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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 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาผลของการปรับสภาพบรรยากาศตอคุณภาพทางกายภาพและจุล

ชีววิทยาของหอยนางรมสดแกะเปลือก (Saccostrea cucullata) ที่แชในสารละลายผสม (โพแทสเซียมซอรเบต 3 

% และโซเดียมแล็กเตต 2.5 %) และปรับสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุที่มีอัตราสวนกาซแตกตางกัน 5 

สภาวะ ดังน้ี 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 มีการเปล่ียนแปลงคุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางจุลชีววิทยานอยที่สุด

ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยสามารถเก็บรักษาไดนาน 10 วัน (จํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน log 6 cfu/g) 

T4 T2 และ T1 มีอายุการเก็บรักษา 9 7 และ 6 วัน ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะ 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 

หอยนางรมเปนหอยสองฝาที่พบทั่วไปใน

ทะเลบริเวณชายฝงของประเทศไทย โดยพันธุที่นิยม

เล้ียงในภาคตะวันออกเปนหอยนางรมพันธุ เล็กหรือ

หอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) นิยม

บริโภคสดโดยไมผานการใหความรอนทําใหมีความเส่ียง

ตอการเกิดโรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร เน่ืองจาก

หอยนางรมกินอาหารโดยการกรองเอาส่ิงมีชีวิตขนาด

เล็กตาง ๆ และตะกอนดินจากนํ้าบริเวณที่หอยอาศัยอยู

จึง เ กิดการสะสมจุลินทรีย ไว ในระบบยอยอาหาร 

โดยเฉพาะอยางยิ่ งจุ ลินทรียที่ เปนสาเหตุของโรค

เก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร เชน Coliform, Vibrio 

parahaemolyticus และ Salmonella spp. 

(Potasman et al., 2002) ซ่ึงการสะสมจุลินทรีย

ดังกลาวทําใหเกิดความเส่ียงตอสุขภาพของผูบริโภค

หอยนางรมดิบได ประกอบกับลักษณะการจําหนาย

หอยนางรมสดแกะเปลือกโดยทั่วไปที่ มีการแกะเน้ือ

หอยเพื่อบรรจุถุงและเติมนํ้า แลวรอการจําหนายน้ัน ไม

มีการควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสม จึงเปดโอกาสให

จุลินทรียที่ปนเปอนมากอนหรือระหวางกระบวนการ

แกะ เ น้ื อหอย เ จ ริ ญ ได อย า ง ร ว ด เ ร็ ว  อี กทั้ ง ยั ง

เกิดปฏิกิริยาการยอยสลายตัวเองโดยเอนไซมที่มีอยูใน

ตัวหอยนางรมยังทําใหเ กิดการเนาเ สียมากยิ่งขึ้น 

(สวามินีและคณะ, 2557) 

ดังน้ันเพื่อเปนการสรางความปลอดภัยในการ

บริโภคหอยนางรมสด และยืดอายุการเก็บหอยนางรม

สดใหไดนานยิ่งขึ้น จึงเปนแนวคิดของการวิจัยครั้งน้ี 

โดยใชการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ (modified 

atmosphere packaging หรือ MAP) ซ่ึงเปนการปรับ

อัตราสวนของกาซภายในบรรจุภัณฑใหแตกตางไปจาก

บรรยากาศปกติ โดยกาซคารบอนไดออกไซดที่บรรจุ

เขาไปภายในบรรจุภัณฑ มีผลไปชะลอการเจริญใน

ระยะ log phase ของจุลินทรีย (Silva et al., 1993) 

ทําใหชะลอการเนาเสียไดและเม่ือการเนาเสียเกิดชาลง 
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การสลายตัวของกรดอะมิโน glycine และ arginine 

ซ่ีงใหรสชาติความหวานของสัตวนํ้าถูกชะลอออกไป อีก

ทั้งคุณสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีน เชนความสามารถใน

การอุมนํ้า ยังคงมีอยู ดังน้ันเน้ือสัตวนํ้ายังคงยืดหยุน ไม

น่ิมเละทําใหผูบริโภคยังยอมรับได (McMillin, 2008) 

การศึกษาหลายช้ินแสดงใหเห็นวาการปรับ

สภาพบรรยากาศชวยยืดอายุการเก็บรักษาสัตวนํ้าได 

เชน นิชนันท เธียรพัฒนะวงศและคณะ(2551) ที่พบวา 

หอยแครง (Anadara granosa) ที่เก็บรักษาภายใต

การปรับสภาพบรรยากาศมีอายุการเก็บรักษาไดนาน

กวาการเก็บรักษาที่บรรยากาศปกติ 3 เทา Gong and 

Youling (2008) พบวา สามารถใชการปรับสภาพ

บรรยากาศในการยืดอายุการเก็บรักษากุงกามแดง 

(Cherax quadricarinatus) เชนเดียวกับ Gornika et 

al. (2013) พบวา Norway lobster มีอายุการเก็บ

รักษาไดนานขึ้นเม่ือบรรจุภายใตสภาพปรับบรรยากาศ 

สวน Özogul et al. (2004) พบวา การเปล่ียนแปลง

คุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาของปลาซารดีน 

(Sardina pilchardus) ที่เก็บรักษาแบบปรับสภาพ

บรรยากาศเกิดขึ้นนอยกวาการเก็บในบรรยากาศปกต ิ 

ขอมูลการเปล่ียนแปลงคุณภาพทางจุลชีววิทยา

และคุณภาพทางเคมีของหอยนางรมสดแกะเปลือกที่

บรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ ยังไมมีงานวิจัยที่

ชัดเจน ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงไดศึกษาความเปนไปไดใน

การบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ เพื่อการยืดอายุ

การเ ก็บรักษาหอยนางรมสด และทําใหเกิดความ

ปลอดภัยตอผูบริโภคที่นิยมรับประทานหอยนางรมสด

ดวย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การเตรียมตัวอยาง 

ซ้ือหอยนางรมปากจีบ  (Saccostrea 

cucullata) สดทั้งเปลือก (20 ตัว/กก.) ในเดือน

มีนาคม พ.ศ.2554 จากฟารมที่ต.อางศิลา อ.เมือง จ.

ชลบุรี โดยการบรรจุกระสอบแลวพรมนํ้า และขนสง

มายังหองปฏิบัติการภาควิชาวาริชศาสตรมหาวิทยาลัย

บูรพา ภายใน 20 นาที ลางใหสะอาด แกะเอาแตเน้ือ

หอยโดยใสถุงมือและลางเครื่องมือที่ใชในการแกะให

สะอาด เน้ือหอยตองมีลักษณะสมบูรณไมมีการฉีกขาด 

และแชนํ้าเย็นที่มีนํ้าแข็งไวจนกวาจะแกะเสร็จ เพื่อ

ปองกันเนาเสีย 

2. การเตรียมสารละลายผสมสําหรับแชหอย 

นําโพแทสเซียมซอรเบตและโซเดียมแล็กเตต 

(food grade) มาละลายในนํ้าเย็นจนไดสารละลาย

ผสมที่ประกอบดวยโพแทสเซียมซอรเบต 3% และ

โซเดียมแล็กเตต 2.5% เน่ืองจากสารละลายดังกลาว

ชวยยืดอายุการเก็บรักษาหอยนางรมปากจีบสดแกะ

เปลือกไดดีที่สุด (สวามินีและคณะ, 2557) 

3. การปรับสภาพบรรยากาศในการเก็บรักษาหอย

นางรมสดแกะเปลือก 

นําเน้ือหอยนางรมสด 220 กรัม บรรจุในถุง 

PVDC/ PA/ CPP (ขนาด 180×30×250 มม.) และเติม

สารละลายผสมในอัตราสวน 2:1 (เน้ือหอย:สารละลาย

ผสม) (สวามินีและคณะ, 2557) นํามาบรรจุภายใต

สภาวะปรับบรรยากาศที่แตกตางกัน 5 สภาวะ ดังน้ี 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) แบบปลอดเช้ือดวยเครื่องบรรจุแบบ

ปรับสภาพบรรยากาศ (Multivac, ModelA 300/16. 

Germany) ควบคุมระยะเวลาการเตรียมตัวอยางจนถึง

การบรรจุในสภาพปรับบรรยากาศไมเกิน 1 ช่ัวโมง 

จากน้ันเก็บตัวอยางที่อุณหภูมิ 4±1 ºC นําไปวิเคราะห

คุณภาพดานตาง ๆ คือ 

3.1 คุณภาพทางกายภาพ ไดแก คาสี (L* a* 

และ b*) (Spectrophotometer Minolta CM -

3500d, Japan) และคาแรงเฉือน (Hounsfield’s 
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Universal Testing Machine, china) โดยวัดคาสี

บริเวณผิวตรงกลางลําตัวสวนที่มีความหนามากที่สุด

ของเน้ือหอย และวัดทีละตัวจนครบ 6 ตัว วิเคราะหทุก

วัน เปนเวลา 12 วัน และทําการทดลอง 3 ซํ้า 

3.2. คุณภาพทางจุลชีววิทยา 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 ซํ้า 

 

ผลและวิจารณผลการวิจัย 

1. การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางเคมี 
1.1 คาสี 
- คา L* ที่แสดงความสวางของสี (L*) มีคา 0-

100 คา L* มากแสดงวาสีสวางมากเม่ือ L* เทากับ 0 

จะเปนสีดํา ผลการทดลองพบวา หอยนางรมที่บรรจุ

แบบปรับสภาพบรรยากาศ T1 T2 T3 และ T4 มีคา L* 

ลดลงเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น และมีคา L* 

สูงกวาหอยนางรมที่บรรจุ T5 (p≤0.05, รูปที่ 1a) โดย

วันสุดทายของการเก็บรักษา T3 มีความสวางมากที่สุด 

โดยมีคา L* เปน 61.21 รองลงมาเปน T2 T4 T1 และ 

T5 ซ่ึงมีคา L* เปน 59.21 58.87 58.34 และ 58.16 

ตามลําดับ 

- คา a* ที่แสดงระดับสีแดง-เขียว (a*) เม่ือ

คา a* มีคาบวกจะแสดงลักษณะสีแดง และเม่ือคาเปน

ลบจะแสดงลักษณะสีเขียว โดยเม่ือคาหางจาก 0 มาก

แสดงถึงคาสีแดงหรือเขียวมากขึ้น ผลการทดลองพบวา 

หอยนางรมที่บรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ T1 T2 

T3 และ T4 มีคา a* ลดลงเม่ือเก็บรักษานานขึ้น และ

คา a* สูงกวาหอยนางรมที่บรรจุแบบ T5 (p≤0.05, รูป

ที่ 1b) ซ่ึงวันสุดทายของการเก็บรักษา T3 มีคา a* มาก

ที่สุด เปน 2.98 รองลงมาเปน T4 T2 T1 และ T5 ซ่ึงมี

คา L* เปน 2.03 1.86 1.82 และ 1.58 ตามลําดับ 

- คา b* ที่แสดงระดับสีเหลือง-นํ้าเงิน (b*) 

เม่ือคา b* มีคาบวกจะแสดงลักษณะสีเหลือง และเม่ือ

คาเปนลบจะแสดงลักษณะสีนํ้าเงิน โดยเม่ือคาหางจาก 

0 มากแสดงถึงคาสีเหลืองหรือนํ้าเงินมากขึ้น ผลการ

ทดลอง พบวา หอยนางรมที่บรรจุแบบปรับสภาพ

บรรยากาศ T1 T2 T3 และ T4 มีคา b* ลดลงเม่ือเก็บ

รักษานานขึ้น และคา b* สูงกวาหอยนางรมที่บรรจุ

แบบ T5 (p≤0.05, รูปที่ 1c) ซ่ึงวันสุดทายของการเก็บ

รักษา T3 มีคา b* มากที่สุด 16.70 รองลงมาคือ T4 

T2 T1 และ T5 ซ่ึงมีคา L* เปน 15.16 15.04 15.01 

และ 13.55 ตามลําดับ 

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาภาพรวมของคาสี

จะเห็นไดวาหอยนางรมที่บรรจุในสภาพบรรยากาศปกติ 

T5 น้ันมีสีคลํ้าลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น

เน่ืองจากรงควัตถุใหสีในเน้ือหอยที่ช่ือวา ฮีโมไซยานิน 

ซ่ึงเปนการจับกันระหวางฮีโมโกลบิน ทองแดงและ

โปรตีน เกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันกับออกซิเจน ทั้งแบบที่

เกิดจากเอนไซมและไมไดเกิดจากเอนไซม ทําใหเน้ือ

หอยมีสีคลํ้าลง (เนตรนรินทร, 2546) โดยทั่วไปสัตวนํ้า

ที่สดเน้ือจะใส แตหากเนาเสียแลวเน้ือจะขุน การ

เปล่ียนแปลงสีของเน้ือปลาโดยสวนใหญเ กิดจาก

ปฏิกิริยาออกซิเดช่ันของสารประกอบคารโรทีนอยส 

(carotenoids) ซ่ึงมีในผิวหนังและสีของเน้ือปลาอาจ

เปล่ียนเปนสีครีมหรือเทาสวนกลามเน้ือสีแดง (red 

muscle) จะเปล่ียนเปนสีนํ้าตาล (เนตรนรินทร, 2546) 

กา รบ รร จุหอยนาง รมแบบปรับ สภ าพ

บรรยากาศ T1 T2 T3 และ T4 สามารถชะลอการ

เปล่ียนแปลงคาสีไดดีกวา T5 (บรรยากาศปกติ) 

สอดคลองกับผลการศึกษาของวิชชญา (2548) พบวา 

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 ชวยชะลอการเปล่ียนแปลง
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คา a* และ b* ไดดีกวาการบรรจุที่สภาพบรรยากาศ

ปกติ เชนเดียวกับการศึกษาของ Lannelongue et al. 

(1982) พบวา การเก็บปลากระโทงแทงโดยการปรับ

สภาพบรรยากาศ 70%CO2:30%O2 ชวยชะลอการ

เปล่ียนแปลงสีได 

    
 

 
รูปท่ี 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 

หอยนางรมในทุกสภาวะ T1-T5 มีคาแรง

เฉือนลดลงเม่ือเวลาการเก็บรักษานานขึ้น (p≤0.05, รูป

ที่ 2) ซ่ึงแสดงถึงเน้ือสัมผัสที่น่ิมเละลงตามระยะเวลา

การเ ก็บรักษา เ น่ืองจากเ ม่ือเริ่มเ กิดการเนาเ สีย

กลามเน้ือหอยเกิดการยอยสลายตัวเอง (autolysis) 

จากเอนไซมที่มีอยูแลวในตัวหอย รวมถึงกิจกรรมของ

จุลินทรีย (bacteria spoilage) ทําใหโปรตีนใน

กลามเน้ือเกิดการสูญเสียสภาพ กลามเน้ือจึงออนตัวลง 

(คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

, 2549) ทําใหคาแรงเฉือนที่วัดไดมีคาลดลงเม่ือเก็บ

รักษานานขึ้น 
 

 
รูปท่ี 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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การบรร จุแบบปรับสภาวะบรรยากาศ

สามารถชะลอการเปล่ียนแปลงของเน้ือสัมผัสได โดย

คาแรงเฉือนของ T1 T2 T3 และ T4 สูงกวา T5 

(บรรยากาศปกติ) วันสุดทายของการเก็บรักษา T3 มี

คาแรงเฉือนมากที่สุด 10.48 รองลงมา คือ T4 T1 T2 

และ T5 ซ่ึงมีคาแรงเฉือนเปน 8.47 8.38 8.06 และ 

5.06 ตามลําดับ เน่ืองจากกาซคารบอนไดออกไซดไป

ยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่สรางกรดแล็กติก ซ่ึงโดย

ปกติแลวจุลินทรียกลุมน้ีหากมีการเจริญมากขึ้นจะยิ่งมี

การสรางกรดแล็คติก สงผลทําใหโปรตีนจับกับนํ้าได

นอยลง เน้ือมีความสามารถในการอุมนํ้าต่ําและมีนํ้าเยิ้ม

ออกมา เสนใยกลามเน้ืออยูกันอยางหลวมๆเปนสาเหตุ

ทําใหเน้ือน่ิมและออนตัว (McMillin, 2008) 

เม่ือพิจารณาจากคาแรงเฉือนจะเห็นไดวา T3 

ดีที่ สุด เพราะมีคาแรงเฉือนสูงกวาการปรับสภาพ

บรรยากาศแบบอ่ืนตลอด 12 วัน ซ่ึงสอดคลองกับผล

การทดลองของ Torrieri et al., (2006) พบวา การ

เก็บรักษา 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 ชวยชะลอการเปล่ียนแปลง

คาเน้ือสัมผัสได และวิชชญา (2548) พบวา การเก็บ

รักษาหอยเปาฮื้อโดยการปรับสภาพบรรยากาศไมทําให

คาเน้ือสัมผัสของเน้ือหอยเปาฮื้อเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบ

กับการเก็บรักษาในบรรยากาศปกติ 

2. การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางจุลชีววิทยา 

2.1 จํานวนจุลินทรียท้ังหมด 

จํานวนจุลินทรียทั้งหมดเริ่มตนที่พบในหอย

นางรมคือ log 5.09 cfu/g (รูปที่ 3) และหอยนางรม

สดในทุกสภาวะมีจํานวนจุลินทรียเพิ่มขึ้นเม่ือเก็บรักษา

นานขึ้น (p≤0 .05) อยางไร ก็ตามการปรับสภาพ

บรรยากาศทุกสภาวะและนําไปแชเย็นอุณหภูมิ 4 ºC 

ชวยชะลอการเพิ่มจํานวนของจุลินทรียได เห็นไดจาก

จํานวนจุลินทรียคอนขางคงที่ใน 2 วันแรกของการเก็บ

รักษา (log 4.22–5.19 cfu/g) เน่ืองจากการใชอุณหภูมิ

ต่ํามีผลไปชะลอขบวนการเมตาบอลึซึมตาง ๆ ภายใน

เซลลของหอยนางรมและจุลินทรีย (วิชชญา, 2548) อีก

ทั้งยังมีผลตอการทํางานของเอนไซมในขบวนการยอย

สลายตัวเอง ทําใหเกิดการยอยสลายโครงสรางของ

โปรตีนใหเปนโครงสรางเล็ก ๆ ไดชาลง ดังน้ันจุลินทรีย

จึงไมสามารถนําสารอาหารเหลาน้ันไปใชในการเจริญ 

(ดวงพร, 2545) ทําใหชะลอการเนาเสียไดในชวงตน

ของการเก็บรักษา แตหลังจากวันที่ 2 ของการเก็บ

รักษา จํานวนจุลินทรียเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อาจ

เ น่ืองจากจุ ลินทรี ยสามารถปรับตัว เขากับสภาพ

บรรยากาศภายในไดดีขึ้น ประกอบกับไดรับสารอาหาร

ที่เปนผลมาจากการสลายตัวของโครงสรางในเน้ือหอยที่

เกิดจากการยอยสลายตัวเองเพิ่มมากขึ้นทําใหจุลินทรีย

เพิ่มจํานวนมากขึ้น 
 

 
รูปท่ี 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

จํานวนจุลินทรียทั้งหมดนอยกวา T5 (p≤0.05) 

ตลอดเวลาการเก็บรักษา 12 วัน คาดวาเปนผลจากกาซ

คารบอนไดออกไซดที่ใชในการปรับสภาพบรรยากาศไป

ชะลอการเจริญของจุลินทรียในชวง log phase หรือ

ระยะพักใหยาวออกไปและลดอัตราการเจริญของ

จุลินทรีย (Silva et al., 1993) สอดคลองกับ Özogul 

et al. (2004) ที่พบวา ปลาซารดีน (Sardina 

pilchardus) ที่ เ ก็บในบรรยากาศปกติมี จํานวน

จุลินทรียเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่เก็บรักษา และมีอายุการ

เก็บรักษานอยกวาการเก็บในสภาวะการปรับสภาพ

บรรยากาศ 

หากใชจํานวนจุลินทรียทั้งหมดที่  log 6 

cfu/g เปนเกณฑในการกําหนดอายุการเก็บรักษา

สําหรับหอยนางรมเพื่อการบริโภคสด (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 

จํานวนโคลิฟอรมแบคทีเรียเริ่มตนในหอย

นางรมสดคือ log 1.16 cfu/g พบวา หอยนางรมสดใน

ทุกสภาวะการปรับสภาพบรรยากาศ ไมพบโคลิฟอรม

แบคทีเรียในวันที่ 2–6 ของการเก็บรักษา เน่ืองจาก

จุลินทรียอยูในชวงการปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอม 

แตหลังจากวันที่ 6 ของการเก็บรักษาพบวา จํานวน

จุลินทรียเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา เน่ืองจาก

จุลินทรียสามารถปรับตัวใหเขาสภาวะแวดลอมที่เขาไป

อาศัยอยูไดแลว ทําใหตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย ใน

วันที่ 8–12 ของการเก็บรักษาเพิ่มสูงขึ้น ยกเวนหอย

นางรมที่บรรจุในสภาวะ T3 ไมพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย

ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา เน่ืองจากในการทดลอง

ครั้งน้ีมีการใสสารละลายผสมระหวางโซเดียมแล็กเตต 

2.5% และโพแทสเซียมซอรเบต 3% ในภาชนะบรรจุ

ดวย ซ่ึงสารละลายผสมน้ีมีคุณสมบัติเปนกรดจึงมีผลไป

ทําลายโครงสรางของโคลิฟอรมแบคทีเรีย ซ่ึงเปน

แบคทีเรียแกรมลบที่ผนังเซลลเปนโครงสรางของไขมัน

ที่ถูกทําลายไดงาย (สวามินีและคณะ, 2557) 

หอยนางรมที่มีการปรับสภาพบรรยากาศ T1 

T2 T3 และ T4 มีโคลิฟอรมแบคทีเรียนอยกวาหอย

นางรมที่บรรจุในบรรยากาศปกติ T5 เน่ืองจากปริมาณ

กาซออกซิเจนที่นอยลงและกาซคารบอนไดออกไซดที่

สูงขึ้น มีผลชะลอการเจริญของโคลิฟอรมแบคทีเรียได 

สอดคลองกับ Fernandez et al. (2009) ที่พบวา 

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 75% ในภาชนะบรรจุ

สามารถชะลอการเจริญของจุลินทรียในกลุมโคลิฟอรม

แบคทีเรีย จึงชวยยืดอายุการเก็บรักษาปลาแซลมอน 

(Salmo salar) ใหนานขึ้นได 

โคลิฟอรมแบคทีเรียเปนจุลินทรียที่อาศัยอยู

ในลําไสของคนและถูกขับถายออกมากับอุจจาระแลว

ปนเปอนลงในแหลงนํ้า ดังน้ันจึงใชเปนดัชนีช้ีวัดการ

ปนเปอนของอุจจาระในแหลงนํ้าและอาหาร โดยเปน

สาเหตุของโรคทางเดินปสสาวะอักเสบและโรคในระบบ

ทางเดินอาหาร (บัญญัติและคณะ, 2551; Codex and 

FDA (1998) จึงกําหนดวา อาหารทะเลที่บริโภคสดตอง

ไมพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย มากกวา log 2 cfu/g และ

ในการทดลองน้ีพบวา หอยนางรมในทุกสภาวะการ

บรรจุมีโคลิฟอรมแบคทีเรียไมเกินมาตรฐานตลอด

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 อาจเน่ืองจากระหวางทําการทดลองไมมี

การใชมือสัมผัสกับหอยนางรมสดโดยตรงอุปกรณที่ใช

สะอาดและการเก็บที่อุณหภูมิ 4 ºC ซ่ึงไมเหมาะสมตอ

การเจริญของจุลินทรียทั้ง 6 ชนิด (สุมณฑา, 2545; 

Hintlian and Hotchkiss, 2006) 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนโคลิฟอรมแบคทีเรียในหอยนางรมสดแกะเปลือกที่บรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศที่แตกตาง

กันโดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 วัน 

ระยะเวลาการเกบ็รักษา (วัน) 

จํานวนโคลิฟอรมแบคทีเรยี (log cfu/g) 

สภาวะการบรรจ ุ

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 ดังน้ันเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคอาหาร

ทะเลแบบสด กรมวิทยาศาสตรการแพทย (2550) ได

กําหนดวา พบ V. parahaemolyticus ไดไมเกิน log 

2 cfu/g สวน S. aureus และ B. cereus น้ันมีเกณฑ

เท า กันคื อ  ต อ งน อยกว า  100 cfu/g ขณะที่ 

Salmonella spp. และ V. cholerae น้ันตองไมพบ

เ ล ย ใ น ตั ว อ ย า ง  2 5  ก รั ม  แ ละ ต อ ง ไ ม พ บ  C. 

perfringens ในตัวอยาง 1 กรัม 

 

สรุปผลการวิจัย 

หอยนางรมสดแกะเปลือกแชในสารละลาย

ผสมและบรร จุแบบปรับ สภ าพบรร ยากาศ  T3 

(60%CO2: 20%O2:20%N2) มีการ เป ล่ียนแปลง

คุณภาพทางกายภาพนอยที่สุดและเม่ือพิจารณาจาก

จํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน log 6 cfu/g พบวา การ

ปรับสภาพบรรยากาศ T 3 เปนสภาวะที่เหมาะสมที่สุด

ในการเก็บรักษาหอยนางรมสดแกะเปลือก โดยสามารถ

เก็บไดนานถึง 10 วัน เม่ือเปรียบเทียบกับ T4 T2 และ 

T1 ที่มีอายุการเก็บ 9 7 และ 6 วัน ตามลําดับ ซ่ึง

บรรยากาศปกติเก็บไดเพียง 5 วัน 
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