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ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศตอคุณภาพทางกายภาพ
และจุลชีววิทยาของหอยนางรมสดแกะเปลือก
Effect of Modified Atmosphere Packaging on the Physical and
Microbiological Properties of Shucked Fresh Oyster
สวามินี ธีระวุฒิ1* รัตนาภรณ พิมพแนน1 และ โสภาวดี เมืองฮาม1
บทคัดยอ
งานวิ จัยนี้ มี จุด ประสงคเ พื่ อ ศึ กษาผลของการปรั บ สภาพบรรยากาศต อ คุ ณ ภาพทางกายภาพและจุ ล
ชีววิทยาของหอยนางรมสดแกะเปลือก (Saccostrea cucullata) ที่แชในสารละลายผสม (โพแทสเซียมซอรเบต 3
% และโซเดียมแล็กเตต 2.5 %) และปรับสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุที่มีอัตราสวนกาซแตกตางกัน 5
สภาวะ ดังนี้ T1 (40%CO2:20%O2:40%N2), T2 (40%CO2:30%O2:30%N2), T3 (60%CO2:20%O2:20%N2),
T4 (60%CO2:40%O2), และ T5 (บรรยากาศปกติ) รวมกับการแชเย็นที่อุณหภูมิ 4±1 ºC ผลการศึกษาพบวา หอย
นางรมสดแกะเปลือกที่ใชสภาวะ T3 มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางจุลชีววิทยานอยที่สุด
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยสามารถเก็บรักษาไดนาน 10 วัน (จํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน log 6 cfu/g)
T4 T2 และ T1 มีอายุการเก็บรักษา 9 7 และ 6 วัน ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะ T5 ที่เปนชุดควบคุม มี
อายุการเก็บรักษาเพียง 5 วัน
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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate effect of modified atmosphere packaging
on the physical and microbiological properties of shucked fresh oyster (Saccostrea cucullata) in
mixed solution (3% potassium sorbate and 2.5% sodium lactate). The shucked fresh oysters
were packed in five different treatment conditions (T1 – T5) which T1 (40%CO2:20%O2:40%N2),
T2 (40%CO2:30%O2:30%N2), T3 (60%CO2:20%O2:20%N2), T4 (60%CO2:40%O2) and T5 (atmospheric
air), respectively and stored at 4±1 ºC. The results showed that the shucked fresh oysters which
were packed under T3 condition had the lowest changes refer the criteria of physical and
microbiological properties.The shucked fresh oyster packed in T3 had shelf–life of storage for 10
days (total plate count not exceeded log 6 cfu/g). The shucked fresh oyster packed in T4, T2
and T1 were 9, 7 and 6 days, respectively compared with shucked fresh oyster kept in T5
(atmospheric air) which had the shortest shelf–life only 5 days.
คําสําคัญ : หอยนางรมสด คุณภาพ การบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ
Keywords: Fresh oyster, Quality, Modified atmosphere packaging

บทนํา
หอยนางรมเป น หอยสองฝาที่ พ บทั่ ว ไปใน
ทะเลบริเ วณชายฝง ของประเทศไทย โดยพันธุ ที่นิย ม
เลี้ ย งในภาคตะวั นออกเป นหอยนางรมพั นธุ เ ล็ กหรื อ
หอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) นิย ม
บริโภคสดโดยไมผานการใหความรอนทําใหมีความเสี่ยง
ตอการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เนื่องจาก
หอยนางรมกินอาหารโดยการกรองเอาสิ่ง มีชีวิต ขนาด
เล็กตาง ๆ และตะกอนดินจากน้ําบริเวณที่หอยอาศัยอยู
จึ ง เกิ ด การสะสมจุ ลิ น ทรี ย ไ ว ใ นระบบย อ ยอาหาร
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง จุ ลิ น ทรี ย ที่ เ ป น สาเหตุ ข องโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เชน Coliform, Vibrio
parahaemolyticus และ Salmonella spp.
(Potasman et al., 2002) ซึ่ ง การสะสมจุ ลิ นทรี ย
ดัง กล าวทํ าให เกิ ด ความเสี่ ย งต อสุ ข ภาพของผู บ ริ โ ภค
หอยนางรมดิ บ ได ประกอบกั บ ลั กษณะการจํ าหน า ย
หอยนางรมสดแกะเปลื อกโดยทั่ วไปที่ มี การแกะเนื้ อ

หอยเพื่อบรรจุถุงและเติมน้ํา แลวรอการจําหนายนั้น ไม
มี การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ ห เ หมาะสม จึ ง เป ด โอกาสให
จุลิ นทรีย ที่ ปนเป อนมาก อนหรื อระหว างกระบวนการ
แ กะ เ นื้ อห อย เ จ ริ ญ ไ ด อย าง ร ว ด เ ร็ ว อี กทั้ ง ยั ง
เกิดปฏิกิริยาการยอยสลายตัวเองโดยเอนไซมที่มีอยูใน
ตั ว หอยนางรมยั ง ทํ า ให เ กิ ด การเน า เสี ย มากยิ่ ง ขึ้ น
(สวามินแี ละคณะ, 2557)
ดังนั้นเพื่อเปนการสรางความปลอดภัยในการ
บริโภคหอยนางรมสด และยืดอายุการเก็บหอยนางรม
สดให ไ ด นานยิ่ง ขึ้ น จึ ง เป นแนวคิ ด ของการวิ จัย ครั้ ง นี้
โดยใชการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ (modified
atmosphere packaging หรือ MAP) ซึ่งเปนการปรับ
อัตราสวนของกาซภายในบรรจุภัณฑใหแตกตางไปจาก
บรรยากาศปกติ โดยกาซคารบ อนไดออกไซดที่ บรรจุ
เข าไปภายในบรรจุ ภั ณ ฑ มี ผ ลไปชะลอการเจริ ญ ใน
ระยะ log phase ของจุลินทรีย (Silva et al., 1993)
ทําใหชะลอการเนาเสียไดและเมื่อการเนาเสียเกิดชาลง

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 3

การสลายตั วของกรดอะมิ โน glycine และ arginine
ซี่งใหรสชาติความหวานของสัตวน้ําถูกชะลอออกไป อีก
ทั้งคุณสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีน เชนความสามารถใน
การอุมน้ํา ยังคงมีอยู ดังนั้นเนื้อสัตวน้ํายังคงยืดหยุน ไม
นิ่มเละทําใหผูบริโภคยังยอมรับได (McMillin, 2008)
การศึ กษาหลายชิ้ นแสดงให เ ห็นว าการปรั บ
สภาพบรรยากาศช วยยืด อายุ การเก็บ รั กษาสั ตว น้ําได
เชน นิชนันท เธียรพัฒนะวงศและคณะ(2551) ที่พบวา
หอยแครง (Anadara granosa) ที่เก็ บรักษาภายใต
การปรั บสภาพบรรยากาศมีอายุ การเก็บ รักษาได นาน
กวาการเก็บรักษาที่บรรยากาศปกติ 3 เทา Gong and
Youling (2008) พบว า สามารถใช การปรั บ สภาพ
บรรยากาศในการยื ด อายุ การเก็ บ รั ก ษากุ ง ก า มแดง
(Cherax quadricarinatus) เชนเดียวกับ Gornika et
al. (2013) พบวา Norway lobster มีอายุการเก็บ
รักษาไดนานขึ้นเมื่อบรรจุภายใตสภาพปรับบรรยากาศ
สวน Özogul et al. (2004) พบวา การเปลี่ยนแปลง
คุ ณ ภาพทางเคมี แ ละจุ ล ชี ว วิ ท ยาของปลาซาร ดี น
(Sardina pilchardus) ที่ เ ก็ บ รั กษาแบบปรั บ สภาพ
บรรยากาศเกิดขึ้นนอยกวาการเก็บในบรรยากาศปกติ
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางจุลชีววิทยา
และคุณ ภาพทางเคมีข องหอยนางรมสดแกะเปลื อกที่
บรรจุ แ บบปรั บ สภาพบรรยากาศ ยั ง ไม มี ง านวิ จั ย ที่
ชัด เจน ดั งนั้ นงานวิ จัย นี้ จึง ได ศึ กษาความเป นไปได ใ น
การบรรจุแบบปรั บสภาพบรรยากาศ เพื่อการยื ดอายุ
การเก็ บ รั ก ษาหอยนางรมสด และทํ า ให เ กิ ด ความ
ปลอดภัยตอผูบริโภคที่นิยมรับประทานหอยนางรมสด
ดวย

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมตัวอยาง
ซื้ อ หอยนางรมปากจี บ (Saccostrea
cucullata) สดทั้ ง เปลื อ ก (20 ตั ว/กก.) ในเดื อ น
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มีนาคม พ.ศ.2554 จากฟารม ที่ต .อางศิล า อ.เมือง จ.
ชลบุรี โดยการบรรจุ กระสอบแล วพรมน้ํ า และขนส ง
มายังหองปฏิบัติการภาควิชาวาริชศาสตรมหาวิทยาลัย
บูรพา ภายใน 20 นาที ลางใหสะอาด แกะเอาแตเนื้ อ
หอยโดยใส ถุ งมื อและล างเครื่องมือที่ใ ชใ นการแกะให
สะอาด เนื้อหอยตองมีลักษณะสมบูรณไมมีการฉีกขาด
และแช น้ําเย็ นที่ มี น้ําแข็ ง ไว จนกว าจะแกะเสร็ จ เพื่ อ
ปองกันเนาเสีย
2. การเตรียมสารละลายผสมสําหรับแชหอย
นําโพแทสเซี ยมซอร เ บตและโซเดี ยมแล็กเตต
(food grade) มาละลายในน้ําเย็ นจนได สารละลาย
ผสมที่ ป ระกอบด วยโพแทสเซี ย มซอร เ บต 3% และ
โซเดียมแล็กเตต 2.5% เนื่องจากสารละลายดังกลาว
ชวยยื ด อายุการเก็ บ รักษาหอยนางรมปากจี บ สดแกะ
เปลือกไดดีที่สุด (สวามินแี ละคณะ, 2557)
3. การปรับ สภาพบรรยากาศในการเก็ บรั ก ษาหอย
นางรมสดแกะเปลือก
นําเนื้อหอยนางรมสด 220 กรัม บรรจุใ นถุ ง
PVDC/ PA/ CPP (ขนาด 180×30×250 มม.) และเติม
สารละลายผสมในอัตราสวน 2:1 (เนื้อหอย:สารละลาย
ผสม) (สวามินีแ ละคณะ, 2557) นํามาบรรจุ ภ ายใต
สภาวะปรับบรรยากาศที่แตกตางกัน 5 สภาวะ ดังนี้ T1
(40%CO2:20%O2:40%N2), T2 (40%CO2:30%O2:30%N2), T3
(60%CO2:20%O2:20%N2), T4 (60%CO2:40%O2) และ T5
(บรรยากาศปกติ) แบบปลอดเชื้อดวยเครื่องบรรจุแบบ
ปรับสภาพบรรยากาศ (Multivac, ModelA 300/16.
Germany) ควบคุมระยะเวลาการเตรียมตัวอยางจนถึง
การบรรจุ ใ นสภาพปรับ บรรยากาศไม เ กิ น 1 ชั่ วโมง
จากนั้นเก็บตัวอยางที่อุณหภูมิ 4±1 ºC นําไปวิเคราะห
คุณภาพดานตาง ๆ คือ
3.1 คุณภาพทางกายภาพ ไดแก คาสี (L* a*
และ b*) (Spectrophotometer Minolta CM 3500d, Japan) และค า แรงเฉื อน (Hounsfield’s
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Universal Testing Machine, china) โดยวัด คาสี
บริ เ วณผิวตรงกลางลํ าตั วส วนที่ มี ความหนามากที่ สุ ด
ของเนื้อหอย และวัดทีละตัวจนครบ 6 ตัว วิเคราะหทุก
วัน เปนเวลา 12 วัน และทําการทดลอง 3 ซ้ํา
3.2. คุณภาพทางจุลชีววิ ทยา ไดแก จํานวน
แบคทีเรียทั้งหมด และโคลิฟอรมแบคทีเรียตามวิธีของ
AOAC (1994), S. aureus, Salmonella spp., V.
parahaemolyticus, V. cholera, C. perfringens
และ B. cereus ตามวิธีของ FDA (2001) วิเคราะหทุก
2 วัน นาน 12 วัน และทําการทดลอง 3 ซ้ํา

ผลและวิจารณผลการวิจัย
1. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี
1.1 คาสี
- คา L* ที่แสดงความสวางของสี (L*) มีคา 0100 คา L* มากแสดงวาสีสวางมากเมื่อ L* เทากับ 0
จะเป นสี ดํ า ผลการทดลองพบวา หอยนางรมที่ บรรจุ
แบบปรับสภาพบรรยากาศ T1 T2 T3 และ T4 มีคา L*
ลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น และมีคา L*
สูงกวาหอยนางรมที่บรรจุ T5 (p≤0.05, รูปที่ 1a) โดย
วันสุดทายของการเก็บรักษา T3 มีความสวางมากที่สุด
โดยมีคา L* เปน 61.21 รองลงมาเปน T2 T4 T1 และ
T5 ซึ่งมีคา L* เปน 59.21 58.87 58.34 และ 58.16
ตามลําดับ
- คา a* ที่แสดงระดับสีแดง-เขียว (a*) เมื่อ
คา a* มีคาบวกจะแสดงลักษณะสีแดง และเมื่อคาเปน
ลบจะแสดงลักษณะสีเขียว โดยเมื่อคาหางจาก 0 มาก
แสดงถึงคาสีแดงหรือเขียวมากขึ้น ผลการทดลองพบวา
หอยนางรมที่บรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ T1 T2
T3 และ T4 มีคา a* ลดลงเมื่อเก็บรักษานานขึ้น และ
คา a* สูงกวาหอยนางรมที่บรรจุแบบ T5 (p≤0.05, รูป
ที่ 1b) ซึ่งวันสุดทายของการเก็บรักษา T3 มีคา a* มาก
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ที่สุด เปน 2.98 รองลงมาเปน T4 T2 T1 และ T5 ซึ่งมี
คา L* เปน 2.03 1.86 1.82 และ 1.58 ตามลําดับ
- คา b* ที่แสดงระดับสีเหลือง-น้ําเงิน (b*)
เมื่อคา b* มีคาบวกจะแสดงลักษณะสีเหลือง และเมื่อ
คาเปนลบจะแสดงลักษณะสีน้ําเงิน โดยเมื่อคาหางจาก
0 มากแสดงถึงค าสีเ หลืองหรือน้ํ าเงิ นมากขึ้น ผลการ
ทดลอง พบว า หอยนางรมที่ บ รรจุ แ บบปรั บ สภาพ
บรรยากาศ T1 T2 T3 และ T4 มีคา b* ลดลงเมื่อเก็บ
รักษานานขึ้ น และค า b* สูง กว าหอยนางรมที่ บรรจุ
แบบ T5 (p≤0.05, รูปที่ 1c) ซึ่งวันสุดทายของการเก็บ
รักษา T3 มีคา b* มากที่สุด 16.70 รองลงมาคือ T4
T2 T1 และ T5 ซึ่งมีคา L* เปน 15.16 15.04 15.01
และ 13.55 ตามลําดับ
อยางไรก็ตามเมื่ อพิจารณาภาพรวมของคาสี
จะเห็นไดวาหอยนางรมที่บรรจุในสภาพบรรยากาศปกติ
T5 นั้นมีสีคล้ําลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น
เนื่องจากรงควัตถุ ใหสีในเนื้อหอยที่ชื่ อวา ฮีโมไซยานิ น
ซึ่ ง เป นการจั บ กั น ระหว างฮี โ มโกลบิ น ทองแดงและ
โปรตีน เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับออกซิเจน ทั้งแบบที่
เกิ ด จากเอนไซมแ ละไม ไ ด เกิ ด จากเอนไซม ทํ าให เ นื้ อ
หอยมีสีคล้ําลง (เนตรนรินทร, 2546) โดยทั่วไปสัตวน้ํา
ที่ ส ดเนื้ อ จะใส แต ห ากเน า เสี ย แล ว เนื้ อ จะขุ น การ
เปลี่ ย นแปลงสี ข องเนื้ อ ปลาโดยส ว นใหญ เ กิ ด จาก
ปฏิ กิริ ย าออกซิ เ ดชั่ นของสารประกอบคาร โ รที นอยส
(carotenoids) ซึ่ งมีใ นผิวหนังและสีข องเนื้อปลาอาจ
เปลี่ ย นเป นสี ค รี ม หรื อ เทาส ว นกล ามเนื้ อสี แ ดง (red
muscle) จะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล (เนตรนรินทร, 2546)
การบ รร จุ ห อย นาง รมแบ บป รั บ สภ าพ
บรรยากาศ T1 T2 T3 และ T4 สามารถชะลอการ
เปลี่ ย นแปลงค า สี ไ ด ดี ก ว า T5 (บรรยากาศปกติ )
สอดคลองกับผลการศึ กษาของวิชชญา (2548) พบว า
ห อ ย เ ป า ฮื้ อ ที่ ป รั บ ส ภ า พ บ ร ร ย า ก า ศ
60%CO2:20%O2:20%N2 ชวยชะลอการเปลี่ยนแปลง

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 3

คา a* และ b* ไดดีกวาการบรรจุที่สภาพบรรยากาศ
ปกติ เชนเดียวกับการศึกษาของ Lannelongue et al.
(1982) พบวา การเก็บปลากระโทงแทงโดยการปรั บ
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สภาพบรรยากาศ 70%CO2:30%O2 ช วยชะลอการ
เปลี่ยนแปลงสีได

รูปที่ 1 คาสีในหอยนางรมสดแกะเปลือกที่บรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศที่แตกตางกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
4 ± 1 ºC เปนเวลา 12 วัน
หมายเหตุ: T1 คือ 40%CO2:20%O2:40%N2, T2 คือ 40%CO2:30%O2:30%N2, T3 คือ 60%CO2:20%O2:20%N2, T4 คือ 60%CO2:40%O2 และ T5 คือ
สภาพบรรยากาศปกติ

1.2 คาแรงเฉือน
หอยนางรมในทุ ก สภาวะ T1-T5 มี ค า แรง
เฉือนลดลงเมื่อเวลาการเก็บรักษานานขึ้น (p≤0.05, รูป
ที่ 2) ซึ่งแสดงถึงเนื้อสัมผัสที่นิ่มเละลงตามระยะเวลา
การเก็ บ รั ก ษา เนื่ อ งจากเมื่ อ เริ่ ม เกิ ด การเน า เสี ย
กล า มเนื้ อหอยเกิ ด การย อยสลายตั ว เอง (autolysis)

จากเอนไซม ที่มีอยู แลวในตัวหอย รวมถึง กิจกรรมของ
จุ ลิ น ทรี ย (bacteria spoilage) ทํ า ให โ ปรตี น ใน
กลามเนื้อเกิดการสูญเสียสภาพ กลามเนื้อจึงออนตัวลง
(คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
, 2549) ทําใหค าแรงเฉือนที่วัดได มีคาลดลงเมื่อเก็ บ
รักษานานขึ้น

รูปที่ 2 คาแรงเฉือนในหอยนางรมสดแกะเปลือกที่บรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศที่แตกตางกัน โดยเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4±1 ºC เปนเวลา 12 วัน
หมายเหตุ: T1 คือ 40%CO2:20%O2:40%N2, T2 คือ 40%CO2:30%O2:30%N2, T3 คือ 60%CO2:20%O2:20%N2, T4 คือ 60%CO2:40%O2 และ T5 คือ
สภาพบรรยากาศปกติ
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การบรรจุ แ บบปรั บ สภาวะบรรยากาศ
สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัม ผัสได โดย
คาแรงเฉื อนของ T1 T2 T3 และ T4 สู งกวา T5
(บรรยากาศปกติ) วันสุดทายของการเก็บรักษา T3 มี
คาแรงเฉือนมากที่สุด 10.48 รองลงมา คือ T4 T1 T2
และ T5 ซึ่ งมีคาแรงเฉือนเป น 8.47 8.38 8.06 และ
5.06 ตามลําดับ เนื่ องจากกาซคารบอนไดออกไซดไ ป
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่สรางกรดแล็กติก ซึ่งโดย
ปกติแลวจุลินทรียกลุมนี้หากมีการเจริญมากขึ้นจะยิ่งมี
การสร างกรดแล็ ค ติ ก ส ง ผลทํ าให โ ปรตี นจั บ กั บน้ํ าได
นอยลง เนื้อมีความสามารถในการอุมน้ําต่ําและมีน้ําเยิ้ม
ออกมา เสนใยกลามเนื้ออยูกันอยางหลวมๆเปนสาเหตุ
ทําใหเนื้อนิ่มและออนตัว (McMillin, 2008)
เมื่อพิจารณาจากคาแรงเฉือนจะเห็นไดวา T3
ดี ที่ สุ ด เพราะมี ค า แรงเฉื อ นสู ง กว า การปรั บ สภาพ
บรรยากาศแบบอื่ นตลอด 12 วัน ซึ่ งสอดคลองกั บผล
การทดลองของ Torrieri et al., (2006) พบวา การ
เก็บ รักษา gutted farmed bass (Dicentrarchus
labrax) แ บ บ ป รั บ ส ภ า พ บ ร ร ย า ก า ศ
50%CO2:30%O2:20%N2 ชวยชะลอการเปลี่ยนแปลง
คาเนื้อสัมผั สได และวิชชญา (2548) พบว า การเก็ บ
รักษาหอยเปาฮื้อโดยการปรับสภาพบรรยากาศไมทําให
คาเนื้อสัมผัสของเนื้อหอยเปาฮื้อเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ
กับการเก็บรักษาในบรรยากาศปกติ
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2. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางจุลชีววิทยา
2.1 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด
จํานวนจุ ลิ นทรีย ทั้ง หมดเริ่ มต นที่พ บในหอย
นางรมคือ log 5.09 cfu/g (รูปที่ 3) และหอยนางรม
สดในทุกสภาวะมีจํานวนจุลินทรียเพิ่มขึ้นเมื่อเก็บรักษา
นานขึ้ น (p≤0.05) อย า งไรก็ ต ามการปรั บ สภาพ
บรรยากาศทุกสภาวะและนํ าไปแช เย็น อุณ หภูมิ 4 ºC
ชวยชะลอการเพิ่ม จํานวนของจุ ลินทรียไ ด เห็นไดจาก
จํานวนจุลินทรียคอนขางคงที่ใน 2 วันแรกของการเก็บ
รักษา (log 4.22–5.19 cfu/g) เนื่องจากการใชอุณหภูมิ
ต่ํามีผลไปชะลอขบวนการเมตาบอลึซึมต าง ๆ ภายใน
เซลลของหอยนางรมและจุลินทรีย (วิชชญา, 2548) อีก
ทั้งยังมีผลตอการทํ างานของเอนไซมในขบวนการยอย
สลายตั วเอง ทํ าให เ กิด การยอยสลายโครงสร างของ
โปรตีนใหเปนโครงสรางเล็ก ๆ ไดชาลง ดังนั้นจุลินทรีย
จึงไม สามารถนํ าสารอาหารเหลานั้ นไปใชในการเจริ ญ
(ดวงพร, 2545) ทําใหช ะลอการเนาเสียได ในช วงต น
ของการเก็ บ รั กษา แต ห ลั ง จากวั น ที่ 2 ของการเก็ บ
รั ก ษา จํ า นวนจุ ลิ น ทรี ย เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว อาจ
เนื่ อ งจากจุ ลิ น ทรี ย ส ามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพ
บรรยากาศภายในไดดีขึ้น ประกอบกับไดรับสารอาหาร
ที่เปนผลมาจากการสลายตัวของโครงสรางในเนื้อหอยที่
เกิดจากการยอยสลายตัวเองเพิ่มมากขึ้นทําใหจุลินทรีย
เพิ่มจํานวนมากขึ้น

รูปที่ 3 จํานวนจุลินทรียทั้งหมดในหอยนางรมสดแกะเปลือกที่บรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศที่แตกตางกัน โดย
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1 ºC เปนเวลา 12 วัน
หมายเหตุ: T1 คือ 40%CO2:20%O2:40%N2, T2 คือ 40%CO2:30%O2:30%N2, T3 คือ 60%CO2:20%O2:20%N2, T4 คือ 60%CO2:40%O2 และ T5 คือ
สภาพบรรยากาศปกติ
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ผลการทดลองยังพบวา T1 T2 T3 และ T4 มี
จํ า นวนจุ ลิ น ทรี ย ทั้ ง หมดน อ ยกว า T5 (p≤0.05)
ตลอดเวลาการเก็บรักษา 12 วัน คาดวาเปนผลจากกาซ
คารบอนไดออกไซดที่ใชในการปรับสภาพบรรยากาศไป
ชะลอการเจริญของจุลินทรียในชวง log phase หรือ
ระยะพั ก ให ย าวออกไปและลดอั ต ราการเจริ ญ ของ
จุลินทรีย (Silva et al., 1993) สอดคลองกับ Özogul
et al. (2004) ที่ พ บว า ปลาซาร ดี น (Sardina
pilchardus) ที่ เ ก็ บ ในบรรยากาศปกติ มี จํ า นวน
จุลินทรียเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่เก็บรักษา และมีอายุการ
เก็ บ รั ก ษาน อ ยกว า การเก็ บ ในสภาวะการปรั บ สภาพ
บรรยากาศ
หากใช จํ านวนจุ ลิ นทรี ย ทั้ ง หมดที่ log 6
cfu/g เป น เกณฑ ใ นการกํ า หนดอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษา
สํ าหรั บ หอยนางรมเพื่ อการบริ โ ภคสด (Gram and
Dalgaard, 2002) พบวา หอยนางรมสดที่ปรับสภาพ
บรรยากาศแบบ T3 มีอายุการเก็บรักษานานที่สุด คือ
10 วัน รองลงมาไดแก T4 มีอายุการเก็บรักษา 9 วัน
T2 มีอายุการเก็บรักษา 7 วัน T1 มีอายุการเก็บรักษา
6 วัน และการบรรจุแบบบรรยากาศปกติ T5 มีอายุการ
เก็บรักษา 5 วัน
2.2 โคลิฟอรมแบคทีเรีย
จํ านวนโคลิ ฟ อร ม แบคที เ รี ย เริ่ ม ต น ในหอย
นางรมสดคือ log 1.16 cfu/g พบวา หอยนางรมสดใน
ทุกสภาวะการปรับสภาพบรรยากาศ ไมพ บโคลิฟอร ม
แบคที เ รี ย ในวั นที่ 2–6 ของการเก็ บ รั กษา เนื่ องจาก
จุลินทรียอยูในชวงการปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอม
แต ห ลั ง จากวั นที่ 6 ของการเก็ บ รั ก ษาพบว า จํ านวน
จุลินทรียเ พิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา เนื่องจาก
จุลินทรียสามารถปรับตัวใหเขาสภาวะแวดลอมที่เขาไป
อาศัยอยูไดแลว ทําใหตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย ใน
วันที่ 8–12 ของการเก็ บ รั กษาเพิ่ ม สู งขึ้ น ยกเว นหอย
นางรมที่บรรจุในสภาวะ T3 ไมพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย
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ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา เนื่องจากในการทดลอง
ครั้งนี้มีการใสสารละลายผสมระหวางโซเดียมแล็กเตต
2.5% และโพแทสเซียมซอรเบต 3% ในภาชนะบรรจุ
ดวย ซึ่งสารละลายผสมนี้มีคุณสมบัติเปนกรดจึงมีผลไป
ทํ า ลายโครงสร า งของโคลิ ฟ อร ม แบคที เ รี ย ซึ่ ง เป น
แบคทีเรียแกรมลบที่ผนังเซลลเปนโครงสรางของไขมัน
ที่ถูกทําลายไดงาย (สวามินแี ละคณะ, 2557)
หอยนางรมที่มีการปรับสภาพบรรยากาศ T1
T2 T3 และ T4 มีโคลิฟอรมแบคทีเรียนอยกวาหอย
นางรมที่บรรจุในบรรยากาศปกติ T5 เนื่องจากปริมาณ
กาซออกซิเจนที่นอยลงและกาซคารบอนไดออกไซด ที่
สูงขึ้น มีผลชะลอการเจริญของโคลิ ฟอรมแบคทีเรียได
สอดคลองกั บ Fernandez et al. (2009) ที่ พบว า
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 75% ในภาชนะบรรจุ
สามารถชะลอการเจริญของจุลินทรียในกลุมโคลิฟอรม
แบคที เรี ย จึ งช วยยื ดอายุ การเก็ บ รักษาปลาแซลมอน
(Salmo salar) ใหนานขึ้นได
โคลิฟอรมแบคทีเรียเปนจุลินทรียที่อาศัยอยู
ในลํ าไส ของคนและถูกขั บถายออกมากับ อุจจาระแล ว
ปนเป อนลงในแหลง น้ํ า ดั ง นั้ นจึ ง ใชเ ป นดัช นี ชี้ วัด การ
ปนเป อนของอุจจาระในแหลงน้ําและอาหาร โดยเป น
สาเหตุของโรคทางเดินปสสาวะอักเสบและโรคในระบบ
ทางเดินอาหาร (บัญญัติและคณะ, 2551; Codex and
FDA (1998) จึงกําหนดวา อาหารทะเลที่บริโภคสดตอง
ไมพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย มากกวา log 2 cfu/g และ
ในการทดลองนี้ พ บว า หอยนางรมในทุ กสภาวะการ
บรรจุ มี โ คลิ ฟ อร ม แบคที เ รี ย ไม เ กิ น มาตรฐานตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา 12 วัน
2.3 การตรวจ S. aureus, Salmonella
spp., V. cholera, V. parahaemolyticus, B.
cereus และ C. perfringens
หอยนางรมสดในทุกสภาวะการปรับสภาพบรรยากาศ
และตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ไมพบ S. aureus,
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Salmonella spp., V. cholera, V.
parahaemolyticus, B. cereus และ C.
perfringens อาจเนื่องจากระหวางทําการทดลองไมมี
การใชมือสัมผัสกับหอยนางรมสดโดยตรงอุปกรณที่ใ ช
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สะอาดและการเก็บที่อุณหภูมิ 4 ºC ซึ่งไมเหมาะสมตอ
การเจริ ญของจุ ลินทรียทั้ ง 6 ชนิ ด (สุม ณฑา, 2545;
Hintlian and Hotchkiss, 2006)

ตารางที่ 1 จํานวนโคลิฟอรมแบคทีเรียในหอยนางรมสดแกะเปลือกที่บรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศที่แตกตาง
กันโดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 วัน
จํานวนโคลิฟอรมแบคทีเรีย (log cfu/g)
ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน)
สภาวะการบรรจุ
T1
T2
T3
T4
T5
0
1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
2
ND ND ND ND ND
4
ND ND ND ND ND
6
ND ND ND ND 3.63
8
2.78 2.85 ND 1.82 3.98
10
2.95 3.23 ND 3.38 4.18
12
3.21 3.56 ND 4.23 4.54
หมายเหตุ: T1 คือ 40%CO2:20%O2:40%N2, T2 คือ 40%CO2:30%O2:30%N2, T3 คือ 60%CO2:20%O2:20%N2, T4 คือ 60%CO2:40%O2, T5 คือ สภาพ
บรรยากาศปกติ และ ND คือ not detected

จุลินทรียทั้ง 6 ชนิดดังกลาวเปนกลุมจุลินทรีย
กอโรค ดัง นั้นเพื่ อความปลอดภั ยของผูบ ริโ ภคอาหาร
ทะเลแบบสด กรมวิทยาศาสตรการแพทย (2550) ได
กําหนดวา พบ V. parahaemolyticus ไดไมเกิน log
2 cfu/g สวน S. aureus และ B. cereus นั้นมีเกณฑ
เท า กั น คื อ ต อ งน อย กว า 100 cfu/g ข ณะ ที่
Salmonella spp. และ V. cholerae นั้นตองไมพบ
เ ล ย ใ น ตั ว อ ย า ง 2 5 ก รั ม แ ล ะ ต อ ง ไ ม พ บ C.
perfringens ในตัวอยาง 1 กรัม

ปรับสภาพบรรยากาศ T 3 เปนสภาวะที่เหมาะสมที่สุด
ในการเก็บรักษาหอยนางรมสดแกะเปลือก โดยสามารถ
เก็บไดนานถึง 10 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับ T4 T2 และ
T1 ที่ มี อายุ การเก็ บ 9 7 และ 6 วั น ตามลํ าดั บ ซึ่ ง
บรรยากาศปกติเก็บไดเพียง 5 วัน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ ได รับ ทุนสนั บสนุนจาก สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ปงบประมาณ 2554 และ
มหาวิทยาลัยบูรพา

สรุปผลการวิจัย
หอยนางรมสดแกะเปลื อกแชใ นสารละลาย
ผสมแล ะบ รร จุ แ บ บป รั บ สภ าพบ รร ยากาศ T3
(60%CO2: 20%O2:20%N2) มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
คุณ ภาพทางกายภาพน อยที่สุ ด และเมื่ อพิ จารณาจาก
จํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน log 6 cfu/g พบวา การ
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