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Abstract 
Efficacy of nano Zinc oxide (ZnO) on microbial load in vase solution of ‘Sansai Blue’ Vanda orchid was 

investigated in total plate count agar contained with 0.01 and 0.05% nano-ZnO, compared to sterile water, 
and 0.5% HCl + 95% EtoH (HCl + EtOH) as the solvent of nano-ZnO. The result showed that 0.05% nano-ZnO 
completely inhibited the microbial growth. The effect of nano-ZnO on the quality of harvested orchid was 
investigated by holding inflorescences in distilled water (control), 2% sucrose, and 0.05% nano-ZnO + 2% 
sucrose at 21+2 ºC. Treatment of nano-ZnO + sucrose significantly delayed respiration rate and maintained 
anthocyanin content in petals better than sucrose alone (p<0.01), no microbial load was not detectable 
within 8 days, and the vase life was the longest (9.6 days). Moreover, microbial load was found in control and 
sucrose treatment, which their vase life was 9.3 and 7.3 days, respectively. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนซิงค์ออกไซด์ (nano-ZnO) ต่อปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ในน้้ายาปักแจกันของดอกกล้วยไม้

แวนด้าพันธุ์สันทรายบูล ท้าการทดสอบในอาหารเลี้ยงเช้ือ Total plate count agar ที่ผสม nano-ZnO เข้มข้น 0.01 และ 
0.05% เปรียบเทียบกับน้้านึ่งฆ่าเช้ือ และกรดไฮโดรคลอลิค 0.5 % ในเอทานอล 95 % (HCl + EtOH, ใช้เป็นตัวท้าละลาย 
nano-ZnO) พบว่า nano-ZnO 0.05% ยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ได้สมบูรณ์ การศึกษาผลของ nano ZnO ร่วมกับน้้าตาล
ต่อคุณภาพของดอกกล้วยไม้ โดยปักช่อดอกในน้้ากลั่น (ชุดควบคุม), ซูโครส 2% และ nano-ZnO 0.05% + ซูโครส 2% วางไว้ที่ 
21+2 องศาเซลเซียส พบว่า nano-ZnO + ซูโครส ชะลออัตราการหายใจและคงปริมาณแอนโทไซยานินในกลีบดอกได้ดีกว่า
กล้วยไม้ที่ปักในซูโครส (p<0.01) และไม่พบเช้ือจุลินทรีย์ในน้้ายาปักแจกันนาน 8 วัน ตลอดจนมีอายุการปักแจกันนานที่สุด (9.6 
วัน) ส่วนชุดควบคุมและชุดที่ปักในซูโครส พบเช้ือจุลินทรีย์เจริญในน้้าปักแจกันเพิ่มขึ้นระหว่างปักแจกัน และมีอายุการปักแจกัน 
เท่ากับ 9.3 และ 7.3 วัน ตามล้าดับ  
ค้าส้าคัญ: กล้วยไม้สกุลแวนด้า นาโนซิงค์ออกไซด์ น้้าตาลซูโครส คุณภาพ 
 

ค้าน้า 
การอุดตันของท่อล้าเลียงน้้ามสีาเหตุจากฟองอากาศหรือเช้ือจุลินทรีย์นั้น มผีลไปขัดขวางการล้าเลียงน้้า จนท้าให้ดอกไม้

เกิดสภาวะขาดน้า้และเหี่ยว (Van Meeteren และคณะ, 2001; Henriette และ Clerkx, 2001) โดยเซลล์ของกลีบดอกสูญเสยี
ความเต่งเนื่องจากการดูดน้้าและการคายน้้าไมส่มดลุกัน ดังนั้น การเติมสารส่งเสริมคณุภาพในน้้าปักแจกันจึงสามารถยืดอายุการใช้
งานของดอกไม้ได้ สารส่งเสริมคณุภาพมีองค์ประกอบส้าคัญ 2 อย่าง คือ สารฆ่าเชื้อจลุินทรีย์ และน้้าตาลซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงาน
ให้แก่ดอกไม ้ โดยน้้าตาลที่นิยมใช้มากที่สุดเพราะหาง่ายและราคาไม่แพง คือ ซูโครส สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นของการหายใจ และ
กระตุ้นให้ดอกบานได ้(Pun และ Ichimura, 2003) สังกะสี (ซิงค์) เป็นธาตุอาหารรองของพืช หากอยู่ในรูป zinc oxide (ZnO) จะ
มีฤทธ์ิต่อต้านเช้ือจุลินทรีย์ และ ZnO ทีอ่ยู่ในรูปอนุภาคระดับนาโน (nano-ZnO) จะมีคุณสมบัติยับยั้งเช้ือจลุินทรียไ์ด้ดีขึน้ 
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Priyanka and Arun (2013) พบว่า nano-ZnO มีประสิทธิภาพยับยั้งเช้ือแบคทีเรียได้ดีกว่า ZnO การใช้ nano-ZnO ยังช่วยลด
การเกิดโรคแคงเกอร์ของมะนาว (ชีวะ และคณะ, 2560) และโรคราแป้งของมะม่วงได้ (สปุราณ,ี 2558) ในสตรอเบอร์รี่ พบวา่ 
nano-ZnO ช่วยลดการสูญเสียน้า้หนัก, รักษาความแน่นเนื้อ, คงปริมาณแอนโทไซยานิน, วิตามินซี, ปริมาณฟีนอล, กิจกรรมสาร
ต้านอนุมูลอสิระ และลดจ้านวนจลุินทรียไ์ด้ (Ommol และคณะ, 2016) งานวิจัยนี้ จึงมุ่งศึกษาประสทิธิภาพของนาโนซิงค์ออกไซด์
ร่วมกับสารละลายซูโครสเพื่อลดปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ในน้้ายาปักแจกนัและปรับปรุงคุณภาพดอกกล้วยไม้สกุลแวนด้าพันธุ์สันทรายบูล
หลังการเก็บเกี่ยว 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การเตรียม nano-ZnO - ละลาย nano-ZnO ด้วยกรดไฮโดรคลอลคิ เข้มข้น 0.5 % ในเอทานอล เข้มข้น 95 % จากนั้น

ปรับค่า pH เท่ากับ 6 ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด ์และเติมน้้ากลั่นเพือ่ปรับปริมาตรใหไ้ด้ความเข้นข้นที่ต้องการ  
การทดสอบประสิทธิภาพของ nano-ZnO ต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรยี์ในสภาพ in vitro – น้าเชื้อแบคทีเรีย (ที่แยกจากน้้า

ปักแจกันกล้วยไม้) ที่ความเข้มข้น 108 CFU mL-1 (OD. = 0.1) มาเกลี่ยลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ PCA ที่ผสม nano-ZnO เขม้ขน้ 0 
(ชุดควบคุม), 0.01 และ 0.05% และบ่มที่ 37oC นาน 24 ช่ัวโมง บันทึกผลโดยนบัจ้านวนโคโลนีของเชื้อจุลินทรีย์บนหน้าอาหาร
เลี้ยงเช้ือ และรายงานผลเป็น log CFU mL-1 

การทดสอบประสิทธิภาพของ nano-ZnO ต่อการยับยั้งเช้ือจุลินทรยี์ในสภาพ in vivo – น้าช่อดอกกล้วยไม้ ที่มีดอกบาน 
5-8 ดอก และดอกตมู 2-4 ดอก จากฟาร์มกล้วยไม้ส้าเนาออร์คิด จ.กาญจนบุรี มาปักแช่ในน้้ากลั่น (ชุดควบคุม), ซูโครส 2% และ 
nano-ZnO 0.05% + ซูโครส 2% และวางไว้ท่ีอุณหภูมิ 21+2oC ความช้ืนสัมพัทธ์ 60-70 % ภายใต้แสงฟลูออเรสเซ้นต์ นาน 12 
ช่ัวโมงต่อวัน  วางแผนการทดลองแบบ completely in randomized design แต่ละวิธีการทดลองมี 6-8 ช่อดอก (ซ้้า) และ
วิเคราะหค์่าทางสถิติ (analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)  
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการศึกษา พบว่า nano-ZnO มีประสิทธิภาพลดปรมิาณเช้ือจุลินทรีย์บนอาหารเลี้ยงเช้ือได้ โดยเฉพาะที่ความเขม้ขน้ 

0.05% ไม่พบเช้ือจุลินทรยี์บนอาหารเลี้ยงเช้ือ ส่วนท่ีความเขม้ข้น 0.01% พบเชื้อ 4.34 log CFU mL-1 ในขณะที่ชุดควบคุม 
(SDW) และ HCl + EtOH มีปริมาณเชื้อจลุินทรียส์ูงที่สุด เท่ากับ 7.98 และ 7.70 CFU mL-1 ตามลา้ดบั (Table 1) ทัง้นีเ้นือ่งจาก 
nano-ZnO มีคุณสมบัติในการต้านเช้ือรา (Snoop และคณะ, 2012) และเชื้อแบคทีเรียบางชนิด (Wahab และคณะ, 2012) 
ประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือยังขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาค nano-ZnO ที่มีขนาดน้อยกว่า 12 นาโนเมตร จะมีผลยับยั้งแบคทีเรยีไดด้กีวา่
อนุภาคขนาด 25 นาโนเมตร ขึ้นไป โดยอนุภาคขนาดเล็กกว่าเมื่อเกิด Photocatalytic จะท้าให้เกิดอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นได้มากกว่า
อนุภาคขนาดใหญ่ ซึ่งอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจะท้าปฏิกริิยากับออกซิเจนได้ Superoxide radical anion และท้าปฏิกิรยิาต่อไปกบั
ไฮโดรเจนไอออนได้ Hydrogen superoxide และเกิดปฏิกิรยิาต่อเนื่องระหว่าง Hydrogen superoxide กับไฮโดรเจนไอออนและ
อิเล็กตรอนได้ Hydrogen peroxide ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์แบคทีเรยี (Prasanna และ Vijayaraghavan, 2015) He และคณะ 
(2011) รายงานว่า nano-ZnO ที่ 3 mM·L-1 สามารถยับยั้งเช้ือรา P. expansum ในผลแอปเปิล้ได้ และ nano-ZnO ที่มีขนาด
อนุภาค 6 นาโนเมตร ช่วยยับยัง้เชื้อรา A. Alternata ในส้มแมนดาริน (Sardella และคณะ, 2017) จากการศึกษา เมื่อน้า 
nano-ZnO 0.05% มาใช้ร่วมกับซูโครส 2 % (nano-ZnO + Su) เพื่อเป็นน้้ายาปักแจกันโดยเปรียบเทียบกับน้้ากลั่น (DW, ชุด
ควบคุม) และซโูครส (Su) เพียงอย่างเดียว พบว่า ดอกกล้วยไม้ทีป่ักแช่ใน DW และ nano-ZnO + Su และ Su มีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงน้้าหนักสดและการดดูน้้าลดลงตลอดระยะเวลาการปักแจกันและไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Figures 1A, 1B) แต่
การปักแช่ดอกกล้วยไม้ใน Su มีอตัราการหายใจสูงกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ ในช่วง 4 วันแรกอย่างมีนัยส้าคญัทางสถติ ิ(Figure 1C) 
อาจจะเนื่องมาจากดอกไม้ใช้น้้าตาลในกระบวนการหายใจและได้พลงังาน (ATP) ซึ่งจะถูกน้าไปใช้ในกระบวนการต่างๆ (Halevy 
and Mayak, 1979) นอกจากน้ัน กล้วยไม้ที่ปักแช่ในน้้ายาปักแจกันท่ีมีซูโครสเป็นองค์ประกอบมีปริมาณน้้าตาลทั้งหมดในกลีบ
ดอกมากกว่ากล้วยไม้ที่ปักใน DW (Figure 1D) และการเติม nano-ZnO ท้าให้ค่า pH ของน้้าปักแจกันลดลงประมาณ 2.29 ซึ่ง
สภาพที่เป็นกรดมผีลยับยั้งการเจรญิของเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะที่ pH 3 หรือต่้ากว่า (Ketsa และ Narkbua, 2001) ในขณะทีด่อก
กล้วยไม้ที่ปักแช่ใน DW และ Su มีค่า pH ในน้้ายาปักแจกัน เท่ากบั 6.31 และ 5.05 ตามลา้ดบั pH ยงัมผีลตอ่ความคงตวัของสาร
สีแอนโทไซยานิน ในสภาวะ pH ต่้า จะท้าให้สารแอนโทไซยานินมีความคงตัวมากกว่าที่ pH สูง (รัตนา และคณะ, 2557) จาก
การศึกษา nano-ZnO + Su และ DW สามารถคงปริมาณแอนโทไซยานินในกลีบดอกได้ ในขณะทีด่อกกล้วยไม้ที่ปักแช่ใน Su มี
ปริมาณแอนโทไซยานินลดลงอย่างช้า ๆ ตลอดระยะเวลาการปักแจกัน (Figure 1E) ทั้งนี้การให้น้า้ตาลจากภายนอกต่อความ
เสถียรของแอนโทไซยานินนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้าง, ความเข้มข้น และชนิดของน้า้ตาล เช่น ซูโครส 20% สามารถเพิ่ม
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ความเสถียรตัวของแอนโทไซยานินในสตรอเบอรี่ แช่แข็งได้ (Wrolstad และคณะ, 1990) ในขณะที่ซูโครส 86 g L -1 
ส่งผลให้มีการสลายตัวของแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นในเครื่องดื่มที่ผสมกระหล่้าปลีสีแดง, blackcurrant และ 
elderberry (Dyrby และคณะ, 2001) การปักแช่ดอกกล้วยไม้ในสารละลาย Su ยังพบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในน้้าปักแจกัน
เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการปักแจกัน (Figure 1F) เนื่องจากน้้าตาลเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ ท้าให้จุลินทรีย์ในน้้ายาปักแจกัน
เจริญอยา่งรวดเร็วและมีผลไปอุดตันท่อล้าเลียงน้้าของดอกไม้ (สายชล, 2539) ดอกกล้วยไม้ที่ปักแช่ใน nano-ZnO + Su มอีายปุกั
แจกันนานท่ีสุด เท่ากับ 9.6 วัน รองลงมา คือ DW (ชุดควบคุม) เท่ากับ 9.3 วัน และในสารละลาย Su มีอายุปักแจกันสั้นที่สดุ 
เท่ากับ 7.33 วัน (Figure 1G) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Deepshikha และคณะ (2018) ทีร่ายงานวา่ nano-ZnO มผีลลดจา้นวน
ประชากรของจุลินทรยี์ในน้้าปักแจกันดอกเยอบีร่า ลดการอุดตันของท่อล้าเลียงน้้า และเพิ่มอัตราการดูดน้้า จึงสามารถชะลอการ
เสื่อมสภาพของดอกเยอบรี่าได ้
 

สรุปผล 
nano-ZnO ความเข้มข้น 0.05% สามารถยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ในน้้าปักแจกันดอกกล้วยไม้สกลุแวนด้าพันธุ์ ‘สันทรายบลู’ 

ได้บนอาหารเลี้ยงเช้ือไดส้มบรูณ์ และเมื่อน้ามาใช้เป็นน้้ายาปักแจกันโดย พบว่า nano-ZnO 0.05% + น้้าตาลซโูครส 2% สามารถ
ลดการเจรญิเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในน้้าปักแจกัน และรักษาคณุภาพของดอกกล้วยไม้ไดด้ีที่สดุเมื่อเปรียบเทยีบกับการใช้น้้ากลั่น
และน้้าตาลซโูครสเพียงอย่างเดยีว 
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Figure 1 Fresh weight (A), water uptake (B), respiration rate (C), total sugar content (D), anthocyanin content (E), 

microbial load (F) and vase life (G) of Vanda orchid ‘Sansai Blue’ holding in distilled water (DW, 
control), 2% sucrose and 0.05% nano-ZnO + 2% sucrose in an observation room (21 ± 2 ˚C, 60-70% 
RH, under cool-white fluorescence lights for 12 hours) throughout experimental period. The asterisks 
represent significant differences at p < 0.05 (*) and p < 0.01 (**) by Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT). 

 
Table 1 Microbial load on total plate count in vitro. The treatments included sterile distilled water (control), 

0.01%, 0.05% nano-ZnO and 0.05% HCl + 95%EtOH incubated at 37 oC for 24 hours. 
 

Treatments Microbial load 1/ 
(Log CFU ml-1)  

SDW (control) 7.98
a
 

HCl + EtOH 7.70
b
 

0.01% Nano-ZnO 4.34
c
 

0.05% Nano-ZnO 0.00
d
 

F-test. ** 
C.V. (%) 1.85 

1/ = The results represent means of 4 replicates. Means within the same column with different letters are significantly different by 
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Asterisks represent significant differences at p < 0.01 (**). 
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