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Abstract
At present, demands of salad become popular due to its health-promoting properties. In this study,
effects of different types of packaging materials on quality and shelf life of fresh-cut mixed vegetable salads
(green cos lettuce, butterhead lettuce, filey iceberg lettuce, red oak lettuce, red coral lettuce and carrot) were
investigated. The vegetables were cleaned and minimally cut prior to soaking into 1% sodium chloride solution in
order to reduce the browning. Mixed salads were subsequently packed in the following packages; polypropylene
(PP) bag, PP bag with two needle-sized holes, polyethylene (PE) bag, PE bag with two needle-sized holes,
oriented polypropylene (OPP) bag, OPP bag with two needle-sized holes, clear polyvinylchloride (PVC) tray with
lid, clear polyethylene terephthalate (PET) tray with hinged dome lid, or black PP tray with clear lid, then they were
stored at 7 for 12 days. The result showed that O2 level in OPP packaging was lower than the headspace gas
from other packages. In contrast, CO2 and C2H4 levels in this package were greater than ones observed in other
packages throughout the storage period. Mixed salads packed in OPP packaging also had higher acceptability
scores when stored for 12 days while salads from other packaging treatments were evaluated as unacceptable.
Keywords: minimally processed products, shelf life, packaging materials
บทคัดยอ
ปจจุบัน ผักสลัดเปนที่นิยมบริโภคเนื่องจากสมบัติดานการสงเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะสําหรับผูที่ตองการควบคุม
น้ําหนัก ในการศึกษาครั้งนี้เปนการทดสอบผลของบรรจุภัณฑชนิดตางๆ ตอคุณภาพและอายุการวางจําหนายผักสลัดรวมตัด
แตงพรอมบริโภค ประกอบดวย กรีนคอส บัตเตอรเฮด ฟลเลยไอซเบิรก เรดโอก เรดคอรัล และแครอท โดยนําผักชนิดตางๆ มา
ทําความสะอาด ตัดแตงเปนชิ้น แลวแชในน้ําเกลือเขมขน 1% เพื่อลดการเกิดสารสีน้ําตาล กอนบรรจุในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ
ไดแก ถุง polypropylene (PP) ถุง PP เจาะรูขนาดรูเข็ม 2 รู ถุง polyethylene (PE) ถุง PE เจาะรูขนาดรูเข็ม 2 รู ถุง oriented
polypropylene (OPP) ถุง OPP เจาะรูขนาดรูเข็ม 2 รู ถาด polyvinylchloride (PVC) ใสพรอมฝาปด ถาด polyethylene
terephthalate (PET) แบบมีฝาปดรูปโดม และถาด PP สีดําพรอมฝาปด จากนั้นนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 12 วัน ผลการทดลองพบวา ตลอดอายุการเก็บรักษา 12 วัน ปริมาณ O2 ในบรรจุภัณฑ OPP มีคาลดลงต่ํากวาบรรจุ
ภัณฑชนิดอื่นๆ ขณะที่ปริมาณ CO2 และ C2H4 ในถุง OPP มีคาเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตามผักสลัดรวมตัดแตงที่บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ OPP มีคะแนนคุณภาพการยอมรับสูงกวาบรรจุภัณฑชนิดอื่นๆ ซึ่งไมเปนที่ยอมรับหลังเก็บรักษาเปนเวลา 12 วัน
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑตัดแตงพรอมบริโภค อายุการเก็บรักษา บรรจุภัณฑ
คํานํา
ปจจุบัน แนวโนมความตองการของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศมีความนิยมในการบริโภคผักและผลไมสด
มากขึ้นเนื่องจากประโยชนในดานสุขภาพ โดยเฉพาะสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก ผักสลัดเปนผลิตภัณฑพรอมบริโภค
ชนิดหนึ่งที่เปนที่นิยมเพราะมีคุณคาทางโภชนาการสูง (Llorach et al., 2008; University of the District of Columbia, 2015)
ซึ่งผักสลัดตัดแตงพรอมบริโภคเหลานี้มีการจําหนายในรูปแบบและบรรจุภัณฑที่แตกตางกันเพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภค
อยางไรก็ตาม บรรจุภัณฑแตละชนิดมีสมบัติตางกันทําใหสงผลตอคุณภาพ อายุการเก็บรักษา และอายุการวางจําหนายผัก
สลัดที่แตกตางกันดวย เนื่องจากปญหาที่สําคัญของผักสลัดตัดแตง คือ การเปลี่ยนแปลงสีของใบและการเกิดสีน้ําตาลที่บริเวณ
รอยตัด เชน การเกิดสีน้ําตาลของผักกาดหอม มีสาเหตุมาจากเอนไซม Polyphenol oxidase หรือ PPO (Fujita et al., 1991;
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Lopez-Galvez et al., 1996) ซึ่งเปนลักษณะที่ผูบริโภคไมตองการ ดังนั้น การใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมจะมีสวนชวยรักษา
คุณภาพและทําใหสามารถเก็บรักษาผักสลัดตัดแตงไดนานขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการทดสอบผลของบรรจุภัณฑชนิดตางๆ
ตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผักสลัดรวมตัดแตงพรอมบริโภค โดยมีคะแนนการยอมรับคุณภาพภาพภายนอกและ
ปริมาณจุลินทรียเปนตัวบงชี้การสิ้นสุดอายุการเก็บรักษาของผักสลัดในบรรจุภัณฑแตละชนิด
อุปกรณและวิธีการ
นําผักสลัดชนิดตางๆ ไดแก กรีนคอส บัตเตอรเฮด ฟลเลยไอซเบิรก เรดโอก และเรดคอรัล ซึ่งปลูกดวยระบบไฮโดรโปร
นิกส และแครอท ที่ผานการคัดคุณภาพแลว มาลางทําความสะอาดแลวหั่นเปนชิ้นหรือหั่นฝอยกอนแชในสารละลายโซเดียม
คลอไรด (NaCl) หรือน้ําเกลือความเขมขน 1% เพื่อชวยลดการเกิดอาการสีน้ําตาลที่รอยตัด จากนั้นบรรจุในภาชนะบรรจุชนิด
ตางๆ คือ ถุง polypropylene (PP) ถุง PP เจาะรูขนาดรูเข็ม 2 รู ถุง polyethylene (PE) ถุง PE เจาะรูขนาดรูเข็ม 2 รู ถุง
oriented polypropylene (OPP) ถุง OPP เจาะรูขนาดรูเข็ม 2 รู ถาด polyvinylchloride (PVC) ใสพรอมฝาปด ถาด
polyethylene terephthalate (PET) แบบมีฝาปดรูปโดม และถาด PP สีดําพรอมฝาปด (สมบัติบางประการของบรรจุภัณฑ
แสดงใน Table 1) แลวนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 วัน ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผัก
สลัดรวมตัดแตง ดังนี้ วัดปริมาณกาซออกซิเจน (O2) คารบอนไดออกไซด (CO2) ภายในบรรจุภัณฑ (%) โดยใชเครื่องวัด
ปริมาณกาซ CheckMate 3 O2/CO2 Headspace Analyser (Dansensor A/S, Denmark) สําหรับการวัดปริมาณกาซเอทิลีน
(C2H4) ภายในบรรจุภัณฑ (µL.L-1)วัดโดยใชเครื่อง Shimadzu GC 14B gas chromatography (Shimadzu, Japan) การ
สูญเสียน้ําหนัก (%) คะแนนความสด (ใหเปน 5 ระดับคะแนน คือ 5= สดมาก 4= สด 3= เล็กนอย/เริ่มเหี่ยว 2= เหี่ยว และ 1=
เหี่ยวมาก/หมดสภาพ) คะแนนการยอมรับจากภายนอก (ระดับคะแนน คือ 1= ยอมรับได และ 2=ไมยอมรับ) และปริมาณ
จุลินทรีย (Aerobic bacteria; log CFUg-1)
Table 1 Thickness, oxygen gas transmission rate (OTR) and water vapour transmission rate (WVTR) of
packaging materials
Type of packaging materials
Thickness OTR (cc/m2/day) WVTR (g/m2/day)
(mm)
at 23 0% RH at 38 90% RH
Polypropylene (PP) bag
0.030
9,963
14.8
Polyethylene (PE) bag
0.025
10,262
18.2
Oriented polypropylene (OPP) bag
0.024
1,352
4.05
Polyvinylchloride (PVC) tray with lid
0.255
Polyethylene terephthalate (PET) tray with dome lid 0.198
Black PP tray with clear lid
0.453
ผลการทดลอง
ผัดสลัดรวมตัดแตงทุกชนิดมีปริมาณ O2 ภายในบรรจุภัณฑลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา เฉลี่ยจาก 20.5% ใน
วันแรกของการเก็บรักษา เปน 18.2% ภายหลังการเก็บรักษานาน 12 วัน อยางไรก็ตาม ปริมาณ O2 ในบรรจุภัณฑ OPP มีคา
ลดลงต่ํากวาบรรจุภัณฑชนิดอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จาก 20.6% ในวันแรก ลดลงเหลือ 15.2% ที่ 12 วันของการเก็บ
รักษา (Figure 1A) และในทางกลับกัน ปริมาณ CO2 และ C2H4 ในถุง OPP มีคาเพิ่มสูงขึ้นมากกวาบรรจุภัณฑชนิดอื่นๆ อยาง
ชัดเจน โดยที่ปริมาณ CO2 เพิ่มสูงขึ้นถึง 4.6% และปริมาณ C2H4 เพิ่มขึ้นเปน 0.1 µL.L-1 หลังจากการเก็บรักษานาน 12 วัน
(Figure 1B และ 1C) สําหรับเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก พบวาผักสลัดรวมที่บรรจุในถาด PET แบบมีฝาปดรูปโดมสูญเสีย
น้ําหนักมากกวาบรรจุภัณฑชนิดอื่นๆ ขณะที่การบรรจุในถุงพลาสติก PP และ PE ผักสลัดรวมสูญเสียน้ําหนักโดยเฉลี่ยนอย
ที่สุด (Figure 2) สวนคะแนนความสดและคุณภาพการยอมรับภายนอก พบวา ผักสลัดรวมที่บรรจุในถุง OPP ทั้งแบบเจาะและ
ไมเจาะรูมีคะแนนความสดสูงกวาบรรจุภัณฑชนิดอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รวมทั้งยังมีคุณภาพการยอมรับสูงกวาหลัง
เก็บรักษานาน 12 วัน (Figure 3A และ 3B) อยางไรก็ตาม จํานวนจุลินทรียภายในบรรจุภัณฑมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาที่
เก็บรักษา (Figure 4) ซึ่งมีผลตอการยอมรับคุณภาพของผักสลัดรวมตัดแตงพรอมบริโภค โดยหลังการเก็บรักษานาน 12 วัน ทุก
กรรมวิธีมีปริมาณจุลินทรียสูงกวา 6.0 log CFUg-1
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Figure 1 Changes of O2 content (A), CO2 content (B) and C2H4 contents (C) in packages of fresh-cut mixed
vegetable salads in various packages stored at 7
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Figure 2 Changes in weight loss of fresh-cut mixed vegetable salads in various packages stored at 7
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Figure 3 Changes in freshness (A) and appearance acceptance (B) of fresh-cut mixed vegetable salads in
various packages stored at 7
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Figure 4 Changes in the populations of aerobic bacteria of fresh-cut mixed vegetable salads in various
packages stored at 7
วิจารณผล
ผักสลัดรวมตัดแตงพรอมบริโภคมีคุณภาพลดลงอยางรวดเร็วระหวางการเก็บรักษา ทําใหมีอายุการเก็บรักษาสั้น โดย
เฉลี่ยสามารถเก็บรักษาไดเปนเวลา 8 วัน ที่อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส ใกลเคียงกับผลงานวิจัยของ Cantwell (1998) ที่รายงาน
วาผักสลัดมีอายุการเก็บรักษาระหวาง 7-14 วัน ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เนื่องจากการเกิดสีน้ําตาลบริเวณกานและขอบใบ
ที่มีการตัดแตงทําใหผลิตภัณฑมีอายุการเก็บรักษาสั้น (Lopez-Galvez et al., 1996) อีกทั้งเกิดการสูญเสียสีเขียวหรือ
คลอโรฟลลในผักซึ่งอาจเกิดโดยการออกซิไดสดวยออกซิเจน (Wills et al., 1981) ในการศึกษาครั้งนี้ บรรจุภัณฑ OPP ใหผล
การเก็บรักษาที่แตกตางจากบรรจุภัณฑชนิดอื่นอยางชัดเจน คือ มีปริมาณ O2 ลดลง และมีปริมาณ CO2 เพิ่มขึ้นระหวางการ
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เก็บรักษา สอดคลองกับการศึกษาของ Pirovani et al. (1997) ซึ่งไดเก็บรักษาผักกาดหอมที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยบรรจุ
ดวยฟลม 3 ชนิด ไดแก OPP RD106 PVC และอากาศปกติ พบวา เมื่อเก็บผักกาดหอมเปนเวลา 8 วัน ผักกาดหอมที่บรรจุดวย
บรรจุภัณฑชนิด OPP มีปริมาณ O2 ในบรรจุภัณฑลดลงเทากับรอยละ 1.5 และมีปริมาณ CO2 เพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 12 ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากสมบัติดานการซึมผานกาซ O2 ของฟลม OPP ที่คอนขางต่ํา (1,352 cc/m2/day) ซึ่งสงผลดีตอการรักษาคุณภาพความ
สดและชะลอการเสื่อมสภาพของผักสลัด ทําใหมีอายุการเก็บรักษาที่นานกวาบรรจุภัณฑชนิดอื่นเพราะการเก็บรักษาผักภายใต
สภาวะที่มี O2 ต่ําและ CO2 สูงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม PPO ลดการเกิดสีน้ําตาลและการเกิดสารประกอบฟ
นอล ชะลอการสูญเสียคลอโรฟลลไดดี (สิริลักษณ. 2554; Peiser et al., 1988) อยางไรก็ตาม จํานวนจุลินทรียที่พบใน
ผลิตภัณฑเปนอีกปจจัยหลักที่สําคัญตอการยอมรับคุณภาพ ซึ่งจากเกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัส
อาหาร (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2553) กําหนดไววา อาหารดิบที่เตรียมหรือปรุงในสภาพบริโภคไดทันทีจําพวกผัก ผลไม
สลัด สมตํา ควรมีจํานวนจุลินทรียนอยกวา 6.0 log CFUg-1
สรุป
ผักสลัดรวมตัดแตงพรอมบริโภคมีการเสื่อมคุณภาพลงเมื่อเก็บรักษาเปนเวลานานขึ้น คุณภาพภายนอกของผักสลัด
ในบรรจุภัณฑทุกชนิดยังเปนที่ยอมรับหลังการเก็บรักษาเปนเวลา 8 วัน แตผักสลัดที่บรรจุในถุง OPP มีคะแนนการยอมรับ
คุณภาพภายนอกสูงกวาบรรจุภัณฑชนิดอื่นๆ เมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 12 วัน อยางไรก็ตาม จํานวนจุลินทรียที่เพิ่มสูงขึ้นตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษาเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการยอมรับคุณภาพโดยรวมของผักสลัดรวมตัดแตงพรอมบริโภค
แม
คุณภาพภายนอกเปนที่ยอมรับแตเนื่องจากปริมาณจุลินทรียเกินกวามาตรฐานที่กําหนด ทําใหการศึกษาในครั้งนี้ ผักสลัดตัด
แตงพรอมบริโภคมีคุณภาพเปนที่ยอมรับหลังเก็บรักษาเปนเวลาเพียง 8 วัน
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