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Abstract
Effect of packages on the acceptance of consumer after cooking during storage of ozonated
milled rice mixed with Jasmine rice was investigated. Milled rice RD 31 mixed with Jasmine rice RD 105 in
1:3 ratio to get 500 g then contained in polyethylene (PE) polypropylene (PP). Ozone 100 ppm were fumigated
into the mixed rice package for 1 min, compared with no ozone (control) then stored at room temperature for
120 days. It was found that the mixed rice in PP plastic bag without ozone had the hightest percentage of
weight loss. Ozone fumigation packages showed the hightest moistures content in the initial storage. The
mixed rice without ozone and ozonated in PP bags had higher moisture content percentage than other
treatments. Insects were found in all the mixed rice without ozone at 90 days but the ozonated mixed
rice had insects at 120 days. The mixed rice with ozone treatment had less insect number than no ozone
treatment. The most insects were found in the mixed rice without ozone in PP and PE bags. Moreover, the
result showed that all the ozonated mixed rice had significantly higher score of smell sensory from
consumer.
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บทคัดยอ
ผลของบรรจุภัณฑตอคุณภาพและการยอมรับหลังการหุงตมของผูบริโภคระหวางการเก็บรักษาขาวสารเจาผสมขาว
หอมมะลิที่ผานการรมโอโซน โดยนําขาวสารเจาพันธุ กข 31 ผสมขาวหอมมะลิพันธุ 105 ดวยอัตราสวน 1:3 ปริมาณ 500
กรัม บรรจุในถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทิลนี (PE) พอลิโพรไพลีน (PP) และจากนั้นนําขาวสารผสมมารมดวยแกสโอโซน 100
ppm เปรียบเทียบกับที่ไมรมดวยแกสโอโซน และนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 120 วัน พบวา ขาวสารผสมที่บรรจุ
ในพลาสติกชนิด PP และไมไดรมดวยแกสโอโซน มีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักมากที่สุด และการรมโอโซนทําใหขาวสาร
ผสมมีความชื้นมากขึ้นในชวงวันแรกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขาวสารผสมที่บรรจุในพลาสติกชนิด PP ทั้งที่ไมรม และรม
โอโซนมีแนวโนมเปอรเซ็นตความชื้นสูงกวากรรมวิธีอื่นๆ สวนขาวสารผสมที่รมดวยแกสโอโซนทุกกรรมวิธีพบวามีจํานวนแมลง
นอยกวาขาวสารผสมที่ไมรมโอโซน โดยเริ่มพบแมลงในวันที่ 90 ของการเก็บรักษา ขณะที่ขาวสารผสมที่รมดวยแกสโอโซนเริ่ม
พบแมลงในวันที่ 120 ของการเก็บรักษา และพบวาขาวสารผสมที่ไมรมโอโซนบรรจุในพลาสติกชนิด PP มีแมลงมากที่สุด
รองลงมาคือ PE นอกจากนี้ยังพบวาขาวสารผสมที่รมโอโซนทุกกรรมวิธีมีคะแนนความพึงพอใจของผูบริโภคดานกลิ่นมากกวา
ขาวสารผสมที่ไมไดรมโอโซนอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
คําสําคัญ: คุณภาพ, โอโซน, ขาวผสม
คํานํา
ขาว (Oryza sativa) เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ขาวหอมมะลิจะมีกลิ่นหอมแตเนื่องจากมีราคาสูงจึง
นิยมนําหอมมะลิมาผสมกับขาวชนิดอื่น ๆ เพื่อลดตนทุนการผลิต สวนการเก็บรักษาขาวนั้นมักมีปญหาเรื่องการเขาทําลายของ
แมลง ไร เชื้อรา นก และ หนู ปจจุบันการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืชมักจะรมดวยสารฆาแมลง เชน อะลูมิเนียมฟอสไฟด เมทิลโบร
ไมด และ ฟอสฟน ซึ่งเปนสารที่มีพิษตอมนุษย จึงควรใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean technology) ไมมีการใชสารเคมี เพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการเก็บรักษาขาวสาร ไดแก การใชโอโซน (O3)ซึ่งเปนแกสที่มีคุณสมบัติเปนตัวออกซิไดสอยางแรง สามารถฆา
เชื้อจุลินทรียไดอยางสมบูรณแบบ โดยโอโซนจะไปออกซิไดสโปรตีนที่เปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลล ของแบคทีเรีย เชื้อรา
และไวรัส ทําใหเกิดความเสียหายตอเซลล และเมื่อโอโซนแตกตัวจะไมกอใหเกิดสารพิษ เพราะหลังจากโอโซนแตกตัวจะใหแกส
ออกซิเจน ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดยอมรับวาโอโซนเปนสารที่ใชไดอยางปลอดภัย (generally recognized as safe;
GRAS) นอกจากนี้การรมโอโซนมีผลในการฆาแมลง ทําลายสารพิษ ยับยั้งกิจกรรมของจุลินทรียตาง ๆ ในเมล็ดธัญพืชไดดี โดย
ไมมีผลตอคุณภาพของเมล็ด (Tiwari et al, 2010) ดังนั้นการใชโอโซนจึงนาจะเปนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษา
ขาวสารไดดี นอกจากนี้บรรจุภัณฑของขาวสารมีผลตอคุณภาพการเก็บรักษาอีกดวย โดยงานวิจัยนี้ศึกษาบรรจุภัณฑรวมกับ
การรมโอโซนเพื่อรักษาคุณภาพขาวสารเจาผสมขาวหอมมะลิในระหวางการเก็บรักษา
อุปกรณและวิธีการ
นําขาวสารเจาขาวผสมกับขาวหอมมะลิในอัตราสวน 1:3 (ศรัณยา, 2558) และนําขาวสารมาบรรจุในถุงพลาสติก
ชนิดโพลีเอทิลีน (PE) และพอลิโพรไพลีน (PP) ถุงละ 500 กรัม นํามาทดลองโดยแบงเปนจํานวน 4 กรรมวิธี คือ ขาวสารผสม
ในถุงพลาสติก PE ไมรมดวยแกสโอโซน (PE) ขาวสารผสมในถุงพลาสติก PP ไมรมดวยแกสโอโซน (PP) ขาวสารผสมใน
ถุงพลาสติก PE รมดวยแกสโอโซน (PE+O3) ขาวสารผสมในถุงพลาสติก PP รมดวยแกสโอโซน (PP+O3) แลวนําไปเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิหอง และวิเคราะหเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก เปอรเซ็นตความชื้นของเมล็ด และนับจํานวนแมลงทั้งหมด
นอกจากนี้ไดทําการประเมินการยอมรับของผูบริโภคดานกลิ่น ระดับคะแนน 0-9 คะแนน (hedonic scale) ทุก 30 วัน เปนเวลา
120 วัน จํานวน 4 ซ้ํา จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
ผล
ขาวสารผสมที่บรรจุในถุงพลาสติกชนิด PP และไมไดรมดวยแกสโอโซน มีแนวโนมทําใหเปอรเซ็นตการสูญเสีย
น้ําหนักมากที่สุดตลอดอายุการเก็บรักษา (Table 1) และการรมโอโซนทําใหขาวสารผสมมีความชื้นสูงในชวงวันแรก และ
ขาวสารผสมที่บรรจุในพลาสติกชนิด PP ทั้งที่ไมรม และรมโอโซนมีแนวโนมเปอรเซ็นตความชื้นสูงกวากรรมวิธีอื่นๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Table 2) สวนขาวสารผสมที่รมดวยแกสโอโซนทุกกรรมวิธี พบวา มีจํานวนแมลงทั้งหมดนอยกวาขาวสาร
ผสมที่ไมรมโอโซน โดยขาวสารผสมที่ไมไดรมโอโซนเริ่มพบแมลงในวันที่ 90 ของการเก็บรักษา ขณะที่ขาวสารผสมที่รมดวย
แกสโอโซนเริ่มพบแมลงในวันที่ 120 ของการเก็บรักษา และพบวาขาวสารผสมที่บรรจุในพลาสติกชนิด PP มีแมลงมากที่สุด
รองลงมาคือ PE ที่ไมรมโอโซน แตถุง PE และ PP ที่รมโอโซนมีจํานวนแมลงทั้งหมดไมแตกตางกัน (Table 3) นอกจากนี้ยัง
พบวา ขาวสารผสมที่รมโอโซนทุกกรรมวิธีมีคะแนนความพึงพอใจของผูบริโภคดานกลิ่นมากกวาขาวสารผสมที่ไมไดรมโอโซน
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Figure 1)
Table 1 Percentage of weight loss of the mixed rice
Treatment
30 days
60 days
90 days
120 days
PE
0.03 ± 0.07 b
0.09 ± 0.10 a
0.02 ± 0.01 b
0.04 ± 0.01 b
PP
0.10 ± 0.02 a
0.10 ± 0.02 a
0.59 ± 0.34 a
0.62 ± 0.34 a
0.00 ± 0.02 c
-0.04 ± 0.02 b
-0.02 ± 0.03 b
0.01 ± 0.03 b
PE+O3
PP+O3
0.03 ± 0.02 b
0.08 ± 0.02 a
0.09 ± 0.90 b
0.05 ± 0.01 b
Means in the same column followed by common letter are not significantly different at p ≥ 0.05
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Table 2 Moisture percent of the mixed rice (%wb)
Treatment
PE
PP
PE+O3
PP+O3
Means in the

0 days
30 days
60 days
90 days
120 days
11.88 ± 0.08 b
12.10 ± 0.07 a
12.10 ± 0.04 a 11.87 ± 0.05 b
11.45 ± 0.12 b
11.88 ± 0.08 b
12.03 ± 0.05 a
11.90 ± 0.06 b 12.17 ± 0.12 a
11.87 ± 0.03 a
12.12 ± 0.06 a
11.70 ± 0.08 b
11.90 ± 0.03 b 11.90 ± 0.12 b
11.75 ± 0.09 ab
12.12 ± 0.06 a
12.0 ± 0.07 a
12.00 ± 0.03 a 12.05 ± 0.05 ab
11.95 ± 0.50 a
same column followed by common letter are not significantly different at p ≥ 0.05

Table 3 Total number of insects in the mixed rice during storage
Treatment

0 day

30 days

60 days

90 days

120 days

PE

0.00± 0.00 a

0.00± 0.00 a

0.00± 0.00 a

43.0 ± 15.5 a

57.50 ± 43.97 b

PP

0.00± 0.00 a

0.00± 0.00 a

0.00± 0.00 a

52.8 ± 25.4 a

67.5 ± 5.00 a

PE+O3

0.00± 0.00 a

0.00± 0.00 a

0.00± 0.00 a

0.00 ± 0.00 b

0.25 ± 0.00 c

PP+O3

0.00±0.00 a

0.00±0.00 a

0.00±0.00 a

0.00 ± 0.00 b

0.50 ± 0.29 c

Means in the same column followed by common letter are not significantly different at p ≥ 0.05

Figure 1 Smell sensory score of all the mixed rice after cooking
วิจารณผล
ขาวสารผสมที่บรรจุในถุงพลาสติกชนิด PP มีการสูญเสียน้ําหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต 90 วันของการเก็บรักษา ซึ่งสอดคลอง
กับระยะเวลาที่เริ่มพบการทําลายของแมลง โดยพลาสติกชนิด PP มีการซึมผานของน้ํา (H2O Permeability) นอยกวาพลาสติก
ชนิด PE จึงมีคุณสมบัติในเก็บรักษาความชื้นของขาวสารผสมไดมากกวาพลาสติกชนิด PE รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจน
(oxygen permeability) ไดดี (ปุน และสมพร, 2541) จึงเหมาะสมในการเจริญเติบโตของแมลงสงผลใหพบจํานวนแมลงใน
ขาวสารผสมบรรจุถุง PP มากกวาถุง PE ขณะที่การรมโอโซนชวยในการปรับสัดสวนบรรยากาศภายในถุง จึงสงผลใหไมเหมาะ
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สําหรับการเจริญเติบโตของแมลงและสามารถชะลอการเกิดแมลงได และขาวสารผสมที่รมโอโซนมีเปอรเซ็นตความชื้นสูงกวาที่
ไมไดรมในชวงแรกนั้น เนื่องจากการรมโอโซนตองมีการไหลผานอากาศเขาเครื่องผลิตโอโซนกอนที่จะนําไปรมขาวสารผสมจึง
ทําใหภายในถุงหลังการรมโอโซนมีความชื้นสูงกวาขาวสารที่ไมไดรมโอโซน นอกจากนี้เมื่อเก็บรักษาเปนระยะเวลานานขึ้นอาจ
เกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมทั้งโปรตีนและแปงในขาวอาจรวมตัวกันมากขึ้นจึงทําหนาที่เปนเกราะปองกันกลิ่นไมใหระเหย
ออกมาได ดังนั้นปริมาณสาร 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) จึงลดลง (เมธินีและคณะ, 2544) สอดคลองกับคะแนนการยอมรับ
ของผูบริโภคที่คอยๆ ลดลง โดยการยอมรับของผูบริโภคไมมีความแตกตางกับชนิดของถุงพลาสติกที่บรรจุขาวสารผสม
เชนเดียวกับ สุกัญญา และคณะ (2548) พบวา ชนิดของบรรจุภัณฑไมมีผลตอความเขมขนของสาร 2AP ในขาวกลองหุงสุก แต
การรมโอโซนนาจะทําปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยกระตุนหรือยับยั้งการรวมตัวของโปรตีนและแปงซึ่งมีผลทําใหขาวสารผสมที่รม
โอโซนมีการยอมรับของผูบริโภคดานกลิ่นมากกวาขาวสารผสมบรรจุถงุ ที่ไมไดรมโอโซน
สรุป
การรมโอโซนในขาวสารผสมที่บรรจุในถุงพลาสติก PE และ PP รวมกับการรมโอโซนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพเพียงเล็กนอย ดานการสูญเสียน้ําหนัก และความชื้นของเมล็ด แตสามารถลดจํานวนแมลงไดดี นอกจากนี้การรม
โอโซนมีผลทําใหคะแนนความพึงพอใจของผูบริโภคดานกลิ่นมากกวาขาวสารผสมที่ไมรมโอโซน
คําขอบคุณ
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และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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