Agricultural Sci. J. 47 : 3 (Suppl.) : 51-54 (2016)

ว. วิทย. กษ. 47 : 3 (พิเศษ) : 51-54 (2559)

การใชสารละลายคลอรีนไดออกไซดรวมกับฟองอากาศละเอียดของคารบอนไดออกไซดเพือ่ ลดปริมาณ
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Ready-to-eat Sunflower Sprout
ธรรมนูญ พลสิทธิ1์ ชาลินี สังคขจร1 นิภาดา ราญมีชัย1 ทรงศิลป พจนชนะชัย1,2 และ เฉลิมชัย วงษอารี1,2
Thummanoon Ponsit1, Chalinee Sungkajorn1, Nipada Ranmeechai1, Songsin Photchanachai1 and Chalermchai Wongs-Aree 1,2

Abstract
Nowadays, fresh green sprouts of sunflower are in demand, which microorganisms contaminated during
the production processes is a crucial factor to be concerned. Thus, the objective of this study was to evaluate the
effect of using chlorine dioxide (ClO2) combined with fine bubbles of carbon dioxide (CO2) on reducing initial
microbial load and maintaining the quality of fresh-cut sunflower sprouts. The experiment was designed using
factorial in CRD, with 4 replications per treatment. Sunflower sprouts dipped in 50 ppm ClO2 for 5 min prior to
storage at 10°C significantly reduced in microbial load at the first periods (day 0 to 6), compared with the distilled
water-dipped control. Whereas CO2 fine bubbles in the solution had no effect on the reduction. Nevertheless, ClO2
applications reduced consumer acceptance scores of the sprouts. This is due probably to the excessing
concentration of ClO2 solution, leading loss of greenness and generation of disorder on the cotyledons during
storage. However using CO2’s fine bubbles declined severity of the disorder. As the results, ClO2 at lower
concentrations suspended with fine bubbles of CO2 could be potentially applied for reducing initial microbial load
of fresh produce after harvest.
Keywords: chlorine dioxide, CO2 fine bubbles, sunflower babygreen
บทคัดยอ
ปจจุบันการรับประทานตนออนทานตะวันตัดสดไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทําใหเชื้อโรคที่อาจติดมาในระหวาง
กระบวนการผลิตเปนปจจัยคุณภาพที่สําคัญ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของการใชสารละลายคลอรีนไดออกไซด (ClO2)
รวมกับการใชฟองอากาศละเอียดของคารบอนไดออกไซด (CO2) เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรียเริ่มตน และการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของตนออนทานตะวันพรอมบริโภค โดยวางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD จํานวน 4 ซ้ํา ทําการแชตนออน
ทานตะวันในสารละลาย ClO2 ความเขมขน 50 ppm นาน 5 นาที กอนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10°ซ สามารถลดปริมาณ
เชื้อจุลินทรียเริ่มตนไดอยางมีนัยสําคัญในชวง 6 วันแรก เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองควบคุม (น้ํากลั่น) โดยฟองอากาศ
ละเอียดของ CO2 ในสารละลายไมมีผลตอการควบคุมเชื้อ อยางไรก็ตามการใช ClO2 ทําใหตนออนทานตะวันมีคะแนนการ
ยอมรับของผูบริโภคลดลง ซึ่งอาจเปนผลเนื่องจากปริมาณความเขมขนของ ClO2 ที่มากเกินไปจึงสงผลตอความเขียวของใบ
เลี้ยง และอาการผิดปกติ แตการใชฟองอากาศละเอียดของ CO2 ชวยลดความรุนแรงของอาการนี้ไดดี ดังนั้นจึงมีความเปนไป
ไดที่จะประยุกตใช ClO2 ที่มีความเขมขนต่ํารวมกับการใชฟองอากาศละเอียดของ CO2 เพื่อใชในการลดเชื้อจุลินทรียเริ่มตนของ
ผลผลิตสดหลังการเก็บเกี่ยว
คําสําคัญ: คลอรีนไดออกไซด, ฟองอากาศละเอียดของคาบอนไดออกไซด, ตนออนทานตะวัน
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คํานํา
ตนออนทานตะวัน (Helianthus annuus L.) จัดเปนผักสลัดที่นิยมรับประทานเปนอยางมาก เพราะอุดมไปดวย
สารพฤษเคมีที่เปนประโยชนตอรางกาย อยางเชน วิตามิน, สารประกอบฟนอล, เสนใยอาหาร, และกรดอะมิโนกาบา (GABA:
Gamma aminobotyric acid) แตอยางไรก็ตามการรับประทานตนออนทานตะวันในรูปแบบที่ไมไดผานความรอนนั้น ทําให
ผูบริโภคกังวลเรื่องการปนเปอนของเชื้อโรคที่ติดมากับผลผลิตซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยเชื้อที่พบสวนใหญเปนจําพวก
Enterobacteria ที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง Salmonella spp. และ E. coli ซึ่งสามารถเจริญได
อยางรวดเร็วจนถึงประมาณ 6-8 log CFU/g ระหวางการงอกของเมล็ดพันธุ และกระบวนการผลิต (Robertson et al., 2002)
การทําความสะอาดผลผลิตของผักผลไมดวยน้ําธรรมดาที่ผานมานั้นไมสามารถลดเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงนิยมหันมาใช
สารฆาเชื้อของสารประกอบคลอรีนในการลางผลผลิต มีรายงานวาการใชสารประกอบคลอรีน บางชนิดเชน คลอรีนไดออกไซด
(ClO2) สามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรียเริ่มตนลงไดเพียง 0.5–1.5 log CFU/g เมื่อเทียบกับการลางดวยน้ําธรรมดา แตยังไม
สามารถลดปริมาณเชื้อใหมาอยูในเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขได (ไมเกิน 104 CFU/g) ในปจจุบันไดมีการนํา
เทคโนโลยีใหมโดยการใชฟองอากาศละเอียดของคาบอนไดออกไซด (CO2) ที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภคจากสารเคมีตกคางมา
ประยุกตใชเพื่อชวยลดปริมาณเชื้อจุลินทรียเริ่มตน และมีรายงานถึงประสิทธิภาพในการลดเชื้อไดเปนอยางดี (ณัฐชัยและคณะ,
2555) ดังนั้นในการทดลองนี้จึงมีความสนใจที่จะใชสารละลาย ClO2 รวมกับการใชฟองอากาศละเอียดของ CO2 เพื่อศึกษา
การลดปริมาณเชื้อจุลินทรียเริ่มตนและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของตนออนทานตะวันพรอมบริโภค
อุปกรณและวิธีการ
ในการทดลองนี้ใชตนออนทานตะวันอายุ 7 วัน ความยาว 8-10 เซนติเมตร จากการเพาะปลูกของฟารมใน
กรุงเทพมหานคร เมื่อขนสงมายังหองปฏิบัติการ ตนออนทานตะวันถูกนํามาแยกออกจากวัสดุปลูกและทําการคัดเลือกเอาตนที่
สมบรูณปราศจากโรคและแมลงเพื่อที่จะใชในการทดลองตอไป หลังจากนั้นนําตนออนทานตะวันที่เตรียมไวมาแชสารละลาย
ตางๆ โดยวางแผนการทดลองออกเปนแบบ 2x2 Factorial in CRD ดังนี้คือ (1) การแชในน้ําธรรมดา (DW) (2) การแชใน ClO2
ที่ความเข็มขน 50 ppm (ClO2) (3) การแชในน้ําเปลารวมกับการใชฟองอากาศละเอียดของ CO2 (DW+ CO2) และ (4) การแช
ใน ClO2 ที่ความเข็มขน 50 ppm รวมกับการใชฟองอากาศละเอียดของ CO2 (ClO2+CO2) โดยทุกการทดลองแชนาน 5 นาที
จากนั้นนํามาสะเด็ดน้ําดวยเครื่องปนเหวี่ยง กอนบรรจุในถุงโพลีเอทิลีน (PE) ที่เจาะรุขนาด 0.5 ซ.ม จํานวน 16 รู ปริมาณ 100
กรัมตอถุง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10°ซ ความชื้นสัมพันธ 90-95 % เปนเวลา 9 วัน และสุมตัวอยางเพื่อวิเคราะหผลในทุกๆ 3 วัน
โดยทําการวิเคราะหปริมาณเชื้อแบคทีเรีย (Madigan et al., 2003) ปริมาณคลอโรฟลล เอ (Moran, 1982) สวนความเขียวของ
ใบเลี้ยง และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ใชผูทดสอบกึ่งฝกฝน (semi-trained panelists) จํานวน 5 คน โดยใช
แบบสอบถาม hedonic score ซึ่งกําหนดคะแนนจาก 1–5 (1= คะแนนต่ําสุด และ 5=คะแนนสูงสุด) จากนั้นนําคะแนนที่ได
จากผูทดสอบทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย และวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s
multiple range test at P < 0.05 โดยโปรแกรม SPSS statistical software ver. 17.0
ผล
จากการศึกษาผลของการทดลองพบวาการแชตนออนทานตะวันในสารละลาย ClO2 ความเขมขน 50 ppm นาน 5
นาที กอนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10°ซ นั้นมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรียเริ่มตนไดอยางมีนัยสําคัญ Figure
1A แสดงใหเห็นวาตนออนทานตะวันที่แชในสารละลาย ClO2 มีประสิทธิภาพสามารถลดเชื้อจุลินทรียเริ่มตนในชวง 6 วันแรก
ไดดีกวาการแชในน้ํากลั่น และน้ํากลั่นรวมกับการใชฟองอากาศละเอียดของ CO2 อยางมีนัยสําคัญ แตเมื่อระยะเวลาการเก็บ
รักษาผานไปในชุดควบคุมมีแนวโนมปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมดเพิ่มขึ้น ในขณะที่การใชสารละลาย ClO2 รวมกับฟองอากาศ
ละเอียดของ CO2 นั้นไมมีความแตกตางกันทางสถิติในการชวยลดปริมาณเชื้อจุลินทรียเมื่อเทียบกับการแชในสารละลาย ClO2
เพียงอยางเดียว
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Figure 1 Total bacteria (A) and visual acceptation scores (B) of fresh-cut sunflower sprouts soaked in different
treatments then storage at 10 C° for 9 days

Figure 2 Chlorophyll a content (A) and Greenness appearance of cotyledons scores (B) of fresh-cut sunflower
sprouts soaked in different treatments then storage at 10 C° for 9 days
เมื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพพบวาตนออนทานตะวันมีคะแนนการยอมรับของผูบริโภคลดลง
จากรูป
Figure 1B แสดงใหเห็นวาการใชสารละลาย ClO2 เพียงอยางเดียว มีคะแนนการยอมรับของผูบริโภคนอยที่สุด รองลงมาคือ
การใชสารละลาย ClO2 รวมกับฟองอากาศละเอียดของ CO2 สวนปริมาณคลอโรฟลล เอ ของตนออนทานตะวันในทุกชุดการ
ทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติตลอดชวงอายุการเก็บรักษา (Figure 2A) ในขณะที่การวิเคราะหความเขียวของใบเลี้ยง
พบวาการใชสารละลาย ClO2 เพียงอยางเดียวหรือการใชรวมกับฟองอากาศละเอียดของ CO2 มีคะแนนความเขียวนอยกวา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (Figure 2B)
วิจารณผล
จากผลการทดลองพบวาปริมาณเชื้อจุลินทรียเริ่มตนหลังจากแชดวยสารละลาย ClO2 ความเขมขน 50 ppm นาน 5
นาที สามารถลดเชื้อลงได 0.5–1.0 log CFU/g ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Kim et al. (2009) วาการใชสารละลาย
ขางตนในตนออนของบร็อกโคลี่สามารถลดปริมาณเชื้อเริ่มตนของ E. coli O157:H7 และ S. typhimurium ได 1.6 และ 1.5
log CFU/g นอกจากนั้นยังมีรายงานวาการลางผัก iceberg lettuce ดวย ionic ClO2- ที่ความเขมขน 200 ppm นาน 2 นาที
สามารถลดปริมาณเชื้อเริ่มตนของ E. coli O157:H7 ไดเพียง 1.13 log CFU/g (Keskinen et al., 2009) ซึ่งไมแตกตางกับการ
ใชสารละลาย ClO2 ที่ความเขมขน 50 ppm อยางไรก็ตาม จากการทดลองการใชฟองอากาศละเอียดของ CO2 ไมมีผลตอการ
ลดเชื้อจุลินทรียเริ่มตนนี้ ซึ่งแตกตางจากการทดลองของ ณัฐชัย และคณะ (2555) รายงานวาการใชฟองอากาศละเอียด
สามารถลดเชื้อจุลินทรียปนเปอนเริ่มตนในผักกาดหอมตัดแตงพรอมบริโภคไดดี (2.0 log CFU/g) เมื่อเทียบกับน้ําธรรมดา และ
ยังพบวาสามารถลดเชื้อจุลินทรียไดดียิ่งขึ้นเมื่อใชรวมกับสารประคลอรีน (NaOCl) ที่ความเขมขน 50 ppm นาน 5 นาที
นอกจากนั้น เมื่อศึกษาการเปลี่ยนคุณภาพหลังการเก็บรักษาพบวาการใชสารละลาย ClO2 ที่ความเขมขน 50 ppm
ทําใหตนออนทานตะวันมีคะแนนการยอมรับของผูบริโภคลดลง โดยเกิดอาการช้ําและเหลืองของใบเลี้ยง เมื่อเทียบกับชุด
ควบคุม ซึ่งไดผลคลายกับการทดลองของ Gómez-López et al. (2008) พบวาการแชผักกาดหั่นฝอยดวยสารละลาย ClO2 ที่
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ความเขมขน 20 ppm นาน 5 นาที มีคะแนนการยอมรับของผูบริโภคลดลง อาจเนื่องจากปริมาณความเขมขนของ ClO2 มาก
เกินไปจึงสงผลตอการเสื่อมสลายของคลอโรฟลล เอ ทําใหใบเลี้ยงเกิดอาการเหลือง สอดคลองกับคะแนนความเขียวของใบ
เลี้ยงที่ลดลงในระหวางการเก็บรักษา แตอยางไรก็ดีการใชสารละลาย ClO2 รวมกับฟองอากาศละเอียดของ CO2 สามารถชวย
ลดอาการช้ํานี้ลงได และชวยใหคะแนนการยอมรับสูงกวาการใชสารละลาย ClO2 เพียงอยางเดียว ซึ่งอาจเกิดจากฟองอากาศ
ของ CO2 ไปชวยไมใหสารละลาย ClO2 เขาไปสัมผัสกับผิวของตนออนทานตะวันมากเกินไป
สรุป
การใช ClO2 สามารถลดปริมาณเชื้อเริ่มตนที่ติดมากับตนออนทานตะวันได ซึ่งการใชที่ความเขมขน 50 ppm นั้นสง
ผลกระทบตอคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคใหลดนอยลง แตการใชฟองอากาศละเอียดของ CO2 สามารถ
เขาไปชวยลดความรุนแรงของอาการใหดีขึ้นได ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะประยุกตใช ClO2 ที่มีความเขมขนต่ํารวมกับการ
ใชฟองอากาศละเอียดของ CO2 เพื่อใชในการลดเชื้อจุลินทรียเริ่มตนของผลผลิตสดหลังการเก็บเกี่ยวในอนาคตตอไป
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ที่สนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เรื่องการเก็บรักษา
คุณภาพผักและผลไมตัดแตงพรอมบริโภคดวยเทคโนโลยี Hurdle ประจําปงบประมาณ 2558 และศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่สนับสนุนเครื่องมือในงานวิจัยนี้
เอกสารอางอิง
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