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Abstract
The objective of this microbial distribution study on Fresh-cut banana leaves was to collect data in order
to develop the suitable sanitization method for fresh-cut and ready-to-use banana leaves. In the present study the
banana leaves from banana cv. Klauay Namwa (KN) were obtained from 5 different plantations in Chiang Mai
province, which were Amphoe Muang, Amphoe Maetang, Amphoe Doi Saket, Amphoe San Kamphaeng and
Amphoe Hang Dong and the cv. Tanee (TN) banana leaves from 3 different plantations, Amphoe Muang, Amphoe
Maetang in Chiang Mai province and one plantation from Sukhothai province. Samples were collected from the
local markets and their microbial distributions were studied. The results showed that the fresh-cut KN leaves from
the plantation in Amphoe San Kamphaeng had the highest number of microorganism population, which was 32.39
CFU/cm2, followed by the fresh-cut KN leaves from Amphoe Hang Dong which was 24.79 CFU/cm2. The result
also showed that fresh-cut TN banana leaves from the plantation in Sukhothai province had the highest microbial
population which was 26.19 CFU/cm2. There were several types of microorganism distributed on fresh-cut KN and
KT banana leaves. The result of microbial distribution showed that there were 8.14% coliform bacteria and 91.86%
yeast and mold on the KN banana leaves. There were 29.59% coliform bacteria and 70.41% yeast and mold
among the microorganisms found on frehs-cut KT banana leaves. From this study and observations, there were
possible several factors that might affect the microbial contamination on fresh-cut banana leaves such as the
distance from plantation to the markets, the cleanliness at the harvesting, transportations, distribution and the
methods sellers displays the produce at the markets.
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บทคัดยอ
การศึกษาการกระจายตัวของจุลินทรียบนแผนใบตองสดครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชพัฒนาวิธีการลาง
ฆาเชื้อที่เหมาะสมสําหรับทําใบตองตัดแตงพรอมใช โดยไดนําใบตอง 2 ชนิด คือ ใบตองกลวยน้ําวาสดจากแหลงผลิต 5 แหงใน
จังหวัดเชียงใหม คือ ในอําเภอเมือง, อําเภอแมแตง, อําเภอดอยสะเก็ด, อําเภอสันกําแพง และอําเภอหางดง และใบตองตานีสด
ที่ไดรับมาจากอําเภอเมือง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และใบตองตานีสดที่รับมาจากจังหวัดสุโขทัยมาศึกษา พบวา แผน
ใบตองกลวยน้ําวาจากอําเภอสันกําแพงและอําเภอหางดง มีการกระจายตัวของจุลินทรียสูงกวาอําเภออื่นๆอยางมีนัยสําคัญ
จํานวน 32.39 และ 24.79 CFU/cm2 ตามลําดับ สวนแผนใบตองตานีที่มาจากจังหวัดสุโขทัยมีการกระจายตัวของจุลินทรียมาก
ที่สุด จํานวน 26.19 CFU/cm2 ผลการศึกษาประเภทของจุลินทรียที่พบบนแผนใบตองแตละชนิด พบวา บนแผนใบตองกลวย
น้ําวาสดพรอมใช มีแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมคิดเปน 8.14% และมีจุลินทรียในกลุมยีสตและราคิดเปน 91.86% ของปริมาณ
จุลินทรียทั้งหมด สวนบนแผนใบตองตานีสดพรอมใช พบแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมคิดเปน 29.59% และพบจุลินทรียในกลุม
ยีสตและราคิดเปน 70.41% ของปริมาณจุลินทรียทั้งหมด จากผลการศึกษาและการสังเกต คาดวาปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการ
กระจายตัวของจุลินทรียบนแผนในตองสด คือ ระยะทาง การจัดการในการขนสง และอาจมีปจจัยอื่นๆ รวมดวย เชน การรักษา
ความสะอาดของผูเก็บเกี่ยว ผูกระจายสินคา รวมถึงสถานที่และวิธีวางจําหนายใบตองในรูปแบบตางๆ เปนตน
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คํานํา
ใบตอง เปนวัสดุธรรมชาติที่เปนที่นิยมนํามาใชเปนภาชนะบรรจุอาหารและขนม เนื่องจากทําใหอาหารมีความ
สวยงาม นารับประทาน มีกลิ่นหอม (วรนุช, 2556) และใบตองยังเปนวัสดุที่หาไดงายและยอยสลายไดงายดวย ปจจุบัน ใบตอง
เปนที่ตองการของรานขายสงสินคาไทย และรานอาหารไทยในตางประเทศ เพื่อนําไปใชหอขนมไทย และตกแตงจานอาหาร
โดยเปนการสงออกแบบตัดครึ่งบรรจุถุงขนาด 5-10 กิโลกรัม ซึ่งจะตองนําไปตัดแตงกอนใชงานอีกครั้ง จึงอาจเปนการเพิ่มขยะ
ในสวนที่เหลือจากการใชงาน
ผลิตภัณฑสดพรอมใช เปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมเพราะมีความสะดวกสบายในการใชงาน ซึ่งผลิตภัณฑใบตอง
พรอมใชนั้น คุณภาพของใบตองมีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากวัตถุดิบตองผานกระบวนการจัดการหลายอยางหลังการ
เก็บเกี่ยวและยังตองผานการตัดแตง ทําใหผลิตภัณฑเกิดบาดแผล จึงงายตอการเขาทําลายของจุลินทรียตา งๆ (ดาริวรรณ และ
คณะ, 2556) สงผลตอระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ รวมไปถึงการปนเปอนของจุลินทรียชนิดตางๆ ระหวางกระบวนการ
ผลิตอาจมีผลตอความปลอดภัยของผูบริโภค (Beuchart, 1995) ดังนั้นผลิตภัณฑใบตองสดพรอมบริโภคที่จะสงออกไปยัง
ตลาดตางประเทศตองผานการตรวจสอบการปนเปอนของจุลินทรีย ซึ่งการผลิตใบตองสดเพื่อจําหนายภายในประเทศนั้น ไมมี
ขอกําหนดเรื่องการจัดการดานความสะอาด ไมวาจะในดานการขนสง กอนการวางจําหนาย หรือในระหวางการวางจําหนาย
ทําใหยังคงมีจุลินทรียหลงเหลืออยูบนใบตองและผลิตภัณฑใบตองอยูมาก โดยกอนหนานี้ อษฎาและกิตติพงษ (2554) ได
ศึกษาและวิเคราะหปญหาของผลิตภัณฑอาหารที่ไมเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและพบการเกิดอันตรายทางชีวภาพ
ในกลุมของผลิตภัณฑมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งมักพบในกลุมผักและผลไมแปรรูปสูงถึงรอยละ 64 โดย
มีปริมาณยีสตและรารวมทั้งปริมาณจุลินทรียทั้งหมดเกินเกณฑมาตรฐาน และจากผลการศึกษาของปรีชา และคณะ (2553) ใน
การตรวจวิเคราะหจุลินทรียในผักสดที่จําหนายในตลาดสด 8 แหง และซูเปอรมารเก็ต 4 แหง ในเขตกรุงเทพมหานครและ
นนทบุรี พบวา มีปริมาณจุลินทรียที่ใชบงชี้สุขลักษณะการผลิตชนิด coliforms มากกวา 1,100 MPN (most probably
number) /g. มากกวา 90% ของตัวอยาง มีปริมาณ Escherichia coli เทากับหรือมากกวา 10 MPN/g. มากกวา 45% ของ
ตัวอยางที่สุมตรวจ โดยผักสดจากซูเปอรมารเก็ตมี E. coli, Listeria spp. และจุลินทรียกอโรคนอยกวาผักสดจากตลาดสด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงไดตรวจสอบการกระจายตัวและประเภทของจุลินทรียที่พบบน
แผนใบตองสดจากแหลงผลิตตางๆ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปศึกษาและพัฒนาวิธีการลางเพื่อลดปริมาณจุลินทรียที่เหมาะสมสําหรับ
ทําผลิตภัณฑใบตองสดตัดแตงพรอมใชตอไป
อุปกรณและวิธีการ
นําใบตองกลวยน้ําวาและใบตองตานีสด ที่ไดจากแตละแหลงผลิต มาคัดคุณภาพ จากนั้นตัดใบตองเปนแผนเล็กๆ
ขนาด 8x8 เซนติเมตร ทําการสุมใบตอง จํานวน 3 ซ้ํา มาเขยาในฟลาสค (flask) ที่มีน้ํากลั่นที่ผานการฆาเชื้อแลว 100 มิลลิลิตร
เจือจางใหไดอัตราสวน 1/100 และ 1/1000 จากนั้น ปเปตตสารละลายแตละการเจือจางมา 0.1 มิลลิลิตร ทําการ spread
plate ลงบนอาหาร แลวนําไปบมที่อุณหภูมิหอง (25oC) เปนเวลา 7 วัน จากนั้นนับจํานวนโคโลนีของจุลินทรียทั้งหมด
โคลิฟอรมแบคทีเรีย และยีสตรา แลวนําผลที่ไดไปคํานวณหาปริมาณจุลินทรียตอพื้นที่ใบตอง 1 ตารางเซนติเมตร (CFU/cm2)
ผลการทดลอง
ผลการศึกษาการกระจายตัวของจุลินทรียบนแผนใบตองกลวยน้ําวาสดพรอมใชจากแหลงผลิต 5 แหลงในจังหวัด
เชียงใหม คือ อําเภอเมือง, อําเภอแมแตง, อําเภอดอยสะเก็ด, อําเภอสันกําแพง และอําเภอหางดง พบวา แผนใบตองกลวย
น้ําวาจากทั้ง 5 แหลงนั้น มีปริมาณการกระจายตัวของจุลินทรียที่แตกตางกัน โดยแผนใบตองกลวยน้ําวาจากอําเภอสันกําแพง
และอําเภอหางดง มีการกระจายตัวของจุลินทรียสูงกวาอําเภออื่นๆอยางมีนัยสําคัญ คือมีจํานวน 32.39 และ 24.79 CFU/cm2
ตามลําดับ สวนแผนใบตองจากอําเภอเมือง และอําเภอดอยสะเก็ด พบปริมาณจุลินทรียทั้งหมด 18.49 และ 6.15 CFU/cm2
ตามลําดับ และแผนใบตองกลวยน้ําวาที่พบการกระจายตัวของจุลินทรียนอยที่สุดอยางมีนัยสําคัญ คือ แผนใบตองกลวยน้ําวา
จากอําเภอแมแตง พบปริมาณจุลินทรียทั้งหมด 0.78 CFU/cm2 (Figure 1) ประเภทของจุลินทรียที่พบ คือ แบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรม 8.14% ไดแก Pseudomonas aeruginosa กลุมยีสตและรา 91.86% ไดแก Candida albican และ Aspergillus
brasiliensis คิดเปน 51.71% และ 48.29% ของปริมาณยีสตราทั้งหมด (Figure 2)
ผลการศึกษาการกระจายตัวของจุลินทรียบนแผนใบตองตานีสดพรอมใชจากแหลงผลิต 3 แหลง คือ อําเภอเมืองและ
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และแผนใบตองตานีที่ไดรับมาจากจังหวัดสุโขทัย พบวา แผนใบตองตานีจากจังหวัดสุโขทัยมี
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การกระจายตัวของจุลินทรียมากที่สุด จํานวน 26.19 CFU/cm2 รองลงมาคือ แผนใบตองตานีจากอําเภอแมแตง พบปริมาณ
จุลินทรีย 21.56 CFU/cm2 และแผนใบตองตานีที่พบการกระจายตัวของจุลินทรียนอยที่สุดอยางมีนัยสําคัญ คือ แผนใบตอง
จากอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบปริมาณจุลินทรีย 11.67 CFU/cm2 (Figure 1) ประเภทของจุลินทรียที่พบ คือ แบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรม 29.59% ไดแก Klebsiella oxytoca และ Pseudomonas aeruginosa คิดเปน 45.04% และ 54.96% ของ
ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม กลุมยีสตและรา 70.41% ไดแก Candida albican และ Aspergillus brasiliensis เปน
จํานวน 84.88% และ 15.12% ของปริมาณยีสตราทั้งหมด (Figure 2)
A.

B.

Figure 1 The microbial distribution on Kluay Namwa (A) and Tanee (B) fresh-cut banana leaves from various
plantations.
B.

A.

C.

Figure 2 Type of microorganism distributed on fresh-cut Klauay Namwa and Tanee banana leaves (A.); Coliform
bacteria (B.); Yeast and Mold (C.)

a

b

c

Figure 3 The microbial distribution on fresh-cut banana leaves. a) total microorganism (pink colonies); b)
coliform bacteria (purple and white colonies); c) yeast and mold (blue and black colonies)
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วิจารณผล
ใบตองสดที่ไดมาจากแหลงผลิตที่แตกตางกัน มีการปนเปอนของจุลินทรียแตกตางกัน คาดวา ปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
การปนเปอนจุลินทรียนั้น มาจากสภาวะแวดลอมของแหลงที่ปลูกตนกลวย ระยะทางระหวางสถานที่ขนสงและการจัดการใน
การขนสง ดังผลการทดลองที่พบวามีการกระจายตัวของจุลินทรียมากกวาในใบตองสดที่รับมาจากจังหวัดสุโขทัย อาจเนื่องจาก
ระยะทางในการขนสงไกลและอาจมีการขนถายสินคาหรือการจัดการที่แตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบกับใบตองสดที่รับมาจาก
สวนในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งผลที่ได สอดคลองกับงานวิจัยของ อษฎา และกิตติพงษ (2554) ที่พบวาผลิตภัณฑอาหารที่มาจาก
แหลงผลิตตางกัน มีปริมาณจุลินทรียที่แตกตางกัน และมีปริมาณเกินเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผล
ตอการปนเปอนของจุลินทรียบนใบตอง เชน การจัดการดานความสะอาดของผูเก็บเกี่ยวระหวางการตัดใบตอง เชน อาจวางไว
บนพื้นดินโดยตรง สุขอนามัยของผูจําหนาย สภาพแวดลอมในระหวางการวางจําหนาย และรูปแบบการจําหนาย ซึ่งแตกตาง
กันไปในแตละแหลง (Mootian et al., 2009) ดังผลการทดลองที่พบวา ใบตองสดตานีมีปริมาณจุลินทรียมากกวาใบตองสด
กลวยน้ําวา เนื่องจากใบตองตานีนั้นนิยมนํามาใชในงานตกแตงมากกวาใชบรรจุอาหาร จึงมีการจัดการดานความสะอาดนอย
กวาใบตองกลวยน้ําวา อยางไรก็ตาม หากตองการนําใบตองสดมาบรรจุเปนผลิตภัณฑสดตัดแตงพรอมใชนั้น สิ่งสําคัญคือ ควร
มีกรรมวิธีในการลดปริมาณจุลินทรียกอนนํามาบรรจุถุงเพื่อวางจําหนายซึ่งวิธีการในการลดปริมาณจุลินทรียที่นิยมใชใน
อุตสาหกรรมผักและผลไมนั้น คือการลางดวยสารฆาเชื้อ โดยจะกระทําหลังขั้นตอนการตัดแตง กอนทําการบรรจุถุงเพื่อ
จําหนาย เนื่องจากสามารถปองกันและลดโอกาสที่จุลินทรียจะเขาทําลายผลิตภัณฑทางบาดแผลที่เกิดจากการตัดแตง ซึ่ง
สงผลใหผลิตภัณฑมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น
สรุปผล
ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา แผนใบตองกลวยน้ําวาสดพรอมใชจากอําเภอสันกําแพง มีการกระจายตัวของจุลินทรียมาก
ที่สุด สวนแผนใบตองกลวยน้ําวาสดพรอมใชจากอําเภอแมแตง มีการกระจายตัวของจุลินทรียนอยที่สุด และแผนใบตองตานีสด
พรอมใชจากสวนในจังหวัดสุโขทัยมีการกระจายตัวของจุลินทรียมากที่สุด สวนแผนใบตองตานีสดพรอมใชจากสวนในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหมมีการกระจายตัวของจุลินทรียนอยที่สุด โดยจุลินทรียสวนใหญที่พบนั้นจัดอยูในกลุมยีสตและรา
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณหองปฏิบัติการสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่
เอื้อเฟอสถานที่และอุปกรณในการทําวิจัย โครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย)
สําหรับทุนสนับสนุนการศึกษาและการทําวิจัย และขอขอบคุณทุนเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่
สนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอผลงานครั้งนี้
เอกสารอางอิง
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