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ประสิทธิภาพการใช้สารโซเดียมคลอไรท์ที่มีฤทธิ์เป็นกรดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไมโครกรีน
Efficacy of Acidified Sodium Chlorite on Microbial Growth and Quality Change of Microgreen
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Abstract
This research was studied the effects of acidified sodium chlorite (ASC) in washing process to control
microbial and maintain quality of microgreen. Pea microgreen was used in this research. Pea microgreen were
dipped in distilled water (control) to compare with 100 ppm ASC dipping for 1 min. After treatment,
microgreen were rewashed by distilled water and centrifuged for removing the excessive water then packed
into plastic tray sealed with PP film and held at 10°C for 8 days. Inhibition of microbial growth including total
bacteria, coliform, yeast was found in pea microgreen treated with 100 ppm ASC.This treatment also induced
antioxidant capacity, total phenolic and maintained chlorophyll content when compared with the control
(non-treated pea microgreen) during storage for 8 days.
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ศึกษาการใช้สารละลายกรดโซเดียมคลอไรท์ (Acidified sodium chlorite, ASC) ในกระบวนการล้างเพื่อลด
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และรักษาคุณภาพของไมโครกรีน การทดลองนี้ใช้ต้นอ่อนถั่วลันเตาหรือโต้วเหมี่ยว โดย นาโต้วเหมี่ยวภายหลัง
การเก็บเกี่ยวจุ่มลงในน้ากลั่น (ชุดควบคุม) เปรียบเทียบกับการจุ่มในสารละลาย ASC ความเข้มข้น 100 ppm เป็นเวลา 1 นาที
หลังจากนั้นนามาล้างด้วยน้ากลั่นและสะเด็ดน้า บรรจุในกล่องพลาสติกปิดผนึกด้วยความร้อนด้วยฟิล์ม โพลีโพรไพลีน (PP) เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน พบว่า โต้วเหมี่ยวที่จุ่มด้วย ASC สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตปริมาณเชื้อ
แบคทีเรีย โคลิฟอร์ม ยีสต์ และสามารถกระตุ้นกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด รวมถึงชะลอการ
สูญเสียปริมาณคลอโรฟิลล์ได้ดีกว่าชุดควบคุมในระหว่างการเก็บรักษา 8 วัน
คาสาคัญ: ไมโครกรีน กรดโซเดียมคลอไรท์ การปนเปื้อนจุลินทรีย์ โต้วเหมี่ยว
คานา
ปัจจุบันกระแสของการรับประทานไมโครกรีน (Microgreens) ออแกนิคกาลังได้รับความนิยมในกลุ่มของคนรักสุขภาพ
มากขึ้น ไมโครกรี น หรือ ต้นอ่อนของพืช คือต้นอ่อนที่เพิ่งงอกออกจากเมล็ดและมีอายุ 7-14 วัน ซึ่ง มีรายงานว่าไมโครกรีนมี
องค์ประกอบของวิตามิน เกลือแร่ และสารแอนตี้ออกซิแดนต์ (antioxidants) มากกว่าผลผลิตปกติ (mature green) (Treadwell
และคณะ, 2010; Xiao และคณะ, 2012) ต้นอ่อนของพืชสามารถผลิตได้ตลอดปี ใช้ระยะเวลาสั้น ปลอดภัยจากสารเคมี โดยทั่วไป
ไมโครกรีนมีอายุการเก็บรักษาสั้น การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ที่อาจเกิดจากวัสดุปลูกและน้ามี่ใช้ในระหว่างการเพาะ ซึ่งอาจ
ส่งผลถึงความสะอาดของไมโครกรีนที่ปลูกได้ ทั้งนี้การจัดการภายหลังการเก็บเกี่ยวได้แก่ การล้างทาความสะอาดก่อนนาไปบรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมีส่วนสาคัญที่ทาให้ลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนและรักษาคุณภาพ ความสด สารสาคัญต่างๆ ในไมโครก
รีนได้ ในการผลิตโดยทั่วไปผู้ประกอบการล้างทาความสะอาดไมโครกรีนด้วยสารฆ่าเชื้อที่มีคลอรีน กรด เบส หรือเกลือเป็น
องค์ประกอบ แต่สามารถลดปริมาณเชื้อได้เพียง 0.5–1.5 log CFU/g ซึ่งยังไม่สามารถลดปริมาณเชื้อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขได้ (ไม่เกิน 10 CFU/g) เช่นเดียวกับการใช้สารประกอบเกลือ กรด และคลอรีนบางชนิด เช่น โซเดียมคลอไรด์
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(NaCl) คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) และ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaClO) สามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นลงได้ (Singh และ
คณะ, 2003; Sayyari และคณะ, 2009; Anbalagan และคณะ, 2014) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงใช้สารละลายกรดโซเดียมคลอไรท์ เพื่อ
ศึกษาการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้น และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและสารสาคัญของไมโครกรีนพร้อมบริโภค
อุปกรณ์และวิธีการ
เตรียมการเพาะปลูกไมโครกรีน ด้วยการนาเมล็ด ถั่วลันเตามาแช่ด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 200 ppm
เป็นระยะเวลา 30 นาที จากนั้นนามาแช่ด้วยน้าเปล่าที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 ชั่วโมง นาเมล็ดมาบ่ม โดยใช้ผ้าห่อเมล็ดเป็นเวลา
12 ชั่วโมง แล้วจึงนาไปปลูกในขุยมะพร้าว ในตะกร้าสูง 1 นิ้ว จากนั้นโรยเมล็ด ถั่วลันเตาตะกร้าละ 80 กรัม ทาการรดน้าวันละ 1
ครั้ง เมื่อ ไมโครกรีนมีอายุประมาณ 7-14 วัน หรือใบเลี้ยงสมบูรณ์และคลี่ออกเต็มที่ จึงเก็บเกี่ยวไมโครกรีนแล้วนาไปล้างทาความ
สะอาด จุ่มในสาร acidified sodium chlorite (ASC) ความเข้มข้น 0 (ชุดควบคุม) 100 ppm เป็นเวลา 1 นาที แล้วนาไปล้างน้า
กลั่น 2 ครั้ง จากนั้นนา ไมโครกรีนไปปั่นให้สะเด็ดน้า แล้วบรรจุลงในกล่องพลาสติก semi rigid packaging กล่องละ 100 กรัม
จานวน 4 ซ้า เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ทาการตรวจบันทึกผลการทดลองทุก 2 วัน นาน 8 วัน วางแผนการทดลอง
แบบ Completely Randomized Design (CRD) และวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ Duncan’s Multiple Range (DMRT)
ผลการทดลอง
Figure 1 แสดงปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด โคลิฟอร์ม และยีสต์ของไมโครกรีนถั่วลันเตาชื้อแบคทีเรียทั้งหมดของโต้ว
เหมี่ยวที่ จุ่มสาร ASC มีปริมาณลดต่ากว่าโต้วเหมี่ยวชุดควบคุม (ที่ไม่ได้จุ่มสาร) โดยโต้วเหมี่ยวหลังการเก็บเกี่ยวมีปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียทั้งหมด 1.85 log10 CFU/g เมื่อผ่านการจุ่ม ASC ปริมาณเชื้อแบคทีเรียลดลงเหลือ 1.49 log10 CFU/g และพบว่าโต้ว
เหมี่ยวที่จุ่มสาร ASC มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดต่ากว่าโต้วเหมี่ยวชุดควบคุม ในระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา 8 วัน ปริมาณ
เชื้อโคลิฟอร์มของโต้วเหมี่ยวหลังเก็บเกี่ยว มีปริมาณเชื้อโคลิฟอร์ม 2.67 log10 CFU/g เมื่อผ่านการจุ่ม ASC ปริมาณเชื้อโคลิฟอร์ม
ลดลงเหลือ 1.34 log10 CFU/g และพบว่าโต้วเหมี่ยวที่จุ่มสาร ASC มีปริมาณเชื้อโคลิฟอร์มต่ากว่าโต้วเหมี่ยวชุดควบคุม ใน
ระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา 8 วัน นอกจากนั้นยังพบว่าโต้วเหมี่ยวหลังเก็บเกี่ยวไม่พบเชื้อยีสต์แต่พบเชื้อยีสต์ในวันที่ 2 ของการ
เก็บรักษา โดยโต้วเหมี่ยวชุดควบคุมพบปริมาณยีสต์สูงกว่าโต้วเหมี่ยวที่ผ่านการจุ่ม ASC ในระหว่างการเก็บรักษา
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของโต้วเหมี่ยวภายหลังการเก็บเกี่ยวในวันแรกอยู่ในช่วง 1.23 – 1.38 µmole Trolox
equivalent/ g FW หลังจากนั้นพบว่าโต้วเหมี่ยวที่จุ่มสาร ASC มีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าโต้วเหมี่ยวที่ไม่ผ่านการจุ่ม
สาร ASC ในระหว่างการเก็บรักษา โดยในวันที่ 4 ของการเก็บรักษา พบว่าโต้วเหมี่ยวที่จุ่ม ASC มีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
1.26 และ 1.38 µmole Trolox equivalent/ g FW ในขณะที่โต้วเหมี่ยวชุดควบคุมมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ 1.04 และ
1.03 µmole Trolox equivalent/ g FW ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณสารประกอบฟีนอลิก โดยโต้วเหมี่ยวที่ผ่านการจุ่ม ASC มี
ปริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก สู งกว่ า โต้ว เหมี่ย วชุ ดควบคุม ในระหว่ า งการเก็ บ รั กษา นอกจากนั้ น โต้ว เหมี่ย ว ที่ ผ่า นการจุ่ ม ใน
สารละลาย ASC มีปริมาณคลอโรฟิลด์มากกว่าโต้วเหมี่ยวชุดควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.01) (Figure 2)
วิจารณ์ผลการทดลอง
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัญหาสาคัญของไมโครกรีน โดยการปนเปื้อนจุลินทรีย์จะส่งผลให้ผู้บิ
โภคได้รับอันตราย และทาให้ไมโครกรียนเสื่อมสภาพเร็วขึ้น (Carlin และคณะ, 1990) ปัจจุบันมีการนาสารละลายโซเดียมคลอไรต์
หรือ ASC ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นกรด มาใช้ในการล้างผัก เพื่อลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ มีรายงานว่าการแอปเปิ้ลสไลด์ที่
แช่ลงในสารละลาย ASC ความเข้มข้น 1g/L สามารถรักษาลักษณะปรากฎ และชะลอการเกิดสีน้าตาลได้ดีกว่าชุดควบคุม เมื่อเก็บ
รักษาไปแล้ว 24 ชั่วโมง (Lu และคณะ, 2007) ในขณะเดียวกัน Ruiz-Cruz และคณะ, (2006) รายงานว่าการใช้สารละลาย ASC ที่
ความเข้มข้นสูงเกินไป เช่น 500 mg/L อาจทาให้ลักษณะปรากฎของแครอทหั่นฝอยไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เนื่องจากเนื้อเยื่อ
ของแครอทถูกทาลายด้วยกรด ASC แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณสมบัติของสารละลาย ASC เป็นกรด ดังนั้นจึงสามารถเข้าทาลายเซลล์
ของจุลินทรีย์ได้ โดยสารละลาย ASC เป็นสารออกซิไดส์ที่รุนแรงและมีความเสถียรมากจะแตกตัวได้เป็นกรดคลอรั สจึงทาให้เซลล์
ของจุลินทรีย์เสียหาย (Inatsu และคณะ, 2005) Sun และคณะ, (2012) รายงานว่าการใช้ ASC ความเข้มข้น 500 ml/L ล้างมัน
ฝรั่ง มันเทศ แครอท หัวไชเท้า แตงกวา บวบและพริกหยวกตัดแต่งพร้อมบริโภค สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโคลิฟอร์มได้
ดีกว่าชุดควบคุม และ ณัฐชัย และคณะ, (2561) รายงานว่า การล้างมะม่วงดิบเส้นตัดแต่งด้วยสารละลาย ASC ความเข้มข้น 50
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และ 100 ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนได้ดีกว่าชุดการทดลองอื่น ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกันกับการ
ทดลองนี้
โต้วเหมี่ยวที่ จุ่มในสารละลาย ASC มีแนวโน้มในการกระตุ้นปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดได้ดีกว่าชุดควบคุมใน
ระหว่างการเก็บรักษา ทั้งนี้ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
ของผักในระหว่างการเก็บรักษา ได้แก่ สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด กรดแอสคอร์บิกเป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิคจะพบว่าเป็นไปในทางเดียวกัน เนื่องจากสารประกอบฟีนอ
ลิคเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหลักในการต้านกระบวนการออกซิเดชันในพืช อย่างไรก็ตามความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ จะ
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรักษาไมโครกรีนด้วยด้วย (Barros และคณะ, 2007) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Ruiz-Cruz และคณะ, (2007) รายงานว่าการใช้สารละลาย ASC ที่ความเข้มข้น 100 250 และ 500 ppm สามารถกระตุ้นปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดได้ดีกว่าชุดควบคุม ในขณะที่ ธัญญรัตน์ และคณะ (2559) รายงานว่าการจุ่มผักสลัดคอสตัดแต่ง ใน
สารละลาย ASC ความเข้มข้น 200 mg/L สามารถกระตุ้นกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ วิธี FRAP และ DPPH ได้ดีกว่าชุดการ
ทดลองอื่น
สรุปผลการทดลอง
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่มีฤทธิ์เป็นกรดความเข้มข้น 100 ppm สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
ทั้งหมด โคลิฟอร์ม ยีสต์ และสามารถกระตุ้นกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด รวมถึงชะลอการ
สูญเสียปริมาณคลอโรฟิลล์ได้ดีกว่าชุดควบคุมในระหว่างการเก็บรักษา 8 วัน
คาขอบคุณ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และขอขอบพระคุณศูนย์
นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ The United Graduate School of
Agricultural Science (UGSAS), Gifu University, Japan ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการทาวิจัยครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
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Figure 1 Total microbial, coliform and yeast of pea microgreen treated with 100 ppm ASC and non-treated
microgreen (control) then packed into plastic tray wrapped with PP film storage at 10 oC for 8 days
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Figure 2 Antioxidant capacity, total phenolic content and total chlorophyll of pea microgreen treated with
100 ppm ASC and non-treated microgreen (control) then packed into plastic tray wrapped with PP film storage
at 10 oC for 8 days

