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บทคัดย่อ 
 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและศึกษาผลของการพาสเจอร์ไรส์
และระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อปริมาณไลโคปีนและวิตามินซี     โดยใช้อัตราส่วนน้้ามะเขือเทศผสม
น้้าส้มเขียวหวานในอัตราส่วน 60:40 โดยน้้าหนักของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ทั้ง 4 สิ่งทดลอง โดยมีน้้ามะเขือเทศ
ผสมน้้าส้มเขียวหวานที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์เป็นสูตรควบคุมและน้าน้้ามะเขือเทศผสมน้้าส้มเขียวหวาน
มาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี คือการวิเคราะห์ค่า  L* a* b* ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ทั้งหมด 
ปริมาณตะกอน ค่าความเป็นกรด -ด่าง ปริมาณกรดทั้งหมด การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีทั้งหมด      และ
การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนทั้งหมด โดยวางแผนการ ทดลองแบบ  Factorial Completely Randomize d 
Design  ท้าการพาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ 65, 70 และ 75 องศาเซลเซียส  ระยะเวลาที่ใช้ในการพาสเจอร์ไรส์  
30, 15 และ 1 นาที ตามล้าดับ โดยมีน้้ามะเขือเทศผสมน้้าส้มเขียวหวานที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์เป็น  สูตร
ควบคุม พบว่าน้้ามะเขือเทศผสมน้้าส้มเขียวหวานพร้อมดื่มมีค่าความสว่างลดลง ( L*) แสดงว่า น้้ามะเขือเทศ
ผสมน้้าส้มเขียวหวานพร้อมดื่มมีสีคล้้ามากขึ้นเมื่อใช้อุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณของแข็ง ที่ละลายน้้าได้ทั้งหมด
อยู่ในช่วง  6.40 – 8.70 °Brix ปริมาณตะกอนและความเป็นกรด -ด่างไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p > 
0.05) ปริมาณกรดทั้งหมดมีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p ≤ 0.05) โดยปริมาณกรดทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง
เมื่อใช้อุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณวิตามินซีทั้งหมดอยู่ในช่วง 4.69 – 7.11 มก./100 มล. และปริมาณไลโคปีน
ทั้งหมดอยู่ในช่วง 42.7 – 52.6 มก./100 มล. เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและระยะเวลาการพาสเจอร์ไรส์สั้นลงมีผลท้า
ให้ปริมาณวิตามินซีทั้งหมดสูญเสียไม่แตกต่างกันแต่มีผลท้าให้ปริมาณไลโคปีนทั้งหมดมีแนวโน้มในการ
สูญเสียสูงขึ้น 
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บทนํา 

 

เคร่ืองด่ืม (Beverages) เปนผลิตภัณฑอาหารที่ไดรับความนิยม เพราะชวยแกความกระหาย

หรือใหความสดชื่น ด่ืมไดสะดวกรวดเร็ว สามารถบริโภคไดทุกเวลาและโอกาส มีรสชาติสีสัน   

ชวนด่ืม ชนิดของเคร่ืองด่ืมที่มีจําหนายในทองตลาดในปจจุบันมีหลายชนิด บางชนิดมีคุณคา       

ทางโภชนาการนอย เชน นํ้าอัดลม ซึ่งมีนํ้าเปนสวนประกอบหลักและนํ้าตาลทราย รวมกับสาร -   

แตงสีกลิ่น รสชาติ เปนเคร่ืองด่ืมที่ใหความสดชื่นหรือชวยดับความกระหาย ไมไดมุงเพื่อประโยชน

ตอสุขภาพ บางชนิดมีสารอาหารและสารที่ไมใชสารอาหารที่มีประโยชน หรือบางชนิด                  

มีสารอาหารครบถวน (มลศิริ, 2545) 

มะเขือเทศ ( Tomato) มะเขือเทศเปนพืชผลทางการเกษตรที่มีความสําคัญมาก เปนพืช        

ที่นิยมบริโภคกันทั่วโลกทั้งบริโภคในรูปผลสดและแปรรูป มะเขือเทศเปนอาหารเพื่อสุขภาพ 

เน่ืองจากมีประโยชนตอรางกายหลายอยาง คือ มีไขมันและแคลอร่ีตํ่า ไมมีคอเลสเตอรอล 

นอกจากน้ียังประกอบไปดวยโปรตีน ใยอาหาร วิตามินซี วิตามินเอ โฟเลท โพแทสเซียม แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส และไลโคปน (สุชน และคณะ, 2543) 

สมเขียวหวาน (Mandarine Orange) เปนผลไมที่นิยมบริโภคกันทั่วไปทั้งในรูปผลสดและ

นํ้าสมคั้น สมเขียวหวานเปนผลไมที่ใหคุณคาทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งแรธาตุและ

วิตามิน นอกจากน้ียังเปนแหลงของเสนใยอาหารที่ดีอีกดวย (ธนิกานต, 2549) 

 ดวยการเล็งเห็นถึงความสําคัญและคุณประโยชนของผลไมไทยทั้ง 2 ชนิดที่มีอยู ทางผูวิจัย

จึงไดมีความสนใจคิดที่จะแปรรูปนํ้าผลไมจากมะเขือเทศและสมเขียวหวานในรูปของนํ้าผลไมผสม 

เพื่อศึกษาอัตราสวนของนํ้ามะเขือเทศและนํ้าสมเขียวหวานที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห          

หาปริมาณไลโคปนและวิตามินซีที่มีในผลิตภัณฑโดยผลของอุณหภูมิและเวลาที่ตองใช เพื่อที่จะได

เปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพอีกทางเลือกหน่ึงของคนที่รักสุขภาพ  และเปนแนวทางในการผลิต         

ในระดับอุตสาหกรรมตอไป 
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วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการพาสเจอรไรสที่มีตอปริมาณวิตามินซีและ     

ไลโคปนในผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม  

2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสม                          

นํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่ผานการพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิและเวลาแตกตางกัน 

3. เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีตอปริมาณวิตามินซีและไลโคปน         

ในผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 
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การตรวจเอกสาร 

 

นํ้าผลไม (Fruit Juice) 

 

ไพโรจน  (2535) กลาววา เคร่ืองด่ืมจากนํ้าผลไมน้ีเปนที่นิยมมาก เพราะมีคุณคา                  

ทางโภชนาการ และมีคุณประโยชนตอรางกายสูง เคร่ืองด่ืมประเภทน้ีมีมากมาย สามารถจําแนกได

ดังตอไปน้ี 

1. เคร่ืองดื่มนํ้าผลไมแทชนิดพรอมดื่ม 

เคร่ืองด่ืมนํ้าผลไมชนิดแทพรอมด่ืม เปนเคร่ืองด่ืมผลไมที่ไมมีการเจือนํ้า คือ ไดจาการคั้น

ผลไมโดยตรง ของเหลวทั้งหมดที่เปนองคประกอบไดมาจากผลไมจริง ๆ นอกจากน้ียังไมมีการปรุง

รสชาติ กลิ่น  หรือสี  ลงในผลิตภัณฑ  ซึ่งที่มีการผลิตก็จะมีทั้งแบบใสและขุน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ธรรมชาติของวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต เชน นํ้าสม นํ้าสับปะรด นํ้ามะเขือเทศ เปนตน เคร่ืองด่ืม

ชนิดน้ีเปนเคร่ืองด่ืมที่ไมสามารถเก็บไวไดนานแมวาจะเก็บไวในอุณหภูมิที่ตํ่า 

2. เคร่ืองดื่มนํ้าผลไมแทชนิดเขมขน 

เคร่ืองด่ืมชนิดเขมขน เปนเคร่ืองด่ืมที่มีความเขมขนสูงตองปนผสมกอนการบริโภค โดย

หลักการที่เคร่ืองด่ืมนํ้าผลไมชนิดพรอมด่ืมเปนผลิตภัณฑที่มีนํ้าเปนองคประกอบคอนขางสูง ทําให

มีคานํ้าที่เปนประโยชนตอจุลินทรียสูง (aw) มีคามาก การเสื่อมเสียเน่ืองจากแบคทีเรีย ยีสตมีมาก 

ดังน้ัน การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหมีการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น โดยการใชการลดปริมาณ             

นํ้าดังกลาว เพื่อการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อตองการด่ืมนํ้าก็นํามาเติมนํ้าในปริมาณ               

ที่เหมาะสมเพื่อใชด่ืมตอไป ผลิตภัณฑดังกลาว เชน นํ้าสมเขมขน นํ้าสับปะรดเขมขน เปนตน 

3. นํ้าผลไมเทียมชนิดพรอมดื่มและชนิดเขมขน 

เปนเคร่ืองด่ืมที่พยายามทําการเลียนแบบนํ้าผลไมแท โดยการนํามาทําการผสมกับนํ้าตาล 

กรดอินทรีย และสีที่บริโภคไดในสัดสวนที่ตองการและทําการเติมสารใหกลิ่นของผลไม            

แลวแตชนิดของผลิตภัณฑที่ตองการ  กลิ่นดังกลาวอาจเปนกลิ่นสังเคราะหหรือเปนกลิ่นที่สกัด      

มาจากผลไมโดยตรงก็ได ผลิตภัณฑนํ้าผลไมเทียมพรอมด่ืมไดแก นํ้าสม นํ้าเขียว นํ้าแดง เปนตน             

ซึ่งอาจมีการอัดกาซคารบอนไดออกไซดก็ได สว นผลิตภัณฑนํ้าผลไมเทียมเขมขน ไดแก              
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นํ้าหวานเขมขนตาง ๆ ซึ่งในผลิตภัณฑประเภทน้ีอาจไมตองเติมกรดอินทรียหรือสารกันเสีย เพราะ

ความหวานที่เขมขนก็เปนการรักษาเคร่ืองด่ืมประเภทน้ีมิใหเสียเร็วได 

4. เคร่ืองดื่มนํ้าผลไมดัดแปลง 

เปนเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไมปรุงรส ไดมาจากหลักการที่วา ตองการกลิ่นและรสชาติของผลไม    

ที่มีปริมาณนํ้านอยในธรรมชาติ การนํามาผลิตเปนนํ้าผลไมแทยอมกระทําไดยาก เพราะมีปริมาณนํ้า

ที่ตองการนอยมากและถาตองการทําก็สิ้นเปลืองวัตถุดิบดังน้ันจึงตองมีการเติมนํ้าสูงไปในปริมาณ

ที่เหมาะสม และทําการผสมใหเขากันดี อาจจะมีการใหความรอน เพื่อเปนการสกัดกลิ่นจากวัตถุดิบ 

บางกรณีอาจมีการเติมเอนไซมดวย แลวผานการบีบคั้นใหนํ้าผลไมออกมาแลวทําการปรุงรส       

โดยการเติมนํ้าตาลและกรดอินทรียที่บริโภคได เพื่อเพิ่มรสชาติของความหวานและความเปร้ียว        

ของผลิตภัณฑ อาจมีการแตงสีโดยการเติมสีอาหาร นอกจากน้ียังมีการเติมสารกันเสียลงไปอีกดวย 

แตตองอยูในปริมาณที่กระทรวงสาธารณสุขใหใชในอาหารเทาน้ัน เชน การผลิตนํ้ากระเจ๊ียบ       

นํ้าเกกฮวย นํ้ามะยม เปนตน 

เคร่ืองด่ืมประเภทน้ีเกิดจากการแตงเติมกลิ่นรสลงในนํ้าผลไมเพื่อใหมีความเหมาะสม         

ตอการบริโภค ซึ่งแบงไดเปนประเภทตาง ๆ คือ 

1. เนคตาร (Nectar) คือ เคร่ืองด่ืมที่อาจประกอบดวยผลไมชนิดเดียว หรือหลายชนิด              

มีความเขมขนของเน้ือสูงประมาณรอยละ 40 จึงตองทําจากผลไมที่มีเน้ือมากเชน กลวย ฝร่ัง 

สับปะรด มะละกอ ลูกทอ พีช ฯลฯ 

เนคตาร เปนเคร่ืองด่ืมที่ไดจากการปนรวมของเน้ือผลไมอาจจะใชผลผลไมชนิดเดียว    

หรือหลายประเภทรวมกันก็ได ผสมกับนํ้าเชื่อมและกรดซิตริก เพื่อเปนเคร่ืองด่ืมที่บริโภคไดทันที 

เน่ืองจากผลไม  บางประเภทมีกลิ่นแรงจัดไมเหมาะกับการบริโภค จึงตองมีการผสมผลไมมากกวา

หน่ึงชนิดและเติมนํ้าหรือสารใหความหวานตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมแกการบริโภค ในอุตสาหกรรม     

มักพบผลิตภัณฑประเภทน้ี เชน  Apricot Nectar, Papaya Nectar และ Peach Nectar เปนตน            

แตบางประเทศมักจะใชผลไมทองถิ่นของตนในผลิตภัณฑเนคตาร ซึ่งมีกลิ่นรสเฉพาะและ

เอกลักษณของแตละแหง ไดแก Banana Nectar และ Mango Nectar เปนตน 

เนคตารประกอบดวย นํ้าผลไมแทอยางนอยรอยละ 40 ยกเวนผลไมบางชนิด เชน แอปเปล 

(Apple) และแอปริคอท (Apricot) ตองมีนํ้าผลไมอยางนอย 35 สวน สวนผลไมเล็ก ๆ เชน เชอร่ี 

(Cherry) ตองมีนํ้าผลไมอยางนอย 25 สวน สวนพวกมะละกอ (Papaya) และมะมวง (Mango) ตองมี
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นํ้าผลไมอยางนอยรอยละ 35 ในการผลิตเคร่ืองด่ืมประเภทน้ี สารใหความหวานอาจใชนํ้าตาล -

ทรายขาวบริสุทธิ์ หรือนํ้าตาลอินเวอรท (Invert Sugar) พวกกลูโคสไซรัป เปนตน 

2. สควอช (Squash)  มีลักษณะขุนแตนอยกวาเนคตาร  ประกอบดวยนํ้าผลไมที่ขุน                

ไมตํ่ากวารอยละ 25 และมีปริมาณสารที่ละลายไดในนํ้ามากกวารอยละ 40 ความเปนกรดอยูในชวง       

รอยละ 1.2 – 1.5 เก็บรักษาโดยใชสารเคมี เชน ซัลเฟอรไดออกไซดหรือเบนโซเอต 

3. คอรเดียล (Cordial) มีลักษณะคลายสควอชแตตองใส และมีสวนประกอบจากนํ้าผลไม

ไมตํ่ากวารอยละ 25 มีสารที่ละลายนํ้าไดมากกวารอยละ 30 ความเปนกรดคอนขางสูง คือ             

รอยละ 2.0 – 2.5 จึงมีรสออกเปร้ียวมาก นิยมทําจากผลไมพวกมะนาว เก็บรักษาโดยใชซัลเฟอร -    

ไดออกไซดหรือเบนโซเอต 

4. นํ้าเชื่อมผลไม (Syrup) มีลักษณะขุนหรือใสก็ไดแตตองมีสวนของนํ้าผลไมไมนอยกวา

รอยละ 25 และปริมาณสารที่ละลายนํ้าไดอยางนอยรอยละ 65 แตมีความเปนกรดตํ่า ถามีนํ้าตาล

นอยกวารอยละ 68 ตองใชสารเคมีชวยในการเก็บรักษา เคร่ืองด่ืมประเภทน้ีตองทําใหเจือจาง              

กอนด่ืมซึ่งควรมีสารที่ละลายนํ้ารอยละ 10 – 20 และมีความเปนกรดรอยละ 0.5 – 0.6  

5. นํ้าหวานอื่น ๆ  เกิดจากการเติมสารใหกลิ่นรส กรด และสีลงในนํ้าเชื่อม ที่มีปริมาณ

ของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมด 70–75 ˚Brix 

 

โครงสรางและคุณสมบัติทางเคมีของไลโคปน  

 

ไลโคปนเปนสารประกอบไฮไดรคารบอนชนิดไมอ่ิมตัว ไมมีขั้ว ลักษณะเปนผลึกสีแดง    

มีสูตรเอมไพริกัลเปน C40H56 นํ้าหนักโมเลกุล 536. 85 ดาลตัน เปนสารในกลุมแคโรทีนนอยด      

ชนิดหน่ึง ม ี2 ไอโซเมอร ไดแก ซิสและทรานสไอโซเมอร โดยทรานสไอโซเมอร พบในธรรมชาติ 

เชน อาหาร พืช ผัก และผลไมเปนตน สวนชนิดซิสไอโซเมอร พบในเลือดและเยื่อของมนุษยและ

สัตว การละลายของไลโคปน สามารถละลายในนํ้ามันและตัวทําละลายอินทรียบางชนิด เชน          

เบนซีน  คลอโรฟอรมไดคลอโรมีทีนและเฮกเซน แตไมละลายในนํ้า โครงสรางของไลโคปน         

มีพันธะคูของคารบอนคอนจูเกต 11 พันธะ ทําใหเกิดการเลื่อนไหลของอิเล็กตรอ น (Electron 

Delocalization)  ภายในโครงสรางไดสูง ทําใหงายตอการถูกยอยสลายดวยแสง ออกซิเจนและ  

ความรอนโดยผานปฏิ กิริยา พอลิเมอรไรเซชัน ( Polymerization) และการสลาย ตัวดวยปฏิกิริยา           
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ออกซิเดชั่ น (Oxidation Degradation) นอกจากน้ียังพบวาซิสไอโซเมอรของไลโคปนจะมี              

จุดหลอมเหลวและความเขมขนของสีตํ่ากวาทรานสไอโซเมอร  และมีความสามารถในการดูดกลืน -

แสงอัลตราไวโอเลตในชวง  ความยาวคลื่นสีแดงที่แตกตางกันรวมทั้งมี H-NMR สเปกตรัม               

ที่แตกตางกัน (วัฒิศักด์ิ,  2548)  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสรางของไลโคปน และเบตาแคโรทีน 

ท่ีมา :  วัฒิศักด์ิ (2548) 

 จากโครงสรางพบวาไลโคปนปกติมีลักษณะทรานสทุกพันธะคู ( all-trans) พันธะคูอาจอยู

ในรูปซิส หรือทรานส ก็ได ดังน้ันการดูดซึมของไลโคปนจะเขาสูรางกายไดงายขึ้น เมื่อถูกทําใหสุก  

ในไขมันหรือนํ้ามันเล็กนอย  ไลโคปนถูกปลอยออกมาจากมะเขือเทศในขณะที่ทําใหสุก               

โดยไลโคปนเขามาผสมและละลายอยูในนํ้ามันและชวยในการดูดซึมเขาสูรางกาย (วนิศรา, 2547) 

 

อัตราการเกิดปฏิกิริยา 

 

 ในธรรมชาติไลโคปนจะเสถียรในรูปของทรานสไอโซเมอรทั้งหมด เน่ืองจากโมเลกุล

ของไลโคปนมีหมูเอทิลเลนิค (Ethylenic) ที่เปนตัวขัดขวางไมใหเกิดซิสไอโซเมอร  อันเน่ืองมาจาก

ผลของการกีดกัน ( Steric Effect) โดยปจจัยที่อาจทําใหเกิดการยอยสลาย  ไดแก การถูกยอยสลาย

ดวยแสง  ออกซิเจน  อุณหภูมิ  และที่สภาวะกรด เบสแรง ๆ ไลโคปนมีอยูมากในมะเขือเทศและ
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อาจพบในผลไมชนิดอ่ืน เชน  มะละกอ  มะมวง แตงโม เปนตน  ตามทฤษฎีพบวาไลโคปนสามารถ

จัดเรียงตัวเปนรูปรางทางคณิตศาสตรไดถึง  2048 รูปทรง จากโครงสรางที่จัดเรียงตัวไดหลาย

รูปทรง และมีคอนจูเกตดับเบิลบอนดในสายโซยาว ทําใหไลโคปนสามารถตานอนุมูลอิสระไดดี  

(วัฒิศักด์ิ, 2548)  

 

แหลงของไลโคปน 

 

 แหลงของไลโค ปนที่สําคัญ สวนใหญจะพบในผลมะเขือเทศสด และผลิตภัณฑมะเขือเทศ 

เชน มะเขือเทศตม ซอสมะเขือเทศ มะเขือเทศเขมขน ซุปมะเขือเทศ มะเขือเทศผง ซอสพิซซา และ       

นํ้ามะเขือเทศ เปนตน มีรายงานผลการวิจัยสารไลโค ปนในมะเขือเทศ พบวาผลิตภัณฑแปรรูป          

จากมะเขือเทศและผลิตภัณฑอ่ื นที่มีมะเขือเทศเปนองคประกอบหลัก จะมีสารไลโค ปน                    

เปนองคประกอบอยางสูง และมะเขือเทศสุกมีสารไลโค ปนปนองคประกอบอยูอยางมาก               

ในผลมะเขือเทศทั่วไปมีไลโค ปน 3.10-7.70 มิลลิกรัม  ตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด แตในมะเขือเทศ

พันธุ Lycopersicon esculentum พบไลโคปนในระดับสูงถึง 40 มิลลิกรัม ตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด 

ซึ่งคิดเปนรอยละ 95-100 ของแคโรทีนอยดทั้งหมดในมะเขือเทศ นอกจากน้ียังพบไดในผลไมสุก   

ที่มีสีแดงถึงสมหลาย  ๆ ชนิด โดยจะพบในสวนที่เรียกวา คลอโรพลาสในเซลลของผลไม เชน 

แอปปริคอท พริก องุน ฝร่ัง มะละกอ และแตงโม และยังพบไลโค ปน สะสมอยูในสวนตาง  ๆ     

ของรางกาย โดยพบมากที่อัณฑะ ตอมหมวกไตและตอมลูกหมาก  

 ไลโค ปนจะพบในสวนของเปลือก สวนที่ไมละลายนํ้าและสวนของเสนใยในปริมานณมาก 

ซึ่งจะพบปริมาณไลโค ปนสูงถึง รอยละ 72-9 2 ในสวนที่ไมละลายนํ้าและเปลือกมะเขือเทศ 

นอกจากน้ี ยังพบปริมาณไลโค ปนในของเสียที่ไดจากกระบวนการผลิตภัณฑมะเขือเทศเขมขน      

อีกเปนจํานวนมาก ซึ่งจะพบในเปลือกและเมล็ด 
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ตารางท่ี  1   แสดงปริมาณไลโคปนในผลิตภัณฑมะเขือเทศตาง ๆ 

                         ผลิตภัณฑมะเขือเทศ                             ปริมาณไลโคปน (มก./100 กรัม นํ้าหนักสด) 

มะเขือเทศสด (Fresh Tomatoes) 3.10 - 7.74                                     

มะเขือเทศตม (Cooked Tomatoes)  3.70 

ซอสมะเขือเทศ (Tomato Sauce) 6.20                                                                        

มะเขือเทศเขมขน (Tomato Paste) 5.40 - 150.00 

ซุปมะเขือเทศ (Tomato Soup) 7.99                                                                     

มะเขือเทศผง (Tomato Powder) 112.63 - 126.49 

นํ้ามะเขือเทศ (Tomato Juice) 5.00 - 11.60 

           ซอสพิซซา (Pizza Sauce) 12.71                                                               

 ซอสมะเขือเทศ (ketchup) 9.90 – 13.44                                                                                                                                                                                          

ท่ีมา:  ชื่นหทัย (2548) 

 

การสูญเสียหรือการสลายตัวของไลโคปนในระหวางกระบวนการแปรรูป  (ชื่นหทัย, 2548) 

 

 การบริโภคผลิตภัณฑมะเขือเทศที่ผานการแปรรูป รางกายสามารถดูดซึมไลโค ปนไดดีกวา

บริโภคมะเขือเทศสด เน่ืองจากมะเขือเทศสดจะรวมตัวอยูกับสารอาหารอ่ื น ๆ ในเน้ือเยื่อของพืช   

ในลักษณะถูกทําลาย ไลโค ปนจึงถูกดูดซึมไปใชไดทางชีวภาพไดงายขึ้นแตอยางไรก็ตาม สาเหตุ

สําคัญของการสลาย ตัวของไลโค ปนในกระบวนการผลิตภัณฑมะเขือเทศ คือ การเกิด ปฏิกิริยา      

ไอโซเมอเซชันและออกซิเดชัน ซึ่งปจจัยสําคัญที่มีผลในการทําใหเกิดการสูญเสียไลโค ปน            

ในระหวางกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑมะเขือเทศ คือ อุณหภูมิสูง ออกซิเจน 

ความเขม แสง พีเอชที่เปนกรดแกหรือเบสแก ความดันและไอออน โลหะ การสูญเสียปริมาณ         
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ไลโค ปนไมเพียงแตจะสงผลตอสีของผลิตภัณฑมะเขือเทศเทาน้ัน ยังสงผลตอการนําไปใช           

ในทางชีวภาพลดลง ทําใหคุณคาทางโภชนาการของมะเขือเทศลดนอยลงอีกดวย 

อิทธิพลของอุณหภูมิ 

 การสูญเสียไลโค ปนในมะเขือเทศเขมขนโดยการใหความรอนที่ 100 องศาเซลเซียส  ที่เวลา

ตาง ๆ ภายใต 2 สภาวะ ดังน้ี สภาวะที่หน่ึง คือ การใหความรอนโดยปริมาณนํ้าระเหยออก กลาวคือ

ปริมาณของแข็งเขมขนขึ้น และสภาวะที่สอง คือ การใหความรอนภายในระบบปด กลาวคือปริมา ณ

ของแข็งคงที่ พบวา การใหความรอนในสภาวะแรกที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส หลังจากเวลา 120 

นาที ปริมาณไลโค ปนจะลดลงจาก 185.5 เปน 141.5 มิ ลลิกรัม / ของแข็งทั้งหมด 100 กรัม คิดเปน

รอยละ การสูญเสีย รอยละ 24 ซึ่งมีการสูญเสียไลโค ปนในปริมาณสูงกวาสภาวะที่สองที่มี              

การสูญเสียไลโคปนเพียงรอยละ 18.6  

ความคงตัวของไลโค ปนบริสุทธิ์ระหวางกระบวนการใหความรอนในแบบจําลอง ที่

อุณหภูมิ 50 100 และ 150 องศาเซลเซียส พบวา 

ที่อุณหภูมิ 50  องศาเซลเซียส  การสลาย ตัว ของไลโค ปนในรูปทรานไอโซเมอร                  

ยังไมแนชัด  อาจเน่ืองมาจากสภาวะการใหความรอนที่ไมรุนแรง เมื่อใหความรอนที่อุณหภูมิ 100  

องศาเซลเซียส  เปนเวลา 120 นาที ระดับของไลโค ปนในรูปทรานไอโซเมอรทั้งหมดลดลง  คิดเปน

รอยละ การสูญเสีย รอยละ  78  และที่ อุณหภูมิ 150  องศาเซลเซียส  ความเขมขนของไลโค ปนใน

รูปทรานไอโซเมอรลดลงมากในระหวางการใหความรอนและหลังจาก 10 นาที  จะไมพบ

ปริมาณไลโค ปนทรานไอโซเมอร  สวนระดับของไลโค ปนในรูปโมโนซิส( mono-cis-lycopene) 

ทั้งหมด ของการใหความรอนที่อุณหภูมิ 50 100 และ 150 องศาเซลเซียส  มีแนวโนมลดลง

เชนเดียวกัน ซึ่งอาจเกิด ปฏิกิริยา ไอโซเมอไรเซซันเปนไลโค ปนไดซิส (di-cis-lycopene) หรือ       

การเสื่อมสลายไปอยางรวดเร็ว  และระดับของไลโค ปนในรูปไดซิสที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส       

จะสูงขึ้นในชวง 4 นาทีแรก หลังจากน้ันจะลดลง  กลาวโดยสรุปจะพบวา ไลโค ปนจะเกิดปฏิกิริยา

ไอโซเมอไรเซซันในชวงแรกและจะสลายตัวเมื่อใหความรอนที่อุณหภูมิสูงขึ้นเปนเวลานานขึ้น 

อิทธิพลของออกซิเจนและความเขมแสง 

การสลายตัวของไลโค ปนในมะเขือเทศเขมขนระหวางการเก็บรักษาที่สภาวะแตกตางกัน

ดังน้ี สภาวะที่หน่ึง คือ เก็บในที่มืดและสภาพสุญญากาศ   สภาวะที่สอง  คือ เก็บในที่มืดและสัมผัส

อากาศ สภาวะที่สาม คือ เก็บในที่สัมผัสกับแสงและอากาศ แตละสภาวะควบคุมเก็บที่อุณหภูมิ  -20, 
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5  และ 25 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 60 วัน พบวา ในสภาการเก็บที่สัมผัสกับแสงและอากาศ             

ที่อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส มีการสูญเสียไลโค ปนสูงที่สุด และสภาวะการเก็บในที่มืดและ         

ไมสัมผัสอากาศมีการสูญเสียไลโค ปนตํ่าสุดในแตละอุณหภูมิของการเก็บรักษา ดังน้ันอุณหภูมิ  ใน

การเก็บรักษา การสัมผัสแสงและอากาศมีบทบาทสําคัญตอการสูญเสียไลโค ปน แตอยางไรก็ตาม 

การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ภายใตสภาวะที่ไมมีอากาศและไมมีการสัมผัสกับแสง 

หลังจาก  60 วัน พบวา มีการสูญเสียไลโค ปนรอยละ 16.2 ซึ่งอาจเกิดจากการกระตุนของปฏิกิริยา   

ออโตออกซิเดชัน (autooxidation)  (ชื่นหทัย,  2548) 

 

 

ลักษณะโครงสรางของวิตามินซี 

 

วิตามินซีเปนสารประกอบอินทรียที่มีชื่อทางเคมีวา Ascorbic acid ที่มีสูตรเคมี C6H8O6 และ        

สูตรโครงสรางลักษณะดังแสดงในภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงโครงสรางของวิตามินซี 

ท่ีมา:  สุปราณี และ ศิริพร (2547) 
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คุณสมบัติทางเคมีและทางฟสิกสของวิตามินซี 

 

 ในธรรมชาติวิตามินซี มี 2 ลักษณะ คือ L-Ascorbic  acid  หรือในรูปรีดิวซ ( reduced form) 

และ L-Dehydroascorbic acid หรือในรูปออกซิไดซ ( oxidized  form) วิตามินซีบริสุทธิ์มีลักษณะ

เปนผลึกสีขาว เมื่ออยูในรูปผลึกมีความคงทนมาก แตถาอยูในรูปของสารละลายจะถูกทําลายไดงาย

ดวยความรอน แสงแดด และถูกออกซิไดซไดงาย เปนสารอินทรียที่มีปฏิกิริยาเปนกรด นํ้าหนัก

โมเลกุล 176.13 ดาลตัน ในดานความสามารถในการละลาย  วิตามินซีจะละลายนํ้าไดดี วิตามินซี     

1 กรัม จะละลายในนํ้า 3 มิลลิกรัม ละลายในแอลกอฮอลและกลีเซอรอลไดเล็กนอยแตไมละลาย   

ในอีเทอร คลอโรฟอรมและเบนซิน วิตามินซีมีมีจุดหลอมเหลวที่  193 องศาเซลเซียส  วิตามินซี         

มีประสิทธิภาพสูงใ นการเปนตัวรีดิวซิ่ ง ( Reducing agent) เปน  Levorotary ดังน้ันสารที่มี

ประสิทธิภาพสูงจึงอยูในรูป  L-form มากกวา D-form วิตามินซีเปนวิตามินที่สลายหรือถูกทําลาย   

ไดงายกวาวิตามินตัวอ่ืน  ๆ ไมเสถียรเมื่อไดรับควา มรอน แสงสวาง สภาพที่เปนดาง เอนไซม 

วิตามินซีเปนสารรีดิวซอยางแรงจึงถูกออกซิไดสไดงายในอากาศ  โลหะที่ชวยเรงใหวิตามินซี        

ถูกทําลายไดดีขึ้นไดแก เหล็ก  (Fe2-) และทองแดง ( Cu2+) วิตามินซีถาละลายในนํ้าดางคุณภาพ        

จะเสื่อมเร็วขึ้น แตถาอยูในสารละลายที่มี pH ตํ่ากวา 7 จะไมถูกออกซิไดสดวยอากาศหรือแสงสวาง

และถาอยูในสารละลายที่มีทองแดง ทองแดงจะไปเรงปฏิกิริยาทําใหเกิดออกซิไดส                        

ไดเปน Dehydroascorbic acid ซึ่งสารละลายน้ีจะเสถียรพอ สมควรในสารละลายที่มี pH ตํ่ากวา 4 

ดังน้ันการหุงตมในภาชนะทองแดงจึงไมควรกระทํา  ในการเก็บรักษาวิตามินซีจึงควรเก็บไว          

ในสภาพที่เปนกรดและเก็บไวในที่เย็น (สุปราณี และ ศิริพร, 2547) 

               สําหรับปริมาณวิตามินซีในนํ้าผลไมขึ้นอยูกับกรรมวิธีการผลิตดวย เชน สม สับปะรด ฝร่ัง 

สามารถรักษาวิตามินซีไวไดดีกวาแอปเปล และสมสามารถรักษาวิตามินซีไวไดหลังจากการผลิต  

ถึงรอยละ 98.3 ถาบรรจุกระปองจะรักษาไวได รอยละ 75 ฝายวิเคราะหวัตถุมีพิษและสารปริมาณ

นอย ไดตรวจวิเคราะหปริมาณวิตามินซีในผลไมสดและผลไมกระปอง และนํ้าผลไม เพื่อเปนขอมูล             

ใหผูนิยมบริโภคผลิตภัณฑเหลาน้ีไดตระหนักถึงคุณคาของผลไมเกี่ยวกับวิตามินซี อันจะชวย       

ในการตัดสินใจ หรือโนมนาวผูบริโภคหันมาบริโภคผลิตภัณฑผลไมซึ่งเปนอุตสาหกรรมของ

ประเทศ (จินตนา, 2543) 
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ตารางท่ี  2   ปริมาณวิตามินซีทั้งหมดของผลไมชนิดตาง ๆ โดยวิธี Spectrophotometric 

 

ชนิดของผลไม ปริมาณวิตามินซีทั้งหมด (มิลลิกรัม/100 กรัม) 

แตงโม 10.58 

ชมพูเมืองเพชร 12.42 

สับปะรด 13.08 

มันแกว 22.46 

กลวยนํ้าวา 31.63 

สมเขียวหวาน 46.04 

มะนาว 51.63 

ละมุด 53.96 

สมเกลี้ยง 59.46 

มะละกอ 122.94 

 

ท่ีมา:  สุปราณี และ ศิริพร (2547) 

       

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณวิตามินซีในผลไมและนํ้าผลไม  (จินตนา, 2543)       

 

 เน่ืองจากผลไมประเภทสมและผลิตภัณฑ  เปนแหลงใหญที่สุดที่ใหวิตามินซี จึงเปนเร่ือง

สําคัญที่ควรจะรูวาปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอปริมาณวิตามินซีของผลไมและนํ้าผลไม ปริมาณวิตามินซี

ในผลไมและนํ้าผลไมไดอิทธิพลมาจาก การผลิต สภาพของอากาศ ความสุก ตําแหนงของพันธุไม  

ที่อยูบนตน ประเภทของผลไม  กระบวนการที่ใชในการแปรรูปผลไมและผลิตภัณฑ ประเภทของ

บรรจุภัณฑที่ใชกับผลไมที่แปรรูป  อุณหภูมิ  และสภาพการเก็บรักษา 
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1. องคประกอบทางการผลิต  สภาพด้ังเดิมของดินที่ใชในการปลูกผลไมประเภทสม  ไมมี

ความสําคัญตอปริมาณวิตามินซีในผลไมแตเมื่อไดมีการใหอาหารเสริมแกดินในปริมาณที่เพียงพอ 

คาความเปนกรด -เบส ควรอยูระหวาง 5.0-7.5 มีการดูแลในเร่ืองของการใหนํ้า การระบายและ      

การไถพรวนดิน การใหสารอาหารที่จําเปนในการปลูกผลไมทําไดโดยการใสปุย เชน คารบอน  

ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม ซัลเฟอร เปนตน ชนิดที่มีผลกระทบโดยตรงตอปริมาณวิตามินซี      

ในผลไม คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 

 ปริมาณของวิตามินซีของผลไมจะลดลง  เมื่อมีการเพิ่มจํานวนของสารอาหารประเภท

ไนโตรเจน  อิทธิพลของไนโตรเจนที่มีผลตอปริมาณวิตามินซีในนํ้าสม  นํ้ามะนาว และนํ้าสม    

แมนดาริน สารอาหารประเภทไนโตรเจนใหกับตนของผลไมทั้ง 3 ชนิด มีผลทําใหปริมาณวิตามินซี

ในนํ้าผลไมทั้ง 3 ชนิดลดลง 

2. สภาพอากาศ  โดยเฉพาะอุณหภูมิมีอิทธิพลอยางมากตอคุณภาพและสวนประกอบ           

ของผลไม สิ่งที่มีอิทธิพลตอปริมาณวิตามินซีในผลไมคือ ความรอน  อุณหภูมิสูงหรือตํ่าจนเกินไป

ในชวงที่ตนไมกําลังเจริญเติบโตและชวงที่ผลไมกําลังสุก ความรอนเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะตัดสิน

ระยะเวลาการสุกของผลไม 

3. ตําแหนงของผลไมบนตน  ปริมาณวิตามินซีของผลไมประเภทสมมีความสัมพันธกับ

ตําแหนงของผลไมที่อยูบนตน ถึงแมวาแสงสวางไมใชสิ่งจําเปนในการสังเคราะหวิตามินซีของพืช 

แตผลของผลไมประเภทสมที่ถูกแสงอาทิตยในระหวางการเจริญเติบโตมีอิทธิพลตอจํานวนของ  

การสรางวิตามินซี 

4. การสุกของผลไม  ไดจัดกลุมของผลไมประเภทสมตามระยะเวลาการสุกโดยแบง

ออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1  การแบงเซลลอยางรวดเร็ว ระยะที่ 2  การขยายสวนของเซลล  และ

ระยะที่ 3  การสุก  การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาในชวงที่ผลไมกําลังเจริญเติบโต

และผลไมสุก  มีผลตอองคประกอบที่แตกตางกันของผลไมซึ่งขึ้นอยูกับความสุกที่แตกตางกัน 

5. ประเภทของผลไม เน่ืองมาจากผลไมประเภทสมมีหลายประเภทและมีความหลากหลาย

ทางสภาพภูมิอากาศจึงทําใหระดับวิตามินซีของผลไมชนิดตางๆ แตกตางกัน  

6. กระบวนการท่ีใชในการแปรรูปผลไมและผลิตภัณฑ  การสูญเสียวิตามินซีสามารถ

เกิดขึ้นระหวางการแปรรูปอาหารที่ใชความรอนเปนระยะเวลานานหรือการลางในนํ้าปริมาณมาก
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หรือ  การหุงตมดวยนํ้า ผลกระทบของกระบวนการถนอมอาหารที่แตกตางกันมีผลตอปริมาณ

วิตามินซีในผลิตภัณฑอาหาร   

 

ตารางท่ี  3    ปริมาณวิตามินซีในสวนตาง ๆ ของผลไมจําพวกสม 

Fruit, variety 
mg of vitamin C /100 g fresh weight 

Peel flavedo albedo pulp rag seed juice 

orange , pineapple - 377 208 - 68 - 68 

orange , nevel 222 - - 57 - - 59 

grapefruit , Duncan  - 237 140 - 44 - 40 

grapefruit , Marsh  - 240 155 - 50 - 32 

grapefruit , Duncan  - - - - - 1.7 - 

lemon , Eureka 129 - - 53 - - 44 

lemon , Eureka 158 - - 44 - - 34 

              

หมายเหตุ*    -   หมายถึง ไมพบปริมาณวิตามินซี 

 

ท่ีมา: จินตนา (2543) 

 

7.  อุณหภูมิ และระยะเวลาในการเก็บรักษา  ผลิตภัณฑผลไมประเภทสมสูญเสียวิตามินซี

เพราะปจจัยที่สําคัญ  2  ประการ  กลาวคือ  อุณหภูมิ  และระยะเวลาการเก็บรักษาหลังการแปรรูป

ผลิตภัณฑตองอยูโดยมีเงื่อนไขกับอุณหภูมิแปรผัน และระยะเวลาในการเก็บรักษาระหวางโรงเก็บ 

และระหวางขนสงไปยังตลาด    จึงไดมีการศึกษาปริมาณการการสูญเสียของวิตามิน ซีในระหวาง

การเก็บรักษา ผลของการศึกษาซึ่งมีตัวแทน คือ นํ้าสม นํ้าองุน และนํ้าสมเขียวหวา นที่เห็นไดจาก

การศึกษาในคร้ังน้ี คือ อุณหภูมิตํ่าเปนตัวบังคับการคงตัวของวิตามินซีในระหวางการเก็บรักษา 

สําหรับนํ้าผลไมที่บรรจุกระปองและขวด เก็บที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส เปนสาเหตุทําใหวิตามิน
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ซีถูกทําลายในผลิตภัณฑที่บรรจุกระปองการเก็บที่ทําใหยาวนานออกไปที่อุณหภูมิ 38 องศา

เซลเซียส  ทําใหจํานวนของวิตามินซีถูกทําลายอยางมากมาย 

ชนิด เวลาและอุณหภูมิ  สําหรับการคงตัวของวิตามินซีในนํ้าสมบรรจุกระปอง แสดงไวใน

ภาพที่ 3 การคงตัวของวิตามินซีจะลดลงเมื่ออุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บเพิ่มขึ้น  ไดมีการศึกษา

การคงตัวของวิตามินซีในนํ้าสมบรรจุกระปองที่เก็บที่อุณหภูมิ 21 , 32 และ 38 องศาเซลเซียส  และ

สรุปไดวา logarithm ของการคงตัวของวิตามินซีเปนอัตราเสนตรงเดียวกับระยะเวลาการเก็บรักษา 

(จินตนา, 2543) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3 รอยละการคงตัวของวิตามินซี (logarithmic scale) กับเดือนของการเก็บรักษาที่ 4 องศา-

เซลเซียส (     ) , 24 องศาเซลเซียส ( x) ,32 องศาเซลเซียส  (     ) และ 37 องศาเซลเซียส (o) ของ

นํ้าสมบรรจุกระปอง 

ท่ีมา:  จินตนา (2543)          
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การสูญเสียวิตามินซี (Ascorbic acid) (จินตนา, 2543) 

 

 วิตามินซีเปนวิตามินที่สลายหรือถูกทําลายไดงายกวาวิตามินตัวอ่ืน  ๆ วิตามินจะถูกทําลาย

ไดงายดวยความรอน แสงสวาง สภาพที่เปนเบส เอนไซม โลหะที่ชวยเรงใหวิตามินซีถูกทําลายไดดี

ไดแก  เหล็กและทองแดง  กระบวนการใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจนในระหวางการแปรรูป

ผลิตภัณฑเปนตนเหตุสําคัญในการทําลายวิตามินซี 

 ผลไมประเภทสมและผลิตภัณฑเปนแหลงการบริโภควิตามินที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงของ

วิตามินซีในผลไมสดอันเน่ืองมาจากประเภทของผลไม  สภาพอากาศ  การเพาะปลูก ระดับการสุก

และสภาพการเก็บรักษา  การแปรรูปผลไมไปเปนนํ้าผลไมมีผลนอยมากตอปริมาณวิตามินซี แต  

การเก็บรักษาผลิตภัณฑที่แปรรูปแลวในอุณหภูมิสูงมีผลตอการสูญเสียอยางมาก 

จินตนา (2543) ทําการศึกษาความคงตัวของปริมาณวิตามินซีในนํ้าสม  พบวา ความคงตัว

ของกรดแอสคอ รบิคในนํ้าสมลดลงอยางชา  ๆ ในชวงระยะเวลา 2 สัปดาห การสูญเสียวิตามินใน          

อัตราแตกตางกันของนํ้าผลไมกระปองชี้ใหเห็นวา จะตองการเอาใจใสตอการเลือกอุณหภูมิ                       

ในการเก็บรักษา จากความเห็นของผูบริโภคและผูสังเกตการณจํานวนมากไดชี้ใหเห็นวานํ้าผลไม

ประเภทสมสามารถเก็บไวในตูเย็นไดในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไมทําใหวิตามินซีสูญเสียไป        

มากนัก  ปริมาณวิตามินซีที่บรรจุในภาชนะที่เปดทิ้งไว (แกวหรือกระปอง) วิตามินซีจะลดลง           

นอยมากถานํ้าผลไมน้ันเก็บไวที่อุณหภูมิตํ่า แตถานํ้าผลไมเก็บที่อุณหภูมิหองระยะเวลา                  

ในการเก็บรักษาจะทําใหรสชาติของนํ้าผลไมเปลี่ยนแปลงมากกวาที่วิตามินจะสูญเสียไป 

   

หนาท่ีของวิตามินซี        

 

  นฤทัย (2540) กลาววา วิตามินซีจะถูกออกซิไดสไดงายใน สภาวะที่มีออกซิเจน  ไดเปน

กรดดีไฮโดรแอสคอรบิค ซึ่งจะเ ปลี่ยนกลับ เปนกรดแอสคอรบิคได 2 รูปที่รางกายสามารถใช

ประโยชนไดเหมือนกัน ซึ่งวิตามินมีหนาที่สําคัญในรางกาย คือ 

1. จําเปนสําหรับการสรางสารคอลลาเจน ซึ่งชวยยึดเซลลเขาดวยกัน คอลลาเจนเปน       

สารพื้นฐานในทุกเซลลไมวาจะเซลลเสนเลือดฝอย กระดูก ฟนหรือเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน  เน่ืองจาก
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วิตามินซีเกี่ยวของกับการสรางคอลลาเจน ดังน้ันจึงชวยใหบาดแผลในรางกายหายงายหรือเน้ือ

ประสานกันงายขึ้น แผลในรางกายหายเร็วขึ้น 

2. เกี่ยวของกับปฏิกิริยาการใชออกซิเจนทุกชนิดในรางกาย เน่ืองจาก กรดดีไฮโดร - 

แอสคอรบิคทําหนาที่เปนตัวรับไฮโดรเจน ดังน้ันวิตามินซีน้ีจึงชวยควบคุมระบบการทํางานของ

เอนไซมตาง  ๆในเซลลโดยเฉพาะอยางยิ่งเอนไซมที่เกี่ยวของกับการหายใจและในการเผาผลาญ

สารอาหาร 

3. ทําหนาที่เปนโคเอนไซม ซึ่งเปนตัวเรงในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของกับการสรางสารพวก

คอลลาเจน ฮอรโมนจากตอมหมวกไตชั้นนอก สัตวทดลองที่ขาดวิตามินซี ตอมหมวกไตชั้นนอก

มักจะสลายตัว 

4. ชวยปองกันและตานทานโรค รวมทั้งความกดดันตาง  ๆ และภาวะเครียดชวยทําลายพิษ

ของสารตางๆ หรือทําใหรางกายแข็งแรงและเติบโต 

5. ชวยในการดูดซึมของแคลเซียมและเหล็ก  

 

ประโยชนของวิตามินซี (จินตนา, 2543) 

 

1. วิตามินซีชวยปองกันและรักษาโรคไขหวัด วิตามินซีมีผลในการลดความซับซอนใน  

การเกิดหวัดและชวยใหหายเร็วขึ้น ทั้งน้ีเพราะวิตามินซีชวยเพิ่มภูมิตานทานโรคหวัด   

2. วิตามินซีในการลดระดับของคลอเลสเทอรอล   

3. วิตามินซีในการตอตานเชื้อไวรัส   

4. วิตามินซีชวยปองกันในการเกิดไนโตรซามีน  (Nitrosamines) ไนโตรซามีนเปนสาร       

ที่เกิดจากปฏิกิริยาของสารพวกไนไตร โดยไนโตรซามีนจะทําใหเกิดมะเร็งของกระเพาะอาหาร ตับ 

ปอด วิตามินซีสามารถปองกันไมใหเกิดไนโตรซามีนโดยทําปฏิกิริยากับไนเทรตแลว ทําใหเปลี่ยน

สภาพไป 

5. วิตามินซีชวยปองกันโรคมะเร็ง วิตามินปริมาณสูงจะชวยเพิ่มความตานทานของผูปวย

เปนมะเร็งและชวยยืดอายุของผูปวย  
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ลักษณะทางพฤกษศาสตรของมะเขือเทศ (วัฒิศักด์ิ, 2548) 

 

มะเขือเทศ (Tomato) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Lycoersicon  esculentum  Mill. เปนพืชลมลุก

อายุเพียง 1 ป  เน้ือออน อยูในตระกูล Solanaceae  หรือ nightshade  (วนิศรา, 2547) ลําตนต้ังตรง    

มีลักษณะเปนพุม มีขนออนๆ ปกคลุม ใบเปนใบประกอบออกสลับกัน ใบยอยมีขนาดไมเทากัน          

บางใบเล็กรียาว บางใบกลมใหญ ปลายใบแหลม ขอบใบเปนหยักลึกคลายฟนเลื่อยมีขนออนๆ  

ออกดอกเปนชอหรือดอกเด่ียว บริเวณซอกใบ ดอกมีสีเหลือง มีกลีบเลี้ยงสีเขียวประมาณ 5-6 กลีบ 

ผลเปนผลเด่ียว มีขนาดรูปรางและสีตางกัน ซึ่งมีขนาดเล็กประมาณ 3 เซนติเมตร จนถึงใหญ

ประมาณ 10 เซนติเมตร รูปรางมีทั้งกลม กลมแบน หรือกลมรี ผิวนอกลีบเปนมัน ผลดิบมีสีเขียว

หรือเขียวอมเทา เมื่อสุกจะมีสีเหลือง สีสม หรือสีแดง เน้ือภายในฉ่ําดวยนํ้า มีรสเปร้ียว เมล็ด               

มีจํานวนมาก  มะเขือเทศมีหลายพันธุ เชน พันธุสีดา พันธุโรมาเรดเพียร พันธุราชินี และพันธุลูกทอ 

เปนตน  

 

พันธุของมะเขือเทศ (วัฒิศักด์ิ, 2548) 

 

ในปจจุบันมีพันธุมะเขือเทศมากมาย เกิดจากการผสมพันธุ สรางพันธุใหมขึ้นมาอยูเสมอ

พันธุมะเขือเทศที่มีแรหลายเปนชนิดผลเล็กสีชมพูด คือ พันธุสีดา สีดาทิพย สีดาหางฉัตร มะเขือเทศ

ที่นิยมรับประทานผลสมคือ พันธุราชินี หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวาพันธุเรดเชอรร่ี หรือ เรดโทมาโต 

(Red Tomato) และมะเขือเทศผลโตชนิดสงเขาโรงงานแปรรูป 

 มะเขือเทศผลโตอีกชนิดหน่ึงเน้ือแข็ง เมื่อสุกเปนสีแดงแลวยังเก็บรักษาในสภาพสดไดนาน

มากกวา  มะเขือเทศชนิดน้ีคนไทยนิยมเรียกวาพันธุลูกทอ มีจําหนายตลาดทั่วไป  แมคาชอบเพราะ

เก็บไวไดนาน นิยมนํามาประกอบอาหารประเภทสลัดและยํา มะเขือเทศชนิดน้ีอาจเรียกอีกอยาง

หน่ึงวา มะเขือเทศโรงงาน ทั่วโลกจะนําไปทํานํ้ามะเขือเทศและซอสมะเขือเทศ 

 สําหรับมะเขือเทศพันธุราชินี น้ันจะนํามารับประทานสด เปนผลไมที่มีรสหวานอมเปร้ียว

เล็กนอยและกรอบ  ผลละหน่ึงคําพอดี หรือทําเปนมะเขือเทศอบแหง มะเขือเทศอาบนํ้าตาล 
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มะเขือเทศ  ที่คนไทยนิยมนํามารับประทานมาก คือ มะเขือเทศพันธุสีดานํามาใสสมตํา  

เสียบไมบารบีคิวแบบไทย ๆ ใสในซุปเน้ือ  ซุปไก  นํ้าพริก  ผัดเปร้ียวหวาน 

พันธุของมะเขือเทศ ถาแบงตามลักษณะทางตน  แบงไดสองชนิด  ไดแก 

1. พันธุที่เปนพุม ยอดไมเจริญยืดยาวออกไปเร่ือย ๆ จะมีการออกดอกที่ปลายยอดทําให

ยอดไมยืดยาวเจริญตอไป ยอดแตละยอดสวนใหญจะออกดอกในเวลาใกลเคียงกัน  เวลาเก็บเกี่ยว   

จึงสะดวก การเก็บเกี่ยวนอยคร้ัง เชน พันธุลูกทอ (Roma) พันธุไฟรบอล (Fire Ball) 

2. พันธที่มีลักษณะทรงสูง ไมมีดอกที่ปลายยอด ตนจึงยืดสูงออกไปเร่ือย ๆ ดอกทยอยออก

ตามขอ การปลูกพันธุน้ีจึงตองทําคางในการปลูก เพื่อชวยใหคุณภาพของผลดีไมเปอนดินหรือ      

ถูกทําลายจากความชื้นและโรคแมลงในดิน เชน พันธุสีดา (Cherry Tomato) เปนตน 

ถาแบงตามลักษณะการใชประโยชนมี 2 ชนิดคือ 

1. พันธุใชรับประทานสด (Table Tomato) ผลมักมีรูปรางทรงกลม กลมรี ผิวเปลือก        

ไมหนา เน้ือนุม เชน ฟลอราเดล สวนมากมีผลใหญ และมีเน้ือมาก 

2. พันธุสงโรงงาน (Processing Tomato) มีทั้งผลเล็ก ผลกลางและผลใหญ มีเน้ือมากและ

เน้ือสีแดงเขมผลหลุดจากขั้วงาย และสุกพรอมกันเปนสวนใหญ ทําใหจํานวนคร้ังในการเก็บเกี่ยว

นอยลงเปนการทุนคาแรงงานในการเก็บเกี่ยว เชน พันธุ Roma V1 และ VF134  

 

องคประกอบทางเคมีของมะเขือเทศ (วัฒิศักด์ิ, 2548) 

 

 ในผลมะเขือเทศมีสารชื่อ ไลโคปน  เปนแคโรทีนอยดชนิดหน่ึงที่มีสีแดง นอกจากสาร

ดังกลาวพบวามะเขือเทศมีวิตามินหลายชนิด  เชน  วิตามินบี 1 บี 2 วิตามินเค โดยเฉพาะวิตามินเอ

และวิตา มินซี  มีในปริมาณสูง  มีกรดมาลิก กรดซิตริก  ซึ่งใหร สเปร้ียว  และมี กรด กลูตามิค  

(Glutamic acid) ซึ่งเปนกรดอะมิโนชวยเพิ่มรสชาติใหอาหาร นอกจากน้ียังประกอบดวย เบตา -    

แคโรทีนและแรธาตุหลายชนิด เชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เปนตน 
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คุณคาทางโภชนาการของมะเขือเทศ (วัฒิศักด์ิ, 2548) 

 

ผลมะเขือเทศมีคุณคาทางโภชนาการสูง โดยเปนแหลงโปรตีน วิตามิน และแรธาตุที่จําเปน

สําหรับมนุษย  โดยผลมะเขือเทศมีรสเปร้ียวชวยดับกระหายทําใหเจริญอาหาร บํารุงและกระตุน

กระเพาะอาหาร ลําไส ไตใหทํางานไดดี  ชวยขับพิษและสิ่งตกคางในรางกาย เปนยาระบายออ น ๆ 

และเหมาะที่จะเปนอาหารสําหรับคนที่เปนโรคน่ิว วัณโรค ไทฟอยด  หูอักเสบ และเยื่อตาอักเสบ 

โดยรับประทานผลสด ผูที่รับประทานมะเขือเทศเปนประจําจะชวยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลําไส 

และมะเร็งตอมลูกหมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากในผลมะเขือเทศมีสารที่เรียกวา ไลโคปน และเบตาแคโรทีน  

ซึ่งเปนสารที่มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ หรืออาจจะนํามะเขือเทศสุกฝานบางๆ แปะบน

ใบหนาชวยใหผิวหนาออนนุม   

 

คุณสมบัติทางชีวภาพของนํ้ามะเขือเทศคั้น  (วัฒิศักด์ิ, 2548) 

 

-  แสดงฤทธิ์ยับยั้งตอโปลิโอไวรัสในเซลลเฉพาะเลี้ยงอยางออน 

 -  แสดงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระอยางออน 

-  แสดงฤทธิ์แอนติคลัสโตเจน (Anticlastogen) อยางออน 

-  แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งที่กระเพาะปสสาวะ (Carcinogenesis) อยางออนในหนู    

ตัวผู กลุมสตรีที่ด่ืมนํ้ามะเขือเทศวันละ 2-3 กระปอง นาน 4 สัปดาห มีระดับไลโคปนในซีรัมเพิ่ม

มากกวากลุมที่ไมไดด่ืม 3 เทา และระดับเบตาแคโรทีนในซีรัมเพิ่มขึ้น 2 เทา  แมวาไลโคปนใน

มะเขือเทศจะเปนชนิดทรานสไลโคปนทั้งหมด แตเมื่อเขาสูรางกายจะเปลี่ยนเปนซิสไอโซเมอร    

แคโรทีนนอยดในซีรัมที่เพิ่มขึ้นจะไมทําใหระดับของไลปคสในซีรัมเพิ่ม  

 -  เปนสวนผสมในยาลบรอยเห่ียวยน 

 -  เปนสวนผสมหน่ึงในแคปซูลที่ใชเรงกับขับปสสาวะ (Urination Promoter) 
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คุณสมบัติทางชีวภาพของผลมะเขือเทศ (วัฒิศักด์ิ, 2548) 

 

 - ผลแหงมีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนู 

 - สารสกัดเมทานอล ลดอาการบวม 

 - สารสกัดอะซีโตน สารสกัดเฮกเซนและสารสกลัดไดคลอโรมีเทนมีฤทธิ์ สามารถ ยับยั้ง

การกลายพันธุ (Antimutagen) อยางออน 

 - สารสกัดนํ้า แสดงฤทธิ์ยับยั้งสารเรงการเกิดมะเร็งอยางออนในเซลลเพาะเลี้ยงและยับยั้ง

การเกิดไลปดเปอรออกไซด 

 - สารสกัดเมทานอลยับยั้งเอนไซมไลปอกซิจีเนส (Lipoxygenasc) ในหนู 

 - สารสกัดนํ้า แสดงฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ (Antimutagen) บน Agar Plate 

 - สารสกัดเมทานอล แสดงฤทธิ์ยับยั้งสารเรงการเกิดมะเร็งอยางออน 

 - การรับประทานผลมะเขือเทศชวยลดอัตราการเกิดมะเร็งที่ระบบทางเดินอาหารมะเร็ง

ตอมลูกหมาก และแสดงฤทธิ์ยับยั้งยีสต (Antiyeast) จึงใชรักษาแผลติดเชื้อในชองปาก 

 - สารสกัดนํ้าทําใหหลอดเลือดแดงหดตัว เน่ืองจากการเหน่ียวนําของนอรอิพิเนฟรินทําให

ความดันโลหิตสูงขึ้น 

 - สารสกัดเพ็คตินจากมะเขือเทศ สามารถเรงผลดิบ (Explant) ใหสุก 

 - การรับประทานผลจะไดรับไลโคปนและสารอ่ืนที่อาจลดความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง

ตอมลูกหมาก แคโรทีนอยดชนิดหน่ึงไมมีผลตอการลดความเสี่ยงน้ี ดังน้ันการรับประทานผักและ

ผลไมที่มีไลโคปนเพิ่มขึ้นจะชวยลดการเกิดมะเร็งได  
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ลักษณะทางพฤกษศาสตรของสมเขียวหวาน (จุฑามาศ, 2547) 

 

 สมเขียวหวาน ชื่อทางวิทยาศาสตร Citrus reticulate Blanco อยูในวงศ  Rutaceas 

สมเขียวหวานมีชื่อสามัญวา mandarin หรือ tangerine (ธนิกานต , 2549) สมเขียวหวานเปนผลไม

กลุมไมผลกึ่งรอน มีลักษณะดังน้ี (จุฑามาศ, 2547) 

 ก)  ลําตน เปนพุมสูง 4-6 เมตร ทรงพุมขนาดปานกลาง ลําตนไมมีหนามกิ่งแกมีสีเขียวเขม 

ไมมีขน มีรอยแผลเปนของใบและตอมนํ้ามันกระจายอยูทั่วไป 

 ข)  ใบเปนใบเด่ียว รูปไขคอนขางยาว ผิวหลังใบเปนมันสีเขียวเขม ผิวทองใบสีเขียว            

อมเหลือง ขอบใบเรียบ และมีตอมนํ้ามันกระจายอยูเต็มทั้งใบ 

 ค)  ดอก เปนดอกสมบูรณเพศ มีขนาดเล็ก กลีบดอกมีสีขาวและมีตอมนํ้ามันกระจายอยู  

ง)  ผล มีรูปรางกลมแบบ ผิวเปลือกสีเขียว เขียวอมเหลืองหรือสมอมเหลืองจนถึงแดง           

อมสม ลักษณะของผิวเปลือกจะเรียบ มีตอมนํ้ามันขนาดเล็กกระจายอยูตามผิวเปลือกคอนขางถี่

เปลือกออนบาง ลอน ปอกงาย ภายในหน่ึงผลประกอบดวยกลีบผลจํานวน 10-15 กลีบ กลีบผลแยก

ออกจากกันไดงาย แตละกลีบมีผนังบาง เน้ือผลสีสม มีลักษณะน่ิมและฉ่ํานํ้ารสหวานและอมเปร้ียว

เล็กนอย ขนาดของผลแตกตางกันต้ังแตเสนผานศูนยกลาง 5-8 เซนติเมตร ยาว 4-7  เซนติเมตร       

ติดผลในลักษณะหัวหอยลง 

โครงสรางภายในของผลสมเขียวหวาน  ประกอบดวย  

ก)  เปลือกนอก ( exocarp หรือ flavedo) เปนชั้นของเน้ือเยื่อพาเรนไคมาซึ่งอุดมไปดวย     

เม็ดคลอโรพลาสต และตอมนํ้ามัน 

ข)  เปลือกชั้นกลาง ( mesocarp หรือ albedo) เปนสวนที่อยูระหวางเปลือกนอกกับเยื่อผล  

เปนเน้ือเยื่อสีขาวลักษณะคลายฟองนํ้า ประกอบดวยนํ้ารอยละ 75-80 มีองคประกอบอ่ื นๆ คิดเปน

รอยละโดยนํ้าหนักแหง คือนํ้าตาลรอยละ 44 เซลลูโลสรอยละ 33 และสารประกอบจําพวกเพคติน

รอยละ 20 

ค)  เยื่อผล ( endocarp) เปนสวนที่อยูเปลือกนอกและเปลือกชั้นกลาง ยึดติดกับผนังเปลือก

ดวยสวนที่ยื่นออกมาลักษณะคลายเสนใย และหอหุมเน้ือผลซึ่งประกอบดวยถุงนํ้าหวานจํานวนมาก 
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ง)  เมล็ด รูปรางแบบรูปไขหัวกลับ เน้ือเยื่อสวนสะสมอาหารมีสีเขียวออนหรือสีเขียวอม

เหลือง จํานวนเมล็ดมีมากนอยแตกตางกันในแตละกลีบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ภาพตัดขวางของสมเขียวหวาน   

ท่ีมา:  จุฑามาศ (2547) 

 

พันธุสมเขียวหวาน (จุฑามาศ, 2547) 

พันธุสมเขียวหวานที่นิยมปลูกกันในประเทศไทย ไดแก 

 ก)  สมเขียวหวานแหลมทอง สมเขียวหวานชนิดน้ีมีลําตนขนาดใหญออกดอกติดผล

คอนขางยากผลมีขนาดปานกลาง มีรสหวานจัด แมผลยังมียาอุไมถึงกําหนดการเก็บเกี่ยวก็มีรสชาติ

ไมเปร้ียวมากปจจุบันน้ีความนิยมในการปลูกสมชนิดน้ีลดลงเน่ืองจากปญหาเร่ืองการจัดการผลผลิต

ซึ่งทําไดยากกวา 
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 ข)  สมเขียวหวานชนิดผิวเรียบ สมพันธน้ีมีชื่อเรียกอีกอยางวาสมบางลาง หรือสมบางมด 

เปนชนิด ที่นิยมปลูกกันมากที่สุดเน่ืองจากเปนพันธที่ใหผลผลิตดก ผลมีขนาดปานกลาง ทรงผล

คอนขางกลมถึงแปนเล็กนอย เลือกบาง ผิวสีเหลืองเขมหรือเขียวอมเหลือง สีผิวสม่ําเสมอ เน้ือผล    

สีสม ฉ่ํานํ้า รสชาติหวานอมเปร้ียวเล็กนอย 

ค) สมเขียวหวานชนิดเปลือกคอนขางหนา หรือที่เรียกกันวาสมบางบน สมชนิดน้ีผลขนาด

คอนขางใหญ ทรงผลคอนขางกลม ผลมีจุกนูนเล็กนอย เปลือกคอนขางหนา ผิวมีสีเขียวหรือเขียว

อมเหลือง เน้ือผล  สีสม รสชาติหวานปานกลาง  

ง) สมฟรีมองต สมพันธุน้ีมีผลคอนขางใหญ ทรงผลคอนขางแปนเล็กนอย มีเปลือก

คอนขางหนาและเหนียว ผิวเปลือกขรุขระและมีสีสมเขมสะดุดตา เน้ือผลคอนขางแนน รสชาติ

หวานอมเปร้ียวโดยออกรสเปร้ียวมากกวาจึงตรงกับรสนิยมของผูบริโภคชาวตางประเทศ          

สวนตลาดในประเทศคอนขางจํากัดกวา 

จ) สมโชกุน หรือสมสายนํ้าผึ้ง หรือสมเพชรยะลา เปนพันธุสมเขียวหวานที่กําลังไดรับ

ความนิยมและเปนที่รูจักกันมากขึ้นในปจจุบัน ผลเมื่อแกจัดจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองสม ยกเวนสม     

ที่ปลูกในเขตภาคใตจะมีสีผิวออกเขียวมาก เปลือกลอน และมีกลิ่นหอม เน้ือแนน ชานน่ิมมาก 

รสชาติหวานอมเปร้ียวเล็กนอย 

 

คุณคาทางโภชนาการของสมเขียวหวาน 

 

 สมเขียวหวานเปนผลไมที่นิยมบริโภคกันทั่วไปทั้งในรูปผลสดและนํ้าสมคั้น 

สมเขียวหวานเปนผลไมที่ใหคุณคาทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งแรธาตุและวิตามิน 

นอกจากน้ียังเปนแหลงของเสนใยอาหารที่ดีอีกดวย คุณคาทางโภชนาการของสมเขียวหวานแสดง

ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี  4    คุณคาทางโภชนาการของสมเขียวหวานตอนํ้าหนัก 100 กรัม 

                          สารอาหาร                                                                                       ปริมาณ 

พลังงาน (หนวยคาลอรี)                                                                                             24.0 

คารโบไฮเดรต (กรัม)                                                                                                 8.0 

โปรตีน (กรัม)                0.4  

ไขมัน (กรัม)                0.1  

เสนใย (กรัม)                 0.2  

แคลเซียม (มิลลิกรัม)                33 .0 

ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม)                17 .0 

เหล็ก (มิลลิกรัม)                0.2  

วิตามินเอ (หนวยสากล)               50 .0 

วิตามินบีหน่ึง (มิลลิกรัม)               0.1  

วิตามินบีสอง (มิลลิกรัม)                0.2  

วิตามินซี (มิลลิกรัม)                20 .0 

ไนอาซิน (มิลลิกรัม)                             0.2  

ท่ีมา:  ธนิกานต (2549) 

 

องคประกอบทางเคมีของกากของพืชตระกูลสม 

 

 กากของพืชตระกูลสมที่ไดจากอุตสาหกรรมการผลิตนํ้าสมมีองคประกอบหลัก ไดแก นํ้า 

นํ้าตาล เสนใยอาหาร กรดอินทรีย กรดอะมิโนและโปรตีน แรธาตุ ไขมัน ฟลาโวนอยดและวิตามิน 

ซึ่งองคประกอบเหลาน้ีจะพบในปริมาณแตกตางกันขึ้นกับชนิดของพืชตระกูลสมและสวนของพืช

ตระกูลสม  จากการศึกษาองคประกอบทางเคมีของสวนตาง  ๆ ของของเหลือจากพืชตระกูลสม 

พบวาในแตละสวนและชนิดของของเหลือจากพืชตระกูลสมมีองคประกอบทางเคมีที่แตกตางกัน 

(ธนิกานต, 2549) 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  รวบรวมไดดังน้ี 

นฤทัย ( 2540) รายงานวา ในการหาปริมาณวิตามินซีในผลไมพื้นบานโดยวิธี  Visible  

Spectrophotometry  พบวา เชอรร่ีมีปริมาณวิตามินซีมากที่สุดเทากับ  93.765  mg/ 100 g รองมาคือ  

ชํามะเลียง  มะกอก  หวา  พุทราปา  มะเฟอง  ตะขบ  กะทกลก  ทับทิม  ตามลําดับ และมะดัน          

มีปริมาณวิตามินซีนอยสุด 25.11 mg/ 100 g 

เยาวภา (2545) รายงานวา การวิเคราะหปริมาณไลโคปนในระหวางการผลิตซอสมะเขือเทศ  

และการปนผสมใหเปนเน้ือเดียวกันโดยวิธีสเปกโตรโฟโตเมทรีและวิธี HPLC พบวาที่อุณหภูมิ 50 

องศาเซลเซียส   ไมทําใหปริมาณไลโคปนลดลง แตที่อุณหภูมิต้ังแต 60 องศาเซลเซียส  จะทําให

ปริมาณไลโคปนลดลง สวนการผลิตมะเขือเทศแชอ่ิม พบวา ปริมาณไลโคปนลดลงในทุกขั้นตอน

การผลิต โดยไลโคปนจะลดลงมากในขั้นตอนการแชนํ้าเชื่อม และเมื่อเปรียบเทียบการอบแหงแบบ

ลมรอน และการอบแหงแบบสุญญากาศ พบวา มะเขือเทศแชอ่ิมที่อบแหงในสุญญากาศมีปริมาณ   

ไลโคปนสูงกวามะเขือเทศแชอ่ิมที่อบแหงโดยวิธีลมรอน 

พิสมัย และ  ศริญญา  (2546) รายงานวา ปริมาณวิตามินซีในผักพื้นบานทั้ง 4 ชนิด  ไดแก 

ผักแขยง  ผักเสี้ยน  ผักหางปลาชอน  ผักแคบาน  ผลปรากฏวา  ผักแคมีปริมาณวิตามินซีมากที่สุด 

คือ 164.20 มิลลิลิตรตอ10 กรัม  ผักแขยงมีปริมาณวิตามินซี  154.90 มิลลิลิตรตอ 10 กรัม  ผักหาง

ปลาชอนมีปริมาณวิตามินซี 82.90 มิลลิลิตรตอ 10 กรัม   และผักเสี้ยนมีปริมาณวิตามินซีนอยสุด คือ  

62.90 มิลลิลิตรตอ 10 กรัม   ปริมาณวิตามินซีของผักแตละชนิดมีความแตกตางกันอาจเน่ืองจาก

ชนิดของพืชที่แตกตางกัน 

วนิศรา (2547)  รายงานวา ลักษณะทางพืชสวนของมะเขือเทศทั้ง 3 สายพันธุ ไดแก พันธุ 

L22 เปนพันธุทนรอนพันธุ 502 x 667 เปนพันธุลูกผสม และพันธุ VF134-1-2 เปนพันธมะเขือเทศ

ฤดูหนาว เปนพันธุการคา  มีลักษณะภายนอกโดยรวมที่ใกลเคียงกันทั้งสีผล ขนาดผล นํ้าหนักผล 

รวมถึงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวที่ใกลเคียงกัน การศึกษาปริมาณไลโคปนพบวาที่อายุผล 45 วัน

พันธุตางๆ  มีปริมาณไลโคปน 0.88 มิลลิกรัมตอกรัม  ที่อายุผล 55 วันพันธุตางๆ มีปริมาณไลโคปน

อยูระหวาง  0.89-0.94  มิลลิกรัมตอกรัม และอายุผล 65 วัน พันธุตางๆ มีปริมาณไลโคปน 0.88-0.89  

มิลลิกรัมตอกรัม  จึงสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการเลือกบริโภคมะเขือเทศเพื่อใหไดคุณคาทาง

อาหารสูงสุดตอไป 

สุปรานี และ ศิริพร ( 2547) รายงานวาการวิเคราะหปริมาณวิตามินซีในผลไมสําเร็จรูป    

รอยละ 100 ไดแก นํ้าสม  นํ้าองุน  นํ้าสับปะรด  นํ้าฝร่ัง  นํ้าแครอทมวงผสมนํ้าผลไมรวม  นํ้าลิ้นจ่ี       
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นํ้าสตรอเบอร่ี  จํานวน 18  ตัวอยาง พบวา นํ้าแครอทมวงผสมนํ้าผลไมรวมยี่หอยูนิฟ  มีปริมาณ

วิตามินซีมากที่สุด คือ  428.38  มิลลิกรัมตอ 250 มิลลิลิตร รองมาคือ นํ้าลิ้นจ่ี ยี่หอทิปโก  มีปริมาณ

วิตามินซี 373.47  มิลลิกรัมตอ 250 มิลลิลิตร นํ้าฝร่ังยี่หอมาลี นํ้าองุนยี่หอคู ล นํ้าองุนยี่หอทิปโก      

นํ้าสับปะรดยี่หอมาลี  นํ้าผักผสมผลไมรวมยี่หอมาลี นํ้าสตรอเบอร่ียี่หอคู ล นํ้าผักผสมผลไมรวม

ยี่หอสควีซ นํ้าสมยี่หอทิปโก นํ้าสมยี่หอมาลี นํ้าฝร่ังยี่หอ ทิปโก นํ้าสมยี่หอสควีซ นํ้าฝร่ังยี่หอสควีซ

นํ้าฝร่ังยี่หอยูนิฟ  นํ้าผักผสมนํ้าผลไมรวมยี่หอทิปโก นํ้าสมยี่หอยูนิฟ และนํ้าผักผสมผลไมรวมยี่หอ

ยูนิฟ   มีปริมาณวิตามินซีนอยสุด  คือ  82.55  มิลลิกรัมตอ 250 มิลลิลิตร 

ชื่นหทัย  ( 2548) รายงานวา กระบวนการผลิตมะเขือเทศกระปองและมะเขือเทศเขมขน    

ในขั้นตอนการลดขนาดมะเขือเทศโดยไมใชความรอน (อุณหภูมิหอง) และใชความรอน (วิธี การ   

ใหความรอนโดยใชไอนํ้า  และวิธีใหความรอนโดยใชไมโครเวฟ) ตอปริมาณไลโคปน                 

ในกระบวนการผลิตนํ้ามะเขือเทศ  พบวากระบวนการผลิตในขั้นตอนการลดขนาดมะเขือเทศ           

โดยไมใชความรอน มีปริมาณไลโคปน เทากับ  7.56 มิลลิลิตรตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด  และการใช  

ความรอนทั้ง 2 วิธี  มีผลตอการสูญเสียปริมาณไลโคปนในนํ้ามะเขือเทศ และขั้นตอนการฆาเชื้อ

เปนขั้นตอนที่ทําใหเกิดการสูญเสียไลโคปนสูงสุด 

วัฒิศักด์ิ ( 2548) รายงานวา การวิเคราะหปริมาณไลโคปนในเน้ือมะเขือเทศดวยเทคนิค              

ไฮเพอรฟอรมานซลิควิดโครมาโทกราฟ โดยใชมะเขือเทศ 3 สายพันธุ ไดแก มะเขือเทศพันธุสีดา 

มะเขือเทศพันธุ ลูกทอ และมะเขือเทศพันธุราชินี พบวา ในมะเขือเทศพันธุสีดามีปริมาณไลโคปน

อยูมากที่สุด รองมา คือ มะเขือเทศพันธุราชินี และมะเขือเทศพันธุลูกทอมีปริมาณไลโคปนนอยสุด 

 ธนิกานต ( 2549) รายงานวากากสมเขียวหวานสดมีคาความสามารถในการอุมนํ้าและ        

คาความสามารถในการอุมนํ้ามันตํ่า มีองคประกอบที่ตองกําจัด ไดแก รงควัตถุ นํ้าตาล และไขมัน 

แตมีปริมาณเสนใยอาหารทั้งหมดสูงจึงมีศักยภาพในการนํามาผลิตเสนใยอาหารผง 

 

 Mayeaux et al (2006) รายงานวา ไลโคปนจะไมคงที่เมื่อมีการปรุงสุกที่อุณหภูมิสูงกวา 100 

องศาเซลเซียส  สวนการใชไมโครเวฟและการอบก็มีผลตอไลโคปนแตยังสามารถผลิตไลโคปนได 

สวนการทอดเปนเหตุสําคัญในการสูญเสียปริมาณไลโคปนในมะเขือเทศ 

 

 Isabel Odriozola-Serrano et al (2007) ไดรายงานวา การสูญเสียไลโคปนของนํ้ามะเขือเทศ

ที่อุณหภูมิและเวลาที่ตางกัน  พบวา  การใหความรอนมะเขือเทศเปนเวลา 7 นาที ที่อุณหภูมิ 90                
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และ100 องศาเซลเซียส  ไลโคปนลดลงรอยละ 1.1 และ 1.7  ตามลําดับ แสดงวา   การใหความรอน   

ที่อุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณไลโคปนลดลงมากขึ้น  เห็นไดจากการใหความรอนที่อุณหภูมิ  130 องศา-

เซลเซียส 7 นาที ไลโคปนลดลงมากที่สุดคือ รอยละ 17  การใหความรอนไลโคปนที่ละลายอยูใน

สารตัวทําละลายอินทรีย (สภาวะที่ไมมีคอปเปอรสเตียเรต) เปนเวลานาน  3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 65  

และ 100 องศาเซลเซียส  สูญเสียไลโคปน รอยละ  26.1 และ 35 ตามลําดับ การใหความรอน                

ในสภาวะที่มีคอปเปอรสเตียเรตเปนตัวเรงการเกิดออกซิเดชั่น ที่อุณหภูมิเดียวกันสูญเสียอุณหภูมิ  

ไลโคปนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60 และ 90 ตามลําดับ 

Marijan (2007) ไดรายงานวา การรักษาไลโคปนใหคงอยูในผลิตภัณฑมะเขือเทศทําแหง  

โดยการศึกษาการเกิด  cis-isomer ของไลโคปนในมะเขือเทศที่ทําแหงในวิธีที่ตางกันและศึกษา

กระบวนการทําแหงที่เหมาะสมเพื่อใหไลโคปนไลโคปนในมะเขือเทศทําแหงยังคงมี bioacitivity 

ดวยการปรุผิวมะเขือเทศใหเปนรู 20 รู/ ตร.ซม. หลังจากน้ันแชมะเขือเทศดวยวิธีออสโมติกใน

สารละลายซูโครส 65OBrix ที่อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส เวลา  4 ชั่วโมง  หลังจากน้ันทําแหง            

ในสุญญากาศที่ 55 องศาเซลเซียส เวลา 4-8 ชั่วโมง. แลววิเคราะหหารปริมาณไลโคปนเปรียบเทียบ

กับมะเขือเทศที่ทําแหงดวยวิธีลมรอนที่ 95 องศาเซลเซียส  เวลา 6-10 ชั่วโมง พบวาการทําแหงใน

สุญญากาศรวมกับวิธีออสโมติกสูญเสียไลโคปนรอยละ 2.4  และเกิด cis-isomer รอยละ 6.5  ขณะที่

วิธีสุญญากาศและวิธีลมรอนโดยปราศจากวิธีออสโมติกสู ญเสียไลโคปนรอยละ 3.2  และ 3.9  และ

เกิด cis-isomer รอยละ10.1 และ 16.6 ตามลําดับ มะเขือ เทศที่ทําแหงดวยวิธีออสโมติกรวมกับวิธี

สุญญากาศมีไลโคปนมากกวามะเขือเทศที่ทําแหงดวยวิธีสุญญากาศเพียงอยางเดียว (ไมใชวิธี

ออสโมติก) อธิบายไดวาวิธีออสโมติกที่อุณหภูมิตํ่า  นํ้าเชื่อ มที่เคลือบผิวหนามะเขือเทศปองกัน

ออกซิเจนแทรกซึมสูเน้ือเยื่อมะเขือเทศและลดการเกิดออกซิเดชันของไลโคปนในเน้ือเยื่อ             

มะเขือเทศ  การทําแหงดวยวิธีทางการคาซึ่งทําแหงภายใตบรรยากาศปกติมีการสูญเสียไลโคปนมาก

เน่ืองจากความรอนทําใหเน้ือเยื่อมะเขือเทศแตกออก  ทําใหเน้ือเยื่อมะเขือเทศ สัมผัส แสงและ

ออกซิเจนมากขึ้น สงผลใหโครงสรางไลโคปนแตกสลาย 

Tetsu et al (2007) รายงานวา การสูญสียไลโคปนระหวางกระบวนการผลิตนํ้ามะเขือเทศ

กระปองและนํ้ามะเขือเทศเขมขน พบวา  นํ้ามะเขือเทศเมื่อผานการไลอากาศที่อุณหภูมิ 90-100 

องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที กอนการสเตอริไลเซชัน  สูญเสียไลโคปนรอยละ  7.96  ของนํ้าหนักสด 

เมื่อศึกษานํ้ามะเขือเทศที่ผานการสเตอริไลเซชั่นที่อุณหภูมิ 108 องศาเซลเซียส เวลา 28 และ 40 นาที

พบวาการใชอุณหภูมิ 108 องศาเซลเซียส  เวลา 28 นาที ทําใหสูญเสียไลโคป นรอยละ 53.58  สวน

การใชอุณหภูมิ 108 องศาเซลเซียส เวลา 40 นาที จะสูญเสียไลโคปนรอยละ 67.94 
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Giuseppe et al (2008)  รายงานวา  การสูญเสียไลโคปนในมะเขือเทศเขมขนโดยการให

ความรอนที่ อุณหภูมิ 100  องศาเซลเซียส  ที่เวลาตาง ๆ ภายใต 2 สภาวะ ดังน้ี สภาวะที่  1 การให

ความรอนโดยปริมาณนํ้าระเหยออกไป  กลาวคือปริมาณของแข็งเขมขนขึ้น และสภาวะที่  2  การให

ความรอนภายในระบบปด  กลาวคือปริมาณของแข็งคงที่  พบวา  การใหความรอนในสภาวะแรก      

ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  หลังจากเวลา 120 นาที ปริมาณไลโคปนลดลงจาก 185.5 เปน 141.5 

มิลลิกรัม/ของแข็งทั้งหมด 100 กรัม คิดเปนรอยละการสูญเสียไลโคปนในปริมาณสูงกวาสภาวะที่  2 

ที่มีการสูญเสียไลโคปนเพียงรอยละ 18.6  

 

Hsu et al  (2008) ไดรายงานวา นํ้ามะเขือเทศที่ผานการใหความรอน ในระดับพาสเจอร -

ไรส (90 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 นาทีหรือ 30 วินาท)ี  โดยมีนํ้าผลไมสดเปนขอมูลอางอิง HIPEF 

พบวาการใหความรอนระดับพาสเจอรไรส มีระดับไลโคปนตํ่ากวานํ้าผลไมสดและยังมีวิตามินซี

เหลืออยู แตไมมีการเปลี่ยนแปลงของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารตานอนุมูลอิสระ  สังเกตได

วาระหวางนํ้าผลไมสดและนํ้ามะเขือเทศ HIPEF การรักษาไลโคปนและปริมาณวิตามินซีใน           

นํ้าผลไมสดมากกวานํ้าผลไมที่พาสเจอรไรส ดังน้ันการประยุกตใช HIPEF อาจจะมีความเหมาะสม 

เพื่อใหไดนํ้ามะเขือเทศสดมีคุณคาทางโภชนาการ 

Heredia et al (2010) รายงานวา ผลของกระบวนการผลิตนํ้ามะเขือเทศโดยวิธี การใช

ไมโครเวฟ (650 วัตต, 2450 เมกะเฮิรต) เปรียบเทียบกับวิธีใชความรอน ( hot break) และวิธีไมใช

ความรอน (cold break) ตอคุณคาทางโภชนาการของนํ้ามะเขือเทศ โดยผานกระบวนการผลิต 3 วิธี 

ดังน้ี วิธีที่ 1 การใหความรอนโดยไมโครเวฟ นํามะเขือเทศห่ันเปนสี่สวน แลวนําเขาไมโครเวฟเปน

เวลา 4 นาที จากน้ันนํามาคั้นเพื่อใหไดเปนนํ้ามะเขือเทศโดยผานตะแกรง แลวนําไปเขาไมโครเวฟ

อีกคร้ังเปนเวลา 4 นาที วิธีที่  2 ใชความรอน นํามะเขือเทศห่ันเปนสี่สวน ใหความรอนที่อุณหภูมิ 

50-60 องศาเซลเซียส จากน้ันนํามาคั้นใหไดเปนนํ้ามะเขือเทศ แลวนําไปฆาเชื้อที่ 90 องศาเซลเซียส  

เวลา 1 นาที วิธีที่ 3 ไมใชความรอน นํามะเขือเทศบดมาคั้นเพื่อใหไดเปนนํ้ามะเขือเทศ พบวา วิธีใช

ความรอนจะเกิดการสูญเสียไลโคปนมากที่สุด รองลงมาคือ วิธีไมโครเวฟ และวิธีไมใชความรอน 

ตามลําดับ ซึ่งปริมาณเบตาแคโรทีนและปริมาณแคโรทีนอยดทั้งหมดมีแนวโนมเชนเดียวกัน 
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อุปกรณและวิธีการ   

อุปกรณ 

 

1.  วัตถุดิบ 

 1.1 มะเขือเทศ พันธุลูกทอ จากตลาดสี่มุมเมือง 

 1.2 สมเขียวหวาน พันธุรังสิตเบอร 3 จากตลาดสี่มุมเมือง     

    

2. อุปกรณ/เคร่ืองมือ 

 2.1 เคร่ืองวิเคราะหคาการดูดกลืนแสง (Visible Spectrophotometer ยี่หอ CECIL      

รุน 1011 1000 series) 

 2.2 เคร่ืองวัดความเปนกรด-ดาง (pH meter) ยี่หอ Sartorius รุน PB-10 

 2.3 เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมด (Hand Refractometer) (ชวง            

0-32˚Brix) ยี่หอ ATAGO รุน ATC-20E 

 2.4 เคร่ืองวัดคาสี โดยใชระบบ L*, a*, b* (Color Reader) ยี่หอ Minolta รุน CK-10 

 2.5 เคร่ืองปนเหว่ียงหนีศูนยกลาง (Centrifuge) MIXER UZUSIO รุน VTX-3000L 

 2.6 เคร่ืองวัดอุณหภูมิ (Thermometer) ชวงอุณหภูมิ 0 – 100 องศาเซลเซียส 

 2.7 อุปกรณเคร่ืองแกวสําหรับการไตเตรต 

 2.8 ขวดแกวสีชาและฝาปด 

 2.9 อุปกรณเคร่ืองครัว 
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3.  สารเคมี 

 3.1 L- Ascorbic acid (C6H8O6) A.R. grade 

 3.2 2,6  - Dichlorophenolindophenol  sodium  salt A.R. grade 

 3.3 Metaphosphoric acid (H3PO4) A.R. grade 

 3.4 Acetic acid (CH3COOH) เขมขนรอยละ99 A.R. grade 

 3.5 Sodium Hydrogen Carbonate (NaHCO3) A.R. grade 

 3.6 Sodium Hydroxide (NaOH) เขมขน 0.1 N. A.R. grade 

 3.7 Acetone A.R. grade 

 3.8 Petroleum ether A.R. grade 

 3.9 Phenolpthalein Indicator เขมขนรอยละ 1 A.R. grade 
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วิธีการ  

 

1. วิธีการผลิต 

 1.1 การเตรียมตัวอยาง 

  ศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการพาสเจอรไรสที่มีตอปริมาณวิตามินซีและไลโคปน

ในนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม โดยแบงเปน  4 สิ่งทดลอง (Treatment) สิ่งทดลอง

ละ 3 ซ้ํา (Replication) ดังน้ี 

สิ่งทดลองที่  1 นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวาน กอนการพาสเจอรไรส (Control) 

สิ่งทดลองที่   2 นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวาน พาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 65 องศา -

เซลเซียส นาน 30 นาที 

สิ่งทดลองที่   3 นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวาน พาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศา -

เซลเซียส นาน 15 นาที 

สิ่งทดลองที่   4 นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวาน  พาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 75 องศา-

เซลเซียส นาน 1 นาที 

(1) มะเขือเทศ คัดเลือกลูกที่มีสีแดงเขมสม่ําเสมอทั้งผลไมมีรอยตําหนิ ขนาดเสนผา น-

ศูนยกลาง 4-5 ซม. ตัดขั้วผล ลางทําความสะอาด ผาคร่ึง นํามาปนสกัดดวยเคร่ืองปนไฟฟาแลว

กรองดวยผาขาวบางลงในหมอสแตนเลสที่แชอยูในนํ้าแข็ง  

(2) สมเขียวหวาน เลือกซื้อสมเขียวหวานรังสิตเบอร  3 ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 5 

เซนติเมตร คัดเลือกผลสมที่ไมมีตําหนิหรือรอยช้ําบริเวณผิว ลางทําความสะอาดดวยนํ้ายาลางผลไม 

ปลอยใหแหงแลวผาตามขวางของลูก คั้นเอาแตนํ้าดวยเคร่ืองคั้นนํ้าผลไม โดยหลีกเลี่ยง บริเวณที่มี

แสงแดด กรองดวยผาขาวบางลงในหมอสแตนเลสที่แชอยูในนํ้าแข็ง  

(3) นําน้ํามะเขือเทศและนํ้าสมเขียวหวานผสมในอัตราสวน 60 : 40 แลวนําไปกําจัดอากาศ

โดยการใชไอนํ้า  (อัญชลินทร, 2549) 
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(4) ทํา การพาสเจอไรสตามอุณหภูมิและเวลาของแตละสิ่งทดลอง แลวจึงบรรจุลงขวดแกว

สีชาที่ผานการฆาเ ชื้อแลวปริมาตร 250 มิลลิลิตร  ปดดวยฝา จุกจีบ  ทําใหเย็นทันที  จากนั้น  

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอวิเคราะหทางเคมีและกายภาพ (อัญชลินทร, 2549) 

ตารางท่ี 5 แสดงสวนผสม อุณหภูมิและเวลาในการพาสเจอรไรสของนํ้ามะเขือเทศผสม                     

นํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมทั้ง 4 สิ่งทดลอง 

 

หมายเหตุ 

สิ่งทดลองที่   1 นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวาน กอนการพาสเจอรไรส (Control) 

สิ่งทดลองที่   2 นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวาน พาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 65 องศา -

เซลเซียส นาน 30 นาท ี

สิ่งทดลองที่   3 นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวาน พาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศา -

เซลเซียส นาน 15 นาที 

สิ่งทดลองที่   4 นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวาน  พาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ  75 องศา-

เซลเซียส นาน 1 นาท ี

-  หมายถึง  นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานไมผานการพาสเจอรไรส 

ท่ีมา  : ดัดแปลงจากวิไล (2547) 

 

 

 

สวนผสม 

สิ่งทดลองที่ / คิดเปนรอยละโดยนํ้าหนัก 

สิ่งทดลองที่ 1 สิ่งทดลองที ่2 สิ่งทดลองที ่3 สิ่งทดลองที ่4 

1. นํ้ามะเขือเทศ 60 60 60 60 

2. นํ้าสมเขียวหวาน 40 40 40 40 

การพาสเจอรไรส 

1. อุณหภูมิ (˚C) - 65 70 75 

2. เวลา (นาท)ี - 30 15 1 
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 มะเขือเทศ      สมเขียวหวาน 

 

คัดเลือก  ทําความสะอาด           ลางทําความสะอาด ปลอยใหแหง 

 

ปนสกัดดวยเคร่ืองปนไฟฟา               ผาตามขวางของลูก 

 

       กรองดวยผาขาวบาง     คั้นเอาแตนํ้าแลวกรองดวยผาขางบาง 

 

            นํ้ามะเขือเทศ                นํ้าสมเขียวหวาน                 

 

                         ผสมในอัตราสวน 60 : 40   

          แลวกําจัดอากาศโดยใชไอนํ้า 

 

       พาสเจอรไรสตามอุณหภูมิและเวลาของแตละสิ่งทดลอง    

 

  บรรจุในขวดสีชาที่ฆาเชื้อแลว 250 มิลลิลิตร ปดดวยฝาจุกจีบ 

 

        ทําใหเย็นทันที  

 

             เก็บรักษาที่ 4 องศาเซลเซียส 

 

                 ผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 

 

ภาพท่ี  5   กรรมวิธีการผลิตนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม  

ท่ีมา  : ดัดแปลงจากวิไล (2547) 
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2. วิธีดําเนินการทดลอง 

2.1 วิเคราะหลักษณะที่ปรากฏ คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศ

ผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม  

 ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ (บุญยศ, 2549) 

 - สี  

 - กลิ่น  

 - รสชาติ 

 - ลักษณะปรากฏ   

 การวิเคราะหทางเคมี 

 - คา pH โดยใช  pH  meter (บุญยศ, 2549) 

 - ปริมาณกรดทั้งหมด (Total  acidity)  โดยวิธีไตเตรทตามวิธีของ  AOAC (2000) 

 - ปริมาณวิตามินซี (Total vitamin C)โดยวิธีไตเตรทตามวิธีของ AOAC (2000) 

 - ปริมาณไลโคปน (Total lycopene)โดยวิธี Spectrophotometry  (กันยนา, 2548)    

  การวิเคราะหทางกายภาพ 

 -  วัดคาสีโดยใชโดยใชระบบ L*, a*, b* (Color Reader) ยี่หอ Minolta รุน CR-10   

(ชื่นหทัย, 2548) 

           -  วัดปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมด โดยใช Hand Refractometer (บุญยศ, 2549) 

 -  วัดปริมาณตะกอนโดยใชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง (จิระเดช, 2552) 
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การวิเคราะหขอมูล 

      นําขอมูลคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพมาวิเคราะหทางสถิติ โดยวางแผนการ ทดลอง

แบบ Factorial Completely Randomized Design วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ  (Analysis of 

Variance ; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple 

Range Test (DMRT) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 17.0 (อนันตชัย, 2549) 

2.2 ศึกษาผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีตอปริมาณไลโคปนและวิตามินซี             

ในนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 

นํานํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมแตละสิ่งทดลองที่เตรียมได                           

ทําการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  แลวตรวจสอบปริมาณไลโคปน ทั้งหมดและวิตามินซี

ทั้งหมดโดยทําการตรวจสอบทุก ๆ 0, 5, 10 และ 15 วัน (วิไล, 2547) 
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ผลและวิจารณ 

 

ผลการทดลอง 

 

1. ลักษณะปรากฏ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

 

1.1 ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศและนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 
 

ตารางท่ี 6   ลักษณะของผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 

สิ่งทดลอง ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ 

1 มีเน้ือของมะเขือเทศ

แขวนลอยอยูมาก 

สีแดงสดของ

มะเขือเทศ 

มีกลิ่นมะเขือเทศ มีรสเปร้ียวอมหวาน

ของมะเขือเทศและ

สมเขียวหวาน 

2 มีเน้ือมะเขือเทศ

แขวนลอยอยูมาก 

สีแดงสดของ

มะเขือเทศ 

กลิ่นมะเขือเทศและ

กลิ่นสมเขียวหวาน

เล็กนอย 

มีรสเปร้ียวอมหวาน

ของมะเขือเทศและ

สมเขียวหวาน 

3 มีเน้ือมะเขือเทศ

แขวนลอยปานกลาง 

สีแดงสดออก

สมเล็กนอย 

กลิ่นมะเขือเทศและ

กลิ่นสมเขียวหวาน

เล็กนอย 

มีรสเปร้ียวอมหวาน

ของมะเขือเทศและ

สมเขียวหวาน 

4 มีเน้ือมะเขือเทศ

แขวนลอยอยู

เล็กนอย 

สีแดงสดออก

สมเล็กนอย 

กลิ่นมะเขือเทศและ

กลิ่นสมเขียวหวาน

เล็กนอย 

มีรสเปร้ียวอมหวาน

ของมะเขือเทศและ

สมเขียวหวาน 
 

หมายเหตุ T1   นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานกอนการพาสเจอรไรส (Control) 

T2   นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 

 นาน 30 นาท ี

T3   นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  

 นาน 15 นาท ี

T4   นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส  

 นาน 1 
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1.2 การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ 

 

ตารางท่ี 7   คุณสมบัติทางกายภาพของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 

สิ่งทดลอง คาที่วัดได ปริมาณของแข็งที่ละลาย

นํ้าไดทั้งหมด* (˚Brix) 

ปริมาณตะกอนns 

(รอยละ) (L*)* (a*) ns (b*)* 

1 35.50b 4.90 4.63b 7.87b 18.84 

2 34.73c 5.35 4.90b 8.70a 21.59 

3 36.13a 5.50 7.33a 7.37c 21.49 

4 34.83c 5.75 5.20b 6.40d 20.94 

C.V. (รอยละ) 0.85 9.34 19.28 1.44 7.29 

 

หมายเหตุ * หมายถึง อักษรกํากับเหนือตัวเลขในแนวต้ังแสดงวา มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

  ns หมายถึง อักษรกํากับเหนือตัวเลขในแนวต้ังแสดงวา ไมมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

T1   นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานกอนการพาสเจอรไรส (Control) 

T2   นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 

 นาน 30 นาท ี

T3   นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  

 นาน 15 นาท ี

T4   นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส  

 นาน 1 นาท ี
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1.2.1 คาความสวาง (L*) 

จากการทดลองพบวา อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการพาสเจอรไรส มีผลตอคาความสวาง 

(L*) คือการใชอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 15 นาทีมีผลทําใหคาความสวาง (L*) สูงกวา 

ผลิตภัณฑที่ไมผานการ  พาสเจอรไรส การใชอุณหภูมิ  65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และการใช

อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที (p≤0.05) โดยผลิตภัณฑพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศา-

เซลเซียส นาน 15 นาที มีคาความสวาง (L*) สูงที่สุดคือ 36.13 ผลิตภัณฑที่ไมผานการพาสเจอรไรส 

ไดผลิตภัณฑที่มีคาความสวาง (L*) 35.5 การพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 30 

นาที ไดผลิตภัณฑที่มีคาความสวาง (L*) 34.73 สวนการพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส 

นาน 1 นาที ไดผลิตภัณฑที่มีคาความสวาง (L*) 34.83 

 

1.2.2 คาสีแดง (a*) 

จาการทดลองพบวา อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการพาสเจอรไรสไมมีผลตอคาสีแดง (a*)    

(p > 0.05) โดยผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่ไมผานการพาสเจอรไรส 

นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่พาสเจอรไรสอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 30 

นาที  การพาสเจอรไรสอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที และการพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 

75 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที มีคาสีแดง (a*) เทากับ 4.90, 5.35, 5.50 และ 5.75 ตามลําดับ  

 

1.2.3 คาสีเหลือง (b*) 

จากการทดลองพบวา อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการพาสเจอรไรส มีผลตอคาสีเหลือง (b*) 

คือการใชอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 15 นาทีมีผลทําใหคาสีเหลือง (b*) สูงกวาผลิตภัณฑ       

ที่  ไมผานการพาสเจอรไรส  การใชอุณหภูมิ  65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และการใชอุณหภูมิ 

75 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที (p≤0.05) โดยผลิตภัณฑพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

นาน 15 นาที มีคาสีเหลือง (b*) สูงที่สุดคือ 7.33 ผลิตภัณฑที่ไมผานการพาสเจอรไรส ไดผลิตภัณฑ

ที่มีคาสีเหลือง (b*) 4.63  การพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ไดผลิตภัณฑ    

ที่มีคาสีเหลือง (b*) 4.90 สวนการพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที              

ไดผลิตภัณฑที่มีคาสีเหลือง (b*) 5.20 

 

 



40 

 

1.2.4 ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมด (Total soluble solid; TSS) 

จากการทดลองวิเคราะหปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมด  (Total soluble solid; TSS) 

พบวา ผลิตภัณฑที่พาสเจอรไรสอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที มีปริมาณของแข็ง            

ที่ละลายนํ้าไดทั้งหมดสูงที่สุด (p≤0.05) คือ 8.70 ˚Brix รองลงมาคือ ผลิตภัณฑที่ไมผานการพาส -

เจอรไรส การพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ  70 องศาเซลเซียส นาน  15 นาที และการพาสเจอรไรส           

ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส  นาน 1 นาที ซึ่งมีปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมดเทากับ 7.87, 

7.37 และ 6.40 ˚Brix ตามลําดับ 

 

1.2.5 ปริมาณตะกอน 

จากการทดลองวิเคราะหปริมาณตะกอนในผลิตภัณฑ พบวา ปริมาณตะกอนในผลิตภัณฑ

นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมไมมีความแตกตางทางสถิติ (p > 0.05) โดยผลิตภัณฑ  

ที่ไมผานการพาสเจอรไรส ผลิตภัณฑที่พาสเจอรไรสอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที       

การพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน  15 นาที และการพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ       

75 องศาเซลเซียส นาน 1 นาท ีมีปริมาณตะกอนรอยละ 18.84, 21.59, 21.49 และ 20.94  ตามลําดับ 

 

2.3 การประเมินคุณสมบัติทางเคมี 

 

ตารางท่ี  8   คุณสมบัติทางเคมีของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 

สิ่งทดลอง ความเปนกรด-ดางns ปริมาณกรด

ทั้งหมด*   

(รอยละกรดซิตริก) 

วิตามินซี* 

(มก./100 มล.) 

ไลโคปน* 

(มก./100 มล.) 

1 3.37 0.65a 7.11a 52.6a 

2 3.38 0.59b 4.69b 51.9a 

3 3.38 0.54c 4.99b 45.1b 

4 3.38 0.52d 6.65b 42.7c 

C.V. (รอยละ) 0.26 1.46 5.47 1.54 

หมายเหตุ * หมายถึง อักษรกํากับเหนือตัวเลขในแนวต้ัง  แสดงวา มีความแตกตาง กันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 



41 

 

  ns หมายถึง อักษรกํากับเหนือตัวเลขในแนวต้ัง  แสดงวาไมมีความแตกตาง กันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

T1   นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานกอนการพาสเจอรไรส (Control) 

T2   นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 

 นาน 30 นาท ี

T3   นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  

 นาน 15 นาท ี

T4   นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส  

         นาน 1 นาท ี

 

 1.3.1 ความเปนกรด-ดาง (pH) 

 จากการวิเคราะหความเปนกรด -ดาง (pH) ในผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวาน

พรอมด่ืม พบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติ  (p > 0.05) โดยนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวาน

พรอมด่ืมที่ไมผานการพาสเจอรไรส การพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 

การพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที และการพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ       

75 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที มีคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 3.37, 3.38, 3.38 และ 3.38 ตามลําดับ 

 

 1.3.2 ปริมาณกรดทั้งหมด (Total acidity) 

 จากการวิเคราะหปริมาณกรดทั้งหมด (Total acidity) ในผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสม         

นํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม พบวา มีความแตกตางทางสถิติ  (p≤0.05) โดยนํ้ามะเขือเทศผสม           

นํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่ไมผานการพาสเจอรไรส มีปริมาณกรดทั้งหมดสูงที่สุด (p≤0.05)  คือ 

รอยละ 0.65 รองลงมา คือ การพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที                

การพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที และการพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ         

75 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที ซึ่งมีปริมาณกรดทั้งหมดรอยละ 0.59, 0.54 และ 0.52 ตามลําดับ 

 

1.3.3 ปริมาณวิตามินซีทั้งหมด (Total ascorbic acid) 
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 จากการวิเคราะหปริมาณวิตามินซีทั้งหมด (Total ascorbic acid) ในผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศ

ผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม พบวา มีความแตกตางทางสถิติ  (p≤0.05) โดยนํ้ามะเขือเทศผสม          

นํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่ไมผานการพาสเจอรไรส มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด (p≤0.05) คือ 7.11 

มก./ 100 มล. ในขณะที่ นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม ที่ผานการ พาสเจอรไรส            

ที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 75 องศาเซลเซียส นาน 30, 15 และ 1 นาที ตามลําดับ ปริมาณวิตามินซี

ทั้งหมดมีคาไมแตกตางกัน คือ 4.69, 4.99 และ 6.65 มก./100 มล. ตามลําดับ 

 

2.3.4 ปริมาณไลโคปนทั้งหมด (Total lycopene) 

 จากการวิเคราะหปริมาณไลโคปนทั้งหมด (Total lycopene) ในผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศ

ผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม พบวา มีความแตกตางทางสถิติ  (p≤0.05) โดยนํ้ามะเขือเทศผสม          

นํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่ไมผานการพาสเจอรไรส และการพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 65 องศา-

เซลเซียส นาน 30 นาที มีปริมาณไลโคปนสูงที่สุด  (p≤0.05) คือ 52.6 และ 51.9 มก./100 มล. 

ตามลําดับรองลงมาคือ การพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที และ             

การพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส นาน 1 นาทีซึ่งมีปริมาณไลโคปนเทากับ  45.1 และ 

42.7 มก./100 มล. ตามลําดับ 
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2. การศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บท่ีมีตอปริมาณวิตามินซีและไลโคปน 

 

ตารางท่ี  9   ปริมาณวิตามินซีทั้งหมดในผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม ณ 

ระยะเวลาตาง ๆ 

สิ่งทดลอง ปริมาณวิตามินซีทั้งหมด (มก./100 มล.)/ตอวัน C.V. 

(รอยละ)  วันที่ 0 วันที่ 5 วันที่ 10 วันที่ 15 

1 7.11a 6.51b 6.35b 3.33c 3.91 

2 4.69a 3.03b 1.97c 1.36d 8.25 

3 4.99a 2.42b 2.12b 1.66c 8.14 

4 6.66a 4.84b 3.18c 2.12d 7.64 

 

จากการวิเคราะหผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีผลตอปริมาณวิตามินซี ทั้งหมด  

(Total ascorbic acid) ในผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม พบวา มีความ -

แตกตางกันทางสถิติ  (p≤0.05) โดยปริมาณวิตามินซีในนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอม

ด่ืมทั้ง 4  สิ่งทดลองมีการแปรผกผันกับระยะเวลาในการเก็บรักษา คือเมื่อเก็บรักษานํ้ามะเขือเทศ

ผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมเปนระยะเวลามากขึ้น ปริมาณวิตามินซี ทั้งหมดก็จะลดลง (p≤0.05) 

ผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส 

นาน 1 นาทีมีปริมาณการลดลงของปริมาณวิตามินซีทั้งหมดสูงที่สุด คือ 4.54 มก./100 มล.รองลงมา

คือ นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่ไมผานการพาสเจอรไรส การพาสเจอรไรส          

ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และการพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 

15 นาที ซึ่งมีการลดลงของปริมาณวิตามินซี ทั้งหมดเปน  3.78, 3.33 และ 3.33 มก./ 100 มล.  

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10   ปริมาณไลโคปนทั้งหมดในผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม ณ 

ระยะเวลาตางๆ 

สิ่งทดลองที่ ปริมาณไลโคปนทั้งหมด (มก./100 มล.)/ตอวัน C.V. 

(รอยละ) วันที่ 0 วันที่ 5 วันที่ 10 วันที่ 15 

1 52.4a 51.7b 49.7c 39.2d 0.62 

2 51.2a 50.8a 49.2b 36.8c 0.43 

3 44.3a 44.3a 39.5b 35.6c 0.44 

4 42.7a 40.6b 36.6c 32.4d 0.62 

 

จากการวิเคราะหผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีตอปริมาณไลโคปน ทั้งหมด (Total 

lycopene) ในผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม พบวา มีความแตกตางกัน    

ทางสถิติ  (p≤0.05) โดยปริมาณไลโคปน ทั้งหมดในนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม              

ทั้ง 4 สิ่งทดลอง  มีการแปรผกผันกับระยะเวลาในการเก็บรักษา คือ  เมื่อเก็บรักษานํ้ามะเขือเทศผสม       

นํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมเปนระยะเวลามากขึ้น ปริมาณไลโคปน ทั้งหมด ก็จะลดลง (p≤0.05) 

ผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม  พาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 

นาน 30 นาที มีปริมาณการ สูญเสียของปริมาณไลโคปน ทั้งหมดสูงที่สุด คือ  14.4 มก./100 มล. 

รองลงมาคือ นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่ไมผานการพาสเจอรไรส การพาสเจอร -

ไรสที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที และการพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

นาน 15 นาที ซึ่งการลดลงของปริมาณไลโคปนทั้งหมด 13.2, 10.3 และ 8.7 มก./100 มล. ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 



45 

 

วิจารณผลการทดลอง 

 

ลักษณะปรากฏของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม เมื่อพิจารณาดานสี พบวา          

นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่ผานการพาสเจอรไรสดวยอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 

นาน 30 นาที มีลักษณะสีแดงสดมากกวานํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม ที่ผานการ      

พาสเจอรไรสดวยอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที และนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวาน

พรอมด่ืม ที่ผานการ พาสเจอรไรส ดวยอุณหภูมิ  75 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที ตามลําดับ และ

สังเกตเห็นไดวา เมื่อมีการใชอุณหภูมิในการพาสเจอรไรสสูงขึ้นแมจะใชเวลาสั้น ยังคงทําใหนํ้า -

มะเขือเทศผสมสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่ไดมีสีออนลง เปนผลมาจากกระบวนการสูญเสียไลโคปน

ในระหวางกระบวนการแปรรูปซึ่งจะสงผลตอสีของผลิตภัณฑทําใหสีของผลิตภัณฑออนลง

เน่ืองมาจากการใชอุณหภูมิสูงเปนสาเหตุของการสลายของไลโคปนโดยจะไปเรงปฏิกิริยา

ออกซิเดชันและ ปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชัน (isomerization) (เยาวภา, 2545) แตเมื่อพิจารณาในดา น

กลิ่นและรสชาติ พบวา ไมมีความแตกตางกัน น่ันแสดงวาอุณหภูมิและเวลา ในการพาสเจอรไรส    

มีผลตอคุณภาพดานสีของผลิตภัณฑนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 

 เมื่อพิจารณาคา  L*, a*, b*  พบวา การใชอุณหภูมิ  65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาทีและ    

การพาสเจอรไรสดวยอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที คา L* ซึ่งเปนคาที่ใชกําหนด        

ความสวางมีแนวโนมลดลง แสดงวานํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมมีสีคล้ําขึ้นจาก    

นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่ไมผานการพาสเจอรไรส ในขณะที่การพาสเจอรไรส

ดวยอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที คา L* มีแนวโนมเพิ่มขึ้น คา a* ซึ่งเปนคากําหนด       

สีแดง-สีเขียว (คาบวกเปนสีแดง คาลบเปนสีเขียว) พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p > 0.05)  คา b* ซึ่งเปนคาที่กําหนดสีเหลือง -สีนํ้าเงิน (คาบวกเปนสีเหลือง คาลบเปนสี      

นํ้าเงิน)  นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่พาสเจอรไรสดวยอุณหภูมิ 70 องศา -

เซลเซียส นาน 15 นาที คา b* มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แสดงวามีแนวโนมของสี เหลืองมากขึ้น (เยาวภา, 

2545) 
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คาปริมาณของแข็งที่ละลาย นํ้าไดทั้งหมด (Total soluble solid) จากการวิเคราะห พบวา   

นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่พาสเจอรไรสดวยอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 30 

นาที ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 7.87 เปน 8.70˚Brix ในขณะที่นํ้ามะเขือเทศ

ผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่พาสเจอรไรสดวยอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที และ 

นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่ผานการพาสเจอรไรสดวยอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส 

นาน 1 นาที มีปริมาณของแข็งที่ละลาย นํ้าไดทั้งหมด 7.37 และ 6.40˚Brix ตามลําดับ เน่ืองมาจาก

การใชความรอนทําใหนํ้าระเหยออกไป จึงทําใหมีปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

(เยาวภา, 2545) 

ปริมาณตะกอนของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ

ตาง ๆ น้ัน พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) น่ันแสดงวาอุณหภูมิ

และเวลา การพาสเจอรไรสที่ตางกันไมมีผลตอปริมาณตะกอ น อาจเน่ืองจากมีการใชอัตราสวน

ระหวางนํ้ามะเขือเทศและนํ้าสมเขียวหวานในอัตราสวนที่เทากันทั้ง 4 สิ่งทดลอง จึงทําใหปริมาณ

ตะกอนของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมมีคาไมแตกตางกัน (ชื่นหทัย, 2548) 

ความเปนกรด-ดาง ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมพาสเจอรไรส             

ที่อุณหภูมิตาง  ๆ น้ัน พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) น่ันแสดงวา

อุณหภูมิการพาสเจอรไรสที่ตางกันไมมีผลตอความเปนกรด -ดาง เน่ืองจากความเปนกรด -ดางจะ

ขึ้นอยูกับชนิดของผลไมและอัตราสวนในการผสม โดยสิ่งทดลองทั้งหมดใชอัตราสวนในการผสม

นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานที่เทากัน จึงทําใหคาความเปนกรด -ดาง ไมแตกตางกัน (เยาวภา, 

2545) 

ปริมาณกรดทั้งหมด (Total acidity) ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม    

พาสเจอรไรสที่อุณหภูมิตาง  ๆ น้ัน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 

กรดอินทรียที่มีอยูสวนใหญเปนกรดซิตริก โดยปริมาณกรดทั้งหมดมีแนวโนมลดลงเมื่อมีการใช

อุณหภูมิพาสเจอรไรสสูงขึ้น และใชเวลาสั้นลง เน่ืองมาจากความรอนทําใหกรดในนํ้ามะเขือเทศ

ผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมเกิดการสลายตัว (เยาวภา, 2545) 
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 ปริมาณวิตามินซี ทั้งหมด (Total ascorbic acid) จากการวิเคราะหผลของอุณหภูมิและเวลา

ในการพาสเจอรไรสที่มีตอปริมาณวิตามินซี พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     

(p ≤ 0.05) โดยนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมที่ ไมผานการพาสเจอรไรสมีปริมาณ

วิตามินซี ทั้งหมด สูงที่สุดคือ 7.11 มก./100 มล.  ในขณะที่ นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวาน   

พรอมด่ืมที่ผานการพาสเจอรไรสดวยอุณหภูมิ  65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที การพาสเจอรไรส

ดวยอุณหภูมิ  70 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที และการพาสเจอรไรสดวยอุณหภูมิ  75 องศาเซลเซียส 

นาน 1 นาที ปริมาณวิตามินซีทั้งหมดมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ คือ 4.99 4.69 และ 6.65 มก./         

100 มล. ตามลําดับ  แสดงวา การใชอุณหภูมิและเวลาที่แตกตางกันในการพาสเจอรไรสมีผลทําให

ปริมาณวิตามินซีที่สูญเสียมีคาไมแตกตางกัน เน่ืองจากวิตามินซีมีความไวตอความรอนจึงสลายตัว

ไดงาย และเมื่อพิจารณาผลของอายุการเก็บรักษาที่มีตอปริมาณวิตามินซี พบวา ระยะเวลาการเก็บ -

รักษามีผลตอปริมาณวิตามินซี ทั้งหมด  คือ เมื่ออายุการเก็บรักษานานขึ้น  นํ้ามะเขือเทศผสม            

นํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมมีปริมาณวิตามินซี ทั้งหมดลดลง เน่ืองมาจากการใช ความรอน และอายุ

การเก็บรักษา ซึ่งมีผลตอปริมาณวิตามินซีในผลิตภัณฑ  ในธรรมชาติวิตามินซีจะอยูในรูป L-form 

มากกวา D-form ซึ่งเปนสารรีดิวซอยางแรงจึงถูกออกซิไดสไดงายในอากาศ จึงถูกสลาย ตัวไดงาย          

ไมเสถียรเมื่อไดรับความรอนมีผลทําใหวิตามินซีเกิดการสลายตัว (จินตนา, 2543) 

ปริมาณไลโคปน ทั้งหมด (Total lycopene) จากการวิเคราะหผลของอุณหภูมิและเวลาใน              

การพาสเจอรไรสที่มีตอปริมาณไลโคปน พบวา การพาสเจอรไรสดวยอุณหภูมิ  65 องศาเซลเซียส 

นาน 30 นาที จะทําใหไลโคปน ทั้งหมดสูญเสียเพียงเล็กนอย แตการใชอุณหภูมิ  75 องศาเซลเซียส 

นาน 1 นาทีในการพาสเจอรไรส มีแนวโนมการสูญเสียไลโคปนทั้งหมดปริมาณสูง เน่ืองจากการใช

ความรอนสูงเปนสาเหตุของการสลาย ตัวของไลโคปน โดย ความรอนจะไปเรงปฏิกิริยาออกซิเดชัน

และ ปฏิกิริยา ไอโซเมอไรเซชัน (isomerization) และเมื่อพิจารณาอายุการเก็บรักษาที่มี ผลตอ

ปริมาณไลโคปน ทั้งหมดในนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม พบวา อายุการเก็บรักษา   

มีผลทําใหปริมาณไลโคปน ทั้งหมดมีแนวโนมลดลง (เยาวภา, 2545) เน่ืองจากไลโคปนในผักและ

ผลไมจะอยูรวมกับโปรตีนเปน โครงสรางที่ซับซอน (protein-lycopene complex) ซึ่งโครงสราง

รางแหอาหาร (food matrix) เชน องคประกอบของโครโมพลาสตและ เสนใย ชวยรักษาเสถียรภาพ

ของไลโคปน ชนิดออลทรานสในมะเขือเทศ การใชความรอนทําใหไลโคปนที่รวมตัวกับโปรตีน
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เปนโครงสรางที่ซับซอนแตกออก เกิดการปลดปลอยไลโคปน ทําใหไลโคปนมีเสถียรภาพลดลง   

จึงมีความไวตอแสง ความรอน กรดและออกซิเจนมากขึ้น สงผลใหไลโคปนในนํ้ามะเขือเทศผสม

นํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมไมเสถียรในระหวางการเก็บรักษา (ชื่นหทัย, 2548) 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

สรุป 

จากการวิเคราะหปริมาณวิตามินซีทั้งหมดและไลโคปน ทั้งหมด ที่ผานการพาสเจอรไรส    

ที่อุณหภูมิ 60, 70, และ 75 องศาเซลเซียส   เปนเวลา 30, 15 และ 1 นาที ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคาสี

ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมพบวามีคาความสวางลดลง ( L*) แสดงวา             

นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมมีสีคล้ําขึ้นเมื่อไดรับความรอน ปริมาณของแข็ง

ทั้งหมดที่ละลายนํ้าไดอยูในชวง  6.40 – 8.70 ˚Brix  ปริมาณตะกอนและความเปนกรด -ดาง ไมมี

ความแตกตางกันทางสถิติ ( p > 0.05) ปริมาณกรดทั้งหมดมีความแตกตางกันทางสถิติ ( p ≤ 0.05) 

โดยปริมาณกรดทั้งหมดมีแนวโนมลดลงเมื่อใชอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณวิตามินซีทั้งหมดอยูในชวง 

4.69 – 7.11 มก./100 มล. โดยมีแนวโนมลดลงเมื่อมีการใชอุณหภูมิตํ่าและเวลานาน ในขณะที่

ปริมาณไลโคปนทั้งหมดอยูในชวง 42.7 – 52.6 มก./100 มล. และมีแนวโนมลดลง และ เมื่ออุณหภูมิ

สูงขึ้นและระยะเวลาในการพาสเจอรไรสสั้นลงซึ่งสภาวะดังกลาวสงผลใหปริมาณวิตามินซีทั้งหมด

สูญเสียนอยลง ในทางตรงกันขามปริมาณไลโคปนทั้งหมดมีแนวโนมการสูญเสียสูงขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 

 

1. ควรวิเคราะหวิตามินซีและไลโคปนในนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานใหมีความถี่

ในการวิเคราะหมากกวาน้ี หรือตลอดอายุการเก็บรักษา  เชน ทุก ๆ วันที่ 0, 3, 6, 9,12 และ15 เพื่อ

ไดผลที่แมนยําและเชื่อถือได ในการศึกษาคร้ังตอไปควรวิเคราะหใหละเอียดกวาน้ี 

2. ควรวิเคราะหปริมาณวิตามินซีในนํ้าผลไมชนิดอ่ืน  ๆ เชน นํ้าสม และเปรียบเทียบผล

ของวิธีการวิเคราะหปริมาณวิตามินซี โดยใชวิธีการเพิ่มมากขึ้น เชน การวิเคราะหโดยวิธี HPLC  

3. ในการวิเคราะหหาไลโคปนในมะเขือเทศ  ควรเลือกใชเทคนิคการวิเครา ะหที่เหมาะสม

เพื่อความถูกตองแมนยําและเปนไปตามมาตรฐานการวิเคราะห โดยเทคนิค HPLC เปนอีกทางเลือก

หน่ึงที่สามารถใชวิเคราะหปริมาณไลโคปนได 

4.  ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของนํ้ามะเขือเทศ นํ้าสมเขียวหวาน และนํ้ามะเขือเทศผสม

นํ้าสมเขียวหวาน เพื่อทราบคุณคาทางโภชนาการมากขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

 

 

1. การวัดคาสี (ชื่นหทัย, 2548)  

 

 ทําการเตรียมตัวอยางสําหรับวัดคาสีใหพรอมและต้ังคาเคร่ืองวัดสี Minolta Camera : 

Model CR - 10 ใหเหมาะสมกับการวัด ทําการวัดและบันทึกคาสี ซึ่งคาที่วัดไดจะ อยูในรูป L* , a* 

และ b* มีความหมายดังน้ี 

 คา L* หมายถึง คาความสวาง (Lightness) มีชวงต้ังแต 0 (สีดํา) จนถึง 100 (สีขาว) 

 คา a* หมายถึง คาสีเขียว – แดง มีคาบวกเปนสีแดง คาลบเปนสีเขียว 

 คา b* หมายถึง คาสีนํ้าเงิน – เหลือง มีคาบวกเปนสีเหลือง คาลบเปนสีนํ้าเงิน 

แตละตัวอยางทําการวิเคราะห 3 ซ้ํา จากน้ันนํามาหาคาเฉลี่ย 

 

2.การวิเคราะหปริมาณตะกอน 

 

 การหาปริมาณตะกอนดวยวิธีการหาแบบใชแรงหนีศูนยกลาง ( Centrifuge force)             

(จิระเดช, 2552) 

 เร่ิมจากชั่งตัวอยางใสหลอดเหว่ียงที่ทราบนํ้าหนักแนนอนแลวประมาณ  10 – 20 กรัม โดย

บันทึกคาที่แนนอน จากน้ันไปทําการเหว่ียงโดยใชความเร็วที่ 4,500 รอบตอนาที นาน 30 นาที ที่

อุณหภูมิหอง แยกเอาสวนใสออก จากน้ันชั่งนํ้าหนักตะกอนที่ได แลวจึงลบออกจากนํ้าหนักของ

หลอดเหว่ียง ทําการคํานวณปริมาณตะกอน  ดังสมการตอไปน้ี 

 

รอยละของตะกอน  = นํ้าหนักตะกอน x  100 

 นํ้าหนักตัวอยาง 
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3.การวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด (Total  acidity) (AOAC,  2000) 

 

อุปกรณและสารเคมี 

 Erlenmeyer flask 

 Burette 

 Pipette 

 Standard Sodium hydroxide (NaOH)  เขมขน 0.1  N. 

Phenolpthalein Indicator เขมขนรอยละ 1  

วิธีการ 

1. นํานํ้าผลไมตัวอยางเหว่ียงแยก 

2. ปเปตตัวอยาง 10  มิลลิลิตร ลงใน Erlenmeyer  flask  ขนาด 250  มิลลิลิตร เติมนํ้ากลั่น 

(ที่ตมไลกาซคารบอนไดออกไซดแลว  20  นาที  ทิ้งไวใหเย็น) 20  มิลลิลิตร 

3. หยด Phenolpthalein  Indicator เขมขนรอยละ 1 ลงไป  1–2 หยด 

4. ไตเตรทกับ  Standard  Sodium  hydroxide  (NaOH) 0.1  N.  จนสารละลายเปนสีชมพู

ออนคงตัวอยางนอย  5 วินาที 

 

คํานวณในรูปของรอยละกรดซิตริก 

รอยละปริมาณกรดทั้งหมด  = N × V × 70 ×100 

 1000 × W 

 

เมื่อ N =  ความเขมขนของ NaOH (N) 

 V =  ปริมาณของ NaOH ที่ใชในการไตเตรท (มล.) 
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 W = ปริมาตรของตัวอยาง (มล.) 

 70 = มวลโมเลกุลของกรดซิตริก 

 

4.การวิเคราะหปริมาณไลโคปน โดยใช Spectrophotometer (กันยนา, 2548) 

  

อุปกรณและสารเคมี 

 Spectrophotometer   

 Separatory funnel 

 Cuvette กวาง 1 ซม. 

 Petroleum ether (จุดเดือด 80-100 องศาเซลเซียส) 

 Acetone 

 

วิธีการ 

1. ใชนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมขียวหวานประมาณ 10-20 มิลลิลิตร (บันทึกปริมาตร          

ที่แนนอน) สกัดดวย Acetone ประมาณคร้ังละ 10-15  มิลลิลิตร  

2.  กรองแยกเอาสวนสารละลายเก็บไวสกัดหลาย  ๆ คร้ัง จนกากเน้ือมะเขือเทศตัวอยาง   

มีสีขาว น่ันคือ แคโรทีนอยดถูกสกัดไปอยูในชั้น Acetone  ทั้งหมดแลว รวมชั้นของ  

Acetone ทั้งหมดเขาดวยกัน 

3. จากน้ันสกัดแยกแคโรทีนอยด ใหไปอยูในชั้น Petroleum  ether   ประมาณ  10-15  

มิลลิลิตร และรวมชั้น Petroleum  ether ทั้งหมดเขาดวยกัน ลางแยก Acetone ใหหมด

ไปดวยนํ้าหลายๆ คร้ัง  

4. ชั่งตัวอยาง 0.1 กรัม เติมนํ้ากลั่น 50  มิลลิลิตร เทใสกรวยแยกซึ่งหอดวยอลูมิเนียม

ฟอยดเพื่อปองกันแสง 
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5. เติม Petroleum  ether  25  มิลลิลิตร เขยานาน 15 นาที 

6. ปลอยไวใหแยกชั้น แลวจึงแยกชั้น  Petroleum ether นําม าวัดคาการดูดกลืนแสง           

ที่ความยาวคลื่น 453 nm. โดยใช  Petroleum  ether   เปน blank 

 

การคํานวณ 

สูตร  A = E1% 1cmbc 

 A คือ คาการดูดกลืนแสง 

 E คือ คาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง หมายความวา ถาวัดการดูดกลืนแสงไดเทากับ 

 3450 โดยใช cuvette กวาง 1 ซม. แสดงวาสารละลายน้ันมคีวามเขมขน 

 เทากับ  1 กรัม 

 B คือ ความกวางของ cuvette เทากับ 1 ซม. 

 C คือ ปริมาณ ของไลโคปน (กรัม/100 กรัมนํ้าหนักสด) 

 

ตัวอยางการคํานวณ 

 มะเขือเทศสดทั้งผล สกัดคร้ังที่ 1 มีคาการดูดกลืนแสงเทากับ 0.0820 มีวิธีการคํานวณดังน้ี 

แทนคา A ในสูตรเพื่อหาคา c 

  

 A  =  E1%1cmbc 

 0.0820   =  3450 × 1 × c 

 จะได c =  2.3768 × 10-5  กรัม / 100 กรัม นํ้าหนักสด 
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คํานวณปริมาณไลโคปนเปน มก./100 กรัม  นํ้าหนักสด 

 สารสกัด 100 มล. มีไลโคปน 2.3768 × 10-5 กรัม 

 สารสกัด 25 มล. มีไลโคปน (2.3768 × 10-5 กรัม) × 25 / 100 จะได 5.94 × 10-6   กรัม 

 ในสารสกัดใชตัวอยาง 0.1 กรัม ดังน้ัน มีไลโคปน 5.94 × 10-6 กรัม/0.1 กรัมนํ้าหนักสด 

หรือ 5.94 × 10-3   กรัม/100 กรัมนํ้าหนักสด หรือ 5.94 มก./ 100 กรัมนํ้าหนักสด 

 

5. การวิเคราะหปริมาณวิตามินซี (AOAC,  2000) 

 

สารเคมี 

 L- Ascorbic  acid  (C6H8O6)  A.R. grade 

 2,6  - Dichlorophenolindophenol  sodium  salt A.R. grade 

 Metaphosphoric  acid  (HPO4) A.R. grade 

 Acetic  acid (CH3COOH)  เขมขนรอยละ 99 A.R. grade 

 Sodium  Hydrogen  Carbonate (NaHCO3) A.R. grade 

 

การเตรียมสารละลาย 

 

1. สารละลาย Metaphosphoric  acid  - acetic acid 

ชั่ง Metaphosphoric acid 300 กรัม ละลายใน Glacial acetic acid 80 มล. แลวปรับปริมาตร

ดวยนํ้ากลั่นเปน 1000 มล. เสร็จแลวกรองผานกระดาษกรองลงในขวดที่มีจุกปดเก็บ ไวที่อุณหภูมิ 

15 องศาเซลเซียส (เก็บไดนาน 10วัน) 
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2. สารละลาย Indophenol มาตรฐาน 

ชั่ง Dichloropheno lindophenol sodium salt 0.250 กรัม ในนํ้ากลั่นรอน 50 มล. เติม  

NaHCO3 0.210 กรัม เขยาใหเขากัน ปรับปริมาตรใหครบ  100 มล. กรองผานกระดาษกรอง  เก็บใส

ขวดสีชา เก็บไวในตูเย็น จะเก็บไดนาน 2 สัปดาห (ควร Standardized ทุก ๆ 2 วัน) 

3. สารละลาย Ascorbic  acid  มาตรฐาน 

ชั่ง L- ascorbic  acid  0.50 กรัม ละลายดวยสารละลาย ของ Metaphosphoric  acid เขมขน

รอยละ 5 ปรับปริมาตร 50 มล. 

4. สารละลาย Metaphosphoric  acid เขมขนรอยละ 5 

ชั่ง Metaphosphoric  acid 50 กรัม  ละลายในนํ้า  ปรับปริมาตรใหได 1000  มล. 

 

การปรับมาตรฐาน (Standardization) สารละลาย Indophenol 

 

1. ปเปตสารละลาย Ascorbic acid 2 มล . ลงใน Erlenmeyer flask เติมสารละลาย  

Indophenol ลงไป 5 มล. และนําไปไตรเตรทกับสารละลาย  Indophenol จนเกิดสีชมพูออนๆนาน

กวา 5 วินาท ี

 2. ไตเตรท Blank โดยใชสารละลาย Metaphosphoric  acid – Acetic acid 7 มล.  ผสมกับ   

นํ้ากลั่นในปริมาตรที่เทากับปริมาตรของสารละลาย  Indophenol  ที่ใชในการไตเตรทขอ 1 

 3.คํานาณความเขมขนของสารละลาย Indophenol   

ความเขมขนของสารละลาย Indophenol  ซี่งมีหนวยเปน มก./มล.  โดยคํานวณไดจากสูตรดังน้ี 

 

(นํ้าหนักของ Ascorbic  acid  (มก.)) × (สารละลาย Ascorbic  acid ที่ใชไตเตรท (มล.)) ×100 

ปริมาตรของสารละลาย Indophenol ที่ใชไตเตรท (มล.) – blank 

 

หมายเหตุ : การปรับมาตรฐานของสารละลาย Indophenol จะตองทําทุกคร้ังเมื่อหาวิตามินซี โดยใช

สารละลาย Acetic acid ที่เตรียมขึ้นใหม ๆ 
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การเตรียมนํ้าผลไมตัวอยางเพื่อใชในการวิเคราะห 

 ตัวอยางนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานที่ใชในการวิเคราะห นํามาเขาเคร่ืองเหว่ียง

แลวปเปตมา 5 มล. ปรับปริมาตร ดวยสารละลาย Metaphosphoric  acid – Acetic acid เปน 50 มล.  

 

วิธีวิเคราะห 

 หาปริมาณวิตามินซีในนํ้าผลไมตัวอยาง ปเปตนํ้าผลไมตัวอยางที่เตรียมไว  10 มล. ใสใน 

Erlenmeyer flask 50 มล. แลวไตเตรทกับสารละลาย Indophenol จนไดสีชมพูออนเปนเวลานาน

กวา 5 วินาที ทํา 3 ซ้ํา แลวนําปริมาตรของสารละลาย Indophenol ที่ใชในการไตเตรทมาเฉลี่ยแลว

คํานวณหาปริมาณวิตามินซีที่มีในนํ้าผลไมตัวอยาง 

 

คํานวณ 

 ปริมาณวิตามินซีของนํ้าผลไมตัวอยาง  

 mg ascorbic acid/ml sample   =  (X-B)*(F/10) 

เมื่อ     X   คือ  ปริมาณ Indophenol standard ที่ใชในการไตเตรทตัวอยาง (มล.) 

           B   คือ  ปริมาณ Indophenol standard ที่ใชในการไตเตรท blank (มล.) 

           F   คือ  จํานวน mg ascorbic acid ที่สมมูลยกับ Indophenol standard 1 มล. 
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ภาคผนวก  ข 

ผลการวิเคราะหทางสถิต ิ

 

ตารางภาคผนวกท่ี 1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคาความสวาง (L*) ของนํ้ามะเขือเทศผสม                 

นํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 3.82 1.273 14.148* 

Error 8 0.72 0.090  

Total 11 4.54   

 

C.V. (รอยละ) 0.85 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคาสีแดง (a*) ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้า

สมเขียวหวานพรอมด่ืม 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 0.765 0.255 1.012ns 

Error 8 1.010 0.252  

Total 11 1.775   

 

C.V. (รอยละ) 9.34 

              หมายเหตุ  ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคาสีเหลือง (b*) ของนํ้ามะเขือเทศผสม 

นํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 13.683 4.561 4.030* 

Error 8 9.053 1.132  

Total 11 22.737   

 

C.V. (รอยละ) 19.28 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคาปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้าได 

(TSS) ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม  

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 8.323 2.774 231.170* 

Error 8 0.093 0.012  

Total 11 8.417   

 

C.V. (รอยละ) 1.44 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณตะกอนของนํ้ามะเขือเทศผสม                        

นํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 14.749 4.916 2.152ns 

Error 8 18.280 2.285  

Total 11 33.029   

 

C.V. (รอยละ) 7.29 

              หมายเหตุ  ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 6 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความเปนกรด-ดาง (pH) ของนํ้ามะเขือเทศ

ผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 0.00040 0.00013 1.625ns 

Error 8 0.00067 0.00008  

Total 11 0.00107   

 

C.V. (รอยละ) 0.26 

              หมายเหตุ  ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณกรดทั้งหมด (Total acidity) ของ        

นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 0.03298 0.01099 157.000* 

Error 8 0.00152 0.00007  

Total 11 0.03350   

 

C.V. (รอยละ) 1.46 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 8 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณวิตามินซีทั้งหมด (Total ascorbic 

acid) ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม  

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 12.953 4.318 41.920* 

Error 8 0.822 0.103  

Total 11 13.775   

 

C.V. (รอยละ) 5.47 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 9 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณไลโคปนทั้งหมด (Total lycopene) 

ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืม 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 0.000218 0.00007270 132.180* 

Error 8 0.000004 0.00000055  

Total 11 0.000223   

 

C.V. (รอยละ) 1.54 

 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 10 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณวิตามินซีทั้งหมด (Total ascorbic 

acid) ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมกอนการพาสเจอรไรส (Control) (ผลของ

ระยะเวลาการเก็บรักษา) 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 25.836 8.612 168.860* 

Error 8 0.411 0.051  

Total 11 26.247   

 

C.V. (รอยละ) 3.91 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 11 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณไลโคปน ทั้งหมด (Total lycopene) 

ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมกอนการพาสเจอรไรส ( Control) (ผลของ

ระยะเวลาการเก็บรักษา) 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 0.00022672 0.00007557 2519.000* 

Error 4 0.00000014 0.00000003  

Total 7 0.00022686   

 

C.V. (รอยละ) 0.62 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 12 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณวิตามินซี ทั้งหมด  (Total ascorbic 

acid) ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 

นาน 30 นาที (ผลของระยะเวลาการเก็บรักษา) 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 19.172 6.391 122.904* 

Error 8 0.417 0.052  

Total 11 19.589   

 

C.V. (รอยละ) 8.25 

 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 13 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณไลโคปน ทั้งหมด (Total lycopene) 

ของ นํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 

30 นาที (ผลของระยะเวลาการเก็บรักษา) 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 0.00028190 0.00009397 2144.468* 

Error 4 0.00000008 0.00000004  

Total 7 0.00028208   

 

C.V. (รอยละ) 0.43 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 14 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณวิตามินซี ทั้งหมด  (Total ascorbic 

acid) ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

นาน 15 นาที (ผลของระยะเวลาการเก็บรักษา) 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 20.076 6.692 128.690* 

Error 8 0.417 0.052  

Total 11 20.493   

 

C.V. (รอยละ) 8.14 

 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 15 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณไลโคปน ทั้งหมด (Total lycopene) 

ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 15 

นาที (ผลของระยะเวลาการเก็บรักษา) 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 0.00010732 0.00003577 1192.338* 

Error 4 0.00000013 0.00000003  

Total 7 0.00010745   

 

C.V. (รอยละ) 0.44 

 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 16 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณวิตามินซีทั้งหมด (Total ascorbic 

acid) ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส 

นาน 1 นาที (ผลของระยะเวลาการเก็บรักษา) 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 35.386 11.795 114.510* 

Error 8 0.822 0.103  

Total 11 36.208   

 

C.V. (รอยละ) 7.64 

 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 17 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณไลโคปนทั้งหมด (Total lycopene) 

ของนํ้ามะเขือเทศผสมนํ้าสมเขียวหวานพรอมด่ืมพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส นาน    

1 นาที (ผลของระยะเวลาการเก็บรักษา) 

 

Source df SS MS F-Values 

Treatment 3 0.00012187 0.000040624 712.702* 

Error 4 0.00000023 0.000000057  

Total 7 0.00012210   

 

C.V. (รอยละ) 0.62 

 

              หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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