
1. ชุดโครงการวิจัย         การลดการใช้สารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืชหลังเก็บเกี่ยว 
 

2. โครงการวิจัย     การจัดการโรคและสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตรหลังการเก็บ  
                                                    เกี่ยวโดยไม่ใช้สารเคมี 
กิจกรรม     การควบคุมโรคโดยใช้สารกลุ่ม GRAS 
     
3.   ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)    การทดสอบประสิทธิภาพกรดอินทรีย์และเกลืออนินทรีย์ในการ     

                                                 ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเน่าหลังเก็บเกี่ยวของผลไม้ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)   Efficacy of Organic acids and Inorganic salts on             

                                          Controlling Pathogens of Postharvest Fruit Rot Diseases. 
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       นางรัตตา  สุทธยาคม1/    
_____________________________ 

 

               

5. บทคัดย่อ     
การทดสอบประสิทธิภาพกรดอินทรีย์ และเกลืออนินทรีย์ ในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเน่านั้น 

เริ่มจากการแยกเชื้อราสาเหตุจากผลแก้วมังกรที่แสดงอาการโรคเน่า ด้วยวิธี tissue transplanting technique 

แล้วน าไปพิสูจน์โรคตามวิธีของ Koch (Koch’ postulation) พบว่าเชื้อราสาเหตุที่สามารถแยกได้ คือ 

Colletotrichum sp. จากนั้นท าการทดสอบประสิทธิภาพของกรดอินทรีย์ และเกลืออนิน- ทรีย์ที่มีผลต่อการ

เจริญของเส้นใยเชื้อรา โดยใช้วิธี Poisoned Food Technique พบว่ากรดโพรพิโอนิก ความเข้มข้น 0.08% เป็น

กรดอินทรีย์ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้ดีที่สุด คือ 91.765% และโซเดียมคาร์บอเนต ความเข้มข้น 3% 

เป็นเกลืออนินทรีย์ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้ดีที่สุด คือ 91.785% จากนั้นก็น าผลที่ได้ไปทดสอบ

ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผลเน่าในแก้วมังกร พบว่า กรด โพรพิโอนิก ความเข้มข้น 6% มีร้อยละการเกิดโรค

ต่ าสุด คือ ร้อยละ 90 ซึ่งไม่ถือว่าควบคุมโรคได้ ส่วนเกลืออนินทรีย์นั้นไม่สามารถควบคุมการเกิดโรคได้เลย  

 

 
 

 



1/  ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  
2/   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

6. ค าน า                                  
 โรคผลเน่า มักเกิดแผลสีน้ าตาลหรือน้ าตาลเข้มบริเวณผล  ต่อมาแผลจะขยายโตขึ้น อาการเน่าอาจมีแผล
ขนาดจ ากัด หรือเน่าลุกลามออกไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช   และเชื้อท่ีท าให้เกิดโรคเป็นส าคัญ  โรคผลเน่า
นอกจากจะพบในไร่แล้ว    ยังพบมากกับผลในโรงเก็บ   โดยเฉพาะถ้าผลเกิดแผลขณะเก็บเก่ียวหรือเก็บในโรงเก็บ
ที่ไม่เหมาะสม   เช่น   ร้อนและมีความชื้นมากจะท าให้เปอร์เซ็นต์เป็นโรคผลเน่าสูง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อรา
(นายธีระ สูตะบุตร, นางปราณี (สมุทสินธุ์) ฮัมเมอลิงค์) เป็นโรคหลังเก็บเกี่ยวที่ส าคัญโรคหนึ่ง จึงได้ท าการทดลอง
หาประสิทธิภาพของสารที่ไม่เป็นอันตรายมาใช้แทนสารเคมีในการควบคุมการเกิดโรคผลเน่า นั่นคือ กรดอินทรีย์
สายสั้น เช่น Acetic, Formic และ Propionic ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือเป็นสารต้านการเข้าท าลาย
ของจุลินทรีย์ และเพ่ิมความเป็นกรดให้กับอาหาร เนื่องจากกรดอินทรีย์เหล่านี้หาง่าย ราคาถูก ไม่มีผลตกค้าง มี
การน ากรดอินทรีย์กลุ่มนี้มาใช้ในการควบคุมโรคหลังเก็บเก่ียวในผักและผลไม้ โดย Sholberg (1998) ทดลองรม

กรด Acetic, Formic และ Propionic ที่ความเข้มข้น 1.9, 1.2 และ 2.5  L/L กับเชอร์รี่ 8 พันธ์ ที่ปลูกเชื้อ 
Monilinia fruiticola, Rhizopus stolonifer และ Penicillium expansum พบว่าเชอร์รี่ทั้ง 8 พันธ์ มีการเน่า
เสียน้อยลง      Sholberg .et .al (2004) พบว่า ลูกแพร์ (d’ Aujou pear) มีการเน่าเสียลดลง เมื่อรมด้วยกรด 

Acetic ที่ความเข้มข้น 292 L/L/L/h จ านวน 3 ครั้ง และรมด้วยกรด Acetic ที่ความเข้มข้น 586 L/L/L 
จ านวน 1 ครั้ง Sholberg .et .al (2004) รายงานว่า แอปเปิ้ล กีวี่ ลูกแพร์ และมะเขือเทศ ที่ปลูกด้วยเชื้อ 
Botrytis cinerea มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคลดลงเมื่อรมด้วยกรด Acetic ที่ความเข้มข้น 2.0 หรือ 4.0 mg/L 
Zheng .et .al (2007) พบว่า การแช่มะม่วงด้วยกรด Oxalic ความเข้มข้น 5 mM เป็นเวลา 10 นาที สามารถลด
การเกิดโรคได้ และสารในกลุ่มเกลืออนินทรีย์ เช่น โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไบคาร์บอเนต แคลเซียมคลอไรด์ 
โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ จัดเป็น food additive ซึ่งมีผลในการรักษาสภาวะความเป็นกรดด่าง อีก
ทั้งเป็น disinfectant ท าความสะอาดภายนอกผลิตผลและลดการกระจายของเชื้อ (spoilage control) มีการน า
เกลืออนินทรีย์กลุ่มนี้มาใช้ในการควบคุมโรคหลังเก็บเก่ียวในผักและผลไม้ โดย Alvindia (2004) ได้ใช้เกลืออนินท
รีย์ควบคุมโรคกับไม้ผลเขตร้อนเป็นครั้งแรกกับโรคขั้วผลเน่าในกล้วย  Meteau et al. (2002) ศึกษาผลของเกลือ
อินทรีย์และเกลืออนินทรีย์ในการควบคุมโรค day rot ของมันฝรั่งเกิดจากเชื้อรา Fusarium sambucinum 
พบว่า การจุ่มหัวมันฝรั่งใน 0.2 โมล ของสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ โซเดียมคาร์บอเนต  และโซเดียมไบ
คาร์บอเนต นาน 10 นาที  ก่อนการปลูกเชื้อรา F. sambucinum  มีผลช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ และ 
Alvindia  and Natsuaki (2007)  ควบคุมโรคขั้วเน่าของกล้วยซึ่งเกิดจากเชื้อราสาเหตุ เช่น  Lasiodiplodia 
theobromae,  Colletotrichum musae,  Thielaviopsis paradoxa  และ F. verticillioides  โดยใช้เกลืออ
นินทรีย์  พบว่า NaClO และ NaHCO3 อัตรา 5 กรัมต่อลิตร และ CaCl2+ surfactant อัตรา 5 กรัมต่อลิตร มีผล
ให้เกิดโรคลดลง 61, 58  และ 58 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  เมื่อเก็บรักษาผลกล้วยที่อุณหภูมิ 12-13 oC นาน 3 
สัปดาห์ 
  



 
 
 
 

7. วิธีด าเนินการ                         :  
- อุปกรณ์       

1. แก้วมังกร 

2. กรดอะซิติก 

3. กรดโพรพิโอนิก 

4. กรดออกซาลิก 

5. โซเดียมคลอไรด์ 

6. โซเดียมคาร์บอเนต 

7. โซเดียมไบคาร์บอเนต 

8. แคลเซียมคลอไรด์ 

9. คลอรอกซ์ 

10. อาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งส าเร็จรูป PDA 

11. ตระกร้าพลาสติก 

12. ถุงพลาสติก 

 

- วิธีการ 

      1. แยกเชื้อราสาเหตุโรคผลเน่า 
1.1 แยกเชื้อราสาเหตุโรคผลเน่า  โดยตัดบริเวณเป็นโรคที่ต่อกับเนื้อเยื่อปกติ ขนาด 0.5×0.5 เซนติเมตร น าไป
แยกเชื้อด้วยวิธี tissue transplanting technique โดยแช่ชิ้นตัวอย่างในโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 10% นาน 5 นาที 
ล้างด้วยน้ านึ่งฆ่าเชื้อ 2 ครั้ง ซับให้แห้งด้วยกระดาษนึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นน าชิ้นตัวอย่างวางบนอาหาร potato 
dextrose agar (PDA) บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เก็บเชื้อในหลอดอาหารเอียง 
1.2 พิสูจน์โรคตามวิธีของ Koch (Koch’ postulation) โดยเลี้ยงเชื้อราบนอาหาร PDA นาน 7-10 วัน น าไป
เตรียมสปอร์แขวนลอยในน้ านึ่งฆ่าเชื้อเพ่ือใช้ปลูกเชื้อบนผลปกติ โดยสเปรย์สปอร์แขวนลอยลงบนผล บ่มเชื้อในที่
ชื้นนาน 24-48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง ตรวจดูอาการโรคที่เกิดขึ้นและแยกเชื้อซ้ าอีกครั้งเพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นเชื้อชนิด
เดียวกัน 
      2. ประสิทธิภาพของกรดอินทรีย์ และเกลืออนินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อรา 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (Completely Randomized Design, CRD) ทดสอบด้วยวิธี 



Poisoned Food Technique โดยเตรียมอาหาร PDA แล้วผสมสาร เช่น กรด oxalic, กรด acetic, กรด 
Propionic, โซเดียมคาร์บอเนต, โซเดียมไบคาร์บอเนต, แคลเซียมคลอไรด์, โซเดียมคลอไรด์  เป็นต้น ที่ความ
เข้มข้นต่างๆ  เทอาหารผสมสารและ control ไม่ผสมสาร ท าการทดลอง 4 ซ้ า น าชิ้นวุ้นที่ได้จากการใช้ cork 
borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตรเจาะเส้นใยรอบโคโลนีเชื้อราที่มีอายุ 7 วัน วางบนผิวหน้าอาหารที่
ผสมสารและ control บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง ตรวจผลเมื่อเชื้อราในชุดควบคุม control เจริญเต็มจานเลี้ยงเชื้อ 
โดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา น ามาค านวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใย โดยใช้
สูตรดังต่อไปนี้ 
 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใย = [(A-B)/A] × 100 
เมื่อ A คือ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารชุดควบคุม 
เมื่อ B คือ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารชุดผสมสาร 
    3. ทดสอบกรดอินทรีย์ และเกลืออนินทรีย์ชนิดที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุ
โรคผลเน่าในแก้วมังกร (ตามผลการทดลองในจานเลี้ยงเชื้อ) โดยการเตรียมแก้วมังกรที่ผ่านการล้างด้วยน้ าผสม
คลอรีน ร้อยละ 10 เป็นเวลา 5 นาที แล้วล้างผลด้วยน้ าเปล่าอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นน าผลแก้วมังกร ไปผึ่งให้แห้ง
แล้วจึงน ามาท าการทดลองต่อไป ดังนี้ 
การใช้กรดอินทรีย์ และเกลืออนินทรีย์เพ่ือควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อรา Colletotrichum sp. โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งการทดลองเป็น 3 ซ้ าๆ ละ 10 ผล ศึกษาผลของกรดอินทรีย์ และเกลืออนินทรีย์ต่อ
การยับยั้งเชื้อราบนผลแก้วมังกร โดยปลูกเชื้อราลงบนผลแก้วมังกร แล้วท าการบ่มเชื้อโดยน าตะกร้าแก้วมังกร ใส่
ถุงพลาสติกท่ีมีความชื้น บ่มเชื้อไว้ในสภาพอุณหภูมิห้อง นาน 12 ชั่วโมง เพ่ือให้เชื้อเข้าท าลายผลแก้วมังกร แล้วจึง
น าผลแก้วมังกรมาจุ่มในสารละลายกรดอินทรีย์ความเข้มข้นต่างๆ สารละลายเกลืออนินทรีย์ความเข้มข้นต่างๆ 
และน้ าเปล่า (control) นาน 5 นาที ผึ่งไว้ให้แห้ง จากนั้นน าใส่ตะกร้า วางไว้ในสภาพอุณหภูมิห้อง ตรวจนับผล
แก้วมังกร ที่เกิดโรคทุกวันจนกระทั่งผลแก้วมังกรที่จุ่มในน้ าเปล่า (control) แสดงอาการของโรคผลเน่าจึงท าการ
บันทึกผล รายงานผลเป็นร้อยละของผลที่เกิดโรค 
 
- เวลาและสถานที่  ตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 

 กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว 

 ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

 กรมวิชาการเกษตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 1. เชื้อราสาเหตุโรคผลเน่าจากผลแก้วมังกรที่สามารถแยกได้ คือ Colletotrichum sp. 
 



 
 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะแผลเน่าที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum sp. บนผลแก้วมังกร 
 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะโคโลนีของเชื้อ  Colletotrichum sp. ที่เจริญบนอาหาร PDA 
 

2. ทดสอบประสิทธิภาพของกรดอินทรีย์ และเกลืออนินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อราพบว่า 
กรดโพรพิโอนิกที่ความเข้มข้น 0.08 เปอร์เซ็นต์ และโซเดียมคาร์บอเนตที่ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราได้ท้ังสองชนิด ดังรูป 
 

 
 



     รูปที่ 3 แสดงการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ที่เจริญบนอาหารที่ไม่ผสมกรดอินทรีย์       
                 และผสมกรดโพรพิโอนิกท่ีความเข้มข้น 0.02 0.04 0.06 และ0.08 % 
 
 

 
 

        รูปที่ 4 แสดงการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ที่เจริญบนอาหารที่ไม่ผสมเกลือ 
                  อนินทรีย์ และผสมโซเดียมคาร์บอเนตที่ความเข้มข้น 1 2 และ 3 %  

ชนิดกรด ความเข้มข้น ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง
โคโลนีเชื้อรา 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการ
เจริญของเส้นใย 

โพรพิโอนิก 0.02 5.3 14.86 
โพรพิโอนิก 0.04 3.925 36.95 
โพรพิโอนิก 0.06 2.0 67.87 
โพรพิโอนิก 0.08 0.5 91.97 

อะซิติก 0.02 6.05 2.81 
อะซิติก 0.04 5.925 4.82 
อะซิติก 0.06 5.375 13.65 
อะซิติก 0.08 3.25 47.79 

ออกซาลิก 0.02 5.725 8.03 
ออกซาลิก 0.04 5.5 11.65 
ออกซาลิก 0.06* - - 
ออกซาลิก 0.08* - - 
ควบคุม 0 6.225 0 

 
ตารางที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ในการทดสอบกับกรด      

    อินทรีย์ ครั้งที่ 1  



ชนิดกรด ความเข้มข้น ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง
โคโลนีเชื้อรา 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการ
เจริญของเส้นใย 

โพรพิโอนิก 0.02 5.2 12.24 
โพรพิโอนิก 0.04 3.9 34.18 
โพรพิโอนิก 0.06 2.2 62.87 
โพรพิโอนิก 0.08 0.5 91.56 

อะซิติก 0.02 5.875 0.84 
อะซิติก 0.04 5.675 4.22 
อะซิติก 0.06 5.275 10.97 
อะซิติก 0.08 4.15 29.96 

ออกซาลิก 0.02 5.275 10.97 
ออกซาลิก 0.04 5.1 13.92 
ออกซาลิก 0.06* - - 
ออกซาลิก 0.08* - - 
ควบคุม 0 5.925 0 

 
ตารางที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ในการทดสอบกับกรด 
            อินทรีย์ ครั้งที่ 2 
หมายเหตุ  * คือ ความเข้มข้นของกรดออกซาลิกที่ท าให้อาหารเลี้ยงเชื้อไม่แข็งตัว 

ชนิดกรด ความเข้มข้น ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการ
เจริญของเส้นใย 

โพรพิโอนิก 0.02 13.55 
โพรพิโอนิก 0.04 35.565 
โพรพิโอนิก 0.06 65.37 
โพรพิโอนิก 0.08 91.765 

อะซิติก 0.02 1.825 
อะซิติก 0.04 4.52 
อะซิติก 0.06 12.31 
อะซิติก 0.08 38.875 

ออกซาลิก 0.02 9.5 
ออกซาลิก 0.04 12.785 
ควบคุม 0 0 



 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ในการทดสอบกับ 
     กรดอินทรีย์ 2 ครั้ง 
 
 

ชนิดเกลือ ความเข้มข้น(%) ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี
เชื้อรา 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการ
เจริญของเส้นใย 

โซเดียมคาร์บอเนต 1 2.05 65.83 
โซเดียมคาร์บอเนต 2 0.775 87.08 
โซเดียมคาร์บอเนต 3 0.5 91.67 

โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 1 3.35 44.17 
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 2 1.75 70.83 
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 3 0.9 85 

แคลเซียมคลอไรด์ 1 6.725 -12.08 
แคลเซียมคลอไรด์ 2 6.825 -13.75 
แคลเซียมคลอไรด์ 3 6.55 -9.17 
โซเดียมคลอไรด์ 1 7.15 -19.17 
โซเดียมคลอไรด์ 2 5.85 2.5 
โซเดียมคลอไรด์ 3 4.525 24.58 

ควบคุม 0 6 0 
 

ตารางที่ 4 แสดงเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ในการทดสอบกับเกลือ 
            อนินทรีย์ ครั้งที่ 1 
 

ชนิดเกลือ ความเข้มข้น(%) ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี
เชื้อรา 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการ
เจริญของเส้นใย 

โซเดียมคาร์บอเนต 1 2 67.61 
โซเดียมคาร์บอเนต 2 0.75 87.85 
โซเดียมคาร์บอเนต 3 0.5 91.90 

โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 1 3.45 44.13 
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 2 1.75 71.66 
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 3 0.85 86.23 



แคลเซียมคลอไรด์ 1 7 -13.36 
แคลเซียมคลอไรด์ 2 7.025 -13.77 
แคลเซียมคลอไรด์ 3 7.1 -14.98 
โซเดียมคลอไรด์ 1 7.325 -18.62 
โซเดียมคลอไรด์ 2 6 2.83 
โซเดียมคลอไรด์ 3 4.725 23.48 

ควบคุม 0 6.175 0 
 
ตารางที่ 5 แสดงเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ในการทดสอบกับเกลือ 
            อนินทรีย ์คร้ังท่ี 2 
 

ชนิดเกลือ ความเข้มข้น(%) ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการ
เจริญของเส้นใย 

โซเดียมคาร์บอเนต 1 66.72 
โซเดียมคาร์บอเนต 2 87.465 
โซเดียมคาร์บอเนต 3 91.785 

โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 1 44.15 
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 2 71.245 
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 3 85.615 

แคลเซียมคลอไรด์ 1 -12.72 
แคลเซียมคลอไรด์ 2 -13.76 
แคลเซียมคลอไรด์ 3 -12.075 
โซเดียมคลอไรด์ 1 -18.895 
โซเดียมคลอไรด์ 2 2.665 
โซเดียมคลอไรด์ 3 24.03 

ควบคุม 0 0 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum sp. ในการทดสอบกับ 
     เกลืออนินทรีย์ 2 ครั้ง 
3. ทดสอบกรดอินทรีย์ และเกลืออนินทรีย์ชนิดที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรค
ผลเน่าในแก้วมังกร (ตามผลการทดลองในจานเลี้ยงเชื้อ) โดยท าการทดลองประกอบด้วย 7 กรรมวิธี 3 ซ้ า ซ้ าละ 
10 ผล วางแผนการทดลองแบบ CRD ปัจจัย คือ ชนิดและความเข้มข้นของกรดอินทรีย์ ได้แก่ กรดโพรพิโอนิค 



และกรดออกซาลิค ความเข้มข้นของกรดอินทรีย์ ได้แก่ 0.06% 0.08% และ 0.1% โดย T1 ควบคุม (น้ า), T2 กรด
โพรพิโอนิค 0.06%, T3 กรดโพรพิโอนิค 0.08%, T4 กรดโพรพิโอนิค 0.1%, T5 กรดออกซาลิค 0.06%, T6 กรด
ออกซาลิค 0.08%, T7 กรดออกซาลิค 0.1% นั้น พบว่า กรดอินทรีย์ที่ความเข้มข้นดังกล่าวไม่สามารถใช้ควบคุม
โรคได้ จึงทดลองเพ่ิมความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ จนถึงความเข้มข้นที่ 4%, 5% และ 6% ซึ่งได้ผลการทดลองดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 

กรรมวิธี ร้อยละการเกิดโรค 
แช่น้ าเปล่านาน 5 นาที 100 

แช่กรดโพรพิโอนิก 4% นาน 5 นาที 97 
แช่กรดโพรพิโอนิก 5% นาน 5 นาที 94 
แช่กรดโพรพิโอนิก 6% นาน 5 นาที 90 
แช่กรดออกซาลิก 4% นาน 5 นาที 100 
แช่กรดออกซาลิก 5% นาน 5 นาที 100 
แช่กรดออกซาลิก 6% นาน 5 นาที 100 

 
ตารางที่ 7 แสดงร้อยละการเกิดโรคผลเน่าในแก้วมังกร ที่ผ่านการแช่กรดอินทรีย์นาน 5 นาที 
จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่ากรดอินทรีย์ที่น ามาทดลองนั้น ไม่สามารถน ามาใช้ควบคุมการเกิดโรคเน่าหลังเก็บ
เกี่ยวที่เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเพ่ิมความเข้มข้นข้ึนไปอีกก็อาจจะควบคุมได้ แต่จะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะกรดอินทรีย์
ดังกล่าวมีราคาแพง และมีกลิ่นฉุนมาก ไม่เหมาะที่จะใช้ในระดับความเข้มข้นที่สูงๆ 
 
 การทดสอบประสิทธิภาพเกลืออนินทรีย์ ในการควบคุมโรคเน่าหลังเก็บเกี่ยวของผลแก้วมังกร การทดลอง
ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี 3 ซ้ า ซ้ าละ 10 ผล วางแผนการทดลองแบบ CRD ปัจจัย คือ ชนิดและความเข้มข้นของ
เกลืออนินทรีย์ ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนต และโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ความเข้มข้นของเกลืออนินทรีย์ ได้แก่ 
8%, 9% และ 10% โดย T1 ควบคุม (น้ า), T2 โซเดียมคาร์บอเนต 5%, T3 โซเดียมคาร์บอเนต 6%, T4 โซเดียม
คาร์บอเนต 7%, T5 โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 5%, T6 โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 6%, T7 โซเดียม
ไฮโดรเจนคาร์บอเนต 7% ได้ผลการทดลองดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กรรมวิธี ร้อยละการเกิดโรค 
แช่น้ าเปล่านาน 5 นาที 100 

แช่โซเดียมคาร์บอเนต 5% นาน 5 นาที 100 
แช่โซเดียมคาร์บอเนต 6% นาน 5 นาที 100 
แช่โซเดียมคาร์บอเนต 7% นาน 5 นาที 100 

แช่โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 5% นาน 5 นาที 100 
แช่โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 6% นาน 5 นาที 100 
แช่โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 7% นาน 5 นาที 100 

 
ตารางที่ 8 แสดงร้อยละการเกิดโรคผลเน่าในแก้วมังกร ที่ผ่านการแช่เกลืออนินทรีย์นาน 5 นาที 
จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าเกลืออนินทรีย์ที่น ามาทดลองนั้น ไม่สามารถน ามาใช้ควบคุมการเกิดโรคเน่าหลังเก็บ
เกี่ยวที่เกิดขึ้นได้ และท าให้ผลแก้วมังกรมีคราบสีขาวของเกลือเกาะตามผิว ไม่เหมาะต่อการน าไปจ าหน่าย 
 

 

 
 
รูปที่ 5  แสดงคราบเกลือบนผลแก้วมังกรที่ผ่านการแช่โซเดียมคาร์บอเนต 5%  
 
 



 
   
รูปที่ 6  แสดงคราบเกลือบนผลแก้วมังกรที่ผ่านการแช่โซเดียมคาร์บอเนต 6%  
 

 

 
  
รูปที่ 7  แสดงคราบเกลือบนผลแก้วมังกรที่ผ่านการแช่โซเดียมคาร์บอเนต 7%  
 
     9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพกรดอินทรีย์เพ่ือควบคุมโรคเน่าที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum sp. ใน
แก้วมังกรนั้น พบว่า กรดโพรพิโอนิก ความเข้มข้น 0.08% สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้เฉพาะในจานเลี้ยง
เชื้อเท่านั้น แต่ไม่สามารถควบคุมการเกิดโรคได้ในสภาพการน าไปใช้จริง ถึงแม้จะมีการเพ่ิมความเข้มข้นขึ้นเป็น
หลายเท่าตัวแล้วก็ตาม ซึ่งการที่จะทดสอบเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอีก ก็เห็นว่าไม่เหมาะสมแล้ว เพราะกรดอินทรีย์ที่ใช้
มีราคาแพง และมีกลิ่นฉุนมาก ดังนั้นถ้าจะต่อยอดโดยการท าการทดสอบต่อไป น่าจะทดลองเพ่ิมเวลาในการแช่ให้
นานขึ้นอีก ก็อาจจะท าให้ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าดีขึ้นได้ 
 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพเกลืออนินทรีย์เพื่อควบคุมโรคเน่าที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum sp. 
ในแก้วมังกรนั้น พบว่า โซเดียมคารืบอเนต ความเข้มข้น 3% สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้เฉพาะในจานเลี้ยง
เชื้อเท่านั้น แต่ไม่สามารถควบคุมการเกิดโรคได้ในสภาพการน าไปใช้จริง ถึงแม้จะมีการเพ่ิมความเข้มข้นขึ้นแล้วก็
ตาม ซึ่งการที่จะทดสอบเพ่ิมความเข้มข้นขึ้นอีก ก็เห็นว่าไม่เหมาะสมแล้ว เพราะการแช่สารละลายเกลืออนินทรีย์



ดังกล่าวท าให้เกิดคราบเกลือสีขาวเกาะตามผิวผลแก้วมังกร ท าให้ไม่น่ารับประทาน ดังนั้นถ้าจะต่อยอดโดยการท า
การทดสอบต่อไป น่าจะทดลองเพ่ิมเวลาในการแช่ให้นานขึ้นอีก ก็อาจจะท าให้ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่า
ดีขึ้นได้ 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ผลการทดลองที่ได้ยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงต้องน าไปพัฒนาต่อ โดยอาจเลือกกรดอินทรีย์ และ

เกลืออนินทรีย์ชนิดอื่นๆ มาท าการทดลองต่อไป 

 

     11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ คุณชวเลิศ ตรีกรุณาสวัสดิ์ ที่ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือในการเขียนรายงานโดยตลอด 
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