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การยืดอายุการเก็บรักษาใบมะกรูดดวยถุงพลาสติกยอยสลายได เพื่อทดแทนถุงพลาสติก
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Abstract
Nowadays, package for fresh produce that can replace low density polyethylene bags in order to reduce
pollution and global warming is very important. Therefore, kaffir leaves were washed in 100 mg/L NaOCl and airdried. Kaffir leaves 15-20 g were packed in bioplastic bags compared with LDPE bags before being stored at
7±1°C, 90±5%RH for 21 days. It was found that kaffir leaves contained in both types of plastic bags could extend
the shelf life for 15 days. Kaffir leaf packed in bioplastic bags (weight loss = 9.02%) had higher weight loss than
that contained in LDPE bags (weight loss = 1.05%). However, there were no significant differences in color,
freshness, odor, electrolyte leakage, color change, shear force, TA, TSS and chlorophyll content between 2 types
of plastic bags. These results showed that bioplastic bags could be used to contain fresh produce in order to
replace LDPE bags.
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บทคัดยอ
บรรจุภัณฑสําหรับผลิตผลสดที่สามารถทดแทนถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแนนต่ําสามารถชวยลดปญหา
มลพิษและภาวะโลกรอนนับเปนสิ่งจําเปนมากในยุคปจจุบัน
ดังนั้นจึงไดนําใบมะกรูดมาลางดวยสารละลายโซเดียม
ไฮโพคลอไรต 100 มิลลิกรัมตอลิตร ผึ่งใหแหง กอนบรรจุใบมะกรูด 15-20 กรัมในถุงพลาสติกชนิดยอยสลายไดเปรียบเทียบกับ
ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (LDPE) (ชุดควบคุม) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7+1 องศาเซสเซียส ความชื้นสัมพัทธ
90+5เปอรเซ็นต เปนเวลา 21 วัน ผลการทดลองพบวาใบมะกรูดที่บรรจุในถุงพลาสติกทั้ง 2 ชนิดสามารถยืดอายุการเก็บรักษา
ไดนาน 15 วัน ทั้งนี้ใบมะกรูดบรรจุในถุงพลาสติกชนิดยอยสลายได สูญเสียน้ําหนักเทากับ 9.02% ซึ่งมากกวาถุงพลาสติก
LDPE ที่สูญเสียน้ําหนักเทากับ 1.05% แตไมมีความแตกตางของคะแนนผลการประเมินคุณภาพดานสี ความสด กลิ่นหอม
การรั่วไหลของสารที่มีประจุ การเปลี่ยนแปลงคาสี คาแรงฉีกขาด ปริมาณกรดที่ไทเทรตได ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ําได
และปริมาณคลอโรฟลลของใบมะกรูดที่บรรจุในถุงพลาสติกทั้ง 2 ชนิด ผลการทดลองนี้แสดงวาถุงพลาสติกยอยสลายได
สามารถนํามาทดแทนถุงพลาสติก LDPE เพื่อบรรจุใบมะกรูดสดได
คําสําคัญ: ใบมะกรูด, ถุงพลาสติก LDPE, ถุงพลาสติกยอยสลายได
คํานํา
มะกรูด (Citrus hystrix DC.) เปนพืชในสกุลสม (Citrus) มีถิ่นกําเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย
ประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนิยมใชใบมะกรูดและผิวมะกรูดเปนสวนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลากหลายชนิด (วิกิพี
เดีย, 2559) เนื่องจากมีกลิ่นหอม จึงใชเปนเครื่องเทศไดทั้งใบสดซอยหรือฉีก เติมลงในอาหารตางๆ เชน แกง ยํา ตมยํา และ
แตงกลิ่นน้ําพริก (ศศิวิมลและคณะ, 2546) เปนตน แตในการเก็บรักษาใบมะกรูดนั้นมักพบปญหาในเรื่องของใบแหง เหี่ยว ตาย
นึ่ง หรือเกิดอาการช้ํา เนื่องจากเซลลเสื่อมสภาพไปตามอายุการเก็บรักษา สงผลใหเมื่อนําไปปรุงอาหาร จะมีรสชาติและกลิ่น
เปลี่ยนไป ทําใหขายไมไดราคา และไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
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ว. วิทยาศาสตรเกษตร

ปจจุบันไดนําพลาสติกซึ่งผลิตจากผลพลอยไดของน้ํามันมาใชกันอยางแพรหลาย พลาสติกเหลานี้ใชเวลาในการยอย
สลายนาน 400-500 ป สงผลใหเกิดการสะสมของขยะพลาสติกเปนจํานวนมาก และหากตองการกําจัดขยะพลาสติกเหลานี้
ดวยวิธีการเผา ก็จะสงผลใหเกิดการแพรกระจายของมลพิษไปในอากาศ ดังนั้นจึงไดมีการผลิตพลาสติกชีวภาพที่ยอยสลายได
งายและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มาใชในการบรรจุผลิตผลสด ตัวอยางเชน นําถุงพลาสติกยอยสลายได H6T มาใชบรรจุเห็ด
ฟางสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดนาน 7 วัน (อภิตาและคณะ, 2554) ดังนั้นถุงพลาสติกยอยสลายไดจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือก
ใหมของบรรจุภัณฑที่ชวยยืดอายุการเก็บรักษาใบมะกรูดสดได
อุปกรณและวิธีการ
ใบมะกรูดแกตัดมาจากศูนยวิจัยไมผลเขตรอน
แลวนํามายังหองปฏิบัติการศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม คัดเลือกใบที่ขนาดใกลเคียงกัน ไมมีโรคและแมลงเขา
ทําลาย และไมมีตําหนิ ลางดวยสารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต 100 มิลลิกรัมตอลิตร ผึ่งใหแหง กอนบรรจุใบมะกรูด 15-20
กรัม ลงในถุงพลาสติกยอยสลายได ที่ผลิตโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปรียบเทียบกับถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (LDPE) (ชุดควบคุม) ของบริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จํากัด เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 7+1 องศาเซสเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90+5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 21 วัน บันทึกผลการทดลองในวันเริ่มตน
และทุกๆ 3 วัน ระหวางการเก็บรักษา โดยประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดังนี้ การสูญเสียน้ําหนัก ลักษณะปรากฏที่มองเห็น
ดวยตา ไดแก ดานสี ความสด และกลิ่นหอม การรั่วไหลของสารที่มีประจุ การเปลี่ยนแปลงคาสี (Minolta CR-400, Japan) แรง
ฉีกขาด ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ําได และปริมาณคลอโรฟลล วางแผนการทดลอง
แบบสุมตลอด (Completely randomized design: CRD) สิ่งทดลอง 1 ถุงตอ 1 ซ้ํา จํานวน 3 ซ้ํา วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
โปรแกรม SPSS Version 19 (Statistical Package For Social Science)
ผลและวิจารณ
ผลการศึกษาพบวาใบมะกรูดที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกที่ยอยสลายไดสูญเสียน้ําหนักเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตวันที่
3 ของการเก็บรักษาจนตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษา สวนใบมะกรูดที่เก็บรักษาในถุง LDPE สูญเสียน้ําหนักเพียงเล็กนอยเทานั้น
(Figure 1) ซึ่งมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง สอดคลองกับการทดลองของอภิตาและคณะ (2558) ที่พบวาเห็ดฟางบรรจุ
ในถุงพลาสติก LDPE สูญเสียน้ําหนักนอยที่สุด ในขณะที่เห็ดฟางในถุงพลาสติก H6 และ H30 ซึ่งเปนถุงพลาสติกยอยสลายได
ที่มีสวนประกอบของยางพาราสูญเสียน้ํามากกวา
เนื่องจากถุงพลาสติกยอยสลายไดมีคาการซึมผานของไอน้ําสูงกวา
ถุงพลาสติก LDPE
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Figure 1 Weight loss of Kaffir leaves stored at 7±1°C, 90±5% relative humidity for 21 days in LDPE bags and
bioplastic bags
คะแนนลักษณะปรากฏ ไดแก สีและความสด (Figure 2) มีคาลดลงตั้งแตวันที่ 9 ของการเก็บรักษา และมีคาต่ํากวา
เกณฑที่ยอมรับไดในวันที่ 18 ของการเก็บรักษาทั้ง 2 ทรีทเมนต สวนกลิ่นหอมมีคาลดลงในวันที่ 15 สําหรับทรีทเมนตที่เก็บ
รักษาในถุงพลาสติกยอยสลายได และมีคาต่ํากวาเกณฑที่ยอมรับไดในวันที่ 18 ของการเก็บรักษา
เมื่อเวลาผานไปพบวาการเปลี่ยนแปลงคาสีของใบมะกรูดที่บรรจุในถุง LDPE และถุงพลาสติกที่ยอยสลายไดมีคา L*
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย คา a* ซึ่งบงชี้สีเขียว และคา b* ซึ่งบงชี้สีเหลือง ของใบมะกรูดทั้ง 2 ทรีทเมนตมีคาลดลง ซึ่งคา a*
สอดคลองกับคะแนนลักษณะปรากฏดานสีและปริมาณคลอโรฟลลที่มีคาลดลง คา Chroma (C) และคา hue angle (h0) ของ
ใบมะกรูดที่บรรจุในถุง LDPE และถุงพลาสติกที่ยอยสลายได ลดลงเพียงเล็กนอย ซึ่งมีคา C เฉลี่ยลดลงจาก 14.00 เปน 9.16
และจาก 12.55 เปน 10.84 ตามลําดับ (Figure 3A) สวนคา h0 เฉลี่ยลดลงเพียงเล็กนอย จาก 133.74 เปน 131.37 และจาก
134.86 เปน 131.41 ตามลําดับ (Figure 3B)
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การรั่วไหลของสารที่มีประจุในใบมะกรูดที่บรรจุในถุงทั้ง 2 ชนิดมีคาเพิ่มขึ้นมาก (Figure 3C) เนื่องจากเซลลของใบ
มะกรูดเริ่มเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองของจารุณีและจํานงค (2557) ที่ได
รายงานวาคาการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลตของยอดผักหวานปาเพิ่มขึ้น เมื่อเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปน
เวลานานขึ้น ทฤษฎีหนึ่งที่นํามาอธิบายความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผักผลไมที่เก็บรักษาอุณหภูมิต่ํา คือ ความเครียดจากอุณหภูมิ
ต่ํา จะไปชักนําใหเกิดสารอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถเขาไปทําปฏิกิริยากับ phospholipids ซึ่งเปนองคประกอบที่
สําคัญของเยื่อหุมเซลล ทําใหโครงสรางของเยื่อหุมเซลลถูกทําลายไดสูง จึงสงผลใหมีการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลตหรือสารที่มี
ประจุออกจากเซลลสูงเชนกัน

Figure 2 Kaffir leaves stored at 7±1°C, 90±5% relative humidity for 21 days in LDPE bags and bioplastic bags
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คาแรงฉีกขาดของใบมะกรูดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา พบวาใบมะกรูดที่เก็บรักษาในถุง Bio plastic ตองใชแรง
ในการฉีกใบมะกรูดใหขาดมากกวาใบมะกรูดที่เก็บรักษาในถุง LDPE ยกเวนในวันที่ 21 ของการเก็บรักษา (Figure 3D)
เนื่องมาจากใบมะกรูดที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกที่ยอยสลายไดสูญเสียน้ําหนักมากกวาใบมะกรูดที่เก็บรักษาในถุง
LDPE
ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ําได พบวาตลอดระยะเวลาการเก็บรักษามีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย และไมพบความแตกตางกันทางสถิติในใบมะกรูดทั้ง 2 ทรีทเมนต สวนปริมาณคลอโรฟลลพบวาใบ
มะกรูดที่เก็บรักษาในถุง LDPE และถุงพลาสติกที่ยอยสลายไดมีคาลดลงประมาณ 18.83% และ 23.43% ตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับคะแนนลักษณะปรากฏดานสีและคาความเปนสีเขียวดังที่ไดกลาวมาแลว
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Figure 3 Chroma (A), hue angle (B), electrolyte leckage (EC) (C) and shear force (D) of Kaffir leaves stored at
7±1°C, 90±5% relative humidity for 21 days in LDPE bags and bioplastic bags
สรุป
ถุงพลาสติกที่ยอยสลายไดสามารถนํามาใชทดแทนถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแนนต่ําเพื่อบรรจุใบมะกรูดได
โดยที่ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแนนต่ําและถุงพลาสติกยอยสลายไดสามารถยืดอายุการเก็บรักษาใบมะกรูดใหอยูใน
เกณฑที่ยอมรับไดเปนเวลา 15 วัน
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณศูนยไมผลเขตรอน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน ที่สนับสนุนวัสดุวิจัย ขอขอบคุณศูนย
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่เอื้อเฟอสถานที่ และสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณสําหรับทํางานวิจัย
เอกสารอางอิง
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