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas campestris หลงัแช่ร่วมกบั 51 
 น ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ท่ีเตรียมดว้ย 
 สารละลายเกลือ NaCl ความเขม้ขน้ต่าง ๆ ท่ีระยะเวลา 1 และ 5 นาที 

ตารางท่ี 5 เปอร์เซ็นตค์วามสูญเสียของผกักาดกวางตุง้อินทรียใ์นการทดสอบหาวธีิการปฏิบติัท่ี 56 
 เหมาะสม โดยวธีิการลา้งผลิตผลดว้ยน ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด (eletrolyzed  
 oxidizing water; EO) ท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ หลงัจากเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิห้อง  
 เป็นเวลา 3 วนั 

ตารางท่ี 6 เปอร์เซ็นตค์วามสูญเสียของผกักาดกวางตุง้อินทรียใ์นการทดสอบหาความ 58 
 เขม้ขน้ท่ีเหมาะสมหลงัการเก็บเก่ียวของผกัอินทรีย ์โดยวธีิการเช็ดผลิตผล 
 ดว้ยน ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ความเขม้ขน้  
 ต่าง ๆ หลงัจากเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 4 วนั 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 7 เปอร์เซ็นตค์วามสูญเสียของผกักาดหวานอินทรียใ์นการศึกษาประสิทธิภาพของ 60 
 น ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ในการยบัย ั้ง 
 การเกิดโรคเน่าหลงัการเก็บเก่ียวของผกัอินทรีย ์โดยวธีิการเช็ดโคนและ 
 รอยตดัดว้ยน ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด ท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ หลงัจากเก็บ 
 รักษาไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 4 วนั 

ตารางท่ี 8 เปอร์เซ็นตค์วามสูญเสียของผกักาดหวานอินทรียใ์นการศึกษาประสิทธิภาพของน ้า 61 
 อิเล็กโทรไลตช์นิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ในการยบัย ั้งการ 
 เกิดโรคเน่าหลงัการเก็บเก่ียวของผกัอินทรีย ์โดยวธีิการเช็ดโคนและรอยตดั 
 ดว้ยน ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด ท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ หลงัจากเก็บรักษาไวท่ี้  
 อุณหภูมิ7 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 วนั 

ตารางท่ี 9 เปอร์เซ็นตค์วามสูญเสียของผกักาดฮ่องเตอิ้นทรียใ์นการศึกษาประสิทธิภาพของ 63 
 น ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ในการยบัย ั้ง 
 การเกิดโรคเน่าหลงัการเก็บเก่ียวของผกัอินทรีย ์โดยวธีิการเช็ดโคนและ 
 รอยตดัดว้ยน ้ าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด ท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ หลงัจากเก็บรักษา 
 ไวท่ี้อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 วนั 

ตารางท่ี 10 เปอร์เซ็นตค์วามสูญเสียของผกักาดฮ่องเตอิ้นทรียใ์นการศึกษาประสิทธิภาพของ 64 
 น ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ในการยบัย ั้ง 
 การเกิดโรคเน่าหลงัการเก็บเก่ียวของผกัอินทรีย ์โดยวธีิการเช็ดโคนและ 
 รอยตดัดว้ยน ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด ท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ หลงัจากเก็บรักษา 
 ไวท่ี้อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 วนั 

ตารางท่ี 11 เปอร์เซ็นตก์ารเน่าของผกักาดฮ่องเตเ้ล็กอินทรีย ์และอายกุารเก็บรักษา หลงัจากเช็ดโคน 66 
 และรอยตดัดว้ยสารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 
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ตารางท่ี 12 เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัสดของผกักาดฮ่องเตเ้ล็กอินทรีย ์หลงัจากเช็ดโคนและ 67 
 รอยตดัดว้ยสารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 
  3 วนั 

ตารางท่ี 13 เปอร์เซ็นตก์ารเกิดใบเหลืองของผกักาดฮ่องเตเ้ล็กอินทรีย ์หลงัจากเช็ดโคนและรอยตดั 68 
 ดว้ยสารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส  
 เป็นเวลา 6 วนั 

ตารางท่ี 14 เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัสดของผกักาดฮ่องเตเ้ล็กอินทรีย ์หลงัจากเช็ดโคน 68 
 และรอยตดัดว้ยสารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ 7  
 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 วนั 

ตารางท่ี 15 เปอร์เซ็นตก์ารเกิดใบเหลืองของผกักาดกวางตุง้อินทรีย ์หลงัจากเช็ดโคนและรอยตดั 69 
 ดว้ยสารละลายเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 2 วนั 

ตารางท่ี 16 เปอร์เซ็นตก์ารเน่าของผกักาดกวางตุง้อินทรีย ์หลงัจากเช็ดโคนและรอยตดัดว้ย 70 
 สารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 วนั 

ตารางท่ี 17 เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัสดของผกักาดกวางตุง้อินทรีย ์หลงัจากเช็ดโคนและ 71 
 รอยตดัดว้ยสารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 
  3 วนั 

ตารางท่ี 18 เปอร์เซ็นตก์ารเกิดใบเหลืองของผกักาดกวางตุง้อินทรีย ์หลงัจากเช็ดโคนและรอยตดั 71 
 ดว้ยสารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส 
  เป็นเวลา 6 วนั 

ตารางท่ี 19 เปอร์เซ็นตก์ารเกิดใบเหลืองของผกักาดกวางตุง้อินทรีย ์หลงัจากเช็ดโคนและรอยตดั 72 
 ดว้ยสารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส  
 เป็นเวลา 7 วนั 
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ตารางท่ี 20 เปอร์เซ็นตเ์น่าของผกักาดหวานอินทรีย ์หลงัจากเช็ดโคนและรอยตดัดว้ย 73 
 สารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 วนั 

ตารางท่ี 21 เปอร์เซ็นตก์ารเน่าของผกักาดหวานอินทรีย ์หลงัจากเช็ดโคนและรอยตดัดว้ย 74 
 สารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 3 วนั 

ตารางท่ี 22 เปอร์เซ็นตก์ารเกิดใบเหลืองของผกักาดกวางตุง้อินทรีย ์หลงัจากเช็ดโคนและ 74 
 รอยตดัดว้ยสารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ 7  

 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วนั 

ตารางท่ี 23 เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้าหนกัสดของผกักาดหวานอินทรีย ์หลงัจากเช็ดโคนและ 75 
 รอยตดัดว้ยสารฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส  
 เป็นเวลา 6 วนั 
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สารบัญภาพ 

หนา้ 

ภาพท่ี 1 วงจรโรคเน่าเละของผกัท่ีเกิดจากเช้ือ Erwinia spp 9 

ภาพท่ี 2 แผนภาพกระบวนการผลิตน ้ าอิเล็กโทรไลต ์และผลิตผลท่ีได ้ 25 

ภาพท่ี 3 การแยกเช้ือดว้ยวธีิ cross streak plate 31 

ภาพท่ี 4 ลกัษณะอาการของผกัท่ีเป็นโรคเน่าเละจากแหล่งปลูกและจากร้านคา้ต่าง ๆ  40 
 และเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรค 

ภาพท่ี 5 ลกัษณะอาการโรคเน่าด าของผกักาดขาวปลีจากแหล่งปลูกในอ าเภอฝาง 40 
 จงัหวดัเชียงใหม่ (ก, ศรช้ี) และลกัษณะโคโลนีของเช้ือแบคทีเรียท่ีแยกได ้
 เจริญบนอาหาร NA อาย ุ3 วนั (ข) 

ภาพท่ี 6 ลกัษณะโคโลนีและรูปร่างเซลลข์องเช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas campestris 43 
 สาเหตุโรคเน่าด าของผกั 

ภาพท่ี 7 ลกัษณะโคโลนีและรูปร่างเซลลของเช้ือแบคทีเรีย Erwinia carotovora 43 
 สาเหตุโรคเน่าเละของผกั 

ภาพท่ี 8 อาการโรคเน่าของพืชผกัหลงัจากปลูกเช้ือดว้ยแบคทีเรีย Erwinia carotovora 45 
 ไอโซเลทท่ีแยกไดจ้ากผกักาดขาวปลี (ECC1) และเแบคทีเรีย Xanthomonas 
  campestris ไอโซเลทท่ีแยกไดจ้ากผกักาดขาวปลี (XCPS6) 

ภาพท่ี 9 การยบัย ั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย Erwinia carotovora (ECTO1 และ ECPS2) 49 
 และ Xanthomonas. campestris (XCAU3 และ XCPS6) ของน ้าอิเล็กโทรไลต ์
 ชนิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ท่ีความเขม้ขน้เกลือ 0.00313 เปอร์เซ็นต ์
 หลงัจากแช่เช้ือเป็นเวลา 1 และ 5 นาที บ่มไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 
 เปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (control) ท่ีแช่ในน ้ากลัน่ฆ่าเช้ือ 
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ภาพท่ี 10 ลกัษณะการติดสียอ้มและรูปร่างของเช้ือแบคทีเรีย Erwinia carotovora 53 
 ท่ีมีขนาดเล็กลงและติดสีของ safranin-O ไดน้อ้ย (ศรช้ี) หลงัจากแช่รวมกบั 
 น ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ท่ีเตรียมดว้ย 
 สารละลายเกลือ NaCl ความเขม้ขน้ต่าง ๆ เป็นเวลา 5 นาที เปรียบเทียบกบั 
 ชุดควบคุมท่ีแช่ในน ้ากลัน่ฆ่าเช้ือ 

ภาพท่ี 11 ลกัษณะการติดสียอ้มและรูปร่างของเช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas campestris 53 
 ท่ีมีขนาดเล็กลงและติดสีของ safranin-O ไดน้อ้ย หลงัแช่รวมกบัน ้าอิเล็กโทรไลต ์

 ชนิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ท่ีเตรียมดว้ยสารละลายเกลือ NaCl  
 ความเขม้ขน้ต่าง ๆ เป็นเวลา 5 นาที เปรียบเทียบกบัชุดควบคุมท่ีแช่ในน ้ากลัน่ 
 ฆ่าเช้ือ 

ภาพท่ี 12 ลกัษณะอาการใบช ้าฉ ่าน ้าและเป็นจุดสีเหลือง (ศรช้ี) เน้ือเยือ่ใบยบุตวัทั้งดา้นหนา้ 55 
 ใบ (ข) และหลงัใบ (ค) ของผกักาดกวางตุง้อินทรีย ์ท่ีเกิดจากความเป็นพิษของ 
 น ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ท่ีความเขม้ขน้เกลือ  
 0.5 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุมไม่มีการลา้งและเช็ดผลิตผล (ก) 

ภาพท่ี 13 ความสูญเสียจากการเน่าของผกักาดกวางตุง้อินทรียท่ี์ลา้งผลิตผลดว้ยน ้ าอิเล็กโทรไลต ์ 55 
 ชนิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ เปรียบเทียบ 
 กบัชุดควบคุม หลงัจากเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 วนั 

ภาพท่ี 14 การเกิดโรคเน่าของผกักาดกวางตุง้อินทรียท่ี์เช็ดโคนและรอยตดัดว้ยน ้ าอิเล็กโทรไลต ์ 57 
 ชนิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ความเขม้ขน้ต่าง ๆ เปรียบเทียบกบั 
 ชุดควบคุมท่ีไม่มีการลา้งและเช็ดผลิตผลและการเช็ดโคนและรอยตดัดว้ยน ้าผสม 
 คลอรีนความเขม้ขน้ 0.02 เปอร์เซ็นต ์(200 ppm) หลงัจากเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ  
 หอ้ง เป็นเวลา 2 วนั 
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ภาพท่ี 15 รอยตดัของผกักาดฮ่องเตอิ้นทรียท่ี์เช็ดโคนและดว้ยน ้าผสมคลอรีนความเขม้ขน้ 0.02 63 
 เปอร์เซ็นต ์(ข) น ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ความ 
 เขม้ขน้เกลือ 0.05 (ค) และ 0.5 เปอร์เซ็นต ์(ง) ท่ีสร้างเน้ือเยือ่และรากออกมา (ศรช้ี) 
 เปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (ก) หลงัจากเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 7 วนั 

ภาพท่ี 16 รอยตดัของผกักาดฮ่องเตอิ้นทรียท่ี์เช็ดโคนและดว้ยน ้าผสมคลอรีนความเขม้ขน้ 0.02 64 
 เปอร์เซ็นต ์(ข) น ้าอิเล็กโทรไลตช์นิดกรด (eletrolyzed oxidizing water; EO) ความ 
 เขม้ขน้เกลือ 0.05 (ค) และ 0.5 เปอร์เซ็นต ์(ง) เปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (ก) หลงัจาก 
 เก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วนั 

ภาพท่ี 17 อาการเน่าของผกักาดฮ่องเตเ้ล็กอินทรียท่ี์ศึกษาวธีิการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวโดยวธีิ 66 
 การเช็ดโคนและรอยตดัดว้ยสารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ 
 หอ้ง เป็นเวลา 3 วนั 

ภาพท่ี 18 ลกัษณะโคนตน้ของผกักาดฮ่องเตเ้ล็กอินทรียท่ี์ศึกษาวธีิการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว 67 
 โดยวธีิการเช็ดโคนและรอยตดัดว้ยสารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้ 
 อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 3 วนั 

ภาพท่ี 19 อาการเน่าของผกักาดกวางตุง้อินทรียท่ี์ศึกษาวธีิการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวโดยวธีิ 70 
 การเช็ดโคนและรอยตดัดว้ยสารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้ 
 อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 3 วนั 

ภาพท่ี 20 อาการเน่าของผกักาดหวานอินทรียท่ี์ศึกษาวธีิการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวโดยวธีิ 73 
 การเช็ดโคนและรอยตดัดว้ยสารละลายฆ่าเช้ือชนิดต่าง ๆ และเก็บรักษาไวท่ี้ 
 อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 3 วนั 

ภาพท่ี 21 การเกิดโรคเน่าของผกัอินทรียห์ลงัจากเช็ดโคนและรอยตดัดว้ยสารละลายฆ่าเช้ือ 76 
 ชนิดอ่ืนเปรียบเทียบกบัน ้า EO ความเขม้ขน้เกลือ 0.3 เปอร์เซ็นต ์และเก็บรักษา 
 ไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 3 วนั 


