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The fresh-cut iceberg lettuce (Lactuca Sativa varr. Capitata) is a short shelf life
produce mainly cuts lowering about 3 days at 7±10C. Main problem of consumer acceptation is
browning at stalk and leaf. This research was therefore aimed at studying the effect of antibrowning agents and modified atmosphere packaging on the shelf-life of fresh-cut lettuce. Four antibrowning agents including sodium erythorbate, sodium ascorbate, erythorbic acid and ascorbic acid were
selected for the study. The modified atmosphere conditions were applied at 5% O2:5% CO2, 5%
O2:10% CO2, 10% O2:5% CO2 and 10% O2:10% CO2. The fresh-cut lettuce was stored at 7±1oC. The
product was evaluated for the formation of browning using sensory test, total plate count, yeast, mold and
color (CIBLAB system). It was found that washing lettuce with sodium erythorbate at the concentrate of
0.03% retarded browning and the product had shelf-life of 6 days. When 0.03% of sodium erythorbate
with modified atmosphere packaging (5% O2:10% CO2) was applied to lettuce, the shelf-life was
extended to 8 days.
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0.030 และ 0.050...............................................................................................6
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0.030 ................................................................................................................6
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0.050 ................................................................................................................6
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เขมขนรอยละ 0.03 และสารละลายกรดแอสคอรบิก (As-acid) เขมขนรอยละ
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ควบคุม .............................................................................................................6
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กรดแอสคอรบิกความเขมขนรอยละ 0.005 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (Asacid 15oC) และ 20 องศาเซลเซียส (As-acid 20oC)...........................................6
จํานวนเชื้อยีสต และรา ของผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ า นการแชดว ยสารสารละลายโซเดียม
อีริทอรเบต เขมขนรอยละ 0.030 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (Na-E 15oC)
และ 20 องศาเซลเซียส (Na-E 20oC) และสารละลายกรดแอสคอรบิกความ
เขมขนรอยละ 0.005 ทีอ่ ุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (As-acid 15oC) และ 20
องศาเซลเซียส (As-acid 20oC)..........................................................................6
คา C* ของผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ านการแชดวยสารสารละลายโซเดียมอีริทอรเบตเขม
ขนรอยละ 0.030 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (Na-E 15oC) และ 20 องศา
เซลเซียส (Na-E 20oC) และสารละลายกรดแอสคอรบกิ ความเขมขนรอยละ
0.005 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (As-acid 15oC) และ 20 องศาเซลเซียส (Asacid 20oC).........................................................................................................6
คา ∆E ของผักกาดแกวตัดแตงที่ผานการแชดว ยสารสารละลายโซเดียมอีริทอรเบตเขม
ขนรอยละ 0.030 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (Na-E 15oC) และ 20 องศา
เซลเซียส (Na-E 20oC) และสารละลายกรดแอสคอรบกิ ความเขมขนรอยละ
0.005 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (As-acid 15oC) และ 20 องศาเซลเซียส
(As-acid 20o)...................................................................................................6
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันอาหารพรอมปรุงหรือพรอมรับประทาน (ready to eat foods) ไดรับความนิยมมาก
ขึ้นเนื่องจากความสะดวกในการบริโภคและการเตรียม นอกจากนี้อาหารเพื่อสุขภาพมีการขยายตัว
ของตลาดมากขึ้นดวย ผักและผลไมตัดแตงพรอมรับประทานนับวาเปนผลิตภัณฑกลุมหนึ่งที่ไดรับ
ความนิยมในตลาดทั้งภายในและตางประเทศ ผักสลัดรวมตัดแตงพรอมรับประทานที่ประกอบดวย
ผักกาดแกว (Lactuca Sativa varr. Capitata) กรีนโอค (Croesia semipurpurana) เรดโอค (Croesia
semipurpurana) แครอท (Daucus carota) และกะหล่ํามวง (Brassica oleracea var. rubra) เปน
ตัวอยางหนึ่งที่ตลาดใหความสนใจ อยางไรก็ตามผูผลิตมักประสบปญหาดานอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑที่สั้น ซึ่งผักกาดแกวเปนผักที่พบปญหามากที่สุดในผักสลัดรวม เนื่องจากผักกาดแกวเกิด
สีน้ําตาลบริเวณกาน และขอบใบที่มีการตัดแตง ทําใหผลิตภัณ ฑมีอายุก ารเก็บรักษาสั้น (LopezGalvez และคณะ, 1996) ซึ่งในการผลิตสินคาผักกาดแกวของบริษัทเพียวฟูดสประสบปญหาในการ
เก็บรักษาไดเพียง 3 วัน ที่อุณหภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส ทั้งนี้การตัดแตงทําใหเกิดบาดแผลซึ่งเปน
สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดสีน้ําตาล เมื่อมีการเก็บรักษาผักกาดแกวไวนานขึ้น หรือมีการหั่นชิ้นเล็กทํา
ใหเกิดบาดแผลมากขึ้น จึงทําใหเอนไซม polyphenol oxidase (PPO) มีประสิทธิภาพในการทํางาน
ยิ่งขึ้นและทําใหผักมีก ารหายใจสูงขึ้น อีกทั้งเปนการกระตุนการสรางเอทิลีนซึ่งมีผลใหเกิด จุด สี
น้ําตาลบริเวณกานใบผักกาดแกว (Lopez-Galvez และคณะ, 1996; Ferrer และคณะ, 1996; Galen
และคณะ, 1998; Saltveit , 2004) เอนไซม PPO ถูกรายงานวาเปนเอนไซมที่เรงปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ของสารประกอบฟนอลในผักกาดแกว ซึ่งนําไปสูการเกิดสีน้ําตาลในระหวางการเก็บรักษา (LopezGalvez และคณะ, 1996; Elena และคณะ, 2006)
Gonzallez-Aguilar และคณะ (2004) ไดทําการศึกษาสารลดการเกิดสีน้ําตาลไดแก กรดอีริทอรบิก (IAA) และกรดแอกสคอรบิก (AA) ในการลดการเกิดสีน้ําตาลในมะเขือมวงตัดแตง พบวา
สารทั้งสองชนิดสามารถลดการเกิดสีน้ําตาลในผลิตภัณฑที่สภาพการเก็บรักษาที่ 10 องศาเซลเซียส
ได เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ตั ว ควบคุ ม ที่ ไ ม มี ก ารใช ส ารดั ง กล า ว และยั ง พบว า กรดอี ริ ท อร บิ ก มี
ประสิทธิภาพในการลดการเกิดสีน้ําตาลสําหรับมะเขือมวงตัดแตงไดดีกวากรดแอสคอรบิก โดยสาร
ทั้งสองชนิดสามารถลดการเกิดสีน้ําตาลไดโดยการลดการทํางานของเอนไซม นอกจากนี้พบวากรด
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อีริทอรบิกสามารถรักษาคุณภาพสีในลําไยน้ําเชื่อม banana puree ฟรุตสลัดในน้ําเชื่อมและเห็ดฟาง
ในน้ําเกลือไดดีกวาการใชกรดแอสคอรบิกที่ความเขมขนเดียวกัน (สถาบันคนควา, 2538) อยางไรก็
ตามยังไมมีการใชสารดังกลาวในผักกาดแกวตัดแตง
สําหรับการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผักได
เมื่อกําหนดอัตราสวนของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และกาซออกซิเจน (O 2) ที่เหมาะสมโดย
กาซออกซิเจนสูงจะเรงการเกิด ปฏิ กิริยาสี น้ําตาลและทํา ใหคุณ ภาพสีข องลดลง การที่ ใ ชกา ซ
คารบอนไดออกไซดที่พอเหมาะจะสามารถลดการหายใจและลดการเจริญเติบโตของจํานวน
เชื้อจุลินทรียได (งามทิพย, 2538; Bramen และคณะ, 1996; Jaexsen และคณะ, 2003; Allende และ
คณะ, 2004) กาซคารบอนไดออกไซดค วามเขมขน 20รอยละ สามารถชวยลดการทํางานของ
เอนไซม phenyl ammonia lyase (PAL) และยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลจากสารประกอบฟน อลใน
ผักกาดแกวที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2.5 องศาเซลเซียสได (Alley และคณะ, 1999) Escalona และ
คณะ (2006) พบวาการควบคุมสภาพบรรยากาศ (control atmosphere และ 3รอยละO2:5รอยละCO2)
สามารถชวยรักษาคุณภาพของ butterhead lettuce ไดดีกวาสภาพบรรยากาศปกติ สวน Allende และ
คณะ (2004) ใชการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในผัก red lettuce สามารถลดการเจริญของจํานวน
เชื้อจุลินทรียทั้งหมดไดดีและรักษาคุณภาพผักไดดีกวาสภาพบรรยากาศปกติ
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อลดการเกิดสีน้ําตาลในผักกาดแกวตัดแตง
พรอมบริโภคโดยการใชสารลดการเกิดสีนํา้ ตาลรวมกับการใชวธิ ีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ เพือ่
ยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดแกวใหนานขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ศึก ษาผลของการใชสารลดการเกิด สีน้ําตาลไดแก โซเดีย มอีริทอรเบต โซเดียม
แอสคอรเบต กรดอีริทอรบิกและกรดแอสคอรบิก ในการลดการเปลี่ยนแปลงสีน้ําตาลในผักกาด
แกวตัดแตงที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
1.2.2 ศึกษาผลของสารลดการเกิดสีน้ําตาลรวมกับการใชสภาพการดัดแปลงบรรยากาศที่
เหมาะสมในการเก็บรักษาผักกาดแกวที่ตัดแตงโดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
การใชโ ซเดียมอีริทอรเบต โซเดีย มแอสคอรเบต กรดอีริทอรบิก และกรดแอสคอรบิก
รวมกับการดัดแปลงสภาพบรรยากาศจะชวยลดการเปลี่ยนแปลงสีน้ําตาลและยืดอายุการเก็บรักษา
ผักกาดแกวที่ตัดแตงได
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 ในการวิจัยเลือกศึกษาผักกาดแกว (Lactuca Sativa varr. Capitata) โดยแบงการ
ทดลองเปน 2 ขั้นตอน ไดแก
1.4.1.1 ศึกษาผลการใชสารลดการเกิดสีน้ําตาล 4 ชนิด ไดแก โซเดียมอีริทอรเบต
โซเดียมแอสคอรเบต กรดอีริทอรบิก และกรดแอสคอรบิก ที่มีตอการลดการเสื่อมคุณ ภาพของ
ผักกาดแกวตัดแตง
1.4.1.2 ศึกษาผลของการดัดแปลงสภาพบรรยากาศรวมกับสารลดการเกิดสีน้ําตาล
ที่ไดจากขอ 1.4.1.1 ที่มีตอคุณภาพผักกาดแกวตัดแตง
1.4.2 ทุก การทดลองบรรจุผัก กาดแกว น้ําหนัก 50 กรัม ในถุง oriented polypropylene
(OPP) หนา 20 ไมครอนลามิเนตกับ linier low-density polyethylene (LLDPE) หนา 30 ไมครอน
และผักกาดแกวตัดแตงถูกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส

3

4

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
2.1 คุณลักษณะทั่วไปของผักกาดแกว
ผักกาดแกว (Lactuca Sativa varr. Capitata) หรือ iceberg lettuce เปนพืชลมลุก ลําตนเปน
กอ มีใบหอซอนกันเปนหัวกลม ใบมีลักษณะบางกรอบ ขอบใบหยัก มีสีเขียวออน ใหผลผลิตมาก
ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ปลูกไดดีในอากาศเย็น มีคุณคาทางอาหารดังแสดงในตารางที่ 1
และมีสรรพคุณปองกันโรคโลหิตจาง ปองกันมะเร็ง ชวยบรรเทาอาการทองผูก และเหมาะสําหรับ
ผูปวยโรคเบาหวาน อีกทั้งมีฤทธิ์เปนยานอนหลับออนๆ นิยมรับประทานเปนผักสดหรือทําสลัดผัก
ทั้งในและตางประเทศ (นิดา, 2545)
ตารางที่ 1 คุณคาทางโภชนาการของผักกาดแกวตอ 100 กรัม
พลังงานและสารอาหาร
คารโบไฮเดรต
โปรตีน
แคลเซี่ยม
ฟอสฟอรัส
เหล็ก
วิตามิน เอ
วิตามิน บี 1
วิตามิน บี 2
วิตามิน ซี
พลังงาน
ที่มา: นิดา (2545)

ปริมาณที่พบ
2.4 กรัม
1.0 กรัม
18 มิลลิกรัม
22 มิลลิกรัม
0.4 มิลลิกรัม
1475 หนวยสากล (I.U.)
0.04 มิลลิกรัม
0.09 มิลลิกรัม
12 มิลลิกรัม
14 แคลอรี่
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2.2 การเปลีย่ นแปลงผักกาดแกวในระหวางการเก็บรักษา
ผักกาดแกวเมื่อมีการตัดแตง และเก็บรักษาจะพบวามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
และจํานวนเชื้อจุลินทรีย ซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพของสินคา (Lopez-Galvez และคณะ, 1995; Diana
และคณะ, 2005) Elena และคณะ (2006) รายงานวาผักกาดแกวมีการเกิดสีน้ําตาลบริเวณกาน และ
ขอบใบที่มีการตัดแตง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสีตั้งแตชั่วโมงที่ 24 ของการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 1) ซึ่งทําใหอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑสั้น นอกจากนี้การตัดแตง
ทําใหเกิดบาดแผลซึ่งเปน สาเหตุที่ทําใหเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากปฏิกิริยาเอนไซม (จริงแท, 2541;
ศิวาพร, 2548) การหั่น หรือตัดแตงผักกาดแกวทําใหเกิดบาดแผล และผลิตผลทําใหมีอัตราการ
หายใจสูงขึ้น ทําใหเอนไซม phenyl ammonia lyase (PAL) เขาทําปฏิกิริยากับ phenylalanine เกิด
สารประกอบฟนอลซึ่งเปนซับสเตรต (substrate) ของการเกิดสีน้ําตาล (Pereyra และคณะ, 2005;
Elena และคณะ, 2006) ซึ่งขนาดในการตัด แตงมีผลตอการทํา งานของเอนไซม PAL ให มี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น Lopez-Galvez และคณะ (1996) ไดศึกษาผลของการตัดแตง
ผักกาดแกวที่ขนาดแตกตางกันตอประสิทธิภาพในการทํางานของเอนไซม PAL พบวาผักกาดแกว
Lettuce ที่ตัดแตงใหมีขนาดเล็กจะทําใหเอนไซม PAL มีประสิทธิภาพการทํางานมากกวาผักที่มีการ
ตัด แตงใหมีข นาดใหญ (ดังภาพที่ 2) และเมื่อเก็บรัก ษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสไวนานขึ้น
เอนไซม PAL จะลดลงเนื่องจากนําไปสรางสารประกอบฟนอลในเซลลเพื่อเปนซับสเตรต และทํา
ปฏิกิริยากับเอนไซม PPO เกิดสีน้ําตาลบริเวณกานใบ (Ferrer และคณะ, 1996; Lopez-Galvez และ
คณะ, 1996; Galen และคณะ, 1998; Saltveit, 2004; Elena และคณะ, 2006)
Elena และคณะ (2006) ศึกษาการเก็บรักษาผักกาดแกวตัดแตงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 72 ชั่วโมง (ภาพที่ 1) พบวาผักกาดแกวมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ตั้งแตชั่วโมงที่ 24 ของการเก็บรักษา และเมื่อวิเคราะหการทํางานของเอนไซม PAL พบวาเอนไซม
PAL มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตเริ่มตนถึงชั่วโมงที่ 3 ของการเก็บรักษา และลดลง
อยางตอเนื่องตั้งแตชั่วโมงที่ 24 เปนตนไป (ภาพที่ 3) และเมื่อวิเคราะหการทํางานของเอนไซม PPO
พบวาเอนไซม PPO มีประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตชั่วโมงที่ 24 ของการเก็บ
รักษา (ภาพที่ 4) แสดงวาเอนไซม PPO มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสีของผักกาดแกว เนื่องจาก
เอนไซม PPO เรงปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสารประกอบฟนอลใหเปลี่ยนเปนสารประกอบเชิงซอนที่
มีสีน้ําตาล (complex brown polymer) ดังแสดงในภาพที่ 5 (Hudson, 1990)

Altered color (รอยละ)
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ผักกาดแกว

rocket

escarole

Shelf-life (hours)

PAL active

ภาพที่ 1 การเปลีย่ นแปลงคุณภาพสีของผักกาดแกว
ที่มา : Elena และคณะ (2006)

Shelf-life (hours)
ภาพที่ 2 ผลของขนาดของชิ้นผักกาดแกวตอประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม PAL
ที่มา : Lopez-Galvez และคณะ (1996)

PAL activity
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rocket

ผักกาดแกว

escarole

Shelf-life (hours)
ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม PAL ในผักกาดแกวตัดแตงในระหวางการเก็บรักษา
ที่เวลาตางๆ ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ที่มา : Elena และคณะ (2006)

PPO activity

rocket

escarole

ผักกาดแกว

Shelf-life (hours)
ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม PPOในผักกาดแกวตัดแตงในระหวางการเก็บรักษา
ที่เวลาตางๆ ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ที่มา : Elena และคณะ (2006)
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monophenol
PPO + O2
PPO + O2

diphenol

o-quinone

Amino acids
protein

Complex
Brown
polmers

ภาพที่ 5 ปฏิกิริยาการเกิดสีนํา้ ตาลเนื่องจากเอนไซม
ที่มา : Hudson (1998)
จากภาพที่ 5 การเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลโดยเอนไซม PPO มีอยู 2 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอน
แรกเปนปฏิกิริยาออกซิเดชั่นสารประกอบฟนอลไปเปนควิโนน (กรณีสับสเตรทเปน monophenol
เอนไซมจ ะออกซิไดส monophenol ไปเปน diphenol กอน) เนื่องจากเอนไซมมีทองแดงเปน
prosthetic group ซึ่งประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมขึ้นกับการเปลี่ยนทองแดงจากรูปคิวปริก
ไปเปนควิปรัส สารประกอบฟนอลจะออกซิไดสทองแดงใหเปนรูปคิวปริกทําใหมีประสิทธิภาพใน
การทํางานตอไปเรื่อยๆ (รัชนี, 2536) ดังสมการตอไปนี้
4Cu++ (เอนไซม) + 2catechol
4Cu+ (เอนไซม) + 4H+ + O2

4Cu+ (เอนไซม) + 2 O-quinone + 4H+
4Cu++ (เอนไซม) + 2H2O

ขั้นตอนที่สองเปนการเกิดปฏิกิริย าโพลิเมอรไรเซชั่น ของควิโนนกับกรดอะมิโนไดเปน
สารประกอบเชิงซอนที่มีสีน้ําตาล จึงทําใหผักกาดแกวเกิดสีน้ําตาลและมีผลตออายุการเก็บรักษา
ผั ก กาดแก ว ให สั้ น ลง ซึ่ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเกิ ด สี น้ํ า ตาล คื อ ปริ ม าณเอนไซม ปริ ม าณ
สารประกอบฟนอลที่เปนซับสเตรต ความเปนกรด-ดาง ปริมาณออกซิเจน และอุณหภูมิในการเก็บ
รักษา (จริงแท, 2541)
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2.3 การลดการเกิดสีนาํ้ ตาลในผักกาดแกวตัดแตง
การเกิดสีน้ําตาลบริเวณกานใบของผักกาดแกวเกิดจากเอนไซม PPO ซึ่งมีวิธีสามารถลด
การเปลี่ยนแปลงไดหลายวิธี เชน การใชสารลดการเกิดสีน้ําตาล การลดอุณหภูมิในการลาง และ
การดัดแปลงสภาพบรรยากาศ
2.3.1 สารลดการเกิดสีนํา้ ตาล
สารเคมีที่มีการใชแบงเปน 5 หมวดไดแกก ลุมกรดคารบอกซิลิก กลุมกรดแอสคอรบิก
กลุมกรดฟนอล กลุมสารประกอบซัลเฟอร และอื่นๆ (Son และคณะ, 2001) ดังแสดงในตารางที่ 2
ซึ่งในกลุมกรดแอสคอร บิก ที่นิยมใชคือกรดแอสคอรบิก (l-ascorbic acid) กรดอีริทอรบิ ก
(erythorbic acid) โซเดีย มแอสคอรเบต (sodium ascorbate) และโซเดีย มอีริทอรเบต (sodium
erythorbate) (Son และคณะ, 2001; มณฑาทิพย, 2539) สูตรโครงสรางแสดงดัง ภาพที่ 6
ตารางที่ 2 ชนิดของสารลดการเกิดสีน้ําตาล

Carboxylic acids Ascorbic acid

Sulfurcontaining

Phenolic acid

Other

Acetic

Ascorbic

Cysteine

Caffeic

4-Hexyl resorcinol

Citric

Ca- ascorbate

Histidine

Chlorogenic

Honey

Formic

Fe- ascorbate

Glutathione

Cinnamic

NaCl

Fumaric

Mg- ascorbate Methionine

Coumatic

Lactic

Na- ascorbate

Ferulic

Malic

Erythorbic

Gallic

Malonic

Na-erythorbate

Kojjic

Pyruvic
Oxalic
Oxalacetic
Succinic
ที่มา : Son และคณะ (2001)
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Ascorbic acid

Erythorbic acid

Sodium-ascorbate

Sodium-erythorbate

ภาพที่ 6 สูตรโครงสรางของกรดแอสคอรบกิ กรดอีริทอรบกิ โซเดียมแอสคอรเบต และโซเดียมอีริทอรเบต
ที่มา : Hudson (1998)
กรดแอสคอรบิกเปนกรดที่พบไดทั่วไปในพืช มีลักษณะเปนผลึกละลายน้ําไดแตไมละลาย
ในตัวทําละลายอินทรีย เปนรีดิวซิงเอเจนตที่มีประสิทธิภาพดีมากเมื่ออยูในรูปของเหลว ในสภาพที่
มีอากาศและแสงจะถูกออกซิไดซอยางรวดเร็ว แตมีความคงตัวมากขึ้นที่อุณหภูมิต่ํา (รัชนี, 2537)
หรืออยูในรูปเกลือโซเดียมแอสคอรเบต (มณฑาทิพย, 2539; ศิวาพร, 2548; Hudson, 1990) กรด
แอสคอรบิกสามารถลดการเกิดสารควิโนน ที่เกิดจากการออกซิเดชั่นของสารประกอบพอลิฟนอลที่
มีเอนไซม PPO เปนตัวเรงกลับไปเปนไดไฮดรอกซีพอลิฟนอล ดังแสดงในภาพที่ 7 และหากไมมี
การสะสมของควิโนน ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลก็จะไมเกิดขึ้น (Son และคณะ, 2001)
สําหรับกรดอีริทอรบิกมีคุณ สมบัติทางกายภาพที่แตกตางจากกรดแอสคอรบิก แสดงดัง
ตารางที่ 3 และกรดอีริทอรบิกไมไดเกิด ขึ้น เองตามธรรมชาติ แตเกิดจากการผลิต ca-2-keto-dgluconate ดวยกระบวนการหลายขั้นตอน จึงไมมีสมบัติใชเปนสารเสริมคุณภาพ enrichment หรือ
fortification ในอาหาร และความแตกตางทางพฤติกรรมทางเคมี พบวา กรดอีริทอรบิกเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นไดเร็วกวากรดแอสคอรบิก (มณฑาทิพย, 2539; Hudson, 1990) และกรดอีริทอรบิกยัง
ชวยปองกันการสลายตัวของกรดแอสคอรบิกจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นไดดวย (Bramen และคณะ,
1996) และเมื่ออยูในรูปเกลือโซเดียมจะคงตัวมากกวา ซึ่งเกลืออีริทอรเบตมีประสิทธิภาพในการลด
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ปฎิกิริยาออกซิเดชั่นและปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลไดคลายกับกรดแอสคอรบิก (มณฑาทิพย, 2539;
Hudson, 1990)
Gonzallez-Aguilar และคณะ (2004) ศึกษาประสิทธิภาพในการใชสารลดการเกิดสีน้ําตาล
ในมะเขือมวงที่มีสาเหตุจากเอนไซม PPO โดยแชมะเขือมวงตัดแตงในสารละลายกรดอีริทอรบิก
(IAA) และสารละลายกรดแอสคอรบิก (AA) ที่ความเขมขน 0.1, 0.05, 0.025 และ 0.1โมลตอลิตร
เปนเวลา 2 นาทีและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส บรรจุในถุงพลาสติกปดสนิท วิเคราะห
การเกิดสีน้ําตาล การยอมรับของผูทดสอบ การหายใจ และการผลิตกาซเอทิลีน พบวาที่สารละลาย
ความเขม ขน เดียวกั น กรดอีริ ทอรบิ ก มีป ระสิ ทธิภ าพในการลดการเกิ ด สีน้ํ าตาลไดดี ก วา และ
ผลิต ภัณ ฑมีค ะแนนการยอมรับที่มากกวาเมื่อใชก รดแอสคอรบิก และประสิทธิภาพในการใช
สารละลายกรดอีริทอรบิกที่ความเขมขน 0.1 โมลตอลิตร มีประสิทธิภาพในการลดการเกิดสีน้ําตาล
ดีที่สุด สวนสารละลายกรดแอสคอรบิกที่ความเขมขน 0.05 มีประสิทธิภาพในการลดการเกิด สี
น้ําตาลไดดีกวาที่ความเขมขน 0.1 โมลตอลิตร เมื่อวิเคราะหการหายใจพบวาการใชสารละลายกรด
อี ริ ท อร บิ ก ที่ ค วามเข ม ข น 0.1 โมลต อ ลิ ต รมี ก ารหายใจใช ก า ซออกซิ เ จนและสร า งก า ซ
คารบอนไดออกไซดนอยกวาการใชสารสารละลายกรดแอสคอรบิกที่ความเขมขน 0.05 (ภาพที่ 8)
และมีผลชวยลดการผลิตเอทิลีนใหลดลงดวย (ภาพที่ 9) เนื่องจากกรดอีริทอรบิกและเกลืออีริทอร
เบตเปน ตัว รีดิว สเช น เดียวกับ กรดแอสคอรบิก และยั งมีป ระสิทธิ ภ าพในการขัด ขวางการจั บ
ออกซิเจนกับซับสเตรตดวยและยิ่งมีประสิทธิภาพดีเมื่อใชรวมกับอุณหภูมิต่ํา (Fukumoto และคณะ,
2002) และเมื่อใชสารเคมีในการลดการเกิดสีน้ําตาลนั้น pH มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานของ
เอนไซม PPO เนื่องจากเอนไซมมีประสิทธิภาพการทํางานดีชวง pH 5-6 (Analia และคณะ, 2004)
และที่ pH ต่ํากวาหรือสูงกวาจะทําให เอนไซม PPO มีประสิทธิภาพการทํางานลดลง ซึ่งในการใช
สารเคมีที่ pH ต่ํานั้นเหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่มีรสเปรียวเทานั้น Analia และคณะ (2004) ไดศึกษา
ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม PPO ที่ pH ตางๆ พบวาที่ pH เทากับ 5 เอนไซม PPO มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง pH เทากับ 5.5 และประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมคอยๆ ลดลงเมื่อ
pH เพิ่มขึ้น
ซึ่งกรดอีริทอรบิกและเกลืออีริทอรเบตยังนิยมใชในผักสดหรือแชแข็ง ผักสลัด และผลไม
กระปองโดยการจุม แช หรือเติมในน้ําปรุงเนื่องจากชวยลดการเกิด สีน้ําตาลไดดี สําหรับกรด
แอสคอรบิกและเกลือแอสคอรเบตนิยมใชกับผลไม และอาหารบรรจุกระปอง (Hudson, 1990)
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ภาพที่ 7 ประสิทธิภาพการทํางานของสารลดการเกิดสีนํา้ ตาลที่เปนรีดวิ ซิงเอเจนต
ที่มา : Bramen และคณะ (1996)
ตารางที่ 3 คุณสมบัติของกรดแอสคอรบิก และกรดอีริทอรบกิ
คุณสมบัติ
Molecular Weight
Free acid
Na Salt
Melting point
Free acid
Na Salt
Solubility (g/100 ml H2O 25oC)
Free acid
Na salt
Plane rotation
Taste
ที่มา : Hudson (1990)

กรดแอสคอรบกิ

กรดอีริทอรบิก

176.13
198.11

176.13
216.12 (H2O)

190-192oC
200oC

164-169oC
164-170oC

30
77
+21o
Acid

40
16
-17o
Slight acid
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ตารางที่ 4 ผลของการใชกรดอีริทอรบกิ และกรดแอสคอรบิกตอการเกิดสีนํา้ ตาล และการยอมรับ
ของผูทดสอบในมะเขือมวงตัดแตงที่เก็บรักษาที่ 10 องศาเซลเซียส
Treatment

Browning index
Day 7
Day 14
2.7
3.6
Control
IAA (Erythrobic acid)
1.3
0.1 (mol/l)
1
0.05 (mol/l)
1
5
0.025 (mol/l)
1.5
1.9
0.01 (mol/l)
1.8
2
AA (Ascorbic acid)
1.66
0. 1 (mol/l)
1.2
0.05 (mol/l)
1.3
1.5
0.025 (mol/l)
1.6
2.1
0.01 (mol/l)
1.9
2.2
ที่มา : Gonzallez-Aguilar และคณะ (2004)

Decay index
Day 7
Day 14
2.6
5

Acceptability
Day 7
Day 14
5
1

1.3
1.33
2.2

2.4
2.9
3

9
9
7

7
6
5

2.6

3.2

7

4.5

2.3
2.2
2
2.3

3.9
3.2
3.8
4

6.5
6.8
6.5
6.5

3.8
4.8
3
2.5

O2 or CO2 (ml/100 ml)
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0

3

6
9
o
DAY at 10 C

12

14

C2H4

ภาพที่ 8 ผลของการใชกรดอีริทอรบกิ กรดแอสคอรบิกตอการหายใจของมะเขือมวงตัดแตงทีเ่ ก็บ
รักษาที่ 10 องศาเซลเซียส
ที่มา : Gonzallez-Aguilar และคณะ (2004)

DAY at 10oC
ภาพที่ 9 ผลของการใชกรดอีริทอรบกิ กรดแอสคอรบิกตอการเกิดเอทิลีนของมะเขือมวงตัดแตงที่
เก็บรักษาที่ 10 องศาเซลเซียส
ที่มา : Gonzallez-Aguilar และคณะ (2004)

PPO activity (รอยละ)
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pH
ภาพที่ 10 ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม PPO ที่ pH ตางๆ
ที่มา : Analia และคณะ (2004)
2.3.2 การลดอุณหภูมใิ นการลางผักกาดแกว
อุณหภูมิในการลางสามารถชวยลดการทํางานของเอนไซม PPO ใหมีประสิทธิภาพลดลง
ในการเก็บรักษาผัก (Ferrer และคณะ, 1996; Analia และคณะ, 2004) จึงไมสามารถสรางสารควิ
โนนซึ่งจะทําปฏิกิริยาตอไปเกิดสีน้ําตาล ทําใหสามารถรักษาคุณภาพสีที่ดีไว
Fukamoto และคณะ (2002) ไดทดลองแชผักกาดแกวตัดแตงที่อุณหภูมิ ที่ 4 และ 47 องศา
เซลเซียส และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสสามารถลดเอนไซม PPO, PAL, total phenolic
และ peroxidase ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสีน้ําตาลลดลง สอดคลองกับ Analia และคณะ (2004)
ทําการศึกษาการทํางานของเอนไซม PPO ตออุณหภูมิในมะเขือมวง พบวาที่อุณหภูมิมากกวา 30
องศาเซลเซียสและต่ํากวา 20 องศาเซลเซียส เอนไซม PPO จะมีประสิทธิภาพลดลง (ภาพที่ 10)
Diana และคณะ (2005) ทดลองแชผักกาดแกวตัดแตงที่อุณหภูมิ 4, 25 และ 50 องศาเซลเซียสเปน
เวลา 1 นาที พบวาที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสสามารถลดการเปลี่ยนแปลงสีไดดีกวา ที่ 4 และ ที่
25 องศาเซลเซียสตามลําดับ แตการใชอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสในการแชทําใหเนื้อเยื่อผักกาด
แกวเสื่อมเสียมากกวาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

PPO activity (รอยละ)
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Temperature (oC)
ภาพที่ 11 ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม PPO ที่อุณหภูมิตางๆ
ที่มา : Analia และคณะ (2004)
2.3.3 การดัดแปลงสภาพบรรยากาศ
การดั ด แปลงสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจุ เ มื่ อ กํ า หนดอั ต ราส ว นของก า ซ
ออกซิเจน และกาซคารบอนไดออกไซดที่เหมาะสม มีผลชวยลดการเจริญของเชื้อจุลินทรีย ลดการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อสัมผัส ชวยรักษาความสด และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผักได (งาม
ทิพย, 2538; Allende และคณะ, 2004) กาซคารบอนไดออกไซดเมื่อมีความเขมขนสูงขึ้น ชวยลดการ
หายใจ ทําใหอายุก ารเก็บรักษาผลิตผลนานขึ้น และลดการเจริญ ของเชื้อจุลินทรียได (งามทิพย,
2538; Jaexsen และคณะ, 2002 ; Allende และคณะ, 2004) อีกทั้งชวยลดการเกิดสีน้ําตาล และลด
การเกิดการสารประกอบฟนอล (Lopez-Galvez และคณะ, 1996) กาซเอทิลีนเปนฮอรโมนกระตุน
การทํางานของเอนไซม PAL ทําใหเกิดสีน้ําตาลบริเวณรอยตัดของผักกาดแกว (Ferrer และคณะ,
1996) และผักสลัด Lettuce (Pereyra และคณะ, 2005) ซึ่งการใชออกซิเจนความเขมขนต่ํา รวมกาซ
คารบอนไดออกไซดสูง จะชวยลดการสังเคราะหเอทิลีน (งามทิพย, 2538) หรือการใชสารเคมีเพื่อ
ลดการเกิด สีน้ําตาลรว มดว ย จึงตองมีการดัด แปลงสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจุ (modified
atmosphere packaging)
Jaexsen และคณะ (2002) ใชการปรับสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจุ อัตราสวนออกซิเจน
รอยละ 3 และอัตราสวนของคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 ในผักสลัดรวมที่ประกอบดวย Endive,
Cured endive, Radichio lettuce, Lollo Rossa และ Lollo Rossa bionta อยางละ 20รอยละ เก็บรักษาที่
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อุณหภูมิ 2, 4, 7 และ 10 องศาเซลเซียส พบวาสามารถลดการเจริญของเชื้อ L. monocytogenes และ
ชวยยืดอายุการเก็บรักษาได 9, 7, 5 และ 3 วันตามลําดับ และในป 2003 ยังมีการทดสอบผลของการ
ดัดแปลงสภาพบรรยากาศผักสลัดรวมที่ประกอบดวย radicchio รอยละ 6, endive รอยละ 10, curled
endive รอ ยละ 19 และcos lettuce รอยละ 55 ที่ อัต ราส ว นของกาซออกซิเ จน (รอ ยละ 3) และ
คารบอนไดออกไซด (รอยละ 5) พบวาสามารถลดการเจริญของเชื้อจุลินทรีย total plate count, lactic
acid bacteria ทําใหผลิตภัณฑเก็บรักษาไดเปนเวลา 6 วัน Allende และคณะ (2004) ใชการปรับสภาพ
บรรยากาศในภาชนะบรรจุสําหรับผัก red lettuce ที่อัต ราสวนออกซิเจนรอยละ 5 และ 10 และ
คารบอนไดออกไซดรอยละ 5 และ 10 ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส สามารถยืดอายุเก็บรักษาได 7 วัน
และชวยลดการเจริญของจํานวนเชื้อ psychrotrophic bacteria, coliform และ lactic acid bacteria
ฉะนั้นการใชสารลดการเกิดสีน้ําตาล รวมกับการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจุ
ควบคูก ับการใชอุณหภูมิต่ํา สามารถชวยลดการเจริญของเชื้อจุลินทรีย ลดการเปลี่ยนแปลงสีและยืด
อายุการเก็บรักษาของผักได
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บทที่ 3
วิธีดําเนินงานวิจัย
3.1 วัตถุดบิ และสารเคมี
3.1.1 วัตถุดบิ
ผักกาดแกวที่ใชในการทดลอง เปนผลิตผลของเกษตรกรที่ปลูกบนดินจากโครงการหลวง
ทางภาคเหนือ ผานการตัดรากและ บรรจุในชะลอมไมไผที่รองดวยกระดาษ ขนสงโดยรถหองเย็น
อุณหภูมิประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมงจากจังหวัดเชียงใหม และเชียงรายถึง
บริษั ท เพี ย วฟูด ส จํา กัด ที่ ก รุ งเทพฯ กํา หนดขนาดเสน ผา นศู น ย ก ลางของผั ก กาดแก ว 15-20
เซนติเมตร ดวยวิธีการวัดขนาดจากซาย-ขวาบริเวณกึ่งกลางหัวในดานที่ตั้งฉากกับแกนที่ผานดาน
ขั้วของผักกาดแกวและขนสงโดยการบรรจุใ นกลองโฟมมาทําการทดลองที่ภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลาการเดินทาง 45 นาที ทําการผลิตผัก กาดแกวตัด แตงทุก
สภาวะการทดลองที่หองปฏิบัติการของภาควิชาฯ และนําผลิตภัณฑไปวิเคราะหจํานวนเชื้อจุลนิ ทรีย
ทั้งหมด ยีสต รา และการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานระดับการเกิดสีน้ําตาลที่สามารถยอมรับ
ไดใ นผลิตภัณ ฑโ ดยการประเมินดว ยสายตา ที่บริษัท เพียวฟูดส จํากัด ทําการขนสงผลิต ภัณ ฑ
ผักกาดแกวตัดแตงในกลองโฟมที่บรรจุน้ําแข็งที่อุณหภูมิประมาณ 7 องศาเซลเซียส สําหรับการ
วิเคราะหคุณภาพดานสี (CIELAB) ปริมาณการเปลี่ยนแปลงของกาซในบรรจุภัณฑและ การเกิดสี
น้ําตาล(extention of browning) ทําที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาชนะบรรจุใชที่ใชเปนถุงพลาสติก oriented polypropylene (OPP) หนา 20ไมครอนลามิ
เนตกับ linier low density polyethylene (LLDPE) หนา 30 ไมครอน ที่มีคุณ สมบัติ oxygen
transmission rate (OTR) 100 m3/day, carbondioxide transmission rate (CO2TR) มีคา 800 m3/day ที่
relative humidity (RH) รอยละ 75

97
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3.1.2 สารเคมี
1. โซเดียมอีริทอรเบต และกรดอีริทอรบิก นําเขาโดยบริษัทแอดวานดฟารมา
ประเทศไทย จํากัด
2. โซเดียมแอสคอรเบต และกรดแอสคอรบิก นําเขาโดยบริษัทอินเตอรเนชั่น
แนลอินกรีเดียนซัพพลาย ประเทศไทย
3. อาหารเลี้ยงจํานวนเชื้อ plate count agar (Merck, Germany)
4. อาหารเลี้ยงจํานวนเชื้อ de-man rogosa shorpe (MRS) (Merck, Germany)
5. อาหารเลี้ยงจํานวนเชื้อ potato dextose agar (Merck, Germany)
6. สาร Tsunami (acetic acid + hydrogenperoxide + peracetic acid) (Ecolab,
ประเทศไทย)
7. กรดอะซิตริกเขมขน (J. T. Baker, USA)
8. อะซิโตน (J. T. Baker, USA)
3.2 อุปกรณและเครือ่ งมือ
1. มาตราเทียบสี (colormeter) รุน Miniscan XE plus
(Hunter Lab, USA)
2. เครือ่ งบรรจุ รุน Henko Vac. H 1000 (บริษัทยูโรแพ็ค จํากัด, ประเทศไทย)
3. เครื่องผสมกาซ รุน KM100-3M (WITT gasetechnik, USA)
4. เครื่องวัดปริมาณกาซออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด รุน MEA-1115
(WITT gasetechnik, USA)
5. เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร (spectrophotometer) รุน Geneys-20 (Thermo
spectronic, USA)
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3.3 วิธีการทดลอง
3.3.1 การตัดแตงผักกาดแกว
ในการศึกษานี้ทําการตัดแตงผักกาดแกวใหมีขนาดใกลเคียงกันสําหรับทุกการทดลอง โดย
ทําการตัดแตงดังรายละเอียดในภาพที่ 12
ผักกาดแกว
ตัดแตงใบเนาเสียดานนอกออกแลวลางน้ําเฉพาะดานนอกในสวนที่ปนเปอนดิน
เจาะแกนออก จากนัน้ ผาครึง่ ตามขวาง

หั่น 1/4 ของผลและแกะใบที่ซอนทับกัน

คัดเฉพาะใบที่มีตําหนิ และใบขนาดเล็กออก

ภาพที่ 12 ขั้นตอนการตัดแตงผักกาดแกว

ผักกาดแกวตัดแตง
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3.3.2 การศึกษาผลของพรีทรีทเมนท (pretreatment) ตอคุณภาพผักกาดแกวตัดแตง
ระหวางการเก็บรักษา
3.3.2.1. การศึกษาผลของการใชสารลดการเกิดสีน้ําตาล
ในการทดลองนี้ศึกษาผลของชนิดและความเขมขนของสารลดการเกิดสีน้ําตาลตอ
คุณภาพดานจุลินทรีย คุณภาพสี การเกิดสีน้ําตาลและการยอมรับดวยวิธีทางประสาทสัมผัสโดยการ
ประเมินดวยสายตาของผักกาดแกวตัดแตงในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 1, 3, 5, 7 และ 9 วันหรือจนกวาผลิตภัณฑจะเสื่อมเสีย โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
(control) และวางแผนการทดลองแบบ complete randomized design (CRD) ศึกษาสารลดการเกิดสี
น้ําตาล 4 ชนิดไดแก โซเดียมอีริทอรเบต โซเดีย มแอสคอรเบต กรดอีริทอรบิกและแอสคอรบิก
สําหรับโซเดีย มอีริทอรเบต โซเดีย มแอสคอรเบตแปรคาความเขมขน 4 ระดับคือ รอยละ 0.005,
0.01, 0.03 และ 0.05 และเมื่อใชกรดอีริทอรบิก และกรดแอสคอรบิก แปรคาความเขมขน 4 ระดับ
คือรอยละ 0.003, 0.005, 0.01 และ 0.03 ทําการทดลองดังรายละเอียดในภาพที่ 13โดยแชผักกาดแกว
ตัดแตงตามภาพที่ 12 ในสารละลาย Tsunami ที่ความเขมขน 500 ppm ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 5 นาที เพื่อลดจํานวนเชื้อจุลินทรียเริ่มตน จากนั้นแชในสารลดการเกิดสีน้ําตาลที่ความ
เขมขนตางๆ ดังกลาวขางตน โดยแชที่อุณ หภูมิ 20 องศาเซลเซีย ส เปน เวลา 5 นาที บรรจุใ น
ถุงพลาสติก เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส ทําการทดลอง 2 ซ้ํา จากวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวคน
ละวัน ทําการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย สี และการเกิดสีน้ําตาลและการยอมรับดวยวิธีทาง
ประสาทสัมผัสโดยการประเมิน ดว ยสายตาของผัก กาดแกว ตัด แตงในระหวางการเก็บรัก ษาที่
อุณหภูมิ 7±1 องศาเซลเซียสที่เวลา 1, 3, 5, 7 และ 9 วันหรือจนกวาผลิตภัณฑจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
จนไมสามารถยอมรับได รายละเอียดการวิเคราะหแสดงดังตอไปนี้
- จํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด (total plate count) ดังรายละเอียดภาคผนวก ก
- จํานวนเชื้อยีสตและรา (yeast and mold) ดังรายละเอียดภาคผนวก ก
- การเปลี่ยนแปลงคาสีในระบบ CIELAB L*a*b* โดย L*แสดงคาความสวาง a*
และ b*บอกทิศของสี +a* หมายถึงอยูใกลทิศสีแดง –a* หมายถึงอยูใกลทิศสีเขียว +b* หมายถึงอยู
ใกลทิศสีเหลือง –b* หมายถึงอยูใกลทิศสีน้ําเงิน จากนั้นคํานวณคา Chroma (C*) และคา (∆E)
(ตามภาคผนวกที่ 1) โดยในแตละวันที่ทําการวิเคราะหจะนําผักกาดแกวตัดแตงมา 2 ถุงโดยวัดสีที่
บริเวณกานผัก (ดังภาพภาคผนวกที่ 1) วัด 1 ชิ้น ตอ 1 ถุง
- ระดับการเกิดสีน้ําตาลที่สามารถยอมรับไดดวยวิธีทางประสาทสัมผัสโดยการ
ประเมินดวยสายตา ทําการกําหนดเกณฑโดยพนักงานจากบริษทั เพียวฟูด จํากัด ทีม่ ีความคุน เคยกับ
ผลิตภัณฑ จํานวน 20 คน จากนั้นแบงพนักงานออกเปน 5 กลุม ในแตละกลุมทําการคัดเลือกผักกาด
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แกวที่มีระดับการเกิดสีน้ําตาลที่แตกตางกันจากภาพถาย โดยทําการคัดเฉพาะระดับการเกิดสีน้ําตาล
ที่ยอมรับได จากนั้นแบงระดับการเกิดสีน้ําตาลออกเปน 5 ระดับ โดย1 = ไมพบสีน้ําตาล 2 = พบสี
น้ําตาลเล็กนอย 3 = พบสีน้ําตาลปานกลาง 4 = พบสีน้ําตาลมาก และ 5 = พบสีน้ําตาลมากที่สุดที่
ยังยอมรับได จากนั้นนําเกณฑของพนักงานทั้ง 5 กลุมมาพิจารณาเพื่อจัดระดับการเกิด สีน้ําตาล
รวมกัน ซึ่งไดภาพถายของลักษณะของผัก กาดแกว 5 ระดับ ดังแสดงในภาคผนวกที่ ค และภาพ
ภาคผนวกที่ 2
จากนั้น ใชผูท ดสอบจํา นวน 6 คน ที่ผ านการฝก ฝนโดยการให ดูภ าพถา ยดั ง
ภาคผนวกที่ 2 ในการประเมินระดับการเกิดสีน้ําตาลที่สามารถยอมรับไดของผักกาดแกวตัดแตงที่
เตรียมในสภาวะตางๆ ระหวางการเก็บรักษา โดยทําการประเมินในภาพรวมทั้งถุง จํานวน 2 ถุงตอ
คน สําหรับแตละทรีทเมนท
วิเคราะหความแตกตางทางสถิติดวยแผนการทดลองแบบ complete randomized
design (CRD) เพื่อหาชนิด และความเขมขนของสารลดการเกิดสีน้ําตาลที่เหมาะสมในการลด
เชื้อจุลินทรีย ยีสต รา และคาสี วิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS version 11 วิเคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) และวิเคราะหความแตกตางทางสถิติข องระดับการเกิดสีน้ําตาลจากการ
ประเมินทางประสาทสัมผัสดวยแผนการทดลองแบบ randomized complete block design (RCBD)
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี least significant difference (LSD) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95
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ลางโดยแชในสารละลาย Tsunami
เขมขน 500 ppm ที่ 20oC เวลา 5 นาที (ผัก:สารละลาย = 1.5 kg:40 l)
แชในสารละลายของสารลดการเกิดสีน้ําตาล
(ผัก:สารละลาย = 1.5kg : 40l)
ชุดควบคุม โซเดียมอีริทอรเบต โซเดียมแอสคอรเบต กรดอีริทอรบกิ กรดแอสคอรบกิ
(control)
(Na-E)
(Na-As)
(E-acid)
(As-acid)
แชผักที่ 20oC ความเขมขนรอยละ
0.005, 0.01, 0.03 และ 0.05
เวลา 5 นาที

แชผักที่ 20oC ความเขมขนรอยละ
0.003, 0.005, 0.01 และ 0.03
เวลา 5 นาที

สะเด็ดน้ํา โดยการเขยาในตะกราเปนเวลา 5 นาที
บรรจุในถุง (OPP 20 ไมครอน+LLDPE 30 ไมครอน) ขนาด 170x200 มม.
ในปริมาณ 50 กรัม
ปดผนึก
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7±1oC
วิเคราะหคณ
ุ ภาพดานตางๆ ในวันที่ 1, 3, 5, 7 และ 9 วัน
หรือจนกวาผลิตภัณฑจะเกิดการเปลีย่ นแปลงจนไมสามารถยอมรับได
ภาพที่ 13 ขั้นตอนการศึกษาผลของการใชสารลดการเกิดสีนํา้ ตาล
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3.3.2.2 ศึกษาผลของสารลดการเกิดสีน้ําตาลรวมกับอุณหภูมิในการแช
จากการทดลองขอ 3.3.2.1 ทําใหทราบชนิดและความเขมขนของสารลดการเกิดสี
น้ําตาลที่เหมาะสมสําหรับผักกาดแกวตัดแตง จากนั้นจะนําชนิดและความเขมขนดังกลาวมาเลือกใช
ในการแชผักกาดแกวในการทดลองตอนนี้ โดยทําการศึก ษาผลของอุณ หภูมิในการแชผัก ตั้งแต
ขั้นตอนการแชดวยสารละลาย Tsunami จนกระทั่งการแชดวยสารลดการเกิดสีน้ําตาล โดยศึกษาที่
อุณหภูมิ 2 ระดับคือ 15 และ 20 องศาเซลเซียส ทําการทดลองดังรายละเอียดในภาพที่ 14 ทําการ
ทดลอง 2 ซ้ํา วิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย คาสี และระดับการเกิดสีน้ําตาลจากการประเมินทาง
ประสาทสัมผัสของผักกาดแกวที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7±1 องศาเซลเซียสในวันที่ 1, 3, 5, 7 และ 9
หรือจนกวาผลิตภัณ ฑจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจนไมสามารถยอมรับได โดยวิเคราะหคุณ ภาพดัง
รายละเอียดเชนเดียวกับขอที่ 3.3.2.1
วิเคราะหความแตกตางทางสถิติดวยแผนการทดลองแบบ complete randomized
design (CRD) เพื่อหาชนิด ความเขมขนของสารลดการเกิดสีน้ําตาลและอุณหภูมิการแชที่เหมาะสม
ในการลดเชื้อจุลินทรีย ยีสต รา และคาสี วิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS version 11
วิเคราะหค วามแปรปรวน (ANOVA) และวิเคราะหค วามแตกตางทางสถิติของระดับการเกิด สี
น้ําตาลจากการประเมินทางประสาทสัมผัสดวยแผนการทดลองแบบ randomized complete block
design (RCBD) และเปรียบเทีย บความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี least significant difference
(LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

25
ผักกาดแกวผานการเตรียมตามภาพที่ 12

แชในสารละลาย Tsunami เขมขน
500 ppm ที่ 15oC เวลา 5 นาที
(ผัก:สารละลาย = 1.5 kg : 40 l)

แชในสารละลาย Tsunami เขมขน
500 ppm ที่ 20oC เวลา 5 นาที
(ผัก:สารละลาย = 1.5 kg : 40 l)

เลือกชนิด และความเขมขนของสารลดการเกิดสีนํา้ ตาล
ที่ใหคุณภาพผักกาดแกวทีด่ ีท่สี ุดจาก 3.3.2.1

แชผักที่ 15oC เวลา 5 นาที
(ผัก:สารละลาย = 1.5 kg:40l)

แชผักที่ 20oC เวลา 5 นาที
(ผัก:สารละลาย = 1.5 kg:40l)

สะเด็ดน้ํา โดยการเขยาในตะกราเปนเวลา 5 นาที
บรรจุในถุง (OPP 20 ไมครอน + LLDPE 30 ไมครอน) ขนาด 170x200 มม.
ในปริมาณ 50 กรัม
ปดผนึก
เก็บรักษาที่ 7±1oC
วิเคราะหคณ
ุ ภาพดานตางๆ ในวันที่ 1, 3, 5, 7 และ 9 วัน
หรือจนกวาผลิตภัณฑจะเกิดการเปลีย่ นแปลงจนไมสามารถยอมรับได
ภาพที่ 14 ขั้นตอนการศึกษาผลของสารลดการเกิดสีนํา้ ตาลรวมกับอุณหภูมิในการแช
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3.3.3 ศึกษาผลการดัดแปลงสภาพบรรยากาศรวมกับการใชสารลดการเกิดสีนํา้ ตาล ตอ
คุณภาพผักกาดแกวตัดแตงในระหวางการเก็บรักษา
จากการทดลองที่ 3.3.2.2 การพรีทรีทเมนตทําใหทราบชนิด ความเขมขนของสารลดการ
เกิด สีน้ําตาล รวมกับอุณ หภูมิก ารแชผัก ที่เหมาะสม ในการทดลองตอนนี้ไดศึก ษาการดัดแปลง
สภาพบรรยากาศรวมกับการใชสารลดการเกิดสีน้ําตาลและอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาผักกาดแกวใหนานขึ้น โดยเตรียมผักกาดแกวตัดแตงดวยการใชพรีทรีทเมนตที่มีการแชสาร
ลดการเกิดสีน้ําตาล ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม บรรจุผักภายใตสภาพดัดแปลงบรรยากาศ โดยแปรคา
อัตราสวนรอยละของกาซออกซิเจนตอรอยละของกาซคารบอนไดออกไซดที่ 5 ระดับ คือสภาพ
บรรยากาศปกติ, 5:5, 5:10, 10:5 และ 10:10 และปรับสัดสวนกาซที่เหลือดวยกาซไนโตรเจน ดัง
รายละเอียดในภาพที่ 15 ทําการทดลอง 2 ซ้ํา วิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย คาสี และระดับการเกิด
สีน้ําตาลจากการประเมิน ทางประสาทสัมผัสของผัก กาดแกว ที่เก็บรักษาที่อุณ หภูมิ 7±1 องศา
เซลเซียสในวันที่ 1, 3, 5, 7 และ 9 หรือจนกวาผลิตภัณฑจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจนไมสามารถ
ยอมรับได โดยวิเคราะหคุณภาพดังรายละเอียดเชนเดียวกับขอที่ 3.3.2.1 นอกจากนี้ยังวิเคราะหการ
เกิด สีน้ําตาลดวยวิธีทางเคมี ดัด แปลงจาก Leeratanarak และคณะ (2006) ดว ยวิธีการวัด คาการ
ดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร (ดังภาคผนวก ง) และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของกาซออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดภายในบรรจุภัณฑ โดยนําถุงผักกาดแกวที่เก็บรักษาใน
แตละวัน จํานวน 2 ถุง มาวัดกาซออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดดวยเครื่องวัดปริมาณกาซ (ตาม
ภาคผนวก ง)
วิเคราะหความแตกตางทางสถิติดวยแผนการทดลองแบบ complete randomized design
(CRD) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตและยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดแกวตัดแตง วิเคราะห
ผลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS version 11 วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และวิเคราะห
ความแตกตางของระดับการเกิดสีน้ําตาลจากการประเมินทางประสาทสัมผัสดวยแผนการทดลอง
แบบ randomized complete block design (RCBD) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย
วิธี least significant difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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เลือกสภาพที่ดีที่สุดจากการทดลองขอ 3.3.2.2
สะเด็ดน้ํา โดยการเขยาในตะกรา เปนเวลา 5 นาที
บรรจุในถุง (OPP 20 ไมครอน + LLDPE 30 ไมครอน) ขนาด 170x200 มม.
ในปริมาณ 50 กรัมภายใตการดัดแปลงสภาพบรรยากาศดังนี้
ปริมาณกาซ (รอยละ)
การทดลองที่

ออกซิเจน

คารบอนไดออกไซด

ไนโตรเจน

1 (control)
2
3
4
5

21
5
5
10
10

0.3
5
10
5
10

78.7
90
85
85
80

เก็บรักษาที่ 7±1oC
วิเคราะหคณ
ุ ภาพดานตางๆ ในวันที่ 1, 3, 5, 7 และ 9 วัน
หรือจนกวาผลิตภัณฑจะเกิดการเปลีย่ นแปลงจนไมสามารถยอมรับได
ภาพที่ 15 ขั้นตอนการศึกษาผลการดัดแปลงสภาพบรรยากาศรวมกับการใชสารลดการเกิดสีนํา้ ตาล
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บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณผล
4.1 ผลของการพรีทรีทเมนตตอ คุณภาพผักกาดแกวตัดแตงในระหวางการเก็บรักษา
4.1.1 ผลของการใชสารลดการเกิดสีนํา้ ตาล
4.1.1.1 จํานวนเชื้อจุลนิ ทรียทงั้ หมด ยีสต และรา
จํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมดในผักกาดแกวที่ไมผานและที่ผานการแชในสารลด
การเกิดสีน้ําตาลทั้ง 4 ชนิดที่ระดับความเขมขนตางๆในระหวางการเก็บรักษา แสดงในภาพที่ 16
และ 17 จะเห็น วาจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมดเพิ่มขึ้น เมื่อเก็บรัก ษาผัก กาดแกว นานขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) (ตารางภาคผนวกที่ 1) ภาพที่ 16 เปรียบเทียบผลของการใชสารละลาย
โซเดีย มอีริทอรเบตและโซเดียมแอสคอรเบตซึ่งเปนรูปเกลือของกรดทั้ง 2 ชนิด และภาพที่ 17
เปรีย บเทียบผลของการใชสารละลายกรดอีริทอรบิก และกรดแอสคอรบิก เมื่อพิจ ารณาจํานวน
เชื้อจุลินทรียทง้ั หมดในระหวางการเก็บรักษาที่วนั เดียวกัน พบวาการใชสารลดการเกิดสีนาํ้ ตาลทัง้ 4
ชนิดที่ทุกระดับความเขมขนจะสามารถลดจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมดไดมากกวาผักกาดแกวชุด
ควบคุมเพียงเล็กนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการศึก ษาครั้งนี้ไดมีการแชผักกาดแกวในสารละลาย
Tsunami ซึ่งเปนสารที่มีสมบัติในการฆาเชื้อจุลินทรียที่ระดับความเขมขนที่เทากัน กอนการแชผัก
ดว ยสารลดการเกิด สีน้ํา ตาล ดัง นั้น เชื้อ จุลิน ทรีย ที่ติด มากับผั ก อาจถูก ทําลายไปเทาๆกัน เมื่ อ
เปรียบเทียบจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมดในผักกาดแกวที่ผานการแชสารลดการเกิดสีน้ําตาลที่ความ
เขมขนตางๆ ที่เก็บรักษาในวันเดียวกัน พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
(ตารางภาคผนวกที่ 1) โดยจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมดอยูในเกณฑที่ลูกคายอมรับไดคือ 104 CFU/g
เมื่อเก็บรักษาผักไว 5 วัน ยกเวนกรณีของผักกาดแกวที่แชในสารละลายโซเดียมแอสคอรเบตที่มี
ความเขมขนรอยละ 0.005
เมื่อตรวจสอบจํานวนเชื้อยีสตและเชื้อราในผักกาดแกวที่ผานการแชในสารละลาย
โซเดียมอีริทอรเบตกับโซเดียมแอสคอรเบต (ภาพที่ 18) และสารละลายกรดอีริทอรบิกกับกรด
แอสคอรบิก (ภาพที่ 19) พบวากรดแอสคอรบิกสามารถลดการเจริญเติบโตของเชื้อยีสต และราได
ดีก วาโซเดียมแอสคอรเบต โซเดียมอีริทอรเบตและกรดอีริทอรบิก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05) (ตารางภาคผนวกที่ 2) และสามารถลดการเจริญเติบโตของยีสตและราไดเปนระยะเวลา 5
วั น โดยไม เ กิ น เกณฑ ใ นการยอมรั บ ของลู ก ค า ที่ 500 CFU/g เนื่ อ งจากกรดแอสคอร บิ ก มี
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จํานวนเชื
ลินยทรี
ทั้งหมด
(CFU*100)/g
เชื้อจุล้อินจุทรี
ทั้งยหมด
(CFU*100)/g

จํานวนเชื
้อจุลินทรียทงั้ หมด (CFU*100)/g
เชื้อจุ ล ินทรียทั้งหมด (CFU*100)/g

ประสิทธิภาพในการลดการเจริญเติบโตของจํานวนเชื้อจุลินทรียได (นิธิยา, 2539; ศิวาพร, 2548;
Bramen และคณะ, 1996; Hudson, 1990)
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ภาพที่ 16 จํานวนเชื้อจุลินทรียทง้ั หมดในผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ านการแชดว ยสารลดการเกิดสี
น้ําตาล ทีค่ วามเขมขนตางๆ ระหวางการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
(ก) สารละลายโซเดียมอีริทอรเบตเขมขนรอยละ 0.000, 0.005, 0.010, 0.030 และ 0.050
(ข) สารละลายโซเดียมแอสคอรเบตเขมขนรอยละ 0.000, 0.005, 0.010, 0.030 และ 0.050
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ภาพที่ 17 จํานวนเชื้อจุลินทรียทง้ั หมดในผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ านการแชดว ยสารลดการเกิดสี
น้ําตาลที่ความเขมขนตางๆ ระหวางการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
(ก) สารละลายกรดอีริทอรบิกเขมขนรอยละ 0.000, 0.003, 0.005, 0.010 และ 0.030
(ข) สารละลายกรดแอสคอรบิกเขมขนรอยละ 0.000, 0.003, 0.005, 0.010 และ 0.030
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ภาพที่ 18 จํานวนเชื้อยีสต และราในผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ า นการแชดว ยสารลดการเกิดสี
น้ําตาลที่ความเขมขนตางๆ ระหวางการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
(ก) สารละลายโซเดียมอีริทอรเบตเขมขนรอยละ 0.000, 0.005, 0.010, 0.030 และ 0.050
(ข) สารละลายโซเดียมแอสคอรเบตเขมขนรอยละ 0.000, 0.005, 0.010, 0.030 และ 0.050
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อายุการเก็บรักษา (วัน)
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อายุการเก็บรักษา (วัน)
(ข)

77

ภาพที่ 19 จํานวนเชื้อยีสต และราในผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ า นการแชดว ยสารลดการเกิดสีนํา้ ตาลที่
ความเขมขนตางๆ ระหวางการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
(ก) สารละลายกรดอีริทอรบิกเขมขนรอยละ 0.000, 0.003, 0.005, 0.010 และ 0.030
(ข) สารละลายกรดแอสคอรบิกเขมขนรอยละ 0.000, 0.003, 0.005, 0.010 และ 0.030
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4.1.1.2 การเปลีย่ นแปลงสีของผักกาดแกว
ผลการทดลองเปรียบเทียบคา C* หรือคา chroma ในผักกาดแกวที่ผานการแชใน
สารลดการเกิดสีน้ําตาลทั้ง 4 ชนิดทีร่ ะดับความเขมขนตางๆ แสดงในภาพที่ 20 และ 21 จะเห็นวาคา
C* ของผักกาดแกวที่ไมใชสารลดการเกิดสีนํา้ ตาล (ชุดควบคุม) และที่ใชสารโซเดียมอีริทอรเบต
โซเดียมแอสคอรเบตและกรดอีริทอรบกิ ที่ระดับความเขมขนต่าํ ทีส่ ุดทีศ่ กึ ษามีคา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเก็บรักษาผักกาดแกวนานขึ้น สําหรับการใชสารลดการเกิดสี
น้ําตาลทั้ง 4 ชนิดในระดับความเขมขนอืน่ ๆ ที่สูงขึน้ จะเห็นวาผักกาดแกวจะมีคา C* ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาตางๆ (ภาพที่ 20 และ 21)
เมื่อเปรียบเทียบคา C* ในผักกาดแกวที่ผานการแชสารลดการเกิดสีน้ําตาลที่ความ
เขมขนตางๆทีก่ ารเก็บรักษาในวันเดียวกัน พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05) (ตารางภาคผนวกที่ 2)
มีรายงานวา pH มีผลตอการทํางานของเอนไซม PPO (Analia และคณะ, 2004)
ซึ่งในการทดลองนี้พบวาสารละลายที่เตรียมจากสารลดการเกิดสีน้ําตาลแตละชนิดที่มีความเขมขน
แตกตางกัน จะมีคา pH ที่ตางกัน ดังภาพที่ 22 ซึ่งคา pH ในสารละลายแตกตางกัน จะมีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม PPO ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสี ซึ่งเอนไซมนี้จะมี
ประสิทธิภาพการทํางานที่ดีชวง pH 5-6 และประสิทธิภาพในการทํางานจะลดลงเมื่อ pH มากกวา 6
ขึ้น ไป (Analia และคณะ, 2004) ซึ่ งจะเห็น วาชุด ควบคุมจะมี pH ใกลเคีย ง 6 มากที่สุด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชุดที่มีการใชสารลดการเกิดสีน้ําตาล
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ภาพที่ 20 คา C*ในผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ านการแชดวยสารลดการเกิดสีนํา้ ตาลที่ความเขมขนตางๆ
ระหวางการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
(ก) สารละลายโซเดียมอีริทอรเบตเขมขนรอยละ 0.000, 0.005, 0.010, 0.030 และ 0.050
(ข) สารละลายโซเดียมแอสคอรเบตเขมขนรอยละ 0.000, 0.005, 0.010, 0.030 และ 0.050
หมายเหตุ ตัวอักษรที่ตางกันในแตละวันของการเก็บรักษาแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05), n = 2 replications
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ภาพที่ 21 คา C* ในผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ านการแชดวยสารลดการเกิดสีนํา้ ตาลที่ความเขมขนตางๆ
ระหวางการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
(ก) สารละลายกรดอีริทอรบิกเขมขนรอยละ 0.000, 0.003, 0.005, 0.010 และ 0.030
(ข) สารละลายกรดแอสคอรบิกเขมขนรอยละ 0.000, 0.003, 0.005, 0.010 และ 0.030
หมายเหตุ ตัวอักษรที่ตางกันในแตละวันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n = 2 replications
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ชนิด และความเขมขนของสาร
ภาพที่ 22 คา pH ของสารละลายโซเดียมอีริทอรเบต (Na-E) สารละลายโซเดียมแอสคอรเบต (Na-As) สารละลายกรดอีริทอรบิก (Er-acid) และ
สารละลายกรดแอสคอรบิก (As-acid) ที่ระดับความเขมขนตางๆ
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การเปลี่ยนแปลงของสี (∆E) ของผักกาดแกวเปรียบเทียบกับวันเริม่ ตนการเก็บ
รักษาของทุกชุดการทดลอง แสดงดังภาพที่ 23 เมื่อเปรียบเทียบคา ∆E ในแตละชุดการทดลองที่
ระยะเวลาการเก็บรักษาตางกัน พบวาใหผลสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของคา C* โดยคา ∆E
ของผักกาดแกวเฉพาะชุดควบคุม ชุดทีใ่ ชสารโซเดียมอีริทอรเบตและสารโซเดียมแอสคอรเบตที่
ความเขมขนต่ําที่สุด (0.005รอยละ) จะมีคา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเก็บไว
เปนระยะเวลาแตกตางกัน (ตารางภาคผนวกที่ 4) เมื่อพิจารณาที่ระยะเวลาการเก็บที่นานที่สุด (7 วัน)
จะเห็นวาการใชสารโซเดียมอีริทอรเบตทีค่ วามเขมขน 0.010รอยละ จะมีคา ∆E ต่ําที่สุด อยางไรก็
ตามคาทีไ่ ดในแตละชุดการทดลองมีคา ความแปรปรวนสูง
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ชนิดชนิและความเข
มขมขนนของสารลดการเกิ
้ําตาล
ดและความเข
ของสารลดการเกิดดสีสีนน้ําตาล
ภาพที่ 23 คา ∆E ของผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ านการแชดวยสารละลายโซเดียมอีริทอรเบต (Na-E) สารละลายโซเดียมแอสคอรเบต (Na-As)
สารละลายกรดอีริทอรบิก (E-acid) และสารละลายกรดแอสคอรบิก (As-acid) ที่ระดับความเขมขนตางๆ
หมายเหตุ ตัวอักษรตางกันแสดงคาแตกตางในแตละวันของการเก็บรักษาทางสถิตอิ ยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05), n = 2 replications
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4.1.1.3 การทดสอบระดับการเกิดสีนํา้ ตาลดวยวิธที างประสาทสัมผัส
ผลการประเมิน ระดับการเกิด สีน้ําตาลที่สามารถยอมรับไดดวยวิธีทางประสาท
สัมผัสตามเกณฑที่ไดจากการประเมินดว ยสายตาของผักกาดแกวที่ผานการแชสารลดการเกิด สี
น้ําตาลทั้ง 4 ชนิดที่ระดับความเขมขนตางๆ ในระหวางการเก็บรักษาแสดงในตารางที่ 5 จะเห็นวา
การเกิดสีน้ําตาลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเก็บรักษาผักกาดแกวนานขึ้น โดย
ระยะเวลาที่สามารถเก็บรักษาผักกาดแกวไดนานที่สุดในการศึกษาขั้นตอนนี้ที่ทําใหผลิตภัณฑมีสี
น้ําตาลยังเปนที่ยอมรับ คือ 4 วัน และผักกาดแกวที่ผานการแชดวยสารโซเดียมแอสคอรเบตที่ความ
เขมขนรอยละ 0.03 หรือที่ผานการแชดวยกรดแอสคอรบิกเขมขนรอยละ 0.005 จะเกิดสีน้ําตาลนอย
ที่สุดที่การเก็บรักษาวันที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) (ตารางที่ 5, ภาพที่ 24)
เมื่อเปรียบเทียบที่ความเขมขนเดียวกัน (รอยละ0.005, 0.010 และ 0.030) จะพบวา
การใชโซเดียมอีริทอรเบตจะสามารถลดการเกิดสีน้ําตาลพิจารณาจากการประเมินดวยสายตาแต
อยางไรก็ตามการยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลและคะแนนการยอมรับการเกิดสีน้ําตาลในผักกาดแกวตัด
แตง นา จะเป น ผลรว มระหวางชนิ ด ของสารลดการเกิด สี น้ํา ตาลและความเขม ขน ที่ เหมาะสม
เชนเดียวกับผลการทดลองของ (Gonzallez-Aguilar, 2004) ที่ศึกษาการยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลใน
มะเขือมวงโดยใชกรดอีริทอรบิก และกรดแอสคอรบิกที่ความเขมขน 0.1, 0.05, 0.025 และ 0.01
mol/l (ดังตารางที่ 4 ในบทที่ 2) ซึ่งพบวาคา browning index ของมะเขือมวงที่ผานการใชกรดอีริ
ทอรบิกจะมีแนวโนมลดลง และคาการยอมรับตอผลิตภัณฑจ ะเพิ่มขึ้นเมื่อใชสารที่ความเขมขน
เพิ่มขึ้น ในขณะที่มะเขือมวงที่ผานการใชกรดแอสคอรบิกไมมีแนวโนมเชนนั้น แตจะมีสภาวะที่
เหมาะสมที่สุด โดยการใชที่ความเขมขนที่มากหรือนอยเกินไปจะสงผลในแงลบตอการยอมรับของ
ผลิตภัณฑ
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ตารางที่ 5 ระดับการเกิดสีนํา้ ตาลจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ าน
การแชดวยสารละลายโซเดียมอีริทอรเบต โซเดียมแอสคอรเบต กรดอีริทอรบกิ และกรด
แอสคอรบิก ที่ความเขมขนตางๆ
คะแนนเฉลีย่ ในการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 7±1oC
ชนิดสาร
ความเขมขน
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
(รอยละ)
โซเดียมอีริทอรเบต
0.005
1.3ab
1.6ab
2.9bc
0.010
1.0a
2.1bc
2.9bc
0.030
1.0a
1.6ab
2.2a
0.050
1.0a
2.3bc
3.3c
โซเดียมแอสคอรเบต
0.005
1.9d
1.4a
2.8bc
0.010
2.1d
2.9d
4.6de
0.030
1.9d
3.3e
4.8e
0.050
2.1d
3.6e
5.0f
กรดอีริทอรบกิ
0.003
1.0a
2.0bc
3.8d
0.005
1.3ab
2.2bc
4.2d
0.010
1.0a
3.5e
4.8e
0.030
1.6c
4.6f
5.0f
กรดแอสคอรบิก
0.003
1.0a
2.9d
4.8e
0.005
1.5c
1.8ab
2.7b
0.010
1.6c
2.5c
4.0d
0.030
2.3d
2.4c
3.8d
ชุดควบคุม (น้ํา)
0.000
1.9d
3.7e
4.6de
หมายเหตุ ตัวอักษรตางกันตามแนวตัง้ แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=6 replications

วันที่ 4
4.5b
4.3b
3.2a
4.2b
4.3b

4.7bcd
4.8bcd

3.4a
5.0d
4.6c
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วันที่ 4 control

วันที่ 4 Na-E 0.03 รอยละ

วันที่ 4 As-acid 0.005รอยละ

ภาพที่ 24 ภาพแสดงลักษณะของผักกาดแกวที่แชดวยสารละลายโซเดียมอีริทอรเบต (Na-E) เขมขน
รอยละ 0.03 และสารละลายกรดแอสคอรบิก (As-acid) เขมขนรอยละ 0.005 ที่อุณหภูมิ
20 องศาเซลเซียสเก็บรักษาเปนเวลา 4 วันเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
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4.1.2 ผลของสารลดการเกิดสีนํา้ ตาลรวมกับการลดอุณหภูมิในการแชสาร
จากผลการทดลองขอ 4.1.1.3 ไดนําชนิดและความเขมขนของสารลดการเกิดสีน้ําตาลที่
สามารถยืดอายุก ารเก็บรัก ษาผักกาดแลว ไดน านที่สุด และเกิด สีน้ําตาลนอยที่สุด นั่น คือการใช
โซเดียมอิริทอรเบต และกรดแอสคอรบิกที่ความเขมขน 0.030 และ 0.005 ตามลําดับ Analia และ
คณะ (2004) ไดรายงานวาการลดอุณหภูมิจะสามารถลดการทํางานของเอนไซม PPO ได (ภาพที่ 10
บทที่ 2) ซึ่งนาจะสงผลใหการเกิดสีน้ําตาลในผักกาดแกวลดลง จึงศึกษาผลของสารลดการเกิดสี
น้ําตาลขางตนรวมกับการลดอุณหภูมิตอคุณภาพดานตางๆ ใหผลการทดลองดังนี้
4.1.2.1 จํานวนเชื้อจุลนิ ทรียทงั้ หมด ยีสต และรา
ผักกาดแกวตัดแตงที่ผานการแชดวยสารโซเดียมอิริทอรเบตรอยละ 0.030 และกรด
แอสคอรบิกรอยละ 0.005 ที่อุณหภูมิ 15 และ 20 องศาเซลเซียส พบวาสามารถเก็บรักษาผักกาดแกว
ได 5 วัน โดยที่เชื้อจุลินทรียทั้งหมดไมเกินมาตรฐานของลูกคา 104 CFU/g (ภาพที่ 25) ในขณะที่
ภายในการเก็บรักษา 7 วัน พบวาเชื้อยีสตและราไมเกินกวามาตรฐานของลูกคา (500 CFU/g)(ภาพที่
26) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาที่การใชสารลดการเกิดสีน้ําตาลชนิดเดียวกัน พบวาการลดอุณหภูมิ
ไมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ตอจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด ยีสต และรา ทั้งนี้ Bauer
และคณะ (2005) พบวาที่อุณ หภูมิ 4 องศาเซลเซีย ส สามารถลดจํานวนเชื้อเริ่มตน ของ aerobic
bacteria, Pseudomonas, Enterobacteriaceae และสามารถชะลอการเจริญของเชื้อจุลินทรียในผักกาด
แกวตัดแตงไดสอดคลองกับงานวิจัยของ Delaguis และคณะ (2004) ซึ่งจะเห็นวาอุณหภูมิที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้อาจจะยังไมต่ําเพียงพอจนกระทั่งทําใหเกิดความแตกตางของจํานวนเชื้อจุลินทรีย
ยีสตและราในผักกาดแกวที่ศึกษา

จํานวนเชื
ั้งหมด(CFU*100)/g
(CFU*100)/g
เชื้อ้อจุจุลลินินทรีทรียทยั้งทหมด
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o

Na-E 15oC
15 C
Na-E

o

Na-E20oC
20 C
Na-E

o
As-acid
C
As-acid1515oC

o

As-acid 20oC
20 C
As-acid

200
150
100
50
0
1

3
อายุการเก็บรักษา (วั น)

5

7

รา (CFU/g)
จํานวนเชืเชื้อยีสต และ
และรา
(CFU/g)

ภาพที่ 25 จํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด (total plate count) ของผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ านการแชดว ย
สารสารละลายโซเดียมอีริทอรเบตเขมขนรอยละ 0.030 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (NaE 15oC) และ 20 องศาเซลเซียส (Na-E 20oC) และสารละลายกรดแอสคอรบิกความเขมขน
รอยละ 0.005 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (As-acid 15oC) และ 20 องศาเซลเซียส
(As-acid 20oC)

600

o
Na-E 15
C
15oC

o
Na-E
C
Na-E2020oC

o
As-acid
C
As-acid1515oC

1

3
5
อายุการเก็บรักษา (วั น)

o
As-acid
C
As-acid 20
20oC

400
200
0
7

ภาพที่ 26 จํานวนเชื้อยีสต และรา ของผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ านการแชดว ยสารสารละลายโซเดียมอี
ริทอรเบต เขมขนรอยละ 0.030 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (Na-E 15oC) และ 20 องศา
เซลเซียส (Na-E 20oC) และสารละลายกรดแอสคอรบิกความเขมขนรอยละ 0.005 ที่
อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (As-acid 15oC) และ 20 องศาเซลเซียส (As-acid 20oC)
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4.1.2.2 การเปลีย่ นแปลงสีของผักกาดแกว
จากการวิเคราะหคา C* ของผักกาดแกวที่ผานการลางในสารละลายโซเดียมอีริทอรเบตและกรดแอสคอรบิกที่อุณหภูมิ 15 และ 20 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 27) พบวาการแชผักกาด
แกวที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงคา C* ไดดีกวาการลางผักกาดแกวที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เพียงเล็กนอย และเมื่อเปรียบเทียบระหวางการแชในสารลดการเกิดสี
น้ําตาลทั้ง 2 ชนิดพบวาสารละลายโซเดียมอีริทอรเบตเขมขนรอยละ 0.030 มีประสิทธิภาพในการ
ลดการเปลี่ยนแปลงของคา C* ดีกวาสารละลายกรดแอสคอรบิกเขมขนรอยละ 0.005 โดยเฉพาะที่
อุณหภูมิของสารละลายที่ 15 องศาเซลเซียสอยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติพบวาคา C* ของ
ผักกาดแกวที่ผานการแชในสารละลายและอุณหภูมิตางกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
(P>0.05) ซึ่งสอดคลองกับการเปลี่ย นแปลงคา ∆E (ภาพที่ 28) เนื่องจากการแชผักกาดแกวใน
สภาวะที่มีอุณ หภูมิต่ํามีสว นชวยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงสีน้ําตาลที่เกิด จากเอนไซม PPO
(Lee, 1995; Fukamoto และคณะ, 2002) และเอนไซม PAL กอนการเก็บรักษา (Baur และคณะ,
2005 ; Delaquis และคณะ, 2004; Fukamoto และคณะ, 2002) โดยเอนไซม PPO มีประสิทธิภาพใน
การทํางานลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ํากวา 10 องศาเซลเซียสหรือมากกวา 50 องศาเซลเซียส (Son และ
คณะ, 2001) ซึ่ง Fukamoto และคณะ (2002) ไดทดลองแชผักกาดแกวตัดแตงที่อุณหภูมิ ที่ 4 และ 47
องศาเซลเซียส สามารถลดกิจกรรมของเอนไซม PPO, PAL, total phenolic และperoxidase เมื่อเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือการแชผักกาดแกวตัดแตงที่อุณ หภูมิ 4, 25 และ 50 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 1 นาที พบวาที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสสามารถลดการเปลี่ยนแปลงสีไดดีกวา
ที่ 4 และ ที่ 25 องศาเซลเซียสตามลําดับ (Diana และคณะ, 2005) แตก ารใชอุณ หภูมิ 50 องศา
เซลเซียสในการแชทําใหเนื้อเยื่อผักกาดแกวเสื่อมเสียมากกวาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (Delaquis
และคณะ, 2004) และเรงอัต ราการหายใจทําใหกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น เร็วกวาการใช
อุณหภูมิต่ําในการแชทําใหคุณภาพรวมเสื่อมเสียมากกวา (Baur และคณะ, 2005) ในการทดลองนี้
พบวาการแชผักกาดแกวตัดแตงในสารสารละลายโซเดียมอีริทอรเบต ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
ผักกาดแกวมีก ารเปลี่ยนแปลงคา C* และ ∆E นอยกวาการแชดวยสารละลายกรดแอสคอรบิก
เนื่องจากการสารละลายกรดแอสคอรบิก และสารละลายกรดอีริทอรบิกจะเสถียรมากขึ้นที่อุณหภูมิ
ต่ํา (รัชนี, 2537) และเมื่ออยูในรูปเกลือโซเดียมจะเสถียรกวาในรูปของกรด (มณฑาทิพย, 2539;
Hudson, 1990) และยังมีประสิทธิภาพในการขัดขวางการจับออกซิเจนกับซับสเตรตไดอีกดวยและ
ยิ่งมีประสิทธิภาพดีเมื่อใชรวมกับอุณหภูมิต่ํา (Fukumoto และคณะ, 2002)
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วันที่ 1
day1

12

วัน3ที่ 3
day

วันที5่ 5
day

วันที7 ่ 7
day
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คา คC*า C

8
6
4

(

2
0

Na-E
15oC
Na-E-15oC

o

o

Na-E 20 C
As-acid 15 C
Na-E-20oC
As-acid-15oC
ชนิดสาร และอุณหภูมกิ ารแช

o

As-acid 20 C
As-acid-20oC

ภาพที่ 27 คา C* ของผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ านการแชดว ยสารสารละลายโซเดียมอีริทอรเบตเขมขน
รอยละ 0.030 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (Na-E 15oC) และ 20 องศาเซลเซียส (Na-E
20oC) และสารละลายกรดแอสคอรบิกความเขมขนรอยละ 0.005 ที่อุณหภูมิ 15 องศา
เซลเซียส (As-acid 15oC) และ 20 องศาเซลเซียส (As-acid 20oC)
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ภาพที่ 28 คา ∆E ของผักกาดแกวตัดแตงทีผ่ านการแชดวยสารสารละลายโซเดียมอีริทอรเบต
เขมขนรอยละ 0.030 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส (Na-E 15oC) และ 20 องศาเซลเซียส
(Na-E 20oC) และสารละลายกรดแอสคอรบิกความเขมขนรอยละ 0.005 ที่อุณหภูมิ
15 องศาเซลเซียส (As-acid 15oC) และ 20 องศาเซลเซียส (As-acid 20o)
4.1.2.3 การประเมินการเกิดสีนํา้ ตาลดวยวิธที างประสาทสัมผัส
จากการประเมินคุณภาพของผักกาดแกวที่ผานการแชโซเดียมอิริทอรเบตและกรด
แอสคอรบิกที่อุณหภูมิ 15 และ 20 องศาเซลเซียสไดผลดังตารางที่ 6 พบวาอุณหภูมิในการแชมีผล
ตอการเกิดสีน้ําตาลของผักกาดแกว การแชดวยสารสารละลายโซเดียมอีริทอรเบตเขมขนรอยละ
0.030 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ชวยชะลอการเกิดการเกิดสีน้ําตาลของผักกาดแกวดีที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใชสารละลายกรดแอสคอรบิกเขมขนรอยละ 0.005 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
สารละลายโซเดีย มอีริทอรเบต ที่อุณ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส และสารละลายกรดแอสคอรบิก ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสตามลําดับ และสามารถรักษาคุณภาพของผักกาดแกวใหอยูใ นเกณฑ
ยอมรับไดเปนเวลา 6 วัน (ภาพที่ 29) เนื่องจากกรดอีริทอรบิกและเกลืออีริทอรเบตสามารถชวยลด
การหายใจและการสรางเอทิลีนไดดวย (Gonzallez-Aguilar, 2004) จึงทําใหอัตราของปฏิกิริยาการ
เกิดสีน้ําตาลชาลงดวย
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ตารางที่ 6 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผักกาดแกวตัดแตงที่ผานการแชดวยสารละลาย
โซเดียมอีริทอรเบต (Na-E) และสารละลายกรดแอสคอรบิก (As-acid) ที่อุณหภูมิ 15 และ
20 องศาเซลเซียส
ชนิดสาร และ อุณหภูมิ
คะแนนการทดสอบเฉลีย่ ในการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 7±1oC
o
ความเขมขน
C
วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6
(รอยละ)
Na-E 0.030
20
1.0a
1.6ab
2.2ab
3.2b
Na-E 0.030
15
1.0a
1.2a
1.9a
2.0a
3.2
4.9
As-acid 0.005
20
1.5b
1.8b
2.7c
3.4c
As-acid 0.005
15
1.1a
1.4ab
2.5bc
3.0b
3.7
หมายเหตุ อักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวตัง้ แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05), n=6
Na-E รอยละ 0.03
ที่ 15 oC

As-acid รอยละ 0.005
ที่ 15 oC

ภาพที่ 29 ผักกาดแกวทีผ่ า นการแชในสารละลายโซเดียมอีริทอรเบตเขมขนรอยละ 0.030 และ
สารละลายกรดแอสคอรบิกเขมขนรอยละ 0.005 ที่ 15 องศาเซลเซียสหลังจากเก็บรักษา
ไวเปนระยะเวลา 6 วัน
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4.2 ผลการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ
จากการศึกษาการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจุผักกาดแกวตัดแตงโดยปรับ
อัตราสวนของกาซออกซิเจนตอกาซคารบอนไดออกไซด 5 อัตราสวนคือ สภาพบรรยากาศปกติ,
5:5, 5:10, 10:5 และ 10:10 จากนัน้ ทําการตรวจสอบคุณภาพของผักกาดแกวระหวางการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส โดยทําการตรวจสอบจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา การ
เปลีย่ นแปลงสี การเกิดสีนํา้ ตาล การเปลีย่ นแปลงปริมาณกาซในภาชนะบรรจุและการประเมิน
ระดับการเกิดสีน้ําตาลโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสไดผลเปนดังนี้
4.2.1 จํานวนเชื้อจุลนิ ทรียทงั้ หมด ยีสต และรา
จากการตรวจสอบจํานวนเชื้อจุลินทรียใ นผัก กาดแกว ที่เก็บรัก ษาภายใตสภาพที่มีก าร
ดัดแปลงสภาพบรรยากาศ พบวาสามารถชะลอการเพิ่มขึ้นของจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมดได เมื่อ
เปรียบเทียบกับการบรรจุภายใตสภาพบรรยากาศปกติ (ภาพที่ 30) เมื่อพิจารณาจํานวนเชื้อจุลินทรีย
ทั้งหมดสูงสุดตามเกณฑมาตรฐานคือ 1×104 CFU/g พบวาการดัดแปลงสภาพบรรยากาศสามารถ
ชะลอการเจริญเติบโตของจํานวนเชื้อจุลิน ทรียไมใ หสูงเกินจํานวนสูงสุด ที่ย อมรับไดถึง 9 วัน
ยกเวนในสภาพบรรยากาศที่มีปริมาณออกซิเจนรอยละ 10 คารบอนไดออกไซดรอยละ 10 และ
พบวาที่ ปริมาณออกซิเจนร อยละ 5 และกับ คารบอนไดออกไซดรอยละ 5 สามารถชะลอการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียทั้งหมดไดดีที่สุด เมื่อวิเคราะหผลการลดของจํานวนเชื้อยีสต และ รา
(ภาพที่ 31) พบวาการดัดแปลงสภาพบรรยากาศสามารถลดการเพิ่มขึ้นของจํานวนเชื้อยีสต และรา
ไดไมเกินระดับมาตรฐานที่กําหนดเปนระยะเวลา 9 วัน เชนเดียวกัน และการบรรจุผัก กาดแกว
ภายใตสภาพที่มีกาซออกซิเจนรอยละ 10 และกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 มีประสิทธิภาพใน
การชะลอการเจริญเติบโตของจํานวนเชื้อยีสต และรา ไดดีที่สุด เนื่องจากการลดปริมาณกาซ
ออกซิเจนต่ําลงและการเพิ่มปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดสูงขึ้นสามารถลดการเจริญเติบโตของ
จํานวนเชื้อแบคทีเรียที่ใชอากาศ และจํานวนเชื้อราเนื่องจากจุลินทรียสวนใหญเปนจุลินทรียที่ใช
อากาศในการเจริญเติบโต (งามทิพย, 2538; Jaexsen และคณะ, 2002; Allende และคณะ, 2004) และ
ในผักสลัดรวมสามารถชะลอการเจริญเติบโตของจํานวนเชื้อทั้งหมดไดเปนเวลา 10 วัน (Jaexsens
และคณะ, 2003)

จํานวนเชื
ลินยทรี
ทั้งหมด
(CFU*100)/g
เชื้อจุล้อินจุทรี
ทั้งยหมด
(CFU*100)/g
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ภาพที่ 30 จํานวนเชื้อจุลินทรียทง้ั หมดของผักกาดแกวตัดแตงทีส่ ภาพการดัดแปลงบรรยากาศตางๆ
ในระหวางเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 31 จํานวนเชื้อยีสต และราของผักกาดแกวตัดแตงทีส่ ภาพการดัดแปลงบรรยากาศตางๆ ใน
ระหวางเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
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4.2.2 การเปลี่ยนแปลงสีของผักกาดแกว
เมื่อเปรียบเทียบคา C* จากการทดลองการดัด แปลงสภาพบรรยากาศที่มีปริมาณกาซ 5
ระดับ (ตารางที่ 7) พบวาการดัดแปลงสภาพบรรยากาศมีผลตอการลดการเพิ่มคา C* และที่สภาพ
ออกซิเจนรอยละ5 รว มกับคารบอนไดออกไซดรอยละ 10 คา C* ของผักกาดแกวที่เก็บเปน
ระยะเวลาตางกันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับการปรับ
สภาพบรรยากาศที่ระดับอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับคา ∆E (ตารางที่ 8) เนื่องจากความเขมขน กาซ
ออกซิ เ จนต่ํ า ร ว มกั บ คาร บ อนไดออกไซด สู ง ขึ้ น ช ว ยลดการเกิ ด สี น้ํ า ตาลและการเกิ ด การ
สารประกอบฟนอลลดลง (Lopez-Galvez และคณะ, 1996) ชวยลดการหายใจซึ่งทําใหการผลิตกาซ
เอทิลีนลดลง (งามทิพย, 2538; Jaexsen และคณะ, 2002; Allende และคณะ, 2004) เมื่อกาซเอทิลีน
ลดลง การสูญเสียคลอโรฟลล การทํางานของเอนไซม PAL ที่ทําใหเกิดสีน้ําตาลบริเวณรอยตัดของ
ผักกาดแกวลดลง (Pereyra และคณะ, 2005)
ตารางที่ 7 คา C* ของผักกาดแกวตัดแตงทีส่ ภาพการดัดแปลงบรรยากาศตางๆ ในระหวางเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
สภาพการบรรจุ

คา C* ที่การเก็บรักษาเวลาตางๆ

(รอยละO2 : รอยละCO2)

วันที่ 1NS

วันที่ 3NS

วันที่ 5

วันที่ 7NS

สภาพปกติ (control)

2.8±0.1a

3.4±0.7ab

7.3±0.1C, b

4.4±1.6ab

5:5

3.0±0.1a

2.8±0.4a

4.3±0.2AB, ab

5.3±1.7b

5:10ns

3.3±0.6

3.5±0.2

4.3±0.1AB

5.9±1.4

10:5

2.8±0.3a

3.9±0.2ab

3.5±0.7Aab

5.3±1.8b

10:10

2.9±0.6a

4.9±1.7ab

6.6±0.7 C, ab

5.6±1.2ab

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวนอน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications;
ns หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05), n=2 replications
ตัวอักษรพิมพใหญตางกันตามแนวตัง้ แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications;
NS หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05), n=2 replications

51

ตารางที่ 8 คา ∆E ของผักกาดแกวตัดแตงทีส่ ภาพการดัดแปลงบรรยากาศตางๆ ในระหวางเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
สภาพการบรรจุ
(รอยละO2 : รอยละCO2)
สภาพปกติ(control)
5:5
5:10ns
10:5

คา ∆E ที่การเก็บรักษาเวลาตางๆ
วันที่ 3NS

วันที่ 5NS

วันที่ 7NS

วันที่ 9NS

3.9±22 a

8.6±0.8b

6.7±0.2a

3.3±0.9a

4.5±2.7a

5.2±1.4a

5.4±2.8a

6.8±0.2b

4.5±1.0

5.6±2.9

5.5±0.3

6.2±2.4

5.9±2.3a

7.4±0.1a

4.4±0.6a

7.6±0.5b

10:10

6.5±0.5a
6.4±2.2a
5.0±1.6a
7.6±3.0b
หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวนอน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05); ns หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05), n=2
replications
NS หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตติ ามแนวตัง้ (P>0.05), n=2
replications
4.2.3 การเกิดสีนํา้ ตาลในผักกาดแกว
จากการวิเคราะหคาสีน้ําตาลทั้งหมด (extention of browning) (ตารางที่ 9) พบวาการ
ดัดแปลงสภาพบรรยากาศมีผลตอการชะลอการเกิดสีน้ําตาล โดยการดัดแปลงสภาพการบรรจุที่มี
กาซออกซิเจนรอยละ 5 รวมกันกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 10 สามารถลดการเกิดสีน้ําตาล
ไดมากที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงคาสีน้ําตาลนอยที่สุดระหวางการเก็บรักษา เนื่องจากการใช
ออกซิเจนต่ํารวมกับกาซคารบอนไดออกไซดสูง จะชวยลดการสังเคราะหเอทิลีน (งามทิพย, 2538)
ทําใหการทํางานของเอนไซม PAL ที่กอใหเกิดสีน้ําตาลบริเวณรอยตัดของผักกาดแกวลดลงดวย
(Ferrer และคณะ, 1996; Lopez-Galvez และคณะ, 1995) ลดการเกิดสารประกอบฟนอล (LopezGalvez และคณะ, 1996) และจุดสีน้ําตาลเกิดขึ้นบริเวณกานใบของผักกาดแกวที่เกิดจากเอนไซม
PPO ลดลงไดดี (Lopez-Galvez และคณะ, 1995)
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ตารางที่ 9 คาสีน้ําตาลทั้งหมด (extention of browning) ของผักกาดแกวตัดแตงทีส่ ภาพการดัดแปลง
บรรยากาศตางๆ ในระหวางเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
สภาพการบรรจุ
(รอยละO2 : รอยละCO2)

สีนํา้ ตาลทัง้ หมด (extention of browning : OD420 nm/g wet basis)
ที่การเก็บรักษาเวลาตางๆ
วันที่ 1NS
วันที่ 5
วันที่ 7
วันที่ 9NS

สภาพปกติ (control)ns
0.133±0.110 0.200±0.011B
0.276±0.040B
5:5ns
0.081±0.030 0.177±0.022AB
0.170±0.020A
0.166±0.091
5:10
0.033±0.012a 0.092±0.010A, b
0.156±0.004A,c 0.160±0.009d
10:5
0.078±0.013a 0.117±0.070AB,b 0.239±0.021B,c 0.216±0.002d
10:10
0.040±0.014a 0.114±0.020AB,b 0.205±0.011AB,c 0.207±0.002d
หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวนอน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05); ns หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
ตัวอักษรพิมพใหญตางกันตามแนวตัง้ แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05); NS หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05),
n=2 replications
4.2.4 การเปลี่ยนแปลงกาซในบรรจุภัณฑ
จากการตรวจสอบปริมาณกาซออกซิเจนและกาซคารบอนไดออกไซด (ภาพที่ 32) พบวาที่
การดัดแปลงสภาพบรรยากาศออกซิเจนรอยละ 5 รวมกับกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 มีอัตรา
การใช ข องก า ซออกซิ เ จนในการหายใจใกล เ คี ย งกั บ ที่ อ อกซิ เ จนร อ ยละ 5 ร ว มกั บ ก า ซ
คารบอนไดออกไซดรอยละ 10 คือใชเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่ 5 และลดลงถึงวันที่ 9 และการดัดแปลงที่
กาซออกซิเจนรอยละ 10 รวมกับกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 และที่กาซออกซิเจนรอยละ 10
รวมกับกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 10 มีอัตราการใชของกาซออกซิเจนในการหายใจใกลเคียง
กั บ สภาพบรรยากาศปกติ (control) ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว และการเปลี่ ย นแปลงก า ซ
คารบอนไดออกไซด (ภาพที่ 33) ภายหลังการหายใจ พบวาที่ก ารดัด แปลงสภาพบรรยากาศ
ออกซิเจนรอยละ 10 รวมกับกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 มีอัตราการผลิตคารบอนไดออกไซด
ไดนอยจนถึงวันที่ 3 เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงวันที่ 9 ของการเก็บรักษา สวนที่การดัดแปลงสภาพ
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อื่นๆ มีอัตราการผลิต กาซคารบอนไดออกไซดใ กลเคียงกัน ฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบการดัด แปลง
สภาพบรรยากาศทั้ง 5 พบวา ออกซิเจนรอยละ 5 รวมกับกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 และกาซ
ออกซิเจนรอยละ 5 รวมกับกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 10 มีอัตราการหายใจนอยที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบสภาพอื่นๆ

0.4

กาซออกซิเ จน (%)
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บรรยากาศ
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บรรยากาศ
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กาศ

0.5

กาซคารบอนไดออกไซด (%)

กาซคารบอนไดออกไซด (รอย

ภาพที่ 32 การเปลีย่ นแปลงของกาซออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑท่บี รรจุผักกาดแกวตัดแตงใน
ระหวางการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
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อายุการเก็บรักษา (วัน)

ภาพที่ 33 การเปลีย่ นแปลงของกาซคารบอนไดออกไซดภายในบรรจุภณ
ั ฑท่บี รรจุผกั กาดแกวตัด
แตงในระหวางการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
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4.2.5 การทดสอบการเกิดสีนํา้ ตาล ดวยวิธที างประสาทสัมผัส
การประเมิน ระดับการเกิด สีน้ําตาลของผัก กาดแกวตัดแตงระหวางการเก็บรัก ษาโดยผู
ทดสอบผานการฝกฝนพบวา การดัดแปลงสภาพบรรยากาศมีผลตอการชะลอการเกิดสีน้ําตาลของ
ผักกาดแกว (ตารางที่ 10) โดยการบรรจุที่มีกาซออกซิเจนรอยละ 5 รวมกับกาซคารบอนไดออกไซด
รอยละ 10 ไดรับคะแนนระดับการเกิดสีน้ําตาลต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพบรรยากาศอื่นๆ
โดยยังคงคุณภาพที่สามารถยอมรับไดเปนเวลา 8 วันของการเก็บรักษา
ตารางที่ 10 ระดับการเกิดสีนํา้ ตาลจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผักกาดแกวตัดแตงที่
เก็บรักษาภายใตสภาพการดัดแปลงบรรยากาศตางๆ ที่อุณหภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
สภาพการบรรจุ
คะแนนเฉลีย่ ในการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 7±1oC
(รอยละO2 : รอยละCO2) วันที่ 1ns วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 8
สภาพปกติ(control)
1.0
1.6b
2.6c
3.7ab
5.0c
5:5
1.0
1.0a
2.5bc
3.5ab
4.6b
4.9
5:10
1.0
1.0a
1.5a
2.3a
2.7a
3.4
4.7
10:5
1.0
1.0a
2.5bc
3.8ab
4.9c
10:10
1.0
1.0a
2.5bc
4.4c
5.0d
หมายเหตุ อักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวตัง้ แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=6 replications; ns หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05)

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
5.1 การใชสารละลายโซเดียมอีริทอรเบตที่ความเขมขนรอยละ 0.030 ในการแชผักกาดแกว
ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส สามารถรักษาคุณภาพของผักกาดแกวตัดแตงไดนานที่สุดถึง 6 วัน เมือ่
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7±1 องศาเซลเซียส
5.2 การดัดแปลงสภาพบรรยากาศใหมีกาซออกซิเจนรอยละ 5 และคารบอนไดออกไซด
รอยละ 5 ชวยชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียทั้งหมด ยีสต และรา ไดที่สุด
5.4 การดัด แปลงสภาพบรรยากาศมีผลชวยลดการเปลี่ย นแปลงคา C*, ∆E และคาการ
เปลี่ยนแปลงสีน้ํ าตาลทั้ งหมด โดยสภาพบรรยากาศที่มีกาซออกซิเจนรอยละ 5 รว มกับกา ซ
คารบอนไดออกไซดรอยละ 10 สามารถลดการเปลี่ยนแปลงคา C*, ∆E และคาสีน้ําตาลทั้งหมดได
ดีที่สุด ซึ่งการใชสารละลายโซเดียมอีริทอรเบตที่ความเขมขนรอยละ 0.030 รวมกับการดัดแปลง
สภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑที่สภาวะดังกลาว สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดแกวใหมี
คุณภาพที่ยังยอมรับไดนานที่สุดเปนเวลา 8 วันที่อุณหภูมิการรักษา 7±1 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถ
เพิ่มระยะเวลาการเก็บผักกาดแกวไดมากกวาเทาตัวจากเดิมของบริษัทที่เก็บรักษาไดเพียง 3 วัน ที่
สภาวะการเก็บรักษาเดียวกัน
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ขั้นตอนการวิเคราะหเชื้อจุลนิ ทรีย
วิเคราะหจํานวนเชื้อจุลินทรีย ในวันผลิต และระหวางการเก็บวันที่ 1, 3, 5 และ 7 วัน หรือ
จนกวาผลิตภัณฑเกิดการเสื่อมเสียอยางเห็นไดชัดดวยวิธีวิเคราะหของ bacteriological analytical
manual, BAM (2001)
การหาจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด (total plate count)
1. นําตัวอยาง 10 กรัม ผสมน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว 90 มิลลิลิตร ใสถุง
2. นําถุงดังกลาวตีดวยเครือ่ ง stomacher
3. ดูดของเหลวดวยปเปต ใหไดปริมาณ 10 มล.
4. ใสขวดที่มีสารละลายเพื่อเจือจาง (peptone รอยละ 0.1) 90 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน
5. ทําซ้ําจากการเจือจางขางตน จนไดตวั อยางทีม่ ีความเขมขน 10-4 และ10-5
6. ดูดสารละลายตัวอยางจากขอ 5 ตัวอยางละ 1 มิลลิลติ ร ใสในจานเพาะเชือ้ ความเขมขน
ละ 2 จานเพื่อยืนยันผล
7. เทอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate count agar ที่ยังหลอมเหลว อุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส
ลงในจานเพาะเชื้อ จานละประมาณ 15 มิลลิลิตร ผสมเขากัน
8. ตั้งทิ้งไวใหแข็งตัว กลับจานเพาะเชื้อ แลวนําไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส
นานประมาณ 48 ชั่วโมง
9. นับจํานวนโคโลนีในจานเพาะเชื้อ ซึ่งมีประมาณ 25 ถึง 250 โคโลนี หาคาเฉลี่ย และ
คํานวณเปนจํานวนโคโลนีตอกรัม หรือ มิลลิลิตร (CFU/ g or ml)
การหาจํานวนเชื้อยีสต และรา (yeast and mould)
1. นําตัวอยาง 10 กรัม ผสมน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว 90 มิลลิลิตร ใสถุง
2. นําถุงดังกลาวตีดวยเครือ่ ง stomacher
3. ดูดของเหลวดวยปเปต ใหไดปริมาณ 10 มล.
4. ใสขวดที่มีสารละลายเพื่อเจือจาง (peptone รอยละ 0.1) 90 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน
5. ทําซ้ําจากการเจือจางขางตน จนไดตวั อยางทีม่ ีความเขมขน 10-4, 10-5
6. ดูดสารละลายตัวอยางจากขอ 5 ตัวอยางละ 1 มิลลิลติ ร ใสในจานเพาะเชือ้ ความเขมขน
ละ 2 จาน
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7. เทอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar ที่ยังหลอมเหลว อุณหภูมิประมาณ 45 องศา
เซลเซียส ลงในจานเพาะเชื้อ จานละประมาณ 15 มิลลิลิตร ผสมเขากัน
8. ตั้งทิ้งไวใหแข็งตัว กลับจานเพาะเชื้อ แลวนําไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 5 วัน
9. นับจํานวนโคโลนีในจานเพาะเชื้อ ซึ่งมีประมาณ 25 ถึง 250 โคโลนี หาคาเฉลี่ย และ
คํานวณเปนจํานวนโคโลนีตอกรัม หรือ มิลลิลิตร (CFU/ g or ml)
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การวิเคราะหการเปลีย่ นแปลงสีนํา้ ตาลโดยการใชเครือ่ งมือ
การวัดคาสีของผักกาดแกว ทําการวัดในระบบ CIELAB L*a*b* โดยใชเครื่องวัดสี Hunter
Lab รุน Miniscan XE plus โดยL*แสดงคาความสวาง a*และ b*บอกทิศของสี +a* หมายถึงอยูใกล
ทิศสีแดง –a* หมายถึงอยูใกลทิศสีเขียว +b* หมายถึงอยูใกลทิศสีเหลือง –b* หมายถึงอยูใกลทิศสี
น้ําเงิน จากนั้นคํานวณคา Chroma (C*) = (a*2+b*2)0.5 ซึ่งหมายถึงการสะทอนของแสงเปนความเขม
ของสี คา ∆E = [(L*-L0*)2 + (a*-a0*)2 + (b*-b0*)2]0.5

ภาพภาคผนวกที่ 1 ตําแหนงที่ทาํ การวัดคาสีของผักกาดแกว
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ภาคผนวก ค
การวิเคราะหระดับการเกิดสีนํา้ ตาลโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ศึกษาระดับการเกิดสีน้ําตาลดวยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยการประเมินดว ย
สายตา ซึ่งดัดแปลงจากวิธีของ Allende และคณะ (2004) กําหนดระดับการเกิดสีน้ําตาลเปน 5 ระดับ
ดังนี้
1 = ไมพบสีน้ําตาล
4 = พบสีน้ําตาลมาก
2 = พบสีน้ําตาลเล็กนอย
5 = พบสีน้ําตาลมากที่สุดที่ยอมรับได
3 = พบสีน้ําตาลปานกลาง
จากนั้นใหผูทดสอบที่ผานการฝกฝนจํานวน 6 คนทดสอบผลิตภัณฑ ในวันที่ 3, 5, 7, 9 หรือ
จนกวาผลิตภัณฑจะเกิดสีน้ําตาลเกินระดับที่สามารถยอมรับได
ระดับที่ 1 ไมพบสีน้ําตาล

ระดับที่ 2 พบสีนํา้ ตาลเล็กนอย

ระดับที่ 3 พบสีนํา้ ตาลปานกลาง

ระดับที่ 4 พบสีนํา้ ตาล
มาก

ระดับที่ 5 พบสีนํา้ ตาลมากที่สดุ

ภาพภาคผนวกที่ 2 เกณฑในการทดสอบระดับการเกิดสีน้ําตาลในผักกาดแกวโดยการประเมินดวย
สายตา

ตัวอยางแบบสอบถามการทดสอบทางประสาทสัมผัส
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ชื่อ………………………… วันที…
่ ………………ตัวอยาง Lot no. ……………………..…
ผลิตภัณฑ……ผักกาดแกวในบรรจุภณ
ั ฑ……. อายุการเก็บรักษาทีท่ ดสอบ………………….
กรุณาตรวจสอบคุณภาพตัวอยางจากซาย ไปขวา และระบุระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5
1=ไมพบสีน้ําตาล
2=พบสีน้ําตาลเล็กนอย
3=พบสีน้ําตาลปานกลาง
4=พบสีน้ําตาลมาก
5=พบสีน้ําตาลมากที่สุดที่ยอมรับได
ตัวอยาง

……………

…………….. …………….

……………

……………

ระดับคะแนน ……………

…………….. …………….

……………

……………

หมายเหตุ……………………………………………………………………………………………..
……….……………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ง
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การวิเคราะหการเปลีย่ นแปลงสีนํา้ ตาล (extention of browning) โดยวิธที างเคมี
ศึกษาระดับการเปลี่ยนแปลงสีน้ําตาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยดัดแปลงวิธีของ Leeratanarak
และคณะ (2006) โดยนําผักกาดแกวที่ผานการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 1, 3, 5, 7 และ9 วัน แช
ไนโตรเจนเหลวใหทั่ว จากนั้นนํามาบดสกัดดวยกรดอะซิตริกความเขมขนรอยละ 2 ในอัตราสวน
1:1 ทําการบดผักกาดแกวในโกรงบดยาเปนเวลา 1 นาที และกรองดวยกระดาษกรอง จากนั้นเติมอะ
ซิโตนในสารที่กรองไดในอัตราสวน 1:1 และนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 nm
ดวยเครื่อง spectrophotometer (Thermo spectronic รุน 4001/4)
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปริมาณกาซในบรรจุภัณฑ
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงของกาซออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดในบรรจุภัณฑ โดยการ
วัดดวยเครือ่ งวัดปริมาณกาซ WITT-gasetechnik รุน MEA-1115
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ภาคผนวก จ
ตารางวิเคราะหสถิติ
Anti-browning
โซเดียมอีริทอรเบต

โซเดียมแอสคอรเบต

กรดอีริทอรบิก

กรดแอสคอรบิก

ชุดควบคุม(น้ํา)

เชื้อจุลินทรียทั้งหมด (CFU/g) ในระหวางการเก็บรักษาที่เวลาตางๆ
เขมขน(%)
วันที่ 1NS
วันที่ 3NS
วันที่ 5
วันที่ 7NS
0.005

1475±671a

3250±70a

10900±1272A, b

11000±1414b

0.010

1110±551a

3375±601a

8950±1343A, b

10500±707b

0.030

1075±346a

3850±494a

9250±70A, b

12600±3676b

0.050

1120±424a

3250±353a

7305±2694A, b

10300±424b

0.005

1140±80a

5550±4313ab

7525±35A, b

10000±30b

0.010

1240±452a

4490±2955a

8150±70A, ab

14000±5656b

0.030

1030±42a

4570±1513b

6700±989A, b

10200±282c

0.050

1475±318a

6075±3641b

6825±35A, b

11000±1414b

0.003

1790±296a

5130±98b

93180±3705CD, c

10200±282d

0.005

1655±572a

3670±311b

84250±5161CD, c

12000±20d

0.010

1275±318a

4780±311ab

81900±2768BC, b

12500±3553c

0.030

1100±141a

4390±834a

79160±3309B, b

10500±707c

0.003

1560±28a

5650±1626ab

9625±35A, c

13000±20c

0.005

1950±707a

6045±219a

8750±70A, b

9860±84b

0.010

1125±106a

3915±2496ab

7440±636A, b

10200±282b

0.030

1090±155a

2545±487a

7275±1096A, b

9650±70b

0.000

1100±141a

4700±155ab

99000±5374D, c

12000±124b

ตารางภาคผนวกที่ 1 เชื้อจุลินทรียทั้งหมดที่ตรวจพบในผักกาดแกวที่แชดวยสารลดการเกิดสีน้ําตาลที่อุณหภูมิ 20
องศาเซลเซียส
หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวนอน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications
ตัวอักษรพิมพใหญตางกันตามแนวตั้ง แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 NS หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05), n=2
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ตารางภาคผนวกที่ 2 เชื้อยีสต และราทีพ่ บในผักกาดแกวทีแ่ ชดว ยสารลดการเกิดสีนํา้ ตาลที่อุณหภูมิ
20 องศาเซลเซียส

Anti-browning
โซเดียมอิริทอรเบต

โซเดียม
แอสคอรเบต

กรดอิริทอรบกิ

กรดแอสคอรบิก

ชุดควบคุม(น้ํา)

เชื้อยีสต และรา (CFU/g) ในระหวางการเก็บรักษาทีเ่ วลาตางๆ
เขมขน(%)
วันที่ 1
วันที่ 3
วันที่ 5
วันที่ 7
0.005
15±7A, a
110±14BC, b 160±56B, b 475±21E, c
0.010

35±35D, a

65±21ABC, a 170±14B, b

470±14E, c

0.030

25±7C, a

230±70E, b

230±28D, b

400±113C, b

0.050

70±14E, a

220±28E, b

225±7D, b

540±28F, c

0.005
0.010

15±7A, a
35±7D, a

35±7A, a
185±7C, b
70±14ABC, a 275±7E, b

335±35B, c
435±35E, c

0.030

55±7D, a

60±14ABC, a 200±0C, b

495±7E, c

0.050

15±7A, a

35±7A, a

170±14B, b

415±91D, c

0.003

65±7E, a

190±14E, a

225±21D, b

410±70D, c

0.005
0.010
0.030

15±7A, a
135±49F, a
15±7A, a

130±14CD, a 165±21B, a
410±14F, a 590±14F, b
120±56CD, a 185±21C, b

230±42A, b
490±127E, c
440±28DE, c

0.003

15±7A, a

35±7A, b

220±28D, b

610±127G, c

0.005
0.010

15±7A, a
35±7A, a

75±7ABC, bc
75±7ABC, b

140±28B, cd 655±162G, d
175±21B, b 560±56FG, b

0.030

20±14A, a

55±7AB, b

210±14CD, b 550±34F, b

0.000

80±49D, a

100±0BC, a

110±2A, a

390±10C, b

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวนอน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications
ตัวอักษรพิมพใหญตางกันตามแนวตัง้ แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications
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ตารางภาคผนวกที่ 3 คา C* ในผักกาดแกวที่แชดว ยสารลดการเกิดสีนํา้ ตาลที่อณ
ุ หภูมิ 20 องศา
เซลเซียส
คา C* ในระหวางการเก็บรักษาที่เวลาตางๆ
Anti-browning เขมขน(%) วันที่ 1NS วันที่ 3NS วันที่ 5NS
โซเดียมอีริทอรเบต
0.005 4.2±0.8a
5.2±1.3 a 5.7±2.5 ab
0.010ns 4.7±2.8
4.5±0.4
5.2±3.6
0.030ns 6.3±3.2
4.3±1.7
5.5±1.6
0.050ns 5.8±4.8
4.5 ±1.6 6.5±2.5
โซเดียมแอสคอรเบต
0.005 4.2±0.8a
4.4±2.3 a 5.8±1.0 b
0.010ns 3.3±1.5
5.5±1.2
6.2±3.7
0.030ns 3.4 ±0.2
4.3 ±1.3 5.5±2.5
0.050ns 4.4±1.9
4.2±2.3
6.7±3.1
กรดอีริทอรบกิ
0.003 2.7 ±0.7 a 5.1±1.1b 5.3±0.8b
0.005ns 3.8±1.0
3.5±0.9
4.5±0.1
0.010ns 4.7 ±0.6
3.9 ±2.3 4.5 ±1.3
ns
0.030
3.9±1.0
4.4 ±0.5 4.8 ±0.4
กรดแอสคอรบิก
0.003ns 4.8±1.8
4.7±0.7
9.8 ±3.5
0.005ns 5.4±1.8
5.5±0.5
5.7±3.6
0.010ns 4.4 ±1.0
5.2 ±2.0 6.5±1.4
0.030ns 5.6±2.7
6.7±2.9
5.2±0.3
ชุดควบคุม (น้ํา)
0.000 4.6±0.3 a 6.2 ±0.3 ab 7.6 ±1.6 ab

วันที่ 7NS
8.9±0.2 b
4.8 ±2.2
9.1±5.2
5.2 ±1.7
8.0±5.6 b
5.3±2.4
5.9±3.0
5.9 ±3.1
4.3±1.5ab
4.6±0.1
5.3±1.2
4.8±1.4
6.0±1.9
5.8±1.2
8.6±3.8
7.3±3.4
9.5±3.5b

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวนอน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications;
ns หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
ตัวอักษรพิมพใหญตางกันตามแนวตัง้ แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications;
NS หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
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ตารางภาคผนวกที่ 4 คา ∆E ในผักกาดแกวที่แชดวยสารลดการเกิดสีนํา้ ตาลที่อณ
ุ หภูมิ 20 องศา
เซลเซียส
คา ∆E ในระหวางการเก็บรักษาที่เวลาตางๆ
Anti-browning
เขมขน(%)
วันที่ 3
วันที่ 5
วันที่ 7
โซเดียมอีริทอรเบต
0.005
6.1±0.2AB, a
6.3±0.2AB, a
8.3±2.6A, b
0.010ns
4.7±0.3A
4.9±0.3A
5.2±1.4A
0.030ns
6.4±1.4AB
4.8±0.3A
7.7±3.9A
0.050ns
4.9±0.5A
5.6±0.4A
7.3±0.3A
โซเดียมแอสคอรเบต 0.005
4.7±0.8A, a
5.0±0.0A, a
8.7±0.1A, b
0.010ns
4.6±1.3A
5.6±2.3A
5.6±0.0A
0.030ns
5.2±2.4 A
6.7±0.7AB
6.1±0.4A
0.050ns
5.6±1.8AB
6.6±0.7AB
5.7±0.1A
กรดอีริทอรบกิ
0.003ns
5.1±1.5AB
5.0±0.5A
8.4±5.8A
0.005ns
6.8±3.4AB
5.5±1.7A
8.5±3.2A
0.010
4.6±0.6A, a
5.2±1.7A, ab
8.0±1.1A, c
0.030ns
5.9±2.0AB
5.6±0.4A
8.1±4.9A
กรดแอสคอรบิก
0.003
8.8±1.1B, b
5.6±0.3A, a
5.6±0.1A, a
0.005ns
6.8±1.6AB
6.5±2.7AB
6.8±1.8A
0.010ns
4.7±1.8A
5.7 ±1.6A
10.9±3.5B
0.030ns
4.3±0.5A
9.5±4.6C
6.3±0.1A
ชุดควบคุม(น้ํา)
0.000
4.1±0.0A, a
5.5±0.7A, b
8.7±0.1A, c
หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวนอน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications;
ns หมายถึงไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
ตัวอักษรพิมพใหญตางกันตามแนวตัง้ แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications
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ตารางภาคผนวกที่ 5 เชื้อจุลินทรียทง้ั หมดที่ตรวจพบในผักกาดแกวที่แชดวยสารลดการเกิดสีนํา้ ตาล
ที่อุณหภูมิ 15 และ 20 องศาเซลเซียส
จุลินทรียทั้งหมด (CFU/g) ในระหวางการเก็บรักษาที่เวลาตางๆ
Anti-browning

วันที่ 1NS
วันที่ 3
วันที่ 5NS
วันที่ 7NS
Na-E 15oC
915±91a
3000±1131A, a
9390±579b
15500±3535c
Na-E 20oC
1075±346a
3850±494AB, a
9250±70b
12600±3676b
As-acid 15oC
940±56a
2900±1131A, b
8450±630c
9950±70c
As-acid 20oC
1950±707a
6045±219B, b
8750±70c
9860±84c
หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวนอน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications
ตัวอักษรพิมพใหญตางกันตามแนวตัง้ แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications;
NS หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)

ตารางภาคผนวกที่ 6 เชื้อยีสต และราทีต่ รวจพบในผักกาดแกวที่แชดว ยสารลดการเกิดสีนํา้ ตาลที่
อุณหภูมิ 15 และ 20 องศาเซลเซียส
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เชื้อยีสต และรา (CFU/g) ในระหวางการเก็บรักษาทีเ่ วลาตางๆ
Anti-browning

วันที่ 1NS

วันที่ 3

วันที่ 5

วันที่ 7

Na-E 15oC
Na-E 20oC
As-acid 15oC
As-acid 20oC

30±28a
25±7a
20±0a
15±7a

70±14A, a
230±70B, b
30±14A, a
130±14B, b

145±28A, b
230±28C, b
180±28B, b
165±21B, c

400±14B, c
400±113B, b
230±14A, b
360±42AB, c

หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวนอน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications
ตัวอักษรพิมพใหญตางกันตามแนวตัง้ แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications;
NS หมายถึงไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
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ตารางภาคผนวกที่ 7 คา C* ในผักกาดแกวที่แชดว ยสารลดการเกิดสีนํา้ ตาลที่อณ
ุ หภูมิ 15 และ 20
องศาเซลเซียส
Anti-browning

คา C* ในระหวางการเก็บรักษาที่เวลาตางๆ
วันที่ 1NS
วันที่ 3
วันที่ 5NS
วันที่ 7NS
Na-E 15oC
3.26±0.10a
3.79±0.90A, ab
4.32±1.30ab
4.47±0.70b
Na-E 20oCns
6.30±3.10
4.39±0.70B
5.51±1.50
5.00±5.20
As-acid 15oCns
4.21±0.40
3.17±0.10A
5.62±2.20
5.70±1.20
As-acid 20oCns
5.47±1.80
5.53±0.50B
5.75±3.50
5.84±1.20
หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวนอน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications,
ns หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
ตัวอักษรพิมพใหญตางกันตามแนวตัง้ แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications;
NS หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
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ตารางภาคผนวกที่ 8 คา ∆E ในผักกาดแกวที่แชดวยสารลดการเกิดสีนํา้ ตาลที่อณ
ุ หภูมิ 15 และ 20
องศาเซลเซียส
คา ∆E ในระหวางการเก็บรักษาที่เวลาตางๆ
Anti-browning

วันที่ 3NS

วันที่ 5NS

วันที่ 7NS

Na-E-15oCns

4.3±0.8

4.3±1.3

4.3±1.0

Na-E-20oCns

6.4±1.4

6.7±0.4

7.7±3.9

As-acid-15oCns

4.5±2.8

6.0±2.8

8.3±0.9

As-acid-20oCns
6.8±1.8
6.7±3.1
7.0±3.5
หมายเหตุ ns และ NS หมายถึงไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติในแนวนอนและแนวตัง้
ตามลําดับ(P>0.05), n=2 replications
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ตารางภาคผนวกที่ 9 เชื้อจุลินทรียทง้ั หมดที่ตรวจพบระหวางการเก็บรักษาในผักกาดแกวที่ดดั แปลง
สภาวะบรรยากาศในภาชนะบรรจุ
สภาวะการบรรจุ
วันที่ 1NS

จํานวนเชื้อจุลนิ ทรียทงั้ หมด (CFU*100/g)
ในระหวางการเก็บรักษาที่เวลาตางๆ
วันที่ 3NS
วันที่ 5NS
วันที่ 7NS

วันที่ 9NS

5:5

6.6±1.9a

16.0±8.5a

44.0±14.1b

82.5±9.1c

97.5±3.5c

5:10

4.9±0.4a

16.5±7.7a

58.2±8.4b

69.5±2.1b

90.7±6.6c

10:5

7.0±0.3a

27.0±2.8b

60.2±3.1c

67.1±2.9c

92.8±7.4d

10:10

7.2±3.3a

30.0±2.8ab

72.8±5.3ab

77.1±2.7b

160.0±5.6c

(%O2 :%CO2)

ชุดควบคุม
11.0±1.4a 41.5±21.9a 54.5±4.8a
80.0±7.0a
180.0±8.4b
(สภาวะปกติ)
หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวนอน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications
ตัวอักษรพิมพใหญตางกันตามแนวตัง้ แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications;
NS หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
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ตารางภาคผนวกที่ 10 เชื้อยีสต และราทีต่ รวจพบระหวางการเก็บรักษาในผักกาดแกวทีด่ ดั แปลง
สภาวะบรรยากาศในภาชนะบรรจุ
สภาวะการบรรจุ
(%O2 :%CO2)

เชื้อยีสต และรา (CFU/g) ในระหวางการเก็บรักษาทีเ่ วลาตางๆ
วันที่ 1NS
วันที่ 3
วันที่ 5
วันที่ 7
วันที่ 9

5:5

10±0a

10±0A, a

60±14A, b

100±14A, c

220±28C, d

5:10

10±0a

10±0A, a

30±14A, a

70±14A, b

115±7AB, c

10:5

10±0a

10±28A, a

40±28A, a

60±28A, ab

110±28A, b

10:10

25±14a

30±14AB, a

100±14AB, ab

125±49A, bc

200±56BC, c

ชุดควบคุม
30±28a 70±42B, ab 145±49B, bc 400±21Bc
500±28D, d
(สภาวะปกติ)
หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพเล็กตางกันตามแนวนอน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications
ตัวอักษรพิมพใหญตางกันตามแนวตัง้ แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05), n=2 replications;
NS หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
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ภาคผนวก ฉ
ภาพผักกาดแกวเมื่อเก็บรักษาเวลาตางๆ
Na-E 0.005%
วันที่ 4

Na-E 0.03%
วันที่ 4

Na-E 0.01%
วันที่ 4

Na-E 0.05%
วันที่ 4

ภาพภาคผนวกที่ 3 ผักกาดแกวแชดว ยสารละลายโซเดียมอีริทอรเบต (Na-E) ความเขมขนรอยละ
0.005, 0.01, 0.03 และ 0.05 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเปนเวลา 4 วัน
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Na-As 0.005%
วันที่ 4

Na-As 0.03%
วันที่ 4

Na-As 0.01%
วันที่ 4

Na-As 0.05%
วันที่ 4

ภาพภาคผนวกที่ 4 ผักกาดแกวลางดวยสารละลายโซเดียมแอสคอรเบต (Na-As) ความเขมขนรอยละ
0.005, 0.01, 0.03 และ 0.05 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเปนเวลา 4 วัน
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E-acid 0.003%
วันที่ 4

E-acid 0.01%
วันที่ 4

E-acid 0.005%
วันที่ 4

E-acid 0.03%
วันที่ 4

ภาพภาคผนวกที่ 5 ผักกาดแกวที่แชดว ยสารละลายกรดอีรทิ อรเบต (E-acid) เขมขนรอยละ 0.003,
0.005, 0.01 และ 0.03 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเปนเวลา 4 วัน
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As-acid 0.003%
วันที่ 4

As-acid 0.01%
วันที่ 4

As-acid 0.005%
วันที่ 4

As-acid 0.03%
วันที่ 4

ภาพภาคผนวกที่ 6 ผักกาดแกวที่แชดว ยสารละลายกรดแอสคอรบกิ (As-acid) ความเขมขนรอยละ
0.003, 0.005, 0.01 และ 0.03 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเปนเวลา 4 วัน
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Na-E 0.03%
วันที่ 6

As-acid 0.005%
วันที่ 6

ภาพภาคผนวกที่ 7 ผักกาดแกวที่แชดว ยสารละลายโซเดียมอีริทอรเบต (Na-E) เขมขนรอยละ 0.03
และสารละลายกรดแอสคอรบิก (As-acid) เขมขนรอยละ 0.005 ที่อุณหภูมิ 15
องศาเซลเซียสเปนเวลา 5 วัน
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Control วันที่ 7

O2 : CO2 5:10 วันที่ 7

O2 : CO2 5:5 วันที่ 7

O2 : CO2 10:5 วันที่ 7

O2 : CO2 10:10 วันที่ 7

ภาพภาคผนวกที่ 8 ผักกาดแกวที่เก็บรักษาโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศทีค่ วามเขมขนกาซ
ออกซิเจน และกาซคารบอนไดออกไซดระดับตางๆ เปนระยะเวลา 6 วัน
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