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บทความวิจัย

ผลของโอโซนต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพของมะเขือเทศสีดา
(Lycopersicon esculentum Mill.) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า
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บทคัดย่อ
โอโซนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการไม่ใช้ความร้อนในการเพิ่มอายุการเก็บรักษามะเขือเทศในพื้นที่ที่ไม่ มีอุปกรณ์ในการ
ทาความเย็ น อย่า งไรก็ ต ามผลของโอโซนต่ อ คุ ณ ภาพของมะเขื อ เทศยั งไม่ เ ป็ น ที่ ชัด เจน ดั งนั้ น การศึ กษาค้ น คว้ า ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของโอโซนที่ละลายในน้า (100 มิลลิกรัมต่อลิตร) ต่อคุณภาพของมะเขือเทศสีดาระหว่างการเก็บ
รักษาภายใต้อุณหภูมิต่า ทาการศึกษาคุณภาพทางด้านสี ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด การสูญเสียน้าหนัก ปริมาณ
วิตามินซี ปริมาณไลโคปีน ยีสต์และรา และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้โอโซนชะลอการเกิด
การพัฒนาสีแดง (a *) สีเหลือง (b *) การสูญเสียน้าหนัก ปริมาณยีสต์และรา และจุลินทรีย์ทั้งหมด (p <0.05) การใช้โอโซน
ช่วยชะลอกระบวนการการพัฒนาสีและปริมาณไลโคปีน ของมะเขือเทศสีดา ในขณะที่ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นใน
ตัวอย่างที่ผ่านโอโซน (100 ppm, 30 นาที) หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 6±2 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 วัน
ค่าส่าคัญ : อายุการเก็บรักษา การใช้โอโซน คุณภาพ การเก็บรักษา
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Abstract
Ozone could be seen as an alternative to refrigeration in order to enhance tomato shelf life in
areas where cold facilities are not available. However, the effect of ozone on tomato quality is still
unclear. Therefore, The aim of this study was to evaluate the effect of ozone dissolved in water (100 mg/l)
on the quality of sida tomatoes during storage under refrigeration. The selected quality parameters were
the color, total soluble solid, weight loss, ascorbic acid content, lycopene content, yeast and mould and
total plate count. Results showed that the application of ozone delayed both the development of red
color (a*), yellow color (b*), weight loss, yeast and mould and total plate count (p<0.05). The ozone
treatments slowed down the development of the coloring process and lycopene content, while increasing
of total plate count of treated sida tomatoes (100 ppm, 30 min) after storage at 6±2 oC for 20 days.
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บทน่า
มะเขือเทศจัดเป็นผลิตผลทางการเกษตรอีก ชนิด
หนึ่งที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งในแง่การบริโภคผลสด
และเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตอาหารชนิด
ต่างๆ ซึ่งเป็นพืชที่มีศัก ยภาพในการพัฒ นาเป็ นธุรกิ จครบ
วงจรและขยายการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อทดแทน
การนาเข้า ทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากมะเขือ
เทศเริ่มมีความสาคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปลา
กระป๋องและซอสมะเขือเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมี
ศักยภาพที่จะขยายการผลิตมะเขือเทศ ทั้งในรูปผลผลิตสด
และผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดใน
ปริมาณสูง (Ketsakul, 2015)
มะเขื อเทศมี หลากหลายสายพั นธุ์ ที่นิ ย มปลูก ใน
ประเทศไทย มะเขือเทศสีดา (Lycopersicon esculentum
Mill.) เป็ น มะเขื อ เทศอี ก สายพั น ธุ์ ห นึ่ ง ที่ มี ก ารปลู ก เพื่ อ
บริโภคผลสดและส่งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนิยมปลูกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะผลเล็กสีชมพู นิยมนาไปเป็น
ส่วนประกอบของส้มต า ซึ่งพื้นที่ปลู กเชิงธุ รกิจที่ ส าคัญใน
ภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา (Lapjit, 2014) มะเขือ
เทศสีดาอุ ดมด้วยวิ ตามินซี แ ละบีตา-แคโรทีน ซึ่ งเป็นต้า น
อนุมูลอิสระ ช่วยในการป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดจากอนุมูล
อิสระภายในร่างกาย ทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และ
บ ารุ งสายตา นอกจากนั้ น ยั งอุ ด มไปด้ ว ยธาตุ เ หล็ ก ที่ ช่ว ย
ป้องกันโรคโลหิตจาง จึงทาให้มะเขือเทศได้รับความนิยมจาก
ผู้บริโภคในการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่ง (Flores
et al., 2017)
จากคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของมะเขื อ เทศสี ด า
ดังกล่าวจึงทาให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ทาให้การ
ส่งออกไปยังพื้นที่ห่างไกลทาได้ยาก เนื่องจากมะเขือเทศมี
อายุการเก็บรักษาสั้น มีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวง่ายทั้ง
ด้านกายภาพและจากจุลิ นทรีย์ ซึ่ งมีส าเหตุ หลัก ๆ คือ 1)
ลั ก ษณะการยึ ด เกาะจุ ลิ น ทรี ย์ บ นผิ ว มะเขื อ เทศ 2)
ประสิ ท ธิ ภ าพในการล้ า งเพื่ อ ลดปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เ กาะ
บริเวณผิว 3) บริเวณพื้นผิวที่ยึดเกาะทาให้ทาความสะอาด
และลดปริมาณจุลินทรีย์ได้ยาก จึงทาให้ผู้ผลิตและจาหน่าย
มัก นิ ย มใช้ สารเคมี ห ลายชนิ ด ในการลดการปนเปื้ อ นของ
เชื้อจุลินทรีย์ เช่น สารประกอบคลอรีน ซึ่งอาจตกค้างไปถึง
ผู้ บ ริ โ ภคได้ ซึ่ งมี ง านวิ จั ย หลายงานในการที่ จ ะพยายาม
แก้ปัญหาดังกล่าว เช่น การฉายรังสี (Guerreiro et al.,
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2016) การใช้ไคโตซาน (Robledo et al., 2018) การใช้
นาโนซิลิกา (Derbalah et al., 2018) การใช้เซเรเนียม
(Zhu et al., 2018) เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการรายงานถึง
การใช้ ก๊ า ซโอโซนในการฆ่ า เชื้ อ บนผิ ว ผลไม้ ช นิ ด ต่ า งๆ
(Zambre et al., 2010) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนา
ก๊าซโอโซนมาทดแทนการใช้สารเคมีในการลดการปนเปื้อน
เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์
โอโซน (Ozone) คือ อะตอมของออกซิเจน 3
อะตอม รวมกันเป็น 1 โมเลกุลของโอโซน (O3) ตามปกติ
ออกซิ เ จนจะประกอบกั น ในลั ก ษณะ 2 อะตอมเป็ น 1
โมเลกุล (O2) ซึ่งมีคุณสมบัติต่างกันมากคือ O2 จะสามารถคง
สภาพอยู่ ไ ด้ ห ลายสภาวะ หรื อ กล่ า วได้ ว่ า มี ค วามเสถี ย ร
(Stable) แต่การใช้ ก๊าซโอโซนจะไม่คงตัวหรือไม่เสถีย ร
(Unstable) เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน
ความดั น และการสั ม ผั ส กั บ สารที่ มี พ ลั ง งานต่ า งกั น จะ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) อย่างรวดเร็ว การ
ทาลายจุลินทรีย์นั้นเริ่มจากโมเลกุลของโอโซนเข้าไปสัมผัสที่
ผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ แล้วเข้าไปทาปฏิกิริยากับ function
group ของโปรตีนที่ผิวเซลล์ ได้แก่ sulfhydryl group ซึ่ง
โอโซนจะเข้าไปออกซิไดซ์บริเวณนี้ทาให้โมเลกุลของโปรตีน
ไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ ถ้า sulfhydryl group ทาหน้าที่เป็น
binding side ของเอนไซม์ก็จะทาให้เอนไซม์นั้นถูกยับยั้ง
ต่อมาโอโซนจะเข้า ไปออกซิไ ดซ์บ ริเวณพั นธะคู่ (Double
bond) ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated
fatty acid) ทาให้เกิดการแตกออกของเยื่อหุ้มเซลล์ และ
สารประกอบภายในเซลล์รั่วออกมานอกเซลล์ นาไปสู่การ
แตกสลายของเซลล์ ซึ่งช่วยควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคบน
ผั ก และผลไม้ ไ ด้ โอโซนช่ ว ยในการท าลายและยั บ ยั้ งการ
เจริญเติบโตของเชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรั ส และเชื้อรา
นอกจากนั้นโอโซนยังช่วยในการขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึง
ประสงค์ต่างๆ โดยส่วนประกอบไอระเหยของสารอินทรีย์จะ
ถูกโอโซนขจัด ส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นอับชื้น
ต่างๆ ถูกขจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ช่วยในการ
สลายก๊าซพิษ โดยจะเข้าไปทาลายโครงสร้างของก๊าซพิ ษ
ต่างๆ เกิดการสลายตัว (Fundo et al., 2018) การใช้
โอโซนยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาสารเคมีตกค้างและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากโอโซนสามารถสลายตัวเป็นออกซิเจน
ได้ อ ย่ า งอั ต โนมั ติ อี ก ทั้ ง ในปี ค.ศ.1997 ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้
ประกาศให้โอโซนเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่าง
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ปลอดภัย (GRAS; Generally Recognized As Safe)
(Graham, 1997)
ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษา
ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและปริมาณของ
จุลินทรีย์ของมะเขือเทศสีดาในด้านต่างๆ ระหว่างการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่า
วิธีด่าเนินการวิจัย
1. วัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้มะเขือเทศพันธุ์สีดา
ที่มีอายุเก็บเกี่ยวทางการค้า มีขนาดน้าหนักลูกละ 30-50
กรั ม ได้ จ ากเกษตรกรในท้ อ งถิ่ น อ. โกสุ ม พิ สั ย จ.
มหาสารคาม
2. การใช้ก๊าซโอโซนต่อต่อคุณภาพของมะเขือเทศสีดา
นามะเขือเทศพันธุ์สีดามาทาการคัดเลือกผลิตผลที่
ไม่ถูกทาลายจากแมลง คัดเลือกสี และขนาดที่ใกล้เคียงกัน
จากนั้นนามาล้างให้สะอาดด้วยน้ากลั่นแล้วนาไปผ่านก๊าซ
โอโซน (O3) ที่มีความเข้มข้น 100 ppm เป็นระยะเวลา 10
และ 30 นาที ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส (Figure 1)
หลังจากนั้นนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 6±2 องศาเซลเซียส
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพต่อไป
3. การวิเคราะห์คุณภาพของมะเขือเทศสีดา
3.1 ค่าสี
โดยใช้เครื่อง Miniscan EZ (Hunter Associates
Laboratory Inc., USA) ตามระบบสีแบบ CIE system
แสดงค่าเป็น L* a* และ b* โดยค่า L* แสดงค่าความสว่าง
มีค่าตั้งแต่ 0 (ดา) จนถึง 100 (ขาว) ค่า a* แสดงค่าความ
เป็นสีเขียวและสีแดงและค่า b* แสดงค่าความเป็นสีน้าเงิน
และสีเหลือง
3.2 การสูญเสียน้าหนัก
การประเมิ นการสู ญ เสี ย น้าหนัก ของมะเขื อเทศ
พั น ธุ์ สี ด าระหว่ า งการเก็ บ รั ก ษา ด าเนิ น การโดยการชั่ ง
น้าหนักที่ระยะการเก็บรักษาใดๆ เปรียบเทียบกับเริ่มต้น ดัง
สมการ
การสูญเสียน้าหนัก (%) =
เมื่อ A = น้าหนักตัวอย่างสดวันแรกที่ทาการ
ทดสอบ (กรัม)
B = น้าหนักตัวอย่างสดวันที่เก็บรักษา (กรัม)
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3.3 ปริมาณ Total soluble solids
โดยการน าเอาน้าจากเนื้ อมะเขือ เทศสี ด ามาวั ด
ปริมาณ Soluble solid concentration โดยใช้เครื่อง
Hand refractometer ค่าที่อ่านได้เป็นองศาบริกซ์ (oBrix)
3.4 ปริมาณวิตามินซี โดยใช้วิธี วิเคราะห์ปริมาณ
วิ ต า มิ น ซี โ ด ย วิ ธี 2 ,6 dichlorophenol indophenol
titration method คานวณปริมาณ ascorbic acid เทียบ
กับสารละลายมาตรฐาน L-ascorbic acid แสดงผลใน
หน่ ว ยมิ ล ลิก รั ม ต่ อ 100 กรัม ของน้ าหนั ก สด [mg/100 g
fresh weight] (AOAC., 2002)
3.5 ปริมาณไลโคปีน
ปริม าณไลโคปี น โดยวิ ธีส เปคโตรโฟรโตรมิเ ตอร์
(Davis et al., 2003) โดยการสกัดไลโคปีนด้วยสารละลายที่
มีส่วนผสมของสารละลายอะชีโตนที่มี BHT 0.05% (w/v) :
เอทานอล : เฮกเซน (5 : 5 : 10) ทาการแยกส่วนด้านบนที่
เป็ น สารสี แ ดงไปวั ด ค่ า ดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 503
นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟรโตรมิเตอร์โดยใช้เฮกเซน
เป็นแบลงค์ (blank) คานวณปริมาณไลโคปี น (มิลลิกรัม/
100 กรัม) = A503x31.2/น้าหนักตัวอย่าง (กรัม)
3.5 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา
การวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา
โดยเจือ จางตั วอย่า งเปลื อกมะเขื อเทศ 25 กรั มใน 0.1%
peptone 225 มิ ล ลิ ลิ ต ร ท าให้ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น น า 1
มิลลิลิตร ของตัวอย่างที่เจือจางแล้วไปเจือจางต่อด้วย 0.1%
peptone หลอดละ 9 มิลลิลิตร ทาการเจือจางต่อจนได้
ความเจือจาง (dilution) ที่ 10-5 ดูดอาหารแต่ละค่าความ
เจือจางมา 1 มิลลิลิตร ใส่ในจานเพาะเชื้อ เติมกรดทาร์ทาริก
1.1 มิลลิลิตร ในขวด Potato dextrose agar (PDA)
ปริ ม าตร 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร ส าหรั บ ตรวจสอบยี ส ต์ แ ละรา
(Plate count agar, PCA) ไม่ต้องเติมกรดสาหรับตรวจสอบ
แบคทีเรียที่หลอมเหลวและปล่อยให้มีอุณหภูมิลดลงจนถึง
42-45 องศาเซลเซี ย สแล้ ว เพื่ อ ป้ อ งกั น การเจริ ญ ของ
แบคทีเรีย เทอาหาร PDA และ PCA ใส่ในจานเพาะเชื้อทุก
จานทั น ที หมุ น จานไปมา ให้อ าหารเลี้ย งเชื้ อ เข้ า กั น ดี กั บ
ตัวอย่างปล่อยทิ้งให้อาหารเลี้ยงเชื้อแข็ ง บ่มที่อุณหภูมิห้อง
นาน 2-5 วันสาหรับ PDA ส่วน PCA นาน 24 ชั่วโมง นับ
จานวนโคโลนีของยีสต์และราบนจานอาหาร PDA และ
แบคทีเรียบนจานอาหาร PCA ที่เกิดขึ้นในแต่ละค่าความเจือ
จาง บันทึกผล และคานวณปริมาณราและยีสต์ต่อกรัมของ
อาหารและแบคทีเรียต่อกรัมอาหาร
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD นา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดทดลอง
ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple’s Range Test (DMRT)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติสาเร็จรูป SPSS
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. ค่าสี
การเปลี่ยนแปลงค่าสีในระบบ L a* b* ของมะเขือ
เทศสีดาที่ผ่านและไม่ผ่านโอโซนในระหว่างการเก็บรักษา
แสดงดัง Table 1 ผลการศึกษาพบว่าในระหว่างการเก็บ
รักษาเป็นระยะเวลา 20 วัน ค่าความสว่าง (L) ของมะเขือ
เทศที่ผ่านและไม่ผ่านโอโซนจะมี ค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดย
ตัวอย่างที่ไม่ผ่านโอโซน (Control) และตัวอย่างที่ผ่านโอโซน
เป็น ระยะเวลา 30 นาที จะมีค่า ความสว่ างลดลงมากกว่ า
ตัวอย่างที่ผ่านโอโซนเป็นระยะเวลา 10 นาที ส่วนค่าสีน้า
เงิน-เหลือง (a*) จะมีค่าลดลงอย่ างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา แสดงให้เห็นว่าในระหว่าง
กระบวนการเก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ 6±2 องศาเซลเซี ย ส
มะเขือเทศสีดาจะมี ค่าสีเหลืองลดลง โดยตัวอย่างที่ไม่ผ่าน
โอโซนจะมีค่าสีเหลืองลดลงมากกว่าตัวอย่างที่ผ่านโอโซน
เมื่อทาการเก็บรักษาไว้นานกว่า 15 วั น สอดคล้องกับการ
เพิ่มขึ้นของค่าสีแดง (a*) ซึ่งจะมีค่าสีแดงเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดย
ตัวอย่างที่ไม่ผ่านโอโซนจะมีค่าสีแดงเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวอย่าง
ที่ผ่านโอโซน แสดงให้เห็นว่ามะเขือเทศที่ผ่านโอโซนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าสีในระหว่างกระบวนการเก็บรักษาช้ากว่า
การไม่ผ่านโอโซน สอดคล้องกับการศึกษาของ Ong et al.
(2014) ที่พ บว่ าการใช้โ อโซนกั บผลไม้จ ะท าให้ เกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงค่ า สี ที่ ผิ ว เปลื อ กน้ อ ยกว่ า การไม่ ผ่ า นโอโซน
เนื่ อ งจากการใช้ โ อโซนจะส่ ง ผลในการท าลายเอทิ ลี น ที่
กระตุ้นการสุกของผลไม้
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2. การสูญเสียน้่าหนัก
การสู ญ เสี ย น้ าหนั ก มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
เศรษฐกิ จ และคุ ณ ภาพของมะเขื อ เทศ ซึ่ ง เป็ น ผลจาก
กระบวนการหายใจของผักและผลไม้เอง การสูญเสียน้าหนัก
และผิวที่นิ่มลงส่งผลต่อการเลือกซื้อมะเขือเทศของผู้บริโภค
จากผลการทดลอง (Figure 2) พบว่ามะเขือเทศสีดาที่ผ่าน
โอโซนและไม่ผ่านโอโซนมีการสูญเสียน้าหนักเพิ่มขึ้นตลอด
ระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษา โดยเมื่ อ ผ่ า นการเก็ บ รั ก ษาที่
อุณหภูมิ 6±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 วัน มีการสูญเสีย
น้าหนักร้อยละ 5.32-5.63 แสดงให้เห็นว่ามะเขือเทศมีการ
สูญเสียน้าหนักจากกระบวนการหายใจของมะเขือเทศเอง
โดยตัวอย่างที่ผ่านและไม่ผ่านโอโซนมีการสูญเสียน้าหนักไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาในผักและผลไม้ชนิดอื่น
เช่น ผลไม้ตระกูลส้ม (García-Martín et al., 2018) มะเขือ
เทศเชอรี่ (Fagundes et al., 2015) แครอท (Souza et
al., 2018) หม่อนดา (Tabakoglu and Karaca, 2018)
เป็นต้น
3. ปริมาณ Total soluble solids
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้ งหมดของมะเขื อ
เทศสีดา แสดงดัง Table 2 ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างที่
ผ่านและไม่ผ่านโอโซนมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
ในระหว่างเก็บรักษาอุณหภูมิ 6±2 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วง
4.73-5.67 oBrix และมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
เพิ่มขึ้นในระหว่างการเก็บรักษา แต่ตัวอย่างที่ไม่ผ่านโอโซน
จะมี ป ริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายได้ ทั้ ง หมดเพิ่ ม ขึ้ น สู ง กว่ า
ตัวอย่างที่ผ่านโอโซนในวันที่ 15 และ 20 ของการเก็บรักษา
(p<0.05) เนื่องจากตัวอย่างที่ผ่านโอโซนจะทาให้จุลินทรี ย์ที่
บริเ วณผิว เปลือ กมะเขือ เทศสี ดาถูก ทาลาย ส่งผลต่อ การ
ยับยั้งการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์และชะลอปฏิกิริยาที่เกิด
ภายในมะเขือเทศสีดาได้อีกด้วย (Souza et al., 2018) ซึ่ง
การใช้ โ อโซนจะช่ ว ยในการยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาผั ก และ
ผลไม้ได้ (Heleno et al., 2014)

Figure 1 The Schematics of the experimental
setup used for ozone treatment.
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Table 1 Color values of differently treated sida tomatoes during storage time at 6 °C.
Treatment
Storage (d)
0
5
10
15
20
L
T1 (Control)
39.17±0.36A 37.22±0.30Bb 35.27±0.22Cb 31.57±0.47Db 29.75±0.24Eb
T2 (Ozone, 10 min)
39.53±0.32A 38.21±0.23Ba 36.59±0.41Ca 32.99±0.26Da 31.35±0.46Ea
T3 (Ozone, 30 min)
39.22±0.47A 37.96±0.22Bb 34.40±0.43Cc 31.01±0.27Db 28.78±0.28Eb
a*
T1 (Control)
19.68±0.35E 21.25±0.31Db 24.42±0.33Ca 26.50±0.42Ba 28.11±0.84Aa
T2 (Ozone, 10 min)
20.26±0.34D 22.39±0.37Ca 22.93±0.24Cc 24.06±0.32Bb 25.27±0.84Ac
T3 (Ozone, 30 min)
19.94±0.32E 22.56±0.41Da 23.76±0.29Cb 26.01±0.23Ba 26.01±0.23Ab
b*
T1 (Control)
20.15±0.51A 18.67±0.40B
18.70±0.95B
17.39±0.43Cb 16.41±0.41Cb
T2 (Ozone, 10 min)
20.60±0.37A 19.15±0.22B
18.75±0.67B
18.10±0.26Ca 17.67±0.32Ca
T3 (Ozone, 30 min)
20.49±0.36A 19.30±0.35B
18.67±0.38C
18.04±0.23Da 17.49±0.25Da
Different lowercase in the same day indicate significant differences according to ANOVA (p≤ 0.05) and the
absence of letter means no significant effect due to the treatment.
Different capital letters in the same treatment indicate significant differences according to ANOVA (p≤ 0.05).
Results are the mean values±SD of 20 replicates.

Figure 2 Changes of weight losses of differently treated sida tomatoes during storage time at 6 °C.
Results are the mean values±SD of 20 replicates.
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Table 2 Changes of quality parameters of differently treated sida tomatoes during storage time at 6 °C.
Treatment
Storage (d)
0
5
10
15
20
o
Total soluble solid ( Brix)
T1 (Control)
4.87±0.15B 5.07±0.15B
5.20±0.26AB
5.63±0.38A
5.67±0.21A
T2 (Ozone, 10 min)
4.73±0.39B 4.87±0.25AB
5.07±0.40AB
5.43±0.15A
5.47±0.47A
T3 (Ozone, 30 min)
4.90±0.20B 5.03±0.21B
5.07±0.15B
5.50±0.10A
5.53±0.15A
Ascorbic acid (mg/100g FW)
T1 (Control)
15.85±0.38A 15.03±0.14B
14.83±0.16BCab 14.29±0.28Cab 13.15±0.63D
T2 (Ozone, 10 min)
15.81±0.30A 15.10±0.13A
14.96±0.07BCa
14.61±0.31Ca 13.78±0.24D
T3 (Ozone, 30 min)
15.96±0.26A 15.09±0.16B
14.54±0.28Cb
13.94±0.08Db 12.93±0.34E
Lycopene (mg/100g FW)
T1 (Control)
23.39±0.95E 28.12±0.32Db 30.96±0.20C
39.27±0.61Ba 45.14±0.55Aa
T2 (Ozone, 10 min)
23.46±0.69E 27.77±0.29Db 30.12±0.46C
34.85±0.56Bb 41.87±0.67Ab
T3 (Ozone, 30 min)
23.78±0.33E 28.89±0.43Da 30.77±0.58C
39.16±0.45Ba 45.86±0.44Aa
Different lowercase in the same day indicate significant differences according to ANOVA (p≤ 0.05) and the
absence of letter means no significant effect due to the treatment.
Different capital letters in the same treatment indicate significant differences according to ANOVA (p≤ 0.05).
Results are the mean values±SD of 3 replicates.
Table 3 Changes of microbial parameters of differently treated sida tomatoes during storage time at 6 °C.
Treatment
Storage (d)
0
5
10
15
20
Total plate count (CFU/g)
T1 (Control)
2.12x103
5.24x104
1.18x105
3.46x107
1.75x108
T2 (Ozone, 10 min)
ND
<30
4.25x103
1.54x104
4.82x105
T3 (Ozone, 30 min)
ND
<30
5.21x104
5.93x107
4.25x108

Yeast and mould
T1 (Control)
T2 (Ozone, 10 min)
T3 (Ozone, 30 min)

1.14x104
ND
ND

4.87x105
<30
<30

4. ปริมาณวิตามินซีและไลโคปีน
ปริมาณวิตามินซีและไลโคปีนของมะเขือเทศสีดาที่
ผ่านและไม่ผ่านโอโซนในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
6±2 องศาเซลเซียส แสดงดัง Table 2 ปริมาณวิตามินซีพบ
ในปริมาณสูงในมะเขือเทศและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงใน
การป้ อ งกั น ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ในร่ า งกายมนุ ษ ย์ แต่
เนื่ อ งจากโครงสร้ างของวิ ตามิ นซี มี แ นวโน้ม ที่ จะสลายตั ว
ในช่วงกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาได้ง่าย ด้วยเหตุ
นี้จึงเป็นใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการพิจารณาความเหมาะสมหรือ
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2.08x106
<30
<30

7.35x106
2.63x102
4.75x103

3.72x108
1.87x104
2.38x105

การยอมรับในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
(Tabakoglu and Karaca, 2018) ผลการศึกษาพบว่า
ตัวอย่างที่ผ่านและไม่ผ่านโอโซนมีปริมาณวิตามินซีลดลงใน
ระหว่างการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 20 วัน (p<0.05) การ
ที่ปริมาณวิตามินซีลดลงในระหว่างกระบวนการเก็บรักษา
เนื่องมาจากมะเขือเทศจะใช้วิตามินซีในการเป็นสารตั้งต้นใน
กระบวนการหายใจเพื่อเปลี่ยนไปเป็นน้าตาล (Sadler and
Murphy, 1998) แต่ตัวอย่างที่ผ่านโอโซนเป็นระยะเวลา 30
นาที มีแนวโน้มในการลดลงของวิตามินซีสูงกว่าตัวอย่างอืน่ ๆ
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสัมผัสกับโอโซนเป็นระยะเวลานาน
อาจส่ ง ผลต่ อ การท าลายวิ ต ามิ น ซี ใ นมะเขื อ เทศได้
(Tabakoglu and Karaca, 2018)
สารสี ใ นมะเขื อ เทศนั้ น ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ ว ยสี
เขียวของคลอโรฟิ ลล์เอและบี สี เหลื องของบีต า-แคโรที น
และสีแดงของไลโคปีน (Friedman and Levin, 1998)
ซึ่งไลโคปีนเป็นสารสีที่ถูกสร้างขึ้นในกระบวนการสุกของผัก
และผลไม้ (Fagundes et al., 2015) จากผลการทดลอง
(Table 2) พบว่าปริมาณไลโคปีนในมะเขือเทศสีดาจะ
เพิ่ ม ขึ้ น ตามระยะเวลาในการเก็ บ รั ก ษาอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
(p<0.05) เนื่องจากในระหว่างกระบวนการเก็บรักษามะเขือ
เทศจะมีการสุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีการสังเคราะห์สารสีแดง
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการสุก (Fagundes et al., 2015)
แต่การเพิ่มขึ้นของปริมาณไลโคปีนในตัวอย่างที่ผ่านโอโซน
เป็นระยะเวลา 30 นาทีและไม่ผ่านโอโซนจะมีการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณไลโคปีนสูงกว่าตัวอย่างที่ผ่านโอโซนเพียงแค่ 10
นาที โดยตัวอย่างที่ผ่านโอโซนเป็นระยะเวลา 30 นาที และ
ตัวอย่างที่ไม่ผ่านโอโซนมีปริมาณไลโคปีนสูงสุดเมื่อทาการ
เก็บรักษาเป็นระยะเวลา 20 วัน เท่ากับ 45.86 และ 45.14
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามลาดับ
5. ปริมาณจุลินทรีย์
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา ของมะเขือ
เทศสี ด าระหว่ า งเก็ บ รัก ษาอุ ณ หภู มิ 6±2 องศาเซลเซี ย ส
แสดงดัง Table 3 ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างมะเขือเทศสี
ดาที่ผ่านโอโซนเป็นระยะเวลา 10 และ 30 นาที และทาการ
เก็ บ รั ก ษาเป็ น ระยะเวลาไม่ เ กิ น 5 วั น ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์
ทั้งหมด (Total plate count) มีปริมาณไม่เกิน 30 CFU/g
ส่ว นในมะเขื อ เทศสี ด าที่ ไม่ ผ่ านโอโซนมีป ริ มาณจุ ลิ นทรี ย์
เริ่ ม ต้ น ค่ อ นข้ า งสู ง (2.12x103 CFU/g) และจะมี ป ริ ม าณ
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา โดยตัวอย่างที่ไม่ผ่าน
โอโซนและผ่านโอโซนเป็นระยะเวลา 30 นาที จะเริ่มเน่าเมื่อ
ทาการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 20 วัน เนื่องจากมีปริมาณ
จุ ลิ น ทรี ย์ ทั้ ง หมดสู ง ถึ ง 1.75-4.25x108 CFU/g การที่
ตั ว อย่ า งที่ ผ่ า นโอโซนเป็ น ระยะเวลา 30 นาที มี ป ริ ม าณ
จุ ลิ น ทรี ย์ ทั้ ง หมดสู ง เนื่ อ งจากการแช่ โ อโซนที่ เ ป็ น สาร
ออกซิไดซ์อย่างแรงทาให้ผิวของมะเขือเทศสีดาถูกทาลายจึง
ทาให้ปริมาณจุลินทรีย์สามารถทาลายได้ง่าย
ส่วนปริมาณยีสต์และราในตัวอย่างที่ผ่านโอโซน
เป็นระยะเวลา 10 และ 30 นาที พบว่าเมื่อทาการเก็บรักษา
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เป็ น ระยะเวลา 20 วั น จะมี ป ริ ม าณยี ส ต์ แ ละราต่ ากว่ า
ตัวอย่างที่ไม่ผ่านโอโซน เนื่องจากโอโซนทาหน้าที่เป็นสาร
ออกซิไดซ์อย่างแรงจึงสามารถทาลายยีสต์และราบริเวณผิว
มะเขือเทศสีดาได้
สรุปผลการวิจัย
การใช้ โ อโซนต่ อ การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพของ
มะเขือ เทศสี ดา (Lycopersicon esculentum Mill.)
ระหว่ า งการเก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ ต่ า ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพและเคมี ซึ่งการใช้โอโซน
กับมะเขือเทศสีดาที่ระดับความเข้ม ข้น 100 ppm เป็น
ระยะเวลา 10 และ 30 นาที มี ผลต่อลั กษณะด้ านสี
ปริมาณไลโคปีน แต่ไม่มีผลต่อ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมด และการลดลงของวิตามินไม่แตกต่างจากชุดควบคุม
ที่ ไ ม่ มี ก ารใช้ โ อโซน ส่ ว นการใช้ โ อโซนต่ อ คุ ณ ภาพด้ า น
จุลินทรีย์ส่งผลต่อการยับยั้งปริมาณจุลินทรีย์ทั้ งหมด ยีสต์
และรา ได้ดีกว่าการไม่ใช้โอโซน แต่การใช้ โอโซนเป็นระยะ
เวลานาน (30 นาที) ส่งผลต่อผิวมะเขือเทศสีดา ทาให้ผิว
มะเขือเทศถูกทาลายได้ง่ายจากการถูกออกซิไดซ์จากโอโซน
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า การใช้ โ อโซนที่ ร ะดั บ 100
ppm เป็นระยะเวลา 10 นาที ส่งผลต่อการยั บยั้งจุลินทรีย์
และลักษณะทางกายภาพและเคมีได้ดีกว่าการใช้ระยะเวลา
30 นาที และสามารถยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศสีดาได้
ถึง 20 วัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโอโซนสามารถเพิ่ม
กลไกการป้องกันจุลินทรีย์บริเวณผิวผักและผลไม้และช่วยใน
การควบคุ ม การสลายตั ว ของผลไม้ ไ ด้ ดีขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม
การศึกษาเกี่ยวกับกลไกการทางานของโอโซนกับเชื้อราหรือ
การเปลี่ยนแปลงกลไกภายในระดับโมเลกุลจึงมีความจาเป็น
ในการศึกษาเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร วิ จั ย จ า ก
สถาบั น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนทุนของงานวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า นที่ ท าให้ งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้
ด้วยดี
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