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คุณภาพเมล่ อน (Rock melon) ตัดแต่ งพร้ อมบริโภคใน
ภาชนะขายปลีกเพือ การส่ งออกและอาหารบนเครืองบิน
Quality of Fresh-Cut Rock Melon (Cucumis melo var. reticulatus)
in Retail Pack Available to Export and Airline Meal
วรภัทร ลัคนทินวงศ์ และปิ ยะพงษ์ สอนแก้ ว
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปทุมธานี 12121

บทคัดย่ อ
ตัดแต่งแตง Rock melon พร้อมบริ โภคในสภาพปลอดเชื3อ บรรจุ 55±1 g. ในถ้วยพลาสติก PP ขนาด 4
ออนซ์ ผนึ กด้วยฟิ ล์มพลาสติก 2 ชนิ ดคือ LLDPE หนา 28±1 um มีค่า OTR และ CTR: 92,562 และ 17,658
cc/m2.day ตามลําดับ, WVTR: 0.016 kg/m2.day ทําการเติมก๊าซ CO2:O2; 15:5% v/v (active MAP:Tr1) และไม่เติม
gas (passive MAP: Tr2) และฟิ ล์ม PVC (M-wrap®) หนา 9.8±1 um มีค่า OTR และ CTR: 13,224.40 และ
37,540.40 cc/m2/day ตามลําดับ, WVTR: 0.136 kg/m2.day (passive MAP:Tr3) และปิ ดด้วยฝาพลาสติก PP เจาะรู 1
รู ขนาด 1 mm (perforate:Tr4) เก็บทีkอุณหภูมิ 5+1 0C เป็ นเวลา 15 วัน พบว่า ทุกภาชนะเกิดสภาพ EMA และยังคง
คุณภาพการบริ โภคได้ต่อเนืk อง 15 วัน สี เนื3 อของ Tr4 ซี ดลง ค่า RQ ของ Tr2 สู งทีkสุด ความแน่นเนื3 อ Tr4 มีค่าตํkา
ทีkสุด ปริ มาณนํ3าตาล fructose, sucrose และ glucose วัดด้วยเครืk อง HPLC ไม่แตกต่างกัน ปริ มาณ acetaldehyde
และ alcohol ของ Tr1 สู งสุ ดแต่ Tr4 มีค่าตํkาทีk สุด (p< 0.01). ปริ มาณจุลินทรี ย ์ Bacteria, Yeast, Mold, และ
Salmonella วันทีk 7 และ 15 พบว่าอยูใ่ นระดับทีkบริ โภคได้ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และค่า
MPN/100 ml เท่ากับศูนย์ในวันทีk 7 และ 15
คําสําคัญ: ผลไม้ตดั แต่งพร้อมบริ โภค แตงเมล่อน เชื3อจุลินทรี ย ์

Abstract
55+1g fresh-cut rock melon cubes cut with aseptic technique were packed in each 4 oz. PP cup sealed
with 2 films; LLDPE film; 28+1um thickness, OTR and CTR about 9,256.20 and 17,658 cc/m2.day, respectively
and WVTR: 0.016 kg/m2.day, and flushed with CO2:O2; 15:5 % v/v (active MAP: Tr1) and non flushing (passive
MAP: Tr2). Tr3 was sealed with PVC film; 9.8+1 um thickness, OTR and CTR about 13,224.4 and 37,540.40
61

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 18 ฉบับที 1 ม.ค.-มี.ค. 53

cc/m2.day, respectively, and WVTR: 0.136 kg/m2.day, (passive MAP: Tr3). Whereas, Tr4 was caped with
perforated PP lid 1 mm diameter (perforation:Tr4). All treatments were stored at 5+1 oC for 15 days. Rock
melon from all treatments reached EMA condition and had good quality throughout 15 days. However, the fresh
color of Tr4 became pale while that of Tr2 had the highest RQ and that of Tr4 had the lowest RQ. HPLC sugars
analyzing contents (g/l); fructose, glucose and sucrose of any packages were not different. In addition, the
quantities of Acetaldehyde and alcohol of Tr1 were the highest where those of Tr4 were the lowest
(p< 0.01). Microbial analysis contents of Bacteria, Yeast/Mold and Salmonella of all packages measured in the
seventh and fifteenth day were not over the limitation of the Thai food safety standard provided by the Medical
Science Department, however, with zero MPN/100 ml.
Keywords: Fresh-cut fruit, Melon, MAP, Micro Flora
เตรี ยมด้วย [9] ซึk งปั จจุบนั ทัวk โลกต่างให้ความสําคัญ
ในเรืk องความปลอดภัยของอาหาร ดังจะเห็ นได้จากมี
การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร
เกิดขึ3นมากมาย ดังเช่น ผลิตผลทีk จะนํามา Fresh-cut
นั3 น แ ป ล ง ผ ลิ ต จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ม าต ร ฐ าน GAP
โรงงานผลิตจะต้องมีมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO
[1] รวมไปถึงหากจะต้องส่ งออกไปยังกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป จะต้องได้รับมาตรฐาน EU และ BRC
แ ล ะ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ก็ ยั ง มี ม า ต ร ฐ า น จ า ก
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทีk ระบุถึงมาตรฐานความ
ปลอดภัย เกีk ย วกับ ผัก ผลไม้ต ัด แต่ ง พร้ อ มบริ โภค
รวมทั3ง การนิ ยมบรรจุ ในภาชนะทีkเล็ก กะทัดรัด เพืkอ
สะดวกและเหมาะแก่การบริ โภค, จําหน่ าย และการ
เก็บรักษา ซึk ง ผูป้ ระกอบการในปั จจุบนั มีปัญหาการ
ส่ งออก Fresh-cut Product ส่ วนหนึk งมาจากปั ญหา
ทางด้านเชื3อจุลินทรี ยด์ ว้ ย
ดังนั3นการทดลองนี3 จึงวัตถุประสงค์เพืkอ ทีk
จะศึ กษา ปั จจัยทางด้านคุ ณภาพ และความปลอดภัย
ของ แตงตัด แต่ ง พร้ อ มบริ โ ภค กระบวนการและ
วิธีการเตรี ยมในสภาพปลอดเชื3อเพืkอลดการปนเปื3 อน

1. บทนํา
แตงเมล่อน หรื อทีk คนไทยรู ้จกั ในนาม แตง
แคนตาลู ป นั3น เป็ นทีk นิ ย มบริ โ ภคไปทัkว โลก และ
มักจะนํามาทําเป็ นผลไม้ตดั แต่งพร้อมบริ โภค (Freshcut Product) หรื อ Minimally Process Product [2]
เพืkอบริ การในร้านอาหาร โรงแรมต่างๆ รวมไปถึงไว้
บริ การเป็ นอาหารบนเครืk องบิ น หากมองในแง่ ของ
การบรรจุภายใต้สภาพดัดแปลงบรรยากาศ ซึkงปั จจุบนั
เป็ นทีk นิยมนํามาใช้ในการบรรจุผกั และผลไม้ตดั แต่ง
พร้ อ มบริ โภค เพืkอ ให้ผลิ ตผลนั3น สามารถมี อ ายุการ
เก็บรักษา และวางจําหน่ ายได้ยาวนาน, คงความสด,
คุณภาพ และความปลอดภัยของตัวผลิ ตผลนั3น โดย
ปั จจัย ทีk มีผลต่อ คุณภาพและความปลอดภัยของผัก
ผลไม้ต ัด แต่ ง พร้ อ มบริ โภคทีk บ รรจุ ภ ายใต้ส ภาพ
ดั ด แปลง บรรยากาศ มี อ ยู่ 3 ปั จจั ย ได้ แ ก่ การ
เสืk อ มสภาพของตัว ผลิ ต ผลทีk บ รรจุ ภ ายใต้ส ภาพ
ดัด แปลงบรรยากาศ, ภาชนะทีk ใช้บรรจุ จะต้อ งมี ค่ า
ฟิ ล์มมีค่า OTR และ CTR ทีkเหมาะสมกับการหายใจ
ผลิตผลภายใน [8] และผลิตภัณฑ์ทีkได้จะต้องมีความ
ปลอดภัยจากเชื3อจุลินทรี ยท์ ีkปนเปื3 อนจากกระบวนการ
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จากเชื3 อจุ ลิ น ทรี ย์ การออกแบบภาชนะและการ
เลื อกใช้ฟิ ล์ม ให้เ หมาะกับ ผลิ ตผลและการจํา หน่ า ย
รวมทั3ง เพืk อ ให้มี อ ายุก ารเก็ บ รั ก ษาและอายุก ารวาง
จําหน่ าย ยาวนานถึง 15 วัน เพืkอการค้าปลี กและการ
ส่ งออก โดยการใช้เทคนิ คปลอดเชื3 อต้น ทุ นตํkา เพืk อ
เป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการ ได้นํากระบวนการ
วิธีการผลิ ต เพืkอนําไปใช้ในการค้าปลี กและส่ งออก
ต่อไป

Modified Atmosphere Packaging) เก็ บรั กษาทีk
อุ ณ หภู มิ 5 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 15 วัน โดย
กําหนดให้
ปั จจัย A คื อ ภาชนะและบรรยากาศ ของการเก็ บ
รักษาแตง Rock melon มี 4 สิk งทดลอง
ได้แก่ 1. Active MAP ปิ ดด้วยฟิ ล์ม
LLDPE เติมก๊าซ CO2:O2=15:5 % v/v
(Tr2), 2.Passive MAP ปิ ดด้ว ยฟิ ล์ม
LLDPE ไม่เติมก๊าซ (Tr2), Passive-MAP
(Tr3) ปิ ดด้วยฟิ ล์ม PVC M-wrap®, Passive
MAP ปิ ดด้วย ฝาพลาสติก PP เจาะรู 1 รู
ขนาด 1 mm (Tr4)
ปั จจัย B คือ วันทีk เก็บรักษามี 5 ระดับ ได้แก่ วันทีk
1,3,5,7 และวันทีk 15 ของการเก็บรักษา
ทําการ เก็บรักษา แตง Rock melon ตัด
แต่ ง พร้ อ มบริ โภคทีk อุ ณ หภู มิ 5 องศา
เซลเซียส เป็ น เวลา 15 วัน
วัดค่าการเปลีk ยนแปลงต่างๆ ระหว่างการ
เก็บรักษา ดังนี3
1. ทําการวิเคราะห์ค่าการเปลีkยนแปลงก๊าช
CO2, O2 , Alcohol และ Acetaldehyde โดยเครืk อง GC2014 ยีkห้อ Shimadzu ทุกวัน (วันทีk 1-15 ของการ
เก็บรักษา)
2. ทํา การวิเ คราะห์ ค่ า ความแน่ น เนื3 อ ด้ว ย
penetrometer ทุกวันทีk 1,3,5,7 และวันทีk 15 ของ การ
เก็บรักษา
3. ทําการวิเคราะห์ค่า สี L* a* b* โดยเครืk อง
colorimeter ยีkห้อ Minolta รุ่ น CR 300 วัดค่าตาม
มาตรฐานของ CIE โดยอ่านค่าเป็ น L* a* b* Chroma
และ hue angle
4. วิเคราะห์ปริ มาณ total sugar TS (g/l) ตาม
วิธีการของ Dubois และคณะ (1956)

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลองที 1 การศึ กษาการเปลียนแปลงหลังการ
ตัดแต่ งพร้ อมบริโภคของแตง Rock melon ทีบ รรจุใน
ภาชนะแต่ ละสิงทดลอง
นําแตง Rock melon ตัดแต่งพร้อมบริ โภค
ใน สภาพปลอดเชื3 อบรรจุในถ้วยขนาด 4 ออนซ์ วาง
แผนการทดลองแบบ Factorial in CRD จํานวน 4 ซํ3า
ๆ ละ 4 ถาด วิ เ คราะห์ ผ ลการทดลอง โดยใช้
โปรแกรม SAS Version 9 เปรี ยบความแตกต่าง
ค่า เฉลีk ยโดย วิธี Duncan’s multiple range test
(DMRT) ทีkระดับความเชืkอมันk 95 % โดยกําหนด สิk ง
ทดลองเป็ น 4 สิk งทดลอง ดังนี3 คือ Tr1 = ถ้วยปิ ดด้วย
ฟิ ล์ ม LLDPEหนา 28±1 um มี ค่ า OTR 92,562
cc/m2/day และ CTR 17,658 cc/m2/day และ WVTR
0.016 kg/m2/day โดยเติ ม ก๊า ซ CO2:O2=15%:5%
(Active Modified Atmosphere Packaging) Tr2 =
ถ้ ว ยปิ ดด้ ว ยฟิ ล์ ม LLDPE ไม่ เ ติ ม ก๊ า ซ (Passive
Modified Atmosphere Packaging) Tr3 = ถ้วยปิ ดด้วย
ฟิ ล์ม PVC (M-wrap®) หนา 9.8±1 um OTR
13,224.40 cc/m2/day และ CTR 37,540.40
cc/m2/day และ WVTR 0.136 kg/m2/day (Passive
Modified Atmosphere Packaging) Tr4= ถ้วยปิ ดด้วย
ฝาพลาสติ ก PP เจาะรู 1 รู ขนาด 1 mm (Passive
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(ดูด 1:1000 มา 0.1 ml) ลงในอาหาร Standard
Method Agar (SMA) ทีk อุณหภูมิไม่เกิ น 45 องศา
เซลเซี ยส โดยวิธีการ Pour plate เก็บไว้ทีkอุณหภูมิ
32±2 องศาเซลเซี ย ส นาน 48±3 ชัkว โมง ทํา การ
วิ เ คราะห์ เ ชื3 อ วัน ทีk 7 กับ 15 (ตามมาตรฐาน ISO
4833:2003)

5. วิเคราะห์ปริ มาณ reducing sugar: RS
(g/l) ตามวิธีการของ Nelson’s reducing sugar (Hodge
และ Hofreiter, 1962)
6. วิเคราะห์ ปริ มาณ soluble solid concentration ด้วย handrefractometer ยีหk อ้ Tamco
7. วิเคราะห์ค่า titratable acidity ตามวิธีการ
ของ A.O.A.C. (1990)
8. คํานวณค่า respiration quotient (RQ) จาก
สั ด ส่ ว นปริ มาณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ภ ายใน
ภาชนะ ต่ออัตราส่ วนปริ มาณก๊าซออกซิ เจนภายใน
ภาชนะบรรจุ ( RQ = CO2/O2 )
9. วิเคราะห์ปริ มาณนํ3าตาล fructose, glucose
และsucrose โดยเครืk อ ง HPLC ยีkห้ อ Shimadzu
ดัดแปลงตามวิธีการของ Kafkas และคณะ (2006)
10. วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพการบริ โภคทาง
ประสาทสัมผัส ด้วย Hedonic Scales ตามวิธีการของ
Bai และคณะ (2003)

2.2 วิ เ คราะห์ เชืX อ Yeast/Mold โดยใช้ Potato
Dextrose Agar (PDA)
สุ่ มแตง Rock melon ทีk บรรจุในแต่ละสิk ง
ทดลอง โดย ชัkง มา 25 กรั ม ใส่ สารละลายฟอสเฟต
บัฟ เฟอร์ 225 มิ ล ลิ ลิต ร ปัk น ในสภาพปลอดเชื3 อ ให้
อาหารเป็ นเนื3 อเดียวกันจะได้ตวั อย่างทีkมีความเจือจาง
1:10 (ตามมาตรฐาน ISO 6887-1:1999) เจือจางอาหาร
เป็ น 1:1000 โดยดูดสารละลาย 1:10 มา 1 ml เติ ม
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 99 ml จะได้ตวั อย่างทีkมีความเจื อ
จาง 1:1000 ดูดตัวอย่างอาหารทีk เจื อจางแล้ว โดยใช้
ตัวอย่างอาหารทีkความเข้มข้น 1:100 (ดูด 1:10 มา 0.1
ml), 1:1000 (ดูด 1:1000 มา 1 ml), 1:10000 (ดูด
1:1000 มา 0.1 ml) ลงในอาหาร Potato Dextrose
Agar (PDA) ทีkอุณหภูมิไม่เกิน 45 องศาเซลเซี ยส โดย
วิธีการ Pour plate เก็บไว้ทีkอุณหภูมิ ห้องนาน 48-90
ชัวk โมง ทําการวิเคราะห์เชื3 อ วันทีk 7 กับ 15 ของการ
เก็บรักษา

การทดลองที 2 การศึ กษา ความปลอดภัย ทางด้ าน
อาหาร ด้ านเชืXอจุลนิ ทรีย์ (Food safety; Microflora)
2.1 วิเคราะห์ เชืXอ total bacteria โดยวิธี standard
plate count
สุ่ มแตง Rock melon ทีk บรรจุในแต่ละสิk ง
ทดลอง โดยชัkง มา 25 กรั ม ใส่ ส ารละลายฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ 225 มิลลิลิตร ปัk นในสภาพปลอดเชื3อ ให้เนื3 อ
แตงละเอียดเป็ นเนื3 อเดี ยวกันจะได้ตวั อย่างทีk มีความ
เจือจาง 1:10 (ตามมาตรฐานISO 6887-1:1999) เจื อ
จางอาหารเป็ น 1:1000 โดยดูดสารละลาย 1:10 มา 1
ml เติ มฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 99 ml จะได้ตวั อย่างทีk มี
ความเจือจาง 1:1000 ดูดตัวอย่างอาหารทีkเจือจางแล้ว
โดยใช้ตวั อย่างอาหารทีkความเข้มข้น 1:100 (ดูด 1:10
มา 0.1 ml), 1:1000 (ดูด 1:1000 มา 1 ml), 1:10000

2.3 วิเคราะห์ เชืXอ E.coli โดย วิธีการ most probable
number (MPN)
สุ่ มแตง Rock melon ทีk บรรจุในแต่ละสิk ง
ทดลอง โดยชัkง มา 25 กรั ม ใส่ ส ารละลายฟอสเฟต
บัฟ เฟอร์ 225 มิ ล ลิ ลิต ร ปัk น ในสภาพปลอดเชื3 อ ให้
อาหารเป็ นเนื3 อเดียวกันจะได้ตวั อย่างทีkมีความเจือจาง
1:10 (ตามมาตรฐาน ISO 6887-1:1999) นําตัวอย่าง
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สภาพภายในภาชนะทุ ก สิk ง ทดลองเข้า สู่
สภาวะสมดุล (EMA) ค่า RQ มีความแตกต่างทุกสิk ง
ทดลองและมีแนวโน้มเพิkมขึ3น (p<0.01) สิk งทดลองทีk
2 มี ค่าสู งทีk สุด ขณะทีk สkิ งทดลองทีk 4 มีค่าตํkาทีk สุด ค่า
L*a*b* มีค่าลดลงทุกสิk งทดลอง (p< 0.01) ค่า L (ค่า
ความสว่างของเนื3 อ) และค่า b* (ค่าสี เหลืองของเนื3 อ)
ไม่มีความแตกต่างทุกสิk งทดลอง ค่า a* (ค่าสี แดงของ
เนื3อ) มีค่าแตกต่างทุกสิk งทดลอง และสิk งทดลองทีk 4 มี
ค่าตํkาทีkสุด (p<0.01) ค่า Chroma หรื อค่าความอิkมตัว
ของสี ทุ กสิk งทดลองไม่แตกต่างกัน และมี แนวโน้ม
ลดลงทุกสิk งทดลอง สิk งทดลองทีk 4 มีค่าตํkาทีk สุด และ
ค่า Hue angle พบว่า ทุกสิk งทดลองมีแนวโน้มลดลง
(ภาพทีk 1) สิk งทดลองทีk 4 มีความแตกต่างและมีค่าตํkา
ทีkสุดจากทุกสิk งทดลอง (p<0.01) ค่า firmness ทุกสิk ง
ทดลองมีแนวโน้มลดลง สิk งทดลองทีk 4 แตกต่างจาก
ทุกสิk งทดลองและมี ค่าตํkาทีk สุด (p<0.01) (ภาพทีk 4)
ปริ มาณนํ3าตาลฟรุ กโตส ซู โครส และ กลูโคส ทีk วดั
ด้วยเครืk อง HPLC พบว่า ทุ กสิk งทดลองไม่มีค วาม
แตกต่างกันและมีแนวโน้มคงทีk (ภาพทีk 2) ปริ มาณ
ของ acetaldehyde มีค่าแตกต่างทุกสิk งทดลอง และทุก
สิk งทดลองมีแนวโน้มลดลง (ภาพทีk 2) สิk งทดลองทีk 1
มีค่าสูงทีkสุดและ สิk งทดลองทีk 4 มีค่าตํkาทีkสุด (p<0.01)
ปริ มาณของ alcohol มีค่าแตกต่างกันทุกสิk งทดลอง
และทุ ก สิk ง ทดลองมี แ นวโน้มเพิkม ขึ3 น (ภาพทีk 2) สิk ง
ทดลองทีk 1 มี ค่า สู ง ทีk สุด และสิk ง ทดลองทีk 4 มี ค่า ตํkา
ทีkสุด (p<0.01)

อาหารเหลว 1:10 มา 10 ml ใส่ ล งในหลอดทีk มี
Brillient Green Bile Broth (BGB) ความเข้มข้นสอง
เท่ า ของสู ต รปกติ 10 ml และมี ห ลอดดั ก ก๊ า ซอยู่
จํานวน 5 หลอด และเติมตัวอย่าง 1:10 จํานวน 1 มล
และ 0.1 ml ลงในหลอดทีk มี BGB ความเข้มข้นสู ตร
ปกติ 10 ml พร้ อ มหลอดดัก ก๊ า ซ อย่า งละ 1 หลอด
ตามลํา ดับ เก็ บ ไว้ทีk อุ ณ หภู มิ 32±2 องศาเซลเซี ย ส
นาน 24-48 ชัkวโมง สัง เกตหลอดทีk มี ก๊า ซไปแทนทีk
BGB ในหลอดประมาณ 10 % ถือว่าให้ผลบวก(ตาม
มาตรฐาน ISO 4831 (soon available)) นําผลไปเทียบ
ค่า MPN แบบ 7 หลอด จะได้ค่า MPN/100 ml
2.4 วิเคราะห์ เชืXอ Salmonella sp.
สุ่ มแตง Rock melon ทีk บรรจุในแต่ละสิk ง
ทดลอง โดยชัkง มา 10 กรั ม ใส่ ส ารละลายPeptone
water 90 มิลลิลิตร ปัk นในสภาพปลอดเชื3 อ ให้อาหาร
เป็ นเนื3 อเดี ยวกันจะได้ตวั อย่างทีk มีความเจื อจาง 1:10
(ตามมาตรฐาน ISO 6887-1:1999) นําตัวอย่างอาหาร
เหลว 1:10 มา 1 ml ใส่ ลงใน อา หารเลี3ยงเชื3อ RVS
broth (Rappaport Vassiliadis Medium) บ่มทีk 35
องศาเซลเซี ยส นาน 24 ชัวk โมง จากนั3น Streak เชื3อทีk
เลี3 ยงใน เชื3 อ RVS broth (Rappaport Vassiliadis
Medium) บนอาหารเลี3ยงเชื3 อ SSA และ XLD Agar
เก็ บ ไว้ทีk อุณ หภูมิ 35±2 องศาเซลเซี ย สนาน 24-48
ชัวk โมง เปรี ยบเทียบลักษณะโคโลนี กบั standard ของ
เชื3อ Salmonella sp.(ตามมาตรฐาน ISO 6579:2002)

3. ผลการทดลอง

การทดลองที 2 การศึ กษาความปลอดภัยทางด้ าน
อาหารทางด้ า นเชืX อ จุ ลิ น ทรี ย์ (Food safety;
Microflora)
สิk งทดลองทีk 1 ปริ มาณเชื3อแบคทีเรี ยทีkวดั ได้
วันทีk 7 และ 15 เท่ากับ 0.64 x 104 และไม่พบเชื3 อ

การทดลองที 1 การศึกษาการเปลีย นแปลงหลังการตัด
แต่ งพร้ อมบริโภคของแตง Rock melon ทีบรรจุใน
ภาชนะ
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ตามลําดับ ปริ มาณเชื3 อ Yeast/Mold ทีk วดั ได้ วันทีk 7
และ 15 เท่ากับ 0 ปริ มาณเชื3อ MPN E.coli/100 ml ทีk
วัดได้ เท่ า กับ 2.2 และ 0 ตามลําดับ และไม่ พบเชื3 อ
Salmonella ในวันทีk 7 และ 15
สิk งทดลองทีk 2 ปริ มาณเชื3อแบคทีเรี ยทีkวดั ได้
วันทีk 7 และ 15 เท่ากับ 0.05 x 104 และ ไม่พบเชื3 อ
ตามลําดับ ปริ มาณเชื3 อ Yeast/Mold ทีk วดั ได้วนั ทีk 7
และวันทีk 15 ไม่พบเชื3อ ปริ มาณเชื3อ MPN E.coli/100
ml ทีkวดั ได้ ไม่พบเชื3อ และไม่พบเชื3อ Salmonella ใน
วันทีk 7 และ 15 ตามลําดับ

L

สิk งทดลองทีk 3 ปริ มาณเชื3อแบคทีเรี ยทีkวดั ได้
วันทีk 7 และ 15 เท่ากับ 0.085 x 104 และไม่พบเชื3 อ
ตามลําดับ ปริ มาณเชื3 อ Yeast/Mold ทีk วดั ได้ วันทีk 7
และ 15 ไม่พบเชื3อ ปริ มาณเชื3อ MPN E.coli/ 100 ml
ทีkวดั ได้ เท่ากับ 2.2 และไม่พบเชื3อ ตามลําดับ และไม่
พบเชื3อ Salmonella ในวันทีk 7 และ 15
สิk งทดลองทีk 4 ปริ มาณเชื3อแบคทีเรี ยทีkวดั ได้
วัน ทีk 7 และ 15 เท่ า กับ 0.15x104 และไม่ พ บเชื3 อ
ตามลํา ดับ ปริ มาณเชื3 อ Yeast/Mold ทีk ว ดั ความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับทีk บริ โภคได้ตามมาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตารางทีk 1)
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Figure 4 Change of SSC, RS, TS and firmness in fresh-cut Rock melon stored in Active MAP (Tr1: LLDP)
Passive MAP (Tr2: LLDPE) Passive MAP (Tr3: PVC) and perforated (Tr4).
หายใจเมืkอสอดคล้องกับค่า RQ ทีkไม่แตกต่างกันจึงทํา
ให้ ค่ า นํ3าตาลไม่ แ ตกต่ า งกัน ความแน่ น เนื3 อ ทุ ก สิk ง
ทดลองแนวโน้มลดลงอาจเนืkองจากผลิตผลทีkมีการสุ ก
เนื3 อเยืkอจะอ่อนนิk มมากขึ3 นเนืk องจาการสลายตัวของ
pectin และ cellulose สิk งทดลองทีk 4 มีค่าลดตํkามากสุ ด
อาจเนืk องจากการเจาะรู ทาํ ให้ผลิตผลสัมผัสอากาศทํา
ให้ การหายใจสู งขึ3นจึงกระตุน้ ให้เกิดการสุ กเพิkมขึ3น
และส่ งผลต่อความแน่นเนื3 อลดลงด้วย alcohol ทุกสิk ง
ทดลองแนวโน้มเพิkมขึ3น สิk งทดลองทีk 4 มีค่าตํkาทีkสุด
เนืkองจากแอลกอฮอล์ทีkเกิดขึ3นซึมผ่านออกทางรู ทีkเจาะ
acetaldehyde ทุ ก สิk ง ทดลองแนวโน้ม ลดลงอาจ
เนืk อ งจาก acetaldehyde เปลีk ยนรู ป เป็ น alcohol ได้
เชื3 อ จุ ลิ น ทรี ย ์ป นเปื3 อนในอาหาร ทุ ก สิk ง ทดลอง อยู่
ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์ การ แพทย์
และ EU อาจเนืk องจาก อุณหภูมิการเก็บรักษาทีkตkาํ ทํา
ให้ลดปฏิ กิริยาทางเคมี และการทํางานของเอนไซม์
และการเจริ ญเติบโต ของเชื3อจุลินทรี ยไ์ ด้ [5] ซึk งรวม
ไปถึ ง การตัด แต่ ง ภายใต้ส ภาพปลอดเชื3 อ เป็ นสิk ง
สําคัญอีกประการหนึk ง ทีkสามารถช่วยลดปริ มาณของ
เชื3 อ จุ ลิ น ทรี ย ์ จากผู ้ป ฏิ บัติ ง านและเครืk องมื อ ทีk ไ ม่
สะอาดลงได้

4. วิจารณ์ ผลการทดลอง
ทุ ก ภาชนะบรรจุ เ กิ ด สภาพ EMA อาจ
เนืk อ งมาจากอัต ราการหายใจ ของผลิ ต ผลภายใน
ภาชนะบรรจุเท่ากับอัตราการซึมผ่านของฟิ ล์มซึkง CO2
และ O2 ภายในภาชนะบรรจุจะมีแนวโน้มคงทีk ค่า RQ
(respiration quotient) ซึkงหาได้จาก CO2/O2 มีค่าสู งใน
วั น แรกแ ละลดลง โดยค่ า ทีk สู งในวั น แรกอาจ
เนืk องมาจาก ผลิตผลเกิ ดความเครี ยดจากการตัดแต่ง
และค่อยๆ ปรับเข้าสู่สภาพสมดุล ซึk งสิk งทดลองทีk 1, 2
และ 3ไม่แตกต่างกัน ขณะทีkสkิ งทดลองทีk 4 มีค่าตํkาสุ ด
อาจเนืk องจากการเจาะรู ทาํ ให้อากาศสามารถซึ มผ่าน
เข้าได้มากและ CO2 สะสมในภาชนะน้อย เนืk องจาก
การซึ ม ผ่ า นสู่ ภ ายนอกภาชนะบรรจุ สี เ นื3 อ CIE
L*a*b*, chroma c* และ hue angle ทุกสิk งทดลอง
แนวโน้มลดลงและวันทีk 15 มีค่าตํkาทีkสุด สิk งทดลองทีk
4 มีค่าลดลงมากสุ ดอาจเนืk องมาจากทั3งค่า L* a* b*
chroma c* และ hue angle มีแนวโน้มลดลง และ
ผลิตผลสัมผัสอากาศมากกว่าสิk งทดลองอืkนๆ ทําให้สี
ซี ดลง เนืk องจาก O2 จะทําให้เกิดสี น3 าํ ตาลบนเนื3 อได้
[2] นํ3าตาลฟรุ กโตส ซูโคลสและกลูโคสไม่แตกต่าง
จากการทีk [10] ได้ศึกษาการเปลีk ยนแปลงนํ3าตาลใน
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5. สรุ ปผลการทดลอง
ทุกภาชนะเกิดสภาพสมดุลของก๊าซ (EMA)
เมืkอถึงวันทีk 15 แตง Rock melon ทุกภาชนะยังคง
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กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์และ EU การเตรี ยมแตง
Rock melonในสภาพปลอดเชื3 อช่ ว ยลดปริ ม าณของ
เชื3 อจุลินทรี ย ์ ผูป้ ระกอบการสามารถนํากรรมวิธีการ
เตรี ยม, ขนาดบรรจุ, ฟิ ล์มและภาชนะบรรจุ ไปพัฒนา
เพืkอการค้าปลีกและการส่งออกได้
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Table. 1. Total microbial (total aerobic plate count), yeast, mold, MPN E.coli, Salmonella sp. in fresh-cut
Rock melon at 7th and 15 th day stored in Active MAP (Tr1), Passive MAP (Tr2: LLDPE), Passive
MAP (Tr3: PVC), and perforated (Tr4).
Standard Microbial
Trt

TAPC

Yeast/g

Mold/g

E.coli MPN/100ml

Salmonella sp

EXP EXP THAI EU EXP EXP THAI EU EXP EXP THAI EU EXP EXP THAI EU EXP EXP THAI EU
D.7 D.15

D.7 D.15

D.7 D.15

6.9 6.4 < 1 x < 1 nf
4
1 x x 10 x
4
2
3
10
10 10

nf < 1 x < 1 nf
4
10 x

1.0 5.0 < 1 x < 1 nf
4
2 x x 10 x
4
2
2
10
10 10

nf < 1 x < 1 nf
4
10 x

10

D.7 D.15

D.7 D.15

nf <500 <500 2.2 nf <10 <100 non non non non

4

nf <500 <500 nf

nf <10 <100 non non non non

7.0 9.0 < 1 x < 1 nf 7.5 < 1 x < 1 nf
4
x 104 x
3 x x 10 x
4
4
2
2
2
10
10
10
10 10

nf <500 <500 nf

nf <10 <100 non non non non

6.0 1.5 < 1 x < 1 nf nf < 1 x < 1 nf
4
4
10 x
4 x x 10 x
4
4
2
3
10
10
10 10

nf <500 <500 nf

nf <10 <100 non non non non

10

4

nf : Not found
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