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(3) 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่   หน้า 
    
1 หลักการผลิตแก๊สโอโซนโดยวิธี corona discharge  9 
2 การแช่เมล็ดพันธุ์ 1 คืน  12 
3 เมล็ดพันธุ์ และการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน วันที่ 1-7  12 
4 การตัดต้นอ่อนทานตะวัน  13 
5 
6 
7 
8 

การวัดค่าความสูงของต้นอ่อนทานตะวัน 
ความสูงของต้นอ่อนทานตะวัน 
ผังการทดลองการควบคุมการเกิดเชื้อจุลินทรีย์ในต้นอ่อนทานตะวัน 
เขย่าน้ ากลั่นและต้นอ่อนทานตะวัน 200 ครั้ง 

 13 
14 
15 
16 

9 ท าการเจือจาง Serial dilution  16 
10 การหยดตัวอย่างเชื้อลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA)  

(A) และการเกลี่ยตัวอย่างเชื้อลงบนอาหาร (B) 
 17 

11 การน าพลาสติกแรปมาพันรอบๆจานอาหารเลี้ยงเชื้อ  17 
12 ผังการทดลองเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง  19 
13 
14 

ผังการทดลองเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส 
เครื่องผลิตโอโซน (Ozone generator) (A) และการเตรียมน้ าโอโซน (B) 

 21 
22 

15 การบรรจุต้นอ่อนทานตะวันในถุงพลาสติกพับข้างชนิดใสก่อนน าไปเก็บรักษา  23 
16 การเก็บรักษาต้อนอ่อนทานตะวันที่อุณหภูมิห้อง (A) การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 

8±1 (B)  
 23 

17 การสูญเสียน้ าหนัก โดยใช้เครื่องชั่งอย่างละเอียดทศนิยม 2 ต าแหน่ง  23 
18 เครื่องวิเคราะห์สี (A) และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อน

ทานตะวัน (B) 
 24 

29 เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (A) และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสของ
ต้นอ่อนทานตะวัน (B) 

 24 

20 การเปลี่ยนแปลงของการเกิดสีน้ าตาล (Browning)  24 
21 การนับจ านวนโคโลนีเชื้อจุลินทรีย์กรรมวิธีต่างๆ ที่ระดับความเจือจาง 10-1 เท่า 

(A) แล 10-2 เท่า (B) 
 27 

    



(4) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
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จ านวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ได้จากการ Spread plate 
ด้วยน้ าล้างต้นอ่อนทานตะวัน 4 กรรมวิธี กรรมวิธีที่ 1 การล้างด้วยน้ าประปา 
(A) กรรมวิธีที่ 2 การล้างด้วย (B) น้ าประปาและน้ าเย็น กรรมวิธีที่ 3 การล้าง
ด้วยน้ าโอโซน (C) กรรมวิธีที่ 4 การล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น (D) ที่ระดับความเจือ
จาง และ 10-2 เท่า ชั่วโมงท่ี 30 
การสูญเสียน้ าหนักเมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 วัน  
การเปลี่ยนแปลงค่า L* ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา 3 วัน  
การเปลี่ยนแปลงค่า a* ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา 3 วัน  
การเปลี่ยนแปลงค่า b* ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา 3 วัน  
การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา 3 วัน  
การเกิดสีน้ าตาล (เปอร์เซ็นต์) ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 วัน  
การสูญเสียน้ าหนักเมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 
วัน 
การเปลี่ยนแปลงค่า L* ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน 
การเปลี่ยนแปลงค่า a* ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน 
การเปลี่ยนแปลงค่า b* ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน 
การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน 
การเกิดสีน้ าตาล (เปอร์เซ็นต์) ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน 
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(5) 
 

สารบัญตารางภาคผนวก 
 

ตารางภาคผนวกที่  หน้า 
    
1 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (ค่าความกรอบ) ของต้นอ่อนทานตะวันกรรมวิธีต่างๆ

เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 4 
 45 

2 
 
3 

การนับจ านวนโคโลนีเชื้อจุลินทรีย์ (CFU/ml) กรรมวิธีต่างๆ ที่ระดับความ
เจือจาง 10-1 
การนับจ านวนโคโลนีเชื้อจุลินทรีย์ (CFU/ml) กรรมวิธีต่างๆ ที่ระดับความ
เจือจาง 10-2 

 49 
 

49 

4 
 
5 

การสูญเสียน้ าหนักของต้นอ่อนทานตะวันกรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 
การสูญเสียน้ าหนักของต้นอ่อนทานตะวันกรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 วัน 
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50 

6 
 
7 

การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน ค่า L* กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 
การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน ค่า L* กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 วัน 
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51 

8 
 
9 

การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน ค่า a* กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 
การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน ค่า a* กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 วัน 
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10 
 

11 

การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน ค่า b* กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 
การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน ค่า b* กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 วัน 
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12 
 

13 
 
 

การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (ค่าความกรอบ) กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 
การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (ค่าความกรอบ) กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 วัน 
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(6) 
 

 
 

14 
 

15 
 
 

สารบัญตารางภาคผนวก (ต่อ) 
 
การเกิดสีน้ าตาล (เปอร์เซ็นต์) กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 3 วัน 
การเกิดสีน้ าตาล (เปอร์เซ็นต์) กรรมวิธีต่างๆเม่ือเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 วัน 
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(7) 
 

สารบัญภาพภาคผนวก 
 

ภาพภาคผนวกที่  หน้า 
    
1 การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การเตรียมดิน 1) ใส่ขุยมะพร้าวรองก้นตะกร้า 

(A) 2) ใส่ดิน 1-1.5 นิ้ว (B) การล้างเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน (C) การโรยเมล็ด
พันธุ์ทานตะวัน (D) การปิดด้วยหนังสือพิมพ์ เพ่ือกันแสงและลม (E) การทับ
ด้วยตะกร้าขนาดเท่ากัน ในเช้าวันที่ 5 เพื่อให้ต้นสูงเท่าๆกัน (F) 

 57 

2 
 
 

การล้างต้นอ่อนทานตะวันแบ่งเป็น 4 กรรมวิธี ดังนี้ 1) การล้างด้วย
น้ าประปา (A) 2) การล้างด้วยน้ าประปา+น้ าเย็น (B) 3) การล้างด้วยน้ า
โอโซน (C) 4) การล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น (D) การเตรียมน้ าเย็น โดยการแช่
น้ าแข็ง (E) รอให้ต้นอ่อนทานตะวันสะเด็ดน้ าประมาณ 5-10 นาที (F) 

 58 

3 
 

วัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมอาหารเลี้ยง PDA ได้แก่ มันฝรั่ง (A) น้ าตาลกลูโคส 
(B) และผงวุ้น (C) การต้มมันฝรั่ง (D) การเตรียมขวด Duran ที่มีอาหารเลี้ยง
เชื้อ (E) และจานเพาะเชื้อใส่ถุงร้อน (F) เพ่ือน าไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งฆ่า
เชื้อ (G) 
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เรื่อง   ผลของการล้างด้วยน้้าโอโซนและน้้าเย็นต่อการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ 
   และคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวัน 
ผู้วิจัย   นางสาวฐิฒารีย์  ชุติพงษ์วิเวท 
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ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครสวรรค์ 
ปีท่ีพิมพ ์  2559 

 
ประสิทธิภาพการควบคุมการเกิดเชื้อจุลินทรีย์และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้น

อ่อนทานตะวันหลังการล้างด้วยน้้าโอโซนและน้้าเย็นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 8±1 
องศาเซลเซียส โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized 
Design, CRD) ซึ่งประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 การล้างด้วยน้้าประปา กรรมวิธีที่ 2 
การล้างด้วยน้้าประปาและน้้าเย็น กรรมวิธีที่ 3 การล้างด้วยน้้าโอโซน (ความเข้มข้น 1,000 ppm) 
และกรรมวิธีที่ 4 การล้างด้วยน้้าโอโซนเย็น (ความเข้มข้น 1,000 ppm) พบว่า การล้างต้นอ่อน
ทานตะวันด้วยน้้าโอโซนและน้้าโอโซนเย็น สามารถลดจ้านวนจุลินทรีย์ สามารถลดการสูญเสียน้้าหนัก 
และสามารถลดการเกิดสีน้้าตาลได้มากที่สุด ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ล้างต้นอ่อนทานตะวันด้วยน้้าประปา และการล้างด้วยน้้าประปาร่วมกับน้้าเย็น โดยไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าสี L* a* b* ที่ใบ และค่าเนื้อสัมผัส ตลอดอายุการเก็บรักษาทั้งอุณหภูมิห้องและ
อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส 
 



บทที่ 1 
บทน า 

 
 ต้นอ่อนทานตะวัน (sunflower sprout) เป็นเมล็ดงอกตัวใหม่ซึ่งไม่ใช่ธัญพืช เป็นผลผลิตผัก
ในกลุ่มไมโครกรีน (microgreens) เก็บเกี่ยวเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตในระยะต้นกล้า ก าลังได้รับความ
นิยมในกลุ่มผู้ดูแลสุขภาพ เนื่องจากมนีักวิจัยหลายท่านรายงานว่ามีองค์ประกอบของวิตามิน เกลือแร่ 
และสารแอนติออกซิแดนต์ (antioxidants) มากกว่าผลผลิตปกติ (mature green) สารอาหารเหล่านี้
เกิดขึ้นภายในกระบวนการงอกของต้นกล้า โดยเปลี่ยนสารอาหารที่สะสมในเมล็ด ไปเป็นรูปที่ใช้
ประโยชน์ (ไพฑูรย์, 2558; สุพรรณี, 2555; Treadwell et al., 2010; Xiao et al., 2012) ใน
ทานตะวัน 100 กรัม จะให้พลังงานแก่ร่างกาย 500 กิโลแคลอรี โปรตีน 23 กรัม ไขมัน 50 กรัม 
แคลเซียม 14.3 กรัม คาร์โบไฮเดรต 19 กรัม สังกะสี 5 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 690 มิลลิกรัม ไขมันที่
อยู่ในเมล็ดทานตะวันจะเป็นไขมันที่ไม่อ่ิมตัว ประกอบด้วยวิตามินเอ วิตามินบี วิตามินบี 1 วิตามินอี 
และไนอะซิน (องอาจ, 2553) ในการเลือกรับประทานผักให้ปลอดภัย ซึ่งธรรมชาติของผักมักมีการ
ปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ซึ่งจะสามารถก่ออันตรายต่อสุขภาพ ก่อนน าไปรับประทานหรือปรุง
ประกอบอาหาร จึงต้องล้างผักให้สะอาดเสียก่อน โดยมีวิธีการล้างผักอยู่หลายวิธี เพ่ือลดปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับผักให้ลดน้อยลง (ปรีชา และคณะ, 2553; อัมพิกา, 2556) ซึ่งวิธีที่
น่าสนใจในขณะนี้ คือ วิธีการล้างโดยไม่ใช้สารเคมี Clean Technology ได้แก่ โอโซน 
 โอโซนมีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดซ์สารชีวโมเลกุลอ่ืนได้ดี และยังช่วยท าลายหรือยับยั้งการ
เจริญของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ได้อย่างดี เพราะโปรตีนที่ห่อหุ้มและหล่อเลี้ยงเชื้อจุลิ นทรีย์ เช่น 
แบคทีเรีย ไวรัส หรือสปอร์เชื้อราถูกท าลายไป จึงท าให้เชื้อจุลินทรีย์นั้นไม่สามารถเจริญต่อไปได้ 
(Beuchat et al., 1999) ในปัจจุบันนี้ได้มีการน าก๊าซโอโซนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ
ด้านด้วยกัน เช่น น ามาใช้ในด้านการแพทย์ ใช้ฆ่าเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรม น ามาใช้ในด้าน
สิ่งแวดล้อม (Aluman, 1995) และมีการน าไปใช้ในการส่งออกผักผลไม้ ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยสูง 
โดยคุณภาพของอาหารนั้นยังคงอยู่ จากคุณสมบัติที่ดีของโอโซนที่ใช้ในการลดเชื้อจุลินทรีย์หรือก าจัด
สารต่างๆ ได้ดีแล้วจึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดเชื้อจุลินทรีย์ใน
การเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวัน  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าโอโซนมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยงานวิจัยนี้เป็น
การศึกษาประสิทธิภาพการควบคุมการเกิดเชื้อในต้นอ่อนทานตะวันหลังการล้างด้วยน้ าโอโซนและน้ า
เย็น และเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันที่ล้างด้วยน้ าโอโซน
และน้ าเย็นที่เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส 
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วัตถุประสงค์ 
 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการควบคุมการเกิดเชื้อจุลินทรีย์ในต้นอ่อนทานตะวันหลังการล้าง
ด้วยน้ าโอโซนและน้ าเย็น 
 2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันที่ล้างด้วยน้ าโอโซน
และน้ าเย็นที่เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ทราบประสิทธิภาพการควบคุมการเกิดเชื้อจุลินทรีย์ในต้นอ่อนทานตะวันหลังการล้างด้วย
น้ าโอโซนและน้ าเย็น 
 2. ทราบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันหลังการล้างด้วยน้ าโอโซน
และน้ าเย็นที่เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่างกัน 
 
ขอบเขตการทดลอง  
 

ผลของการล้างด้วยน้ าโอโซนและน้ าเย็นต่อการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์และคุณภาพการเก็บ
รักษาต้นอ่อนทานตะวัน แบ่งเป็น 2 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 ได้ท าการศึกษาการเกิดของเชื้อ
จากต้นอ่อนทานตะวันหลังการล้างด้วยน้ าโอโซนและน้ าเย็นทันที พิจารณาจากการตรวจนับ
เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหารด้วยวิธี spread plate โดยการนับจ านวนโคโลนีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต 
(Total colony count) วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) จ านวน 4 กรรมวิธีการ
ทดลอง (Treatment) จ านวน 3 ซ้ า (Replication) จ านวน 4 ถุงๆ ละ 20 กรัม และการทดลองที่ 2 
ได้ท าศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวัน วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
อย่างสมบูรณ์ (CRD) จ านวน 4 กรรมวิธีการทดลอง (Treatment) จ านวน 3 ซ้ า (Replication) เก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง เก็บข้อมูลทุกๆ 1 วัน เป็นเวลา 3 วัน และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศา
เซลเซียส เก็บข้อมูลทุกๆ 2 วัน เป็นเวลา 8 วัน จ านวน 108 ถุงๆ ละ 100 กรัม  
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สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
 

ห้องปฏิบัติสรีรวิทยาพืชและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร และห้องปฏิบัติการโรคพืช ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษา
ย่านมัทรี)  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ระยะเวลาท าการวิจัย  
 
 วันที่ 28 มิถุนายน – 10 กันยายน 2559 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 75 วัน 



4 
 

บทที่ 2 
ตรวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ทานตะวัน (วิกิพีเดีย, 2558) 
 

ชื่อสามัญ : Common sunflower, Sunflower, Sunchoke 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helianthus annuus  
 

การจ าแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ (วิกิพีเดีย, 2558) 
 

อาณาจักร: Plantae 
หมวด:  Magnoliophyta 
ชั้น:  Magnoliopsida 
อันดับ:  Asterales 
วงศ์:  Asteraceae 
เผ่า:  Heliantheae 
สกุล:  Helianthus 
สปีชีส์:  H. annuus 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (จินตนา และวิริยะ, 2552) 
 

1. ต้น เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่อายุเพียง 1 ปี ลักษณะของลําต้นเป็นแกนแข็ง ตั้งตรง มีขนขึ้น 
ลําต้นมีความสูงประมาณ 3-3.5 เมตร 

2. ใบ ใบมีลักษณะเป็นรูปกลมรี โคนใบโค้งเว้าเป็นรูปหัวใจ ส่วนปลายใบแหลม ริมขอบใบ
หยักย่อยเป็นแบบฟันปลา บริเวณหลังและใต้ท้องใบ มีขนสากขึ้นประปราย ใบมีขนาดยาวประมาณ 
4-12 นิ้ว กว้างประมาณ 3.5-10 นิ้ว ก้านใบยาว 

3. ดอก ดอกออกเป็นช่อ หรือเป็นกระจุก ขนาดใหญ่จะออกบริเวณยอด หรือรอบ ๆ ลําต้น 
ลักษณะของดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ตรงกลางดอกเป็นเกสรตัวเมีย 1 อัน และเกสรตัวผู้ 5 อัน กลีบ
ดอกวงในมีสีเหลือง ส่วนกลีบดอกวงนอกมีสีเหลืองอ่อน หรือเหลืองทอง มีขนาดยาวประมาณ 1-4 นิ้ว 
ฐานดอกมีสีเขียวเชื่อมติดกัน 
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4. ผล มีลักษณะเป็นรูปกลมรี มีสีขาว สีเทา หรือสีดํา ขนาดยาวประมาณ 6-17 มิลลิเมตร 
ภายใน ผลมีเมล็ด เพียง 1 เมล็ดเป็นสีเหลืองอ่อน  
 
ต้นอ่อนทานตะวัน 
 
 ต้นอ่อนทานตะวัน (Sunflower Sprout) เป็นเมล็ดงอกตัวใหม่ที่ไม่ใช่ธัญพืช ยังไม่เป็นที่
แพร่หลายนัก เมล็ดทานตะวันงอกมีโปรตีนสูงกว่าถั่วเหลือง มีวิตามินเอ และวิตามินอีสูง บํารุงสายตา 
ผิวพรรณและชะลอความชรา มีวิตามิน บี 1 บี 6 โอเมก้า 3 6 9 ซึ่งช่วยบํารุงเซลล์สมอง ป้องกันโรค
สมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) และธาตุเหล็กสูง นอกจากนี้ ในเมล็ดทานตะวัน 100 กรัม จะให้พลังงานแก่
ร่างกาย 500 กิโลแคลอรี โปรตีน 23 กรัม ไขมัน 50 กรัม แคลเซียม 14.3 กรัม คาร์โบไฮเดรต 19 
กรัม สังกะสี 5 มิลลิกรัม โพรแทสเซียม 690 มิลลิกรัม ไขมันที่อยู่ในเมล็ดทานตะวันจะเป็นไขมันที่ไม่
อ่ิมตัว ประกอบด้วยวิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี วิตามินอี และไนอะซิน  ต้นอ่อนทานตะวันหรือ
เมล็ดทานตะวันงอก ใช้เป็นอาหารสุขภาพ มีกลิ่นหอมคล้ายใบบัวบก รสหวานกรอบ รับประทานได้
ทั้งสด เช่น จิ้มน้ําพริก เป็นผักสลัด หรือปรุงเป็นอาหาร เช่น ผัดน้ํามันหอย แกงจืด แกงส้ม ใส่ใน
ก๋วยเตี๋ยวแทนถ่ัวงอก แล้วแต่คิดถึงเมนูไหน หรือนํามาปั่นเป็นน้ําผักดื่ม ก็จะได้น้ําผักสีเขียวเข้ม กลิ่น
หอม แต่ควรดื่มก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง ตอนท้องยังว่างอยู่ จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก เพราะมี
วิตามินและเอ็นไซม์สูง (องอาจ, 2554) 
 
สารอาหารส าคัญในต้นอ่อนทานตะวัน (Sukkaphap, 2016) 
 
 1. ไขมัน  ในต้นอ่อนทานตะวันมีไขมันอ่ิมตัว ไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อน และไขมันไม่อ่ิมตัว
เชิงเดี่ยว ซึ่งไขมันที่อยู่ในต้นอ่อนทานตะวันนี้ ล้วนแต่เป็นไขมันชนิดดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 2. คาร์โบไฮเดรต ไฟเบอร์ โปรตีน ในส่วนของโปรตีนนั้น เมื่อเทียบกับโปรตีนในถั่ว ต้นอ่อน
ทานตะวันจะมีโปรตีนสูงกว่า 
 3. ต้นอ่อนทานตะวันมีแคลเซียมและธาตุเหล็กสูง 
 4. ต้นอ่อนทานตะวันอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินอี วิตามินบี  1 
วิตามินบี 6 และยังมีโอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และโอเมก้า 9 อีกด้วย 
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ประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวัน (Sukkaphap, 2016) 
 
 1. ต้นอ่อนทานตะวันช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ป้องกันโรคไขมันในเส้นเลือด 

2. ป้องกันโรคหลายชนิด เช่น มะเร็ง เบาหวาน อัลไซเมอร์ เนื่องจากในต้นอ่อนทานตะวันมี
สาร Gamma aminobotyric acid (GABA) 

3. ช่วยควบคุมน้ําหนัก และดูแลผิวพรรณ เนื่องจากต้นอ่อนทานตะวันมีวิตามินบี 1 วิตามินบี
6 โอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และ โอเมก้า 9 

4. ช่วยบํารุงเซลล์สมอง ป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ด้วยธาตุเหล็ก 
5. บํารุงสายตา รวมถึงชะลอความแก่ 
6. ช่วยป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  
7. ช่วยบํารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง เนื่องจากต้นอ่อนทานตะวันมีแคลเซียมสูง 
8. ประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวันต่อสตรีมีครรภ์ ต้นอ่อนทานตะวันมีสารอาหารโฟเลทสูง 

หากสตรีมีครรภ์ได้รับประทานจะมีผลดีต่อสุขภาพทั้งของตนเองและทารกในครรภ์ 
 

วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะกล้าต้นอ่อนทานตะวัน (สุรศักดิ์, 2557) 
 
 1. ตะกร้าพลาสติกโปร่ง (ความสูงประมาณ 4-5 นิ้ว) หรือภาชนะอ่ืนขนาดใกล้เคียง (ควรมีฝา
ปิด เพ่ือป้องกัน นก หนู แมลงรบกวน) 

2. ใยมะพร้าว หรือตะแกรงไนล่อนรูเล็ก (ป้องกันดินไหลออกนอกตะกร้าเพาะ ในเวลารดน้ํา) 
3. ดินเพาะ เช่น ดินขุยไผ่ เป็นต้น 

 4. เมล็ดพันธุ์ที่ใช้เพาะ  
 
วิธีเพาะต้นอ่อนทานตะวัน (สุรศักดิ,์ 2557) 
 

1. แช่เมล็ดพันธุ์ในภาชนะ ก่อนปลูก 1 คืน  
2. ใช้ใยมะพร้าว หรือตะแกรงไนล่อนรองก้นตะกร้าพลาสติก 
3. ใส่ดินเพาะลงไป สูงประมาณ 1 นิ้วครึ่ง 
4. นําเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ําไว้ 1 คืน มาโปรยลงไปในตะกร้าเพาะ ให้สม่ําเสมอ  
5. นําดินเพาะโรยกลบหน้าเมล็ดพันธุ์ สูงประมาณ ครึ่งนิ้วนําไปวางไว้ในที่ร่มรําไร ต่อเมื่อ

งอกสูงพอสมควร จึงควรให้ได้รับแสงแดดอ่อนๆ 
6. รดน้ําให้ชุ่ม เช้า-เย็น (ควรใช้บัวรดน้ํา) 
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7. ประมาณ 4-5 วัน หลังจากปลูก เมื่อมีใบประมาณ 2 ใบ สูงประมาณ 3-4 นิ้ว แล้วจึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต  
 
ข้อดีในการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน 
 

1. ใช้พื้นที่น้อย สําหรับการเพาะ 
2. ใช้เวลาในการเพาะสั้น 
3. มีโรคและแมลงน้อย 
4. ให้คุณค่าทางอาหารสูงมาก 
5. ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากไม่ใช้ปุ๋ยหรือสารเคม ี
6. เป็นที่ต้องการของตลาดสูงขึ้น และราคาดี 

 
วิธีการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวัน 
 

1. แบบไม่ล้างน้ํา 
ก่อนตัด 4 ชั่วโมง ให้รดน้ําล้างทําความสะอาด  แล้วจึงตัด คัดต้น และแกะเปลือก

ออก แล้วบรรจุถุงเข้าตู้เย็นทันที การเก็บรักษาแบบไม่ล้างน้ํา มีข้อดีคือ ต้นไม่เกิดการเน่าเสียง่าย 
2. แบบล้างน้ํา 

รดน้ําก่อนตัดประมาณ 3-4 ชั่วโมง  ล้างน้ําให้สะอาด รอให้สะเด็ดน้ํา แล้วบรรจุใส่
ถุง รีบเก็บเข้าตู้เย็น ภายใน15 นาที  ต้นห้ามติดโรค ต้นแข็งแรง อวบใหญ่ จะเก็บได้นาน 
 สําหรับการเก็บรักษา ถ้าเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องจะสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 1 วัน และ
เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นจะสามารถเก็บได้นานประมาณ 7 วัน (องอาจ, 2553) 
 

ในการเลือกรับประทานผักและผลไม้เพ่ือสุขภาพ ซึ่งธรรมชาติของผักและผลไม้สดมักมีการ
ปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งจะสามารถก่ออันตรายต่อสุขภาพ ปัจจุบันมีวิธีการล้างผักเพ่ือลดการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์หลายแบบ ได้แก่ 

1. ล้างด้วยน้ําไหลเพ่ือขจัดคราบของดิน สิ่งสกปรก แบคทีเรีย และเชื้อต่างๆ ตลอดจน
สารพิษบางส่วน (อังคณา, 2558) 
 2. ล้างผักโดยใช้น้ําส้มสายชู 1 ส่วนต่อน้ําสะอาด 4 ส่วน เพราะ น้ําส้มสายชูมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียอีโคไลและซาลโมเนลลา (กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลลําปาง, 2559) 
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 3. แช่ผักในน้ําผงปูนคลอรีน อัตราส่วนผงปูนคลอรีนครึ่งช้อนชาต่อน้ํา 20 ลิตร นาน 5 – 10 
นาที แล้วล้างออกอีกครั้งด้วยน้ําสะอาด วิธีนี้สามารถฆ่าเชื้อโรคและพยาธิได้ (อัมพิกา, 2556) 
 4. ล้างผักโดยใช้น้ํามะนาวที่ความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต ์เพราะ น้ํามะนาว มีประสิทธิภาพใน
การลดปริมาณสามารถลดปริมาณเชื้อ E. coli และเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (ณัฐพงศ์, 2558) 
 5. ใช้น้ําใบบัวบกนํามาล้างผัก สามารถลดเชื้อที่ปนเปื้อนได้ดีกว่าน้ําสะอาดถึง 1.5 เท่า 
เนื่องจากในบวับกมีสารกลุ่มไตรเทอปินอยด์ ไกลโคไซด์ (Triterphnoid glycosides) มีฤทธิ์ในการฆ่า
เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ดี (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 
 6. การล้างผักผลไม้โดยใช้น้ํายาล้างจานหรือน้ํายาล้างขวดนมกับฟองน้ําถูเบา ๆ จะช่วยลด
โอกาสการติดเชื้อที่อยู่บริเวณผิวของผลไม้ได้ โดยวิธีนี้จะช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อได้มากกว่า 95 
เปอร์เซ็นต ์(สมชาย, 2558) 
 7. แช่ด้วยน้ําผสมด่างทับทิมหรือน้ํายาสําหรับล้างผักนาน 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ําเปล่า
หลายๆ ครั้ง ช่วยฆ่าเชื้อโรคฆ่าพยาธิได้ค่อนข้างดี ซึ้งต้อตามด้วยการล้างน้ําเปล่าหลายๆ ครั้ง พร้อม
กับใช้มือถูทําความสะอาดด้วย (Burstmediathai, 2557) 
 8. ล้างผักผลไม้ในน้ําเกลือเข้มข้น 2 เปอร์เซนต์ ทําให้ลดศักยภาพของยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่ 
และช่วยลดเชื้อแบคทีเรียที่ปนมากับผักผลไม้ (Wanee, 2557) 

9. ล้างผักด้วยโอโซน โอโซนเป็นตัวออกซิไดส์ที่แรงและดีกว่าคลอรีน (อัมพิกา, 2556) 
 
โอโซน (ozone: O3)  
 

โอโซนเป็นแก๊สที่มีออกซิ เจน 3 อะตอม มีหลักการผลิตแก๊สโอโซนด้วยวิธี  corona 
discharge โดยเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศที่มีออกซิเจน 2 อะตอม เข้าเครื่องผลิตแก๊สโอโซน 
(ozone generator) โดยผ่านขั้วอิเล็กโทรด และเกิดปฏิกิริยาทางไฟฟ้าได้เป็นโอโซนที่มีจํานวน
ออกซิเจนจํานวน 3 อะตอม (ภาพที ่1) โอโซนเป็นแก๊สที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีคุณสมบัติเป็นตัว
ออกซิไดส์สารชีวโมเลกุลอ่ืนได้ดี และยังช่วยทําลายหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ได้
อย่างดี เพราะโปรตีนที่ห่อหุ้มและหล่อเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส หรือสปอร์เชื้อราถูก
ทําลายไป จึงทําให้เชื้อจุลินทรีย์นั้นไม่สามารถเจริญต่อไปได้ (Beuchat et al., 1999) โดยทํา
ปฏิกิริยาออกซิเดชันกับผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรง ทําให้เกิดการรั่วไหลของสารประกอบ
ภายในเซลล์ และปฏิกิริยาของอนุมูลตัวกลางที่ถูกทําลายด้วยโอโซน การถูกทําลายของส่วนประกอบ
ของกรดนิวคลีอิก (purines และ pyrimidines) ทําให้พันธะระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน (C-N) 
แตกหักเสียหาย นําไปสู่กระบวนการแยกโมเลกุลของสาร (depolymerization) (ศรัณยา, 2550) 
โอโซนสามารถทําปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ (organic) และอนินทรีย์ (inorganic) ได้ดี และสลายตัว
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อัตโนมัติ ทําให้มีสารพิษตกค้างน้อย มีการนําไปใช้ในการส่งออกผักผลไม้ ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยสูง 
โดยคุณภาพของอาหารนั้นยังคงอยู่  

 

 
3O2    2O3  + heat 

 
 

ภาพที่ 1  หลักการผลิตแก๊สโอโซนโดยวิธี corona discharge  
 
ที่มา: ศรัณยา (2550) 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการล้างผักด้วยน้ าโอโซน 
 

 การใช้โอโซน 0.35 ppm เพ่ือลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาในผักสดทั้งผักใบ 
(ผักกาดหอม) ผักก้าน (ผักบุ้ง) และผักหัว (แครอท) ที่ความเข้มข้นและเวลาต่างๆ  กัน พบว่าการใช้ 
โอโซน สามารถลดปริมาณจุลินทรีย์ให้มาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (ไม่เกิน 104 
ซีเอฟยูต่อกรัม) ที่เวลา 15, 10, และ 5 นาที ตามลําดับ โดยสามารถลดปริมาณเชื้อทั้งหมด (Total 
Plate Count, TPC) ในผักสดลงได้ 3, 3.2, และ 4.1 log cycle สําหรับ แครอท ผักบุ้ง และ 
ผักกาดหอม ตามลําดับ และลดเชื้อยีสต์ได้ใกล้เคียงกันคือ 3-3.5 logซีเอฟยูต่อกรัม ไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่น การเปลี่ยนสีและรูปร่างของผัก ไม่พบการบวมหรือการเหี่ยวของผักสด 
การใช้โอโซนซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดมีความได้เปรียบสูงในการนํามาใช้ในอุตสาหกรรม เนื่องจาก
ได้เปรียบที่ไม่มีสารตกค้าง และไม่มีปัญหาการบําบัดน้ําเสียอีกด้วย (กฤติยา, เสริมสิริ, ฆรณี และประ
เวทย์, 2545) ในการศึกษาการลดปริมาณแบคทีเรียในผักสลัดดวยการ ตรวจหา ปริมาณแบคทีเรีย
ทั้งหมดโดยวิธี standard plate count ลางดวยนํ้าโอโซน 180 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง และแชในนํ้า
โอโซน 100 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง เปนเวลา 20 นาที ตรวจปริมาณแบคทีเรียเริ่มตน และภายหลังจาก
เก็บเปนเวลา 24 และ 72 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 6±2 องศาเซลเซียส พบวา ผักสลัดที่ลางด้วยนํ้าโอโซน 
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180 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง สามารถลดปริมาณแบคทีเรียจากผักสลัดที่ไมผานการล้าง 5.90 log10 ซีเอฟ
ยูต่อกรัม เปน 5.02 log10 ซีเอฟยูต่อกรัม การแชในนํ้าโอโซน 100 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง สามารถลด
จํานวนแบคทีเรียทั้งหมดไดเหลือ log10 ซีเอฟยูต่อกรัม เมื่อเก็บผักสลัดเปนระยะเวลานานขึ้นมีผลทํา
ใหปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดเพ่ิมขึ้นตามเวลา ปริมาณแบคทีเรียที่  ตรวจพบในผักสลัดที่ลางดวยนํ้า
โอโซน 180 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง ยังคงมีปริมาณแบคทีเรียตํ่ากวาการลางโดยวิธีอ่ืน (ฉันทวรรณ และ
สุรางค์, 2544) และในการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ําโอโซน (ความเขมขน 0.4, 3 
และ 5 ppm เปนเวลา 5, 10, 15 และ 20 นาที) ในการลางพริกข้ีหนูสด ตอการลดปริมาณเชื้อจุลินท
รียทั้งหมด ยีสต รา และโคลิฟอรมบนผิวพริกสด พบวา สามารถลดจํานวนจุลินทรียไดมากขึ้นเมื่อ
เวลาในการลางนานขึ้น ปริมาณเชื้อมักจะลดลงไมมากนักหรือคงที่เมื่อเวลาในการลางนานกวา 10 
นาท ีน้ําโอโซนที่ความเขมขน 5 ppm นาน 10 นาที สามารถลดเชื้อจุลินทรียทั้งหมดยีสตราและโคลิ
ฟอรมได 2.61, 2.07 และ 2.59 log ซีเอฟยูต่อกรัม ตามลําดับ โดยไม่มีผลต่อคา Water Activity 
(aw) ความชื้นและคาสี (L*, a* และb*) (เพ็ญแข, ประเวทย์, ฆรณ,ี วรพจน์ และภัณฑิรา, 2550) การ
รมแก๊สโอโซนความเข้มข้น 9 ppm เป็นเวลา 6 ชั่วโมง สามารถลดปริมาณเชื้อ Escherichia coli 
O157 (2.89 log ซีเอฟยูต่อกรัม), Salmonella Typhimurium (2.56 log ซีเอฟยูต่อกรัม) และ L. 
monocytogenes (3.06 log ซีเอฟยูต่อกรัม) ในพริกหวานตัดแต่ง โดยไม่ทําลายโครงสร้างเซลล์ 
(Alwi and Asgar, 2014) ส่วนการทดลองของ Alexopoulos et al. (2013) รายงานว่ากะหล่ํา 
(Lactuca sativa) และพริกหวาน (Capsicum annuum) ที่ล้างด้วยน้ําโอโซนความเข้มข้น 0.5 
mg/L ช่วยลดปริมาณแบคทีเรียได้ และมีประสิทธิภาพมากกว่าการล้างด้วยน้ําคลอรีน สอดคล้องกับ 
Hakan and Sedat (2014) ทําการล้างกะหล่ํา ผักโขม และขึ้นฉ่า ด้วยน้ํากลั่น น้ําโอโซน 12 mg/L 
และ น้ําคลอรีน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า น้ําโอโซนสามารถควบคุมเชื้อ Escherichia coli และ 
Listeria innocua ในขึ้นฉ่าได้ดี แต่มีผลทําให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ  คลอโรฟิลล์ บี กรดแอสคอร์บิก 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด และกิจกรรมของแอนตีออกซิแดนท์ลดลง นอกจากนี้ยังมีการ
ทดลองใช้โอโซนร่วมกับกรดอินทรีย์ดังการศึกษาของ Richu et al. (2011) ซึ่งใช้กรดมาลิกและโอโซน
ในการควบคุมเชื้อ Shigella spp. ในตัวอ่อนแรดดิช (Raphanus sativa) และถั่วเหลือง 
(Phaseolus aureous) พบว่า การใช้กรดมาลิกและโอโซนเพียงอย่างเดียวสามารถลดการเกิดเชื้อได้
น้อยกว่า 3 log ในขณะที่การใช้กรดมาลิกร่วมกับโอโซนสามารถควบคุมเชื้อได้ดีถึง 4.4 log ใน
แรดดิช และ 4.8 log ในถั่วเหลือง โดยไม่มีผลต่อปริมาณสารโพลีฟีนอล ฟลาโวนอยด์  reducing 
power   free radical scavenging activities against DPPH และ ABTS แต่มีผลทําให้มีปริมาณ 
DPPH radical scavenging activity ในต้นอ่อนแรดดิช เพ่ิมขึ้น 2 เท่า ดังนั้นจากคุณสมบัติที่ดีของ
โอโซนที่ใช้ในการลดหรือกําจัดสารต่างๆ ได้ดีแล้วจึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการลดหรือกําจัดแมลง และเชื้อจุลินทรีย์ในการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันได้      



บทที่ 3 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

 
ท าการทดลองโดยการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นน าต้นอ่อนทานตะวันที่

ได้จากการเพาะมาท าการทดลอง โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 การทดลอง ได้แก่ การศึกษา
ประสิทธิภาพของโอโซนในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ และคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวัน โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง 

1. เมล็ดพันธุ์ทานตะวัน 2 กิโลกรัม 
2. ตะกร้าเพาะ กว้าง x ยาว ขนาด 8.5 x 10.5 นิ้ว 
3. ถาดแช่เมล็ด 
4. วัสดุปลูก ได้แก่ ดินปลูก และขุยมะพร้าว 
5. กระดาษหนังสือพิมพ์ ตัวหนีบกระดาษ 
6. สเปรย์ฉีดน้ า 
7. ไม้บรรทัด ดินสอ สมุดจดบันทึก  
8. กรรไกร 

 
การเตรียมดิน 

1. เตรียมตะกร้าเพาะ 
2. ใช้ขุยมะพร้าวใส่รองก้นตะกร้าเพาะ เพ่ือกันดินไหลออกตอนรดน้ า 
3. น าดินใส่ลงไป สูง 1-1.5 นิ้ว 
4. รดน้ าหน้าดินก่อนโรยเมล็ดพันธุ์ แค่ให้ดินชุ่มชื้น ห้ามให้น้ าแฉะไป 

 
วิธีการปลูก 

1. น าเมล็ดไปแช่น้ า เป็นเวลา 1 คืน (ภาพท่ี 2) 
2. ล้างเมล็ดด้วยน้ าสะอาด 3-4 น้ า เพื่อลดกลิ่นเปรี้ยวของเมล็ด 
3. โรยเมล็ดลงบนดินปลูกที่เตรียมไว้ในตะกร้าเพาะ ให้สม่ าเสมอ 
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4. รดน้ าด้วยสเปรย์ฉีดน้ า และน ากระดาษหนังสือพิมพ์ปิด เพ่ือกันแสงและลมเข้า ใช้หนีบ
กระดาษหนีบหนังสือพิมพ์  

5. เช้าวันที่ 4 น าเอากระดาษหนังสือพิมพ์ออก  
6. น าตะกร้าขนาดเดียวกันมาวางทับต้นอ่อน เพ่ือให้ต้นสูงเท่าๆกัน และน าเอาตะกร้าที่วาง

ทับออก ในเช้าวันที่ 5  
  

  
 

ภาพที่ 2 แช่เมล็ดพันธุ์ 1 คืน 
 

 
 

ภาพที่ 3 เมล็ดพันธุ์ และการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน วันที่ 1-7 
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 ต้นอ่อนทานตะวันหลังจากเพาะเมล็ด ได้มีการบันทึกผลการเจริญเติบโต โดยการวัดค่าความ
สูง (เซนติเมตร) ของต้นอ่อนทานตะวัน (ภาพที่ 4) ทุกๆ 1 วัน เป็นเวลา 5 วัน หลังจากการงอกของ
เมล็ด 
 

 
 

ภาพที่ 4 การวัดค่าความสูงของต้นอ่อนทานตะวัน 
 
การรดน้้าและการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

รดน้ าโดยการใช้สเปรย์ฉีดน้ าทุกวัน เช้า-เย็น ในการเก็บเกี่ยวใช้กรรไกรตัดต้นอ่อนทานตะวัน 
(ภาพท่ี 5) ก่อนน าไปล้าง 
  

 
 

ภาพที่ 5 การตัดต้นอ่อนทานตะวัน 
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การเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ มีค่าความสูงของต้น ทุก 1 
วัน เป็นเวลา 7วัน หลังจากงอก พบว่า ต้นอ่อนทานตะวันสามารถวัดความสูงได้ในวันที่ 3 (1.92 
เซนติเมตร) และมีความสูงเพิ่มขึ้น 6.26, 9.04, 14.12 และ 17.26 เซนติเมตร ตามล าดับ (ภาพท่ี 6) 
 

 
 

ภาพที่ 6 ความสูงของต้นอ่อนทานตะวัน 
 
การทดลองท่ี 1 ประสิทธิภาพการควบคุมการเกิดเชื้อในต้นอ่อนทานตะวันหลังการล้างด้วยน้้า   
          โอโซนและน้้าเย็น 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง 
 1. เครื่องชั่งอย่างละเอียดทศนิยม 2 ต าแหน่ง (ภาพท่ี 17) 

2. เครื่องผลิตโอโซน (Ozone generator) ความเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ppm) 
(ภาพท่ี 14A) 
 3. น้ าแข็ง 
 4. ถังน้ า 
 5. ตะกร้าพลาสติก  
 6. ถุงพลาสติกใสขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 6×9 นิ้ว 
 7. ตู้เขี่ยเชื้อ (laminar flow clean bench) 
 8. อาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar (PDA) 
 9. ฟอร์เซบ (forceps) 

1.98 

6.26 
9.04 

14.12 

17.26 

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7

คว
าม

สูง
ขอ

งต
้น 

(เซ
นต

ิเม
ตร

) 

เวลา (วัน) 



15 
 

 10. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
 11. พลาสติกแรป (plastic wrap) 
 12. กระบอกฉีดยา (syringe) ขนาด 10 มิลลิลิตร 
 13. ไมโครปิเปต (Micropipette) และทิป (tip) ขนาด 10-1,000 ไมโครลิตร 
 14. น้ ากลั่น 45 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร 
 15. แท่งแก้วสามเหลี่ยม (spreader) 

16. ผ้าสีด า 
 
วิธีการทดลอง 
 
 1. การวางแผนการทดลอง 

ท าการศึกษาประสิทธิภาพการควบคุมการเกิดเชื้อจุลินทรีย์ในต้นอ่อนทานตะวันหลัง
การล้างด้วยน้ าโอโซนและน้ าเย็น โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design, CRD) จ านวน 4 กรรมวิธีการทดลอง (Treatment) จ านวน 3 ซ้ า 
(Replication) ในตัวอย่างเชื้อที่ระดับความเจือจาง 10-1 และ 10-2 เท่า ดังนี้ 

 
  วิธีที่ 1 (T1) : การล้างด้วยน้ าประปา 
  วิธีที่ 2 (T2) : การล้างด้วยน้ าประปา แล้วล้างด้วยน้ าเย็น   
  วิธีที่ 3 (T3) : การล้างด้วยน้ าโอโซน              
  วิธีที่ 4 (T4) : การล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น 
 

T2R2  T3R1  T4R1  T3R3 

       

T1R1  T4R3  T1R3  T2R1 

       

T2R3  T1R2  T4R2  T3R2 

 
ภาพที่ 7 ผังการทดลองการควบคุมการเกิดเชื้อจุลินทรีย์ในต้นอ่อนทานตะวัน 
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2. การเตรียมต้นอ่อนทานตะวัน 
  น าต้นอ่อนทานตะวันที่ตัดแล้ว มาชั่งน้ าหนัก 20 กรัม แล้วน าไปล้างน้ าในกรรมวิธี
ต่างๆ 

3. ขั้นตอนการทดลอง 
  ต้นอ่อนทานตะวันหลังจากผ่านกรรมวิธีการล้างและสะเด็ดน้ าแล้ว น ามาตรวจนับ
เชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) ด้วยวิธี spread plate ดังนี้ 
  3.1 คีบต้นอ่อนทานตะวัน 20 กรัม ใส่ขวดน้ ากลั่น 120 มิลลิลิตร และเขย่า 200 
ครั้ง (ภาพที่ 8) 

 

 
 

ภาพที่ 8 เขย่าน้ ากลั่นและต้นอ่อนทานตะวัน 200 ครั้ง 
 
  3.2 ท าความเจือจาง Serial dilution โดยการใช้กระบอกฉีดยาดูดตัวอย่างเชื้อ 5 
มิลลิลิตร ไปใส่ในขวดน้ ากลั่น 45 มิลลิลิตร เป็นที่ระดับความเจือจาง 10-1 และ 10-2 เท่า (ภาพท่ี 9) 

 

 
  

ภาพที่ 9 ท าความเจือจาง Serial dilution 
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  3.3 ดูดตัวอย่างเชื้อ 0.1 มิลลิลิตร ไปหยดใส่ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato 
Dextrose Agar (PDA) และที่ระดับความเจือจาง 10-1 และ 10-2 เท่า ตามล าดับ (ภาพที่ 10A) และ
ท าการเกลี่ยตัวอย่างเชื้อลงบนอาหาร (ภาพท่ี 10B) 
 

  
 

ภาพที่ 10 การหยดตัวอย่างเชื้อลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA)  (A)  
และการเกลี่ยตัวอย่างเชื้อลงบนอาหาร (B) 

 
  3.4 เมื่อตัวอย่างเชื้อที่เกลี่ยแล้วแห้ง น าพลาสติกแรปมาพันรอบจานเพาะเชื้อ (ภาพ
ที่ 11) 
 

 
 

ภาพที่ 11 การน าพลาสติกแรปมาพันให้รอบจานเพาะเชื้อ 
 
  

 

A B 
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4. บันทึกผลการทดลอง 
การวิเคราะห์ผลในการทดลองประสิทธิภาพการควบคุมการเกิดเชื้อในต้นอ่อน

ทานตะวันหลังการล้างด้วยน้ าโอโซนและน้ าเย็น พิจารณาจากการตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารทุก 
6 ชั่วโมง (ชั่วโมงที่ 18, 24 และ 30) โดยการนับจ านวนโคโลนีเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Colony 
count) จ านวน 3 ซ้ า มีหน่วยเป็น โคโลนีต่อมิลลิลิตร (CFU/ml)  โดยค านวณ ดังสูตร 

 
จ านวนโคโลนี (โคโลนีต่อมิลลลิิตร) = จ านวนโคโลนีบนจานอาหาร x ระดับความเจือจาง 

        ปริมาณเชื้อตัวอย่างท่ีหยดลงบนจานอาหาร 
 
การทดลองท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันที่ล้างด้วยน้้าโอโซนและ
          น้้าเย็นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง 

1. เครื่องชั่งอย่างละเอียดทศนิยม 2 ต าแหน่ง (ภาพท่ี 17) 
2. เครื่องผลิตโอโซน (Ozone generator) ความเข้มข้น 1,000 ppm  (ภาพท่ี 14A) 
3. เครื่องวิเคราะห์สี (Color-spectrophotometer) ยี่ห้อ Aunter Lab รุ่น Color Quest 

XE (ภาพท่ี 18A) 
4. เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (Texture Analyser) ยี่ห้อ Stable Micro System รุ่น TA.XT 

Plus (ภาพท่ี 19A) 
5. น้ าแข็ง 
6. ถังน้ า 
7. ตะกร้าพลาสติก 
8. ถุงพลาสติกพับข้างชนิดใส ขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 7×11 นิ้ว 
9. เครื่องเย็บกระดาษ 
10. ฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว 
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วิธีการทดลอง 
 
 1. การวางแผนการทดลอง 

ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันที่ล้างด้วยน้ า
โอโซนและน้ าเย็นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (ภาพที่ 16A) โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่าง
สมบูรณ์ (CRD) จ านวน 4 กรรมวิธีการทดลอง (Treatment) จ านวน 3 ซ้ า (Replication) ดังนี้ 

 
  วิธีที่ 1 (T1) : การล้างด้วยน้ าประปา 
  วิธีที่ 2 (T2) : การล้างด้วยน้ าประปา แล้วล้างด้วยน้ าเย็น   
  วิธีที่ 3 (T3) : การล้างด้วยน้ าโอโซน              
  วิธีที่ 4 (T4) : การล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น  
 

T3R3  T2R3  T4R3  T2R1 

       

T3R1  T1R2  T3R2  T4R1 

       

T1R1  T4R2  T1R3  T2R2 

 
ภาพที่ 12 ผังการทดลองเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 

 
2. ขั้นตอนการทดลอง 

  2.1 น าต้นอ่อนทานตะวันที่ตัดแล้ว มาชั่งน้ าหนัก 100 กรัม แล้วน าไปล้างน้ าใน
กรรมวิธีต่างๆ 

2.2 หลังจากล้างแล้ว รอให้ต้นอ่อนทานตะวันสะเด็ดน้ าจึงบรรจุใส่ถุงพลาสติก  
2.3 น าไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ภาพท่ี 16A)   
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การทดลองท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันที่ล้างด้วยน้้าโอโซนและ
          น้้าเย็นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง 

1. เครื่องชั่งอย่างละเอียดทศนิยม 2 ต าแหน่ง (ภาพท่ี 17) 
2. เครื่องผลิตโอโซน (Ozone generator) ความเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้านส่วน, ppm  

(ภาพท่ี 14A) 
3. เครื่องวิเคราะห์สี (Color-spectrophotometer) ยี่ห้อ Aunter Lab รุ่น Color Quest 

XE (ภาพท่ี 18A) 
4. เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (Texture Analyser) ยี่ห้อ Stable Micro System รุ่น TA.XT 

Plus (ภาพท่ี 29A) 
5. ตู้แช่เย็น ควบคุมอุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส 
6. น้ าแข็ง 
7. ถังน้ า 
8. ตะกร้าพลาสติก 
9. ถุงพลาสติกพับข้างชนิดใส ขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 7×11 นิ้ว 
10. เครื่องเย็บกระดาษ 
11. ฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว 

 
วิธีการทดลอง 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันที่ล้างด้วยน้ า

โอโซนและน้ าเย็นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 16B) โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) จ านวน 4 กรรมวิธีการทดลอง (Treatment) จ านวน 3 ซ้ า 
(Replication) ดังนี้ 

 
  วิธีที่ 1 (T1) : การล้างด้วยน้ าประปา 
  วิธีที่ 2 (T2) : การล้างด้วยน้ าประปา แล้วล้างด้วยน้ าเย็น   
  วิธีที่ 3 (T3) : การล้างด้วยน้ าโอโซน              
  วิธีที่ 4 (T4) : การล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น  
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T1R3  T4R3  T2R3  T3R1 

       

T4R1  T3R2  T1R1  T4R2 

       

T2R1  T1R2  T2R2  T3R3 

 
ภาพที่ 13 ผังการทดลองเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส 

 
 2. ขั้นตอนการทดลอง 
  2.1 น าต้นอ่อนทานตะวันที่ตัดแล้ว มาชั่งน้ าหนัก 100 กรัม แล้วน าไปล้างน้ าใน
กรรมวิธีต่างๆ 

2.2 หลังจากล้างแล้ว รอให้ต้นอ่อนทานตะวันสะเด็ดน้ าจึงบรรจุใส่ถุงพลาสติก  
2.3 น าไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส (ภาพที่  16B) 

 
จากการทดลองที่ 2 และการทดลองที่ 3 ต้นอ่อนทานตะวันหลังจากผ่านกรรมวิธี

การล้างแล้วด้วยกรรมวิธีต่างๆ สะเด็ดน้ าแล้วน ามาบรรจุใส่ถุงพลาสติก (ภาพที่ 15) และน าไปเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง (ภาพที่ 16A) และน าไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส (ภาพที่  
16B) น ามาวิเคราะห์คุณภาพต่างๆ หลังจากการล้างทันที และท าการวิเคราะห์ผลการทดลองต่างๆ ใน
ระหว่างการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ทุกวัน เป็นเวลา 3 วัน และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศา
เซลเซียส ทุกๆ 2 วัน เป็นเวลา 8 วัน (3 ซ้ า) ได้แก่ 

 
1. การสูญเสียน้ าหนัก (ภาพท่ี 17) โดยวิเคราะห์การสูญเสียน้ าหนัก ดังสูตร 

 

การสูญเสียน้ าหนัก (เปอร์เซ็นต์) = น้ าหนักก่อนเก็บรักษา – น้ าหนักหลังเก็บรักษา × 100 
       น้ าหนักก่อนเก็บรักษา 
 

2. การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน 
  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวันระหว่างการเก็บรักษา

ด้วยเครื่องวิเคราะห์สียี่ห้อ Aunter Lab รุ่น Color Quest XE (ภาพที่ 18A) ได้ค่า L*, a* และ b* 
โดยวัด 3 ซ้ าๆ 3 ใบ (ภาพท่ี  18B) 
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 3. การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัมผัส (ความกรอบ) ของต้นอ่อนทานตะวัน 
   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัมผัสด้วยเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส 
(Texture Analyser) ยี่ห้อ Stable Micro System รุ่น TA.XT Plus (ภาพที่ 19A) ใช้ชุดหัววัด HDP 
KS5 ได้ค่า Count Peaks และ Linear Distance โดยวัด 3 ซ้ าๆละ 3 ค่า ชั่งน้ าหนักตัวอย่างต้นอ่อน
ทานตะวัน 20 กรัม มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อวินาที (ภาพท่ี 19B) 
 4. การเปลี่ยนแปลงของการเกิดสีน้ าตาล (Browning) 
   วิเคราะห์จากการเกิดสีน้ าตาลของต้นอ่อนทานตะวัน โดยให้ทั้งหมดของต้น
เป็น 100  เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 20) โดยพิจารณาจากประชากรทั้งหมด 5 คน 3 ซ้ า 
 
วิเคราะห์การทดลอง 
 
 ศึกษาการเกิดของเชื้อจากต้นอ่อนทานตะวันหลังการล้างด้วยน้ าโอโซนและน้ าเย็นทันที 
พิจารณาจากการตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหารด้วยวิธี spread plate โดยการนับจ านวน
โคโลนีเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีชีวิต (Total Colony Count) วางแผนการทดลองสุ่มอย่างสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design, CRD) จ านวน 4 กรรมวิธีการทดลอง (Treatment) จ านวน 3 
ซ้ า (Replication) และศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวัน วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) จ านวน 4 กรรมวิธีการ
ทดลอง (Treatment) จ านวน 3 ซ้ า (Replication) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)  
 

  
 

ภาพที่ 14 เครื่องผลิตโอโซน (Ozone generator) (A) และการเตรียมน้ าโอโซน (B) 
 

A B 
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ภาพที่ 15 การบรรจุต้นอ่อนทานตะวันในถุงพลาสติกพับข้างชนิดใสก่อนน าไปเก็บรักษา 
 

  
 

ภาพที่ 16 การเก็บรักษาต้อนอ่อนทานตะวันที่อุณหภูมิห้อง (A) การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 8±1 (B) 
 

 
 

ภาพที่ 17 การสูญเสียน้ าหนัก โดยใช้เครื่องชั่งอย่างละเอียดทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 

A B 
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ภาพที่ 18 เครื่องวิเคราะห์สี (A) และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน (B) 
 

  
 

ภาพที่ 19 เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (A) และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสของ 
ต้นอ่อนทานตะวัน (B) 

 

 
 

ภาพที่ 20 การเปลี่ยนแปลงของการเกิดสีน้ าตาล (Browning) 

A B 

B A 
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณ์ผล 

 
ผลของการทดลองการศึกษาประสิทธิภาพการควบคุมการเกิดเชื้อจุลินทรีย์  และการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 วันและอุณหภูมิ 
8±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน โดยการน าต้นอ่อนทานตะวันที่ผ่านการล้างด้วยกรรมวิธีต่างๆ มา
ท าการวิเคราะห์ผลการทดลองต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
การทดลองท่ี 1 ประสิทธิภาพการควบคุมการเกิดเชื้อในต้นอ่อนทานตะวันหลังการล้างด้วยน้้า   

          โอโซนและน้้าเย็น 

ผลของน้้าโอโซนและน้้าเย็นต่อการลดจ้านวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total colony count) 
 
 ต้นอ่อนทานตะวันหลังจากผ่านการล้างด้วยน้ าโอโซนและน้ าเย็น แล้วท าการตรวจนับจ านวน
จุลินทรีย์โดยใช้วิธีการเจือจาง (Dilution plate method) ที่ระดับความเจือจางที่ 10-1 และ 10-2 เท่า 
พบว่า การล้างด้วยน้ าโอโซน (ความเข้มข้น 1,000 ppm) ท าให้มีจ านวนจุลินทรีย์ต่ าที่สุดทั้งสองระดับ
ความเจือจาง โดยในระดับความเจือจาง 10-1  เท่า หลังการบ่มเชื้อเป็นเวลา 18, 24 และ 30 ชั่วโมง 
เท่ากับ 104.00, 181.33, 266.67  โคโลนีต่อมิลลิลิตร และในระดับความเจือจางที่ 10-2 เท่า มี
จ านวนจุลินทรีย์หลังการบ่มเชื้อเป็นเวลา 18, 24 และ 30 ชั่วโมง เท่ากับ 6.27, 10.40, 12.90 โคโลนี
ต่อมิลลิลิตร (ภาพที่ 21; ตารางภาคผนวกที่ 2 และ ตารางภาคผนวกที่ 3) รองลงมาคือการล้างด้วย
น้ าโอโซนเย็น (ความเข้มข้น 1,000 ppm) ท าให้มีจ านวนจุลินทรีย์ที่ระดับความเจือจางที่ 10-1 เท่า มี
จ านวนจุลินทรีย์หลังการบ่มเชื้อเป็นเวลา 18, 24 และ 30 ชั่วโมง เท่ากับ 126.67, 197.33, 289.33 
โคโลนีต่อมิลลิลิตร และในระดับความเจือจางที่ 10-2 เท่า มีจ านวนจุลินทรีย์หลังการบ่มเชื้อเป็นเวลา 
18, 24 และ 30 ชั่วโมง เท่ากับ 7.60, 11.30, 14.50 โคโลนีต่อมิลลิลิตร (ภาพที่ 21; ตารางภาคผนวก
ที่ 2 และ ตารางภาคผนวกที่ 3) รองลงมาคือการล้างด้วยน้ าประปาและน้ าเย็นท าให้มีจ านวน
จุลินทรีย์ที่ระดับความเจือจาง 10-1 เท่า หลังการบ่มเชื้อเป็นเวลา 18, 24 และ 30 ชั่วโมง เท่ากับ 
208.00, 269.33, 397.33 โคโลนีต่อมิลลิลิตร และในระดับความเจือจางที่ 10-2 เท่า มีจ านวน
จุลินทรีย์หลังการบ่มเชื้อเป็นเวลา 18, 24 และ 30 ชั่วโมง เท่ากับ 9.87, 16.20, 20.60 โคโลนีต่อ
มิลลิลิตร (ภาพที่ 21; ตารางภาคผนวกที่ 2 และ ตารางภาคผนวกที่ 3) ในขณะที่การล้างด้วย
น้ าประปาเพียงอย่างเดียวท าให้มีจ านวนจุลินทรีย์สูงสุดทั้งสองระดับความเจือจาง 10 -1  และ 10-2 
เท่า โดยในระดับความเจือจาง 10-1 เท่า หลังการบ่มเชื้อเป็นเวลา 18, 24 และ 30 ชั่วโมง เท่ากับ 
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233.33, 294.67, 353.33 โคโลนีต่อมิลลิลิตร และในระดับความเจือจางที่ 10 -2 เท่า มีจ านวน
จุลินทรีย์หลังการบ่มเชื้อเป็นเวลา 18, 24 และ 30 ชั่วโมง เท่ากับ 15.20, 21.60, 27.60  โคโลนีต่อ
มิลลิลิตร (ภาพท่ี 21; ตารางภาคผนวกท่ี 2 และ ตารางภาคผนวกที่ 3) ซึ่งมีความแตกต่างกับกรรมวิธี
การล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น การล้างด้วยน้ าโอโซนไม่เย็น และการล้างด้วยน้ าโอโซนและน้ าเย็น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤติยา และคณะ (2545) ได้ท าการล้างผัก
ด้วยการใช้โอโซน ความเข้มข้น 0.35 ppm สามารถลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาในผักได้ ทั้งผัก
ใบ (ผักกาดหอม) ผักก้าน (ผักบุ้ง) และผักหัว (แครอท)  
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ภาพที่ 21 การนับจ านวนโคโลนีเชื้อจุลินทรีย์กรรมวิธีต่างๆ ที่ระดับความเจือจาง 10-1 เท่า (A)  
และ 10-2 เท่า (B) 
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ภาพที่ 22 จ านวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ได้จากการ Spread plate ด้วยน้ าล้างต้น
    อ่อนทานตะวัน 4 กรรมวิธี ชั่วโมงที่ 30 ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 การล้างด้วยน้ าประปา (A) 
    กรรมวิธีที่ 2 การล้างด้วยน้ าประปาและน้ าเย็น (B) กรรมวิธีที่ 3 การล้างด้วยน้ าโอโซน (C) 
    กรรมวิธีที่ 4 การล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น (D) ที่ระดับความเจือจาง 10-2 เท่า  
 
 
 
 
 
 
 

B A 

C D 
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การทดลองท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันที่ล้างด้วยน้้าโอโซนและ
          น้้าเย็นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 
 
1. การสูญเสียน้้าหนัก  

 
ต้นอ่อนทานตะวันหลังจากผ่านการล้างด้วยทุกกรรมวิธี  เมื่อเก็บที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 

วัน น ามาท าการวิเคราะห์การสูญเสียน้ าหนัก (เปอร์เซ็นต์) พบว่า ต้นอ่อนทานตะวันที่ล้างด้วยน้ า
โอโซน และล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง -1.42 ถึง 3.83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์
การสูญเสียน้ าหนักน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการล้างน้ าโดยไม่ใช้โอโซน การล้างด้วยน้ าประปา 
และการล้างด้วยน้ าประปาและน้ าเย็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.31 ถึง 11.73 เปอร์เซ็นต์ ตลอดอายุ
การเก็บรักษา ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P≤0.05) (ภาพ
ที่ 23; ตารางภาคผนวกที่ 4) อาจเป็นเพราะโอโซน มีคุณสมบัติในการท าลายและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดการเน่าเสียของต้นอ่อนทานตะวันได้ และมีผลท าให้สามารถลดการเกิดการสูญเสีย
น้ าหนักของต้นอ่อนทานตะวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมภพ (2550) ที่ได้ท าการทดลองเรื่อง
ผลของโอโซนต่อคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย พบว่า การรมมะม่วงพันธุ์
เขียวเสวยความเข้มข้น 0.4, 3 และ 5 ppm และน าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส มี
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนักน้อยกว่าชุดควบคุม (ไม่ผ่านการรมโอโซน) 

 
2. การเปลี่ยนแปลงสีของใบ 
 

ต้นอ่อนทานตะวัน ที่ผ่านการล้างด้วยทุกกรรมวิธี น ามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีของใบ 
เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงสีของใบปรากฏผลต่างๆ ดังนี้ 

2.1 การเปลี่ยนแปลงสีค่า L* ของใบ 
ค่าสี L* ที่วัดได้จากใบต้นอ่อนทานตะวันในกรรมวิธีการล้างต่างๆ พบว่า ต้นอ่อน

ทานตะวันที่ผ่านการล้างน้ าด้วยทุกกรรมวิธี มีค่า L* ที่ใกล้เคียงกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 61.75 ถึง 
67.08 ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และในวันที่ 3 การล้างต้นอ่อนทานตะวันที่ไม่ใช้โอโซน พบว่า 
ค่า L* ไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ (Not determind, ND) เนื่องจากต้นอ่อนทานตะวันได้เกิดการเน่า
เสีย (ภาพท่ี 24; ตารางภาคผนวกท่ี 6) 

2.2 การเปลี่ยนแปลงสีค่า a* ของใบ 
  ค่าสี a* ที่วัดได้จากใบต้นอ่อนทานตะวันในกรรมวิธีต่างๆ พบว่า การล้างด้วยน้ า
โอโซนและการล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น มีค่า a* ที่ใกล้เคียงกัน มีค่าเฉลี่ยระหว่าง -11.35 ถึง -10.21 ซึ่ง
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ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และในวันที่ 3 การล้างที่ไม่ใช้โอโซน ค่า a* ไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ 
(Not determind, ND) เนื่องจากต้นอ่อนทานตะวันได้เกิดการเน่าเสีย (ภาพที่ 25; ตารางภาคผนวกที่ 
8) 

2.3 การเปลี่ยนแปลงสีค่า b* ของใบ 
ค่าสี b* ที่วัดได้จากใบต้นอ่อนทานตะวันในกรรมวิธีต่างๆ พบว่า การล้างด้วยน้ า

โอโซนและการล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น มีค่า b* ที่ใกล้เคียงกัน มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 43.60 ถึง 46.92 ซึ่ง
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และในวันที่ 3 การล้างที่ไม่ใช้โอโซน ค่า b* ไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ 
(Not determind, ND) เนื่องจากต้นอ่อนทานตะวันได้เกิดการเน่าเสีย (ภาพที่ 26; ตารางภาคผนวกที่ 
10)  
 การล้างต้นอ่อนทานตะวันและน าไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า
สี L* a* และ b* ของใบต้นอ่อนทานตะวัน ในการทดลองนี้ โดยพบว่าทุกกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมภพ (2550) ที่ได้ท าการทดลองเรื่องผลของโอโซนต่อคุณภาพ
ภายหลังการเก็บเก่ียวของมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย พบว่า การรมมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยความเข้มข้น 0.4, 
3 และ 5 ppm และน าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ไม่มีผลต่อ ค่า L* a* และ b*  

 
3. การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัมผัส (ความกรอบ)  
  
 ต้นอ่อนทานตะวัน ที่ผ่านการล้างด้วยทุกกรรมวิธี น ามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเนื้อ
สัมผัส (ความกรอบ) มีค่าที่ใกล้เคียงกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.78 ถึง 6.22 กิโลกรัมต่อวินาที ซึ่งไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ตลอดอายุการเก็บรักษา และในวันที่ 3 การล้างที่ไม่ใช้โอโซนที่อุณหภูมิห้อง ไม่
สามารถวิเคราะห์ผลได้ (Not determind, ND)  เนื่องจากต้นอ่อนทานตะวันได้เกิดการเน่าเสีย (ภาพ
ที่ 27; ตารางภาคผนวกท่ี 12) แสดงว่า โอโซนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัส 
 
4. การเปลี่ยนแปลงของการเกิดสีน้้าตาล (Browning) (เปอร์เซ็นต์) 
 

ต้นอ่อนทานตะวัน ที่ผ่านการล้างด้วยทุกกรรมวิธี  น ามาวิเคราะห์การเกิดสีน้ าตาล 
(Browning) โดยให้ทั้งหมดของต้นเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ โดยพิจารณาจากประชากรทั้งหมด 5 คน 
พบว่า การเกิดสีน้ าตาลมีเปอร์เซ็นต์เพ่ิมขึ้นทุกวัน โดยการล้างด้วยน้ าโอโซน และการล้างด้วยน้ า
โอโซนเย็น การเกิดสีน้ าตาลมีเปอร์เซ็นต์เพ่ิมขึ้นน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 6.93 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  (P≤0.05) (ภาพที่ 
28; ตารางภาคผนวกที่ 14) แสดงว่าการล้างด้วยน้ าโอโซนสามารถลดการเกิดสีน้ าตาลได้ ซึ่ง



31 
 

สอดคล้องกับงานวิจัยของกานดา (2549) ที่ได้ท าการทดลองเรื่องการศึกษาผลของโอโซนต่อเชื้อรา
สาเหตุของโรคหลังการเก็บเกี่ยวของล าไย พบว่า การรมด้วยโอโซนความเข้มข้น 200 ppm สามารถ
ชะลอการเกิดสีน้ าตาลของเปลือกผลล าไยได้ 

 

 
 

ภาพที่ 23 การสูญเสียน้ าหนักเม่ือเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 วัน 
 

 
 

ภาพที่ 24 การเปลี่ยนแปลงค่า L* ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง  
เป็นเวลา 3 วัน 
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ภาพที่ 25 การเปลี่ยนแปลงค่า a* ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง  
เป็นเวลา 3 วัน 

 

 
 

ภาพที่ 26 การเปลี่ยนแปลงค่า b* ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา 3 วัน 
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ภาพที่ 27 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา 3 วัน 

 

 
                                     

ภาพที่ 28 การเกิดสีน้ าตาล (เปอร์เซ็นต์) ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง  
เป็นเวลา 3 วัน 
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การทดลองท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันที่ล้างด้วยน้้าโอโซนและ
          น้้าเย็นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส 
 
1. การสูญเสียน้้าหนัก  

 
ต้นอ่อนทานตะวันหลังจากผ่านการล้างด้วยทุกกรรมวิธี  เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8±1 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน น ามาท าการวิเคราะห์การสูญเสียน้ าหนัก (เปอร์เซ็นต์) พบว่า ต้นอ่อน
ทานตะวันที่ล้างด้วยน้ าโอโซน และล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง -4.09 ถึง 7.14 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนักน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการล้างน้ าโดยไม่ใช้โอโซน 
การล้างด้วยน้ าประปา และการล้างด้วยน้ าประปาและน้ าเย็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.80 ถึง 11.34 
เปอร์เซ็นต์ ตลอดอายุการเก็บรักษา ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ (P≤0.05) (ภาพที่ 29; ตารางภาคผนวกที่ 5) อาจเป็นเพราะโอโซน มีคุณสมบัติในการ
ท าลายและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งอาจท าให้เกิดการเน่าเสียของต้นอ่อนทานตะวันได้ และมีผลท าให้
สามารถลดการเกิดการสูญเสียน้ าหนักของต้นอ่อนทานตะวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอณุโรทัย 
และธนะชัย  (2546) ได้ท าการทดลองเรื่องผลของโอโซนต่อการเก็บรักษาผลลิ้นจี่  พบว่า การรม
โอโซนความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง แกผลลิ้นจี่พันธุจักรพรรดิ และน าไปเก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนักน้อยกว่าชุดควบคุม (ไม่ใช้โอโซน) 

 
2. การเปลี่ยนแปลงสีของใบ 
 

ต้นอ่อนทานตะวัน ที่ผ่านการล้างด้วยทุกกรรมวิธี น ามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีของใบ 
เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 วัน และเมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 8 วัน ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงสีของใบปรากฏผลต่างๆ ดังนี้ 

2.1 การเปลี่ยนแปลงสีค่า L* ของใบ 
ค่าสี L* ที่วัดได้จากใบต้นอ่อนทานตะวันในกรรมวิธีการล้างต่างๆ พบว่า ต้นอ่อน

ทานตะวันที่ผ่านการล้างน้ าด้วยทุกกรรมวิธี มีค่า L* ที่ใกล้เคียงกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 61.46 ถึง 
67.27 ซ่ึงไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ภาพที่ 30; ตารางภาคผนวกท่ี 7) 

2.2 การเปลี่ยนแปลงสีค่า a* ของใบ 
  ค่าสี a* ที่วัดได้จากใบต้นอ่อนทานตะวันในกรรมวิธีต่างๆ พบว่า การล้างด้วยน้ า
โอโซนและการล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น ค่า a* มีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (ภาพที่ 31; ตารางภาคผนวกท่ี 9) 
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2.3 การเปลี่ยนแปลงสีค่า b* ของใบ 
ค่าสี b* ที่วัดได้จากใบต้นอ่อนทานตะวันในกรรมวิธีต่างๆ พบว่า การล้างด้วยน้ า

โอโซนและการล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น ค่า b* มีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (ภาพที่ 32; ตารางภาคผนวกท่ี 11)  
 การล้างต้นอ่อนทานตะวันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสี L* a* และ b* ของใบต้นอ่อน
ทานตะวัน ในการทดลองนี้ โดยพบว่าทุกกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างทางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อณุโรทัย และธนะชัย  (2546) ได้ท าการทดลองเรื่องผลของโอโซนต่อการเก็บรักษาผลลิ้นจี่  พบว่า 
การรมโอโซนความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง แกผลลิ้นจี่พันธุจักรพรรดิ และน าไปเก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ไม่มีผลต่อ ค่า L* และพบว่าค่า a* และค่า b* มีแนวโน้มลดลงเพียง
เล็กน้อย  

 
3. การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัมผัส (ความกรอบ)  
  
 ต้นอ่อนทานตะวัน ที่ผ่านการล้างด้วยทุกกรรมวิธี น ามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเนื้อ
สัมผัส (ความกรอบ) มีค่าที่ใกล้เคียงกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.67 ถึง 7.44 กิโลกรัมต่อวินาที ซึ่งไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพที่ 33; ตารางภาคผนวกท่ี 13) แสดงว่า โอโซนไม่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัส 
 
4. การเปลี่ยนแปลงของการเกิดสีน้้าตาล (Browning) (เปอร์เซ็นต์) 
 

 ต้นอ่อนทานตะวัน ที่ผ่านการล้างด้วยทุกกรรมวิธี น ามาวิเคราะห์การเกิดสีน้ าตาล 
(Browning) เป็นเปอร์เซ็นต์ โดยให้ทั้งหมดของต้นเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ โดยพิจารณาจากประชากร
ทั้งหมด 5 คน พบว่า การเกิดสีน้ าตาลมีเปอร์เซ็นต์เพ่ิมขึ้นทุกวัน โดยการล้างด้วยน้ าโอโซน และการ
ล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น การเกิดสีน้ าตาลมีเปอร์เซ็นต์เพ่ิมขึ้นน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่ าง 0.20 ถึง 
5.60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  (P≤0.05) 
(ภาพที่ 34; ตารางภาคผนวกที่ 15) แสดงว่าการล้างด้วยน้ าโอโซนสามารถลดการเกิดสีน้ าตาลได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอณุโรทัย และธนะชัย  (2546) ได้ท าการทดลองเรื่องผลของโอโซนต่อการ
เก็บรักษาผลลิ้นจี่ พบว่า การรมโอโซนความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง แกผลลิ้นจี่พันธุจักรพรรดิ 
และน าไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์การเกิดสีน้ าตาลน้อยกว่ากรรมวิธีที่
ไม่ผ่านการรมก๊าซโอโซน 
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ภาพที่ 29 การสูญเสียน้ าหนักเม่ือเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน 
 

 
 

ภาพที่ 30 การเปลี่ยนแปลงค่า L* ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ  
8±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน 
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ภาพที่ 31 การเปลี่ยนแปลงค่า a* ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ  
8±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน 

 

 
 

ภาพที่ 32 การเปลี่ยนแปลงค่า b* ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ  
8±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน 
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ภาพที่ 33 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ  
8±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน 

 

 
 

ภาพที่ 34 การเกิดสีน้ าตาล (เปอร์เซ็นต์) ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ  
8±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการควบคุมการเกิดเชื้อจุลินทรีย์ในต้นอ่อนทานตะวันหลังการ
ล้างด้วยน้้าโอโซนและน้้าเย็น และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันหลังการ
ล้างด้วยน้้าโอโซนและน้้าเย็นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน พบว่า กรรมวิธีที่ 3 การล้างต้นอ่อน
ทานตะวันด้วยน้้าโอโซน ความเข้มข้น 1,000 ppm  สามารถลดจ้านวนเชื้อจุลินทรีย์ได้มากที่สุดเมื่อ
เทียบกับทุกกรรมวิธี รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ 4 การล้างต้นอ่อนทานตะวันด้วยน้้าโอโซนเย็น ความ
เข้มข้น 1,000 ppm นอกจากนี้การล้างต้นอ่อนทานตะวันด้วยน้้าโอโซนในกรรมวิธีที่ 3 และโอโซน
เย็นในกรรมวิธีที่ 4 สามารถลดการสูญเสียน้้าหนัก และการเกิดสีน้้าตาลได้ โดยไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าสี L* a* b* ที่ใบ และค่าเนื้อสัมผัส แสดงว่าทั้งน้้าโอโซนและน้้าโอโซนเย็นมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมการเกิดเชื้อจุลินทรีย์ได้ดี และไม่มีผลต่อคุณภาพการเก็บรักษาทั้งที่
อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส ขณะที่สามารถชะลอการสูญเสียน้้าหนัก การเกิดสี
น้้าตาล รวมทั้งสามารถยืดอายุการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวันที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นานกว่า
การล้างต้นอ่อนทานตะวันด้วยน้้าประปา และการล้างด้วยน้้าประปาแล้วน้าไปล้างด้วยน้้าเย็น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการบันทึกผลการทดลอง เนื่องจากต้นอ่อนทานตะวันที่เก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพียงเล็กน้อย 
 2. ควรทดสอบประสิทธิภาพในการล้างน้้าโอโซนที่ความเข้มข้นต่างๆ รวมทั้งระยะเวลาใน
การล้าง 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ภาคผนวก ข ตารางค่าเฉลี่ยและตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ภาคผนวก ค ภาพ 
ภาคผนวก ง การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar ( PDA) 
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ภาคผนวก ก 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 
ตารางภาคผนวกที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (ค่าความกรอบ) ของต้นอ่อนทานตะวันกรรมวิธีต่างๆ
        เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 4 
 

กรรมวิธี 
เนื้อสัมผัส (กิโลกรัมต่อวินาที) 

R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
T1 3.33 3.67 5.67 12.67 4.22 
T2 4.67 2.00 5.33 12.00 4.00 
T3 3.67 3.00 3.33 10.00 3.33 
T4 4.67 5.00 6.00 15.67 5.22 

ผลรวม 16.34 13.67 20.33 50.34 (G.T.) 4.20 (G.M.) 
 
วิธีการค านวณค่าความแปรปรวนทางสถิติ 
 ก. Correction Factor (C.F.) 
  C.F.  = (ผลบวกรวมทั้งหมดในการทดลอง)2 

              จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
  = (G.T.)2 

    (t)(r) 
    = (50.34)2 

       (4)(3) 
    = 2,534.12 
           12 
    = 211.18 
 
 ข. Sum of squares 
  Total SS = ผลบวกของ (ข้อมูลจากแต่ละหน่วยการทดลอง)2 – C.F. 
    = (3.33)2 + (3.67)2 +…..+ (5)2 + (6)2 – C.F. 
    = 227.29 – 211.18 
    = 16.11 
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  Treatments SS = ผลบวกของ (ผลรวมของแต่ละสิ่งทดลอง)2 – C.F. 
           จ านวนซ้ า (r) 
    = (12.67)2 + (12)2 + (10)2 + (15.67)2 – C.F. 
               3 
    = 216.67 – 211.18 
    = 5.49 
  Error SS = Total SS – Treatments SS 
    = 16.11 – 5.49 
    = 10.62 
 
 ค. Mean squares  
  Treatments MS = Treatments SS 
       d.f.error, (t-1) 
    =     5.49 
     (4-1) = 3 
    = 1.83 
  Error MS =     Error SS 
     d.f.error, t(r-1) 
    =    10.62 
     4(3-1) = 8 
    = 1.33 
 
 ง. F – value   
  F  = Treatments MS 
          Error MS 
    = 1.83 
     1.33 
  F3,8  = 1.38  
 
 
 



47 
 

จ. ค านวณค่า (Coefficient of Variation, C.V.)  
 C.V.  = standard deviation  x 100% 
     Mean 

   = 
√                 

           
 x 100% 

= √    

    
 x 100% 

= 1.15 x 100% 
 4.20 

   = 27% 
 

ฉ. สิ่งทดลอง 

  L.S.D. 0.05 = (t05, 8) √
                   

 
 

    = (2.306) √
       

 
 

    = (2.306)(0.93) 
    = 2.14 

  L.S.D. 0.01 = (t01, 8) √
                   

 
 

    = (3.355) √
       

 
 

    = (3.355)(0.93) 
    = 3.12 
 
ANOVA             

Source df SS MS F F.05 F.01 

Treatment 3 5.49 1.83 1.38ns 4.07 7.59 

Ex.Error 8 10.62 1.33    

Total 12 16.11 3.16    

C.V. (%) = 27% 
หมายเหตุ ns หมายความว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางค่าเฉลี่ยและตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 การนับจ านวนโคโลนีเชื้อจุลินทรีย์ (โคโลนีต่อมิลลิลิตร) กรรมวิธีต่างๆ ที่ 
          ระดับความเจือจาง 10-1 เท่า 
 

กรรมวิธี 
จ านวนโคโลนีเชื้อจุลินทรีย์ (โคโลนีต่อมิลลิลิตร) 

ชั่วโมงท่ี 18 ชั่วโมงท่ี 24 ชั่วโมงท่ี 30 
T1 233.33 A 294.67 A 353.33 
T2 208.00 AB 269.33 AB 397.33 
T3 104.00 C 181.33 C 266.67 
T4 126.67 BC  197.33 BC 289.33 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
      ยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P≤0.05) 
                                                                    
ตารางภาคผนวกที่ 3 การนับจ านวนโคโลนีเชื้อจุลินทรีย์ (โคโลนีต่อมิลลิลิตร) กรรมวิธีต่างๆ ที่ 
          ระดับความเจือจาง 10-2 เท่า 
 

กรรมวิธี 
จ านวนโคโลนีเชื้อจุลินทรีย์ (โคโลนีต่อมิลลิลิตร) 

ชั่วโมงท่ี 18 ชั่วโมงท่ี 24 ชั่วโมงท่ี 30 
T1 15.20 A 21.60 A 27.60 A 
T2 9.87 B 16.20 B  20.60 B 
T3 6.27 C 10.40 C 12.90 C 
T4 7.60 BC 11.30 C 14.50 C 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
      ยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 4 การสูญเสียน้ าหนักของต้นอ่อนทานตะวันกรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บรักษาไว้ที่ 
         อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 

 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
      ยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 5 การสูญเสียน้ าหนักของต้นอ่อนทานตะวันกรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บรักษาไว้ที่ 
         อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 วัน  
  

กรรมวิธี 
การสูญเสียน้ าหนัก (เปอร์เซ็นต์) 

วันที่ 2 วันที่ 4 วันที่ 6 วันที่ 8 
T1 6.98 ± 0.90 A 6.35 ± 1.54 A 7.79 ± 3.97 11.34 ± 2.62 A 
T2 6.34 ± 0.69 A 5.97 ± 0.65 A 8.95 ± 0.94 5.80 ± 0.37 B 
T3 5.05 ± 1.87 A 3.94 ± 0.64 A 4.73 ± 0.98 5.27 ± 1.14 B 
T4 -4.09 ± 0.22 B -1.78 ± 0.46 B 2.00 ± 0.72 7.14 ± 1.53 B 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
      ยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P≤0.05) 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมวิธี 
การสูญเสียน้ าหนัก (เปอร์เซ็นต์) 

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 
T1 7.46 ± 1.37 A 7.46 ± 2.65 A 8.97 ± 1.28 A 
T2 7.31 ± 2.64 A 10.61 ± 2.83 A 11.73 ± 1.28 A 
T3 3.83 ± 0.83 AB 0.43 ± 0.64 B 0.12 ± 1.61 B 
T4 -0.25 ± 1.01 B -1.42 ± 0.52 B -0.38 ± 1.13 B 
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ตารางภาคผนวกที่ 6 การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน ค่า L* กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บ 
         รักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 

 

กรรมวิธี 
ค่า L* 

วันที่ 0 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 
T1 62.61 ± 1.40 66.33 ± 1.01 65.12 ± 1.12 ND 
T2 62.69 ± 1.20 64.79 ± 1.58 62.28 ± 1.43 ND 
T3 61.75 ± 0.93 65.00 ± 0.94 64.69 ± 1.42 67.08 ± 1.04 
T4 63.75 ± 0.72 66.65 ± 1.90 64.71 ± 0.88 66.10 ± 1.36 

หมายเหตุ : ND หมายถึงไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ (Notdetermind) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 7 การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน ค่า L* กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บ 
         รักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 วัน 

 

กรรมวิธี 
ค่า L* 

วันที่ 0 วันที่ 2 วันที่ 4 วันที่ 6 วันที่ 8 
T1 64.35 ± 1.31 67.27 ± 1.72 66.71 ± 1.49 66.03 ± 1.67 66.33 ± 1.33 
T2 65.18 ± 1.32 64.10 ± 1.55 63.15 ± 1.73 65.35 ± 139 66.09 ± 1.49 
T3 64.24 ± 1.18 66.51 ± 1.09 65.39 ± 1.80 65.68 ± 1.63 63.63 ± 1.34 
T4 61.46 ± 1.01 64.03 ± 0.77 65.25 ± 1.40 66.06 ± 1.60 63.89 ± 2.05 
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ตารางภาคผนวกที่ 8 การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน ค่า a* กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บ 
         รักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 

 

กรรมวิธี 
ค่า a* 

วันที่ 0 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 
T1 -11.21 ± 0.24 -10.62 ± 0.46 -10.45 ± 0.46 ND 
T2 -11.35 ± 0.30 -10.47 ± 0.54 -11.22 ± 0.39 ND 
T3 -11.23 ± 0.28 -11.31 ± 0.22 -11.04 ± 0.43 -10.62 ± 0.35 
T4 -11.14 ± 0.21 -10.21 ± 0.69 -10.65 ± 0.45 -10.57 ± 0.52 

หมายเหตุ : ND หมายถึงไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ (Notdetermind) 
 

ตารางภาคผนวกที่ 9 การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน ค่า a* กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บ 
         รักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 วัน 

 

กรรมวิธี 
ค่า a* 

วันที่ 0 วันที่ 2 วันที่ 4 วันที่ 6 วันที่ 8 
T1 -11.05 ± 0.26 -10.26 ± 0.41 A -10.21 ± 0.29 -10.78 ± 0.55 -8.85 ± 0.81 A 
T2 -11.13 ± 0.34 -10.93 ± 0.50 AB -10.94 ± 0.38 -10.53 ± 0.49 -9.89 ± 0.42 AB 
T3 -11.32 ± 0.54 -10.74 ± 0.39 AB -10.13 ± 0.65 -10.70 ± 0.31 -10.94 ± 0.36 B 
T4 -11.24 ± 0.18 -11.49 ± 0.15 B -10.10 ± 0.29 -9.85 ± 0.63 -10.21 ± 0.37 AB 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
      ยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 10 การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน ค่า b* กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บ
          รักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 

 

กรรมวิธี 
ค่า b* 

วันที่ 0 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 
T1 43.87 ± 1.22 46.84 ± 0.92 44.67 ± 0.85 ND 
T2 43.85 ± 0.91 44.47 ± 1.50 43.73 ± 1.06 ND 
T3 43.60 ± 1.47  44.03 ± 0.61 44.40 ± 0.96 44.75 ± 0.66 
T4 46.78 ± 0.61 46.92 ± 1.04  45.75 ± 0.99 45.87 ± 0.99 

หมายเหตุ : ND หมายถึงไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ (Notdetermind) 
 

ตารางภาคผนวกที่ 11 การเปลี่ยนแปลงสีของใบต้นอ่อนทานตะวัน ค่า b* กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บ
           รักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 วัน 

 

กรรมวิธี 
ค่า b* 

วันที่ 0 วันที่ 2 วันที่ 4 วันที่ 6 วันที่ 8 

T1 44.11 ± 0.67 AB 47.01 ± 1.30 45.00 ± 0.66 46.64 ± 0.74 47.29 ± 1.46 A 
T2 45.49 ± 0.75 A 45.38 ± 1.40 43.11 ± 1.19 45.17 ± 1.21 46.13 ± 0.67 AB 
T3 44.06 ± 1.15 AB 47.11 ± 0.62 46.05 ± 1.67 44.14 ± 1.08 43.37 ± 1.18 B 
T4 42.49 ± 0.80 B 45.00 ± 0.97 45.59 ± 1.01 45.11 ± 1.39 45.20 ± 0.87 AB 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 12 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (ค่าความกรอบ) กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บรักษาไว้ที่ 
          อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 
 

กรรมวิธี 
เนื้อสัมผัส (กิโลกรัมต่อวินาที) 

วันที่ 0 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 
T1 3.44 ± 0.88 6.22 ± 1.14 5.33 ± 1.18 ND 
T2 2.78 ± 1.00 5.33 ± 1.11 4.33 ± 0.82 ND 
T3 4.44 ± 1.13 6.22 ± 1.40 4.89 ± 0.79 4.33 ± 0.65 
T4 4.22 ± 0.72 4.33 ± 0.62 3.89 ± 0.59 3.56 ± 0.77 

หมายเหตุ : ND หมายถึงไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ (Notdetermind) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 13 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (ค่าความกรอบ) กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บรักษาไว้ที่ 
          อุณหภูมิ 8±1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 วัน 
 

กรรมวิธี 
เนื้อสัมผัส (กิโลกรัมต่อวินาที) 

วันที่ 0 วันที่ 2 วันที่ 4 วันที่ 6 วันที่ 8 
T1 2.67 ± 0.75 5.33 ± 1.37 4.22 ± 0.74 3.00 ± 0.53 5.44 ± 1.76 
T2 3.33 ± 0.58 5.00 ± 0.60 4.00 ± 0.73 4.44 ± 0.87 6.67 ± 2.03 
T3 3.78 ± 0.91 7.11 ± 1.50 3.33 ± 0.58 3.22 ± 0.83 7.44 ± 1.14 
T4 3.78 ± 0.83 4.44 ± 0.71 5.22 ± 0.76 4.67 ± 0.80 3.11 ± 0.61 
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ตารางภาคผนวกที่ 14 การเกิดสีน้ าตาล (เปอร์เซ็นต์) กรรมวิธีต่างๆ เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง
           เป็นเวลา 3 วัน 
 

กรรมวิธี 
การเกิดสีน้ าตาล (เปอร์เซ็นต์) 

วันที่ 0 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 
T1 0.67 ± 0.07 A  2.87 ± 0.35 A 5.27 ± 0.33 A 8.00 ± 0.76 A 
T2 0.67 ± 0.07 A 3.07± 0.07 A 5.73 ± 0.35 A 8.67 ± 0.47 A 
T3 0.40 ± 0.12 B 2.33 ± 0.18 AB 4.07 ± 0.13 B 6.93 ± 0.52 AB 
T4 0.20 ± 0.00 B 1.87 ± 0.29 B 3.93 ± 0.18 B 5.80 ± 0.12 B 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
      ยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 15 การเกิดสีน้ าตาล (เปอร์เซ็นต์) กรรมวิธีต่างๆเมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 8±1 
           องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 วัน 
 

กรรมวิธี 
การเกิดสีน้ าตาล (เปอร์เซ็นต์) 

วันที่ 0 วันที่ 2 วันที่ 4 วันที่ 6 วันที่ 8 
T1 0.67 ± 0.07 A 1.20 ± 0.12 2.20 ± 0.20 A 3.73 ± 0.37 AB 5.60 ± 0.61 
T2 0.67 ± 0.07 A 1.33 ± 0.13 2.73 ± 0.13 A 3.93 ± 0.07 A 5.87 ± 0.33 
T3 0.40 ± 0.12 B 1.13 ± 0.07 2.07 ± 0.07 B 3.27 ± 0.18 AB 5.60 ± 0.40 
T4 0.20 ± 0.00 B 1.27 ± 0.07 2.13 ± 0.07 B 3.00 ± 0.12 B 4.73 ± 0.29 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
      ยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P≤0.05) 
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ภาพภาคผนวกที่ 1 การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การเตรียมดิน 1) ใส่ขุยมะพร้าวรองก้นตะกร้า (A) 
        2) ใส่ดิน 1-1.5 นิ้ว (B) การล้างเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน (C) การโรยเมล็ดพันธุ์
        ทานตะวัน (D) การปิดด้วยหนังสือพิมพ์ เพ่ือกันแสงและลม (E) การทับด้วย
                 ตะกร้าขนาดเท่ากัน ในเช้าวันที่ 5 เพื่อให้ต้นสูงเท่าๆกัน (F) 
 

A B 

C D 

E F 
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ภาพภาคผนวกที่ 2 การล้างต้นอ่อนทานตะวันแบ่งเป็น 4 กรรมวิธี ดังนี้ 1) การล้างด้วยน้ าประปา 
        (A) 2) การล้างด้วยน้ าประปา+น้ าเย็น (B) 3) การล้างด้วยน้ าโอโซน (C) 4) 
        การล้างด้วยน้ าโอโซนเย็น (D) การเตรียมน้ าเย็น โดยการแช่น้ าแข็ง (E) รอให้
        ต้นอ่อนทานตะวันสะเด็ดน้ าประมาณ 5-10 นาที (F) 
 

A B 

C D 

E F 
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ภาพภาคผนวกที่ 3 วัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมอาหารเลี้ยง PDA ได้แก่ มันฝรั่ง (A) น้ าตาลกลูโคส (B) 
        และผงวุ้น (C) การต้มมันฝรั่ง (D) การเตรียมขวด Duran ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ 
        (E) และจานเพาะเชื้อใส่ถุงร้อน (F) เพ่ือน าไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (G) 
 
 
 

A B C 

D E 

F G 
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ภาคผนวก ง 
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar ( PDA) 
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การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar ( PDA ) 
 
1. วัสดุและอุปกรณ์ 

1.1 มันฝรั่ง   200 กรัม 
1.2 น้ าตาลกลูโคส  20 กรัม 
1.3 ผงวุ้น    17  กรัม 
1.4 น้ า    1,000 มิลลิลิตร 
1.5 ผ้ากรอง 
1.6 หม้อ และไม้พาย หรือทัพพี 
1.7 ขวด Duran (laboratory bottle) 
1.8 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclaves) 
1.9 จานเพาะเชื้อ (petri dish) 
1.10 ตู้เขี่ยเชื้อ (laminar flow clean bench) 
1.11 เตาแก๊ส 
 

2. วิธีการท า 
หั่นมันฝรั่ง 200 กรัม และน าไปต้มในน้ า  

500 มิลลิลิตร จนสุก 
 

กรองน้ าต้มมันฝรั่งด้วยผ้ากรอง 
 

น าผงวุ้น 17 กรัม ละลายในน้ า 500 มิลลิลิตร 
 

และน าไปต้ม แล้วใส่น้ าตาลกลูโคส 20 กรัม 
คนให้ละลาย 

 
น ามาผสมกัน แล้วคนให้เข้ากัน 

 
เทใส่ขวด Duran แล้วปิดฝา 

 
น าไปนึ่งฆ่าเชื้อ ด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

เป็นเวลา 20 นาที 
    

เมื่ออาหารเลี้ยงเชื้ออุ่น ให้น าไปเทใส่จานเพาะเชื้อ ในตู้เขี่ยเชื้อ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวฐิฒารีย์  ชุติพงษ์วิเวท 
เกิดเม่ือ   17 พฤศจิกายน  พ.ศ.2537 
ภูมิล าเนา 33 หมู่ 2 ต าบลห้วยรอบ อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ.2549  จบชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 
   อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
   พ.ศ.2552  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนหนองฉางวิทยา 

อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
   พ.ศ.2555  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนหนองฉางวิทยา 

อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวกนกวรรณ  ธูปพนม 
เกิดเม่ือ   6 มีนาคม  พ.ศ.2538 
ภูมิล าเนา 30 หมู่ 3 ต าบลวังกรด อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ.2549  จบชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้  

อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
   พ.ศ.2552  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 
   (วัดห้วยเขน) อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
   พ.ศ.2555  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
   ภูมิวิทยาคม อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
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