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Vacuum fried mango chips, which encouraged from Thai manufacturer, were
investigated for shelf life evaluation. The primary results showed that there was no
difference in the chemical and physical characteristics between products fried at half
life of frying oil (83 h) and at near-end life of frying oil (166 h). The appropriate
indexes for investigating the quality changes were TBA and p-AV, which were linearly
correlated with storage time (r = 0.95 and 0.95 respectively). Accelerated shelf life
testing was conducted to evaluate and to predict the shelf life of the product using a
kinetic approach. The TOTOX value potentially displayed as an appropriate index to
facilitate the changes of the product during storage under various conditions of
temperature. The order of reaction for the TOTOX was a simple first-order reaction
kinetic. The reaction rate constants (k) were 0.056, 0.076, and 0.127 month-1 at
storage temperatures 30, 40, and 50 oC respectively. The electronic nose was
additionally employed to pursue the color changes with respect to the rancidity. The
electronic nose could discriminate obviously the odor profiles for each storage
condition and time. The data obtained from electronic nose and chemical indexes
(TBA and p-AV) provided good linear correlations (r) at 0.86 and 0.92 for TBA and
p-AV respectively. This result indicated that the electronic nose could potentially be
an instrument to comply with product quality inspection during storage.
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บทที่ 1
บทนํา
ผลิตภัณฑอาหารทอดจัดเปนอาหารอีกกลุมหนึ่งที่ผบู ริโภคทั่วไปใหความสนใจ เนื่องจาก
มีลักษณะของกลิน่ รสทีโ่ ดดเดนเฉพาะตัว รวมถึงลักษณะเนื้อสัมผัสทีก่ รอบ แตหากมองในแงของ
ผูผ ลิตแลวพบวาอาหารทอดนัน้ จําเปนตองใหความสําคัญกับการเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากน้ํามัน
ทอดที่ใชเปนสําคัญ เนื่องจากน้าํ มันทีถ่ กู ดูดซับเขาไปในตัวอาหารเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพ
และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหารทอดโดยตรง ดังนัน้ การทําความเขาใจกับลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะกับผูท ท่ี าํ หนาที่ผลิต
กระบวนการทอดแบบสูญญากาศก็เปนกระบวนการหนึง่ ที่เริ่มเขามามีบทบาทในการชวย
ควบคุมหรือลดปริมาณการดูดซับน้ํามันในอาหาร อีกทัง้ ยังใหลักษณะเนื้อสัมผัส สี และกลิ่นรสที่
ดีกวาการทอดแบบน้ํามันทวมในสภาพบรรยากาศปกติ โดยเฉพาะอยางยิง่ กับผลิตภัณฑประเภท
ผักและผลไม อยางไรก็ตามกระบวนการดังกลาวในประเทศไทยก็ยงั ไมเปนที่แพรหลายมากนัก
เนื่องมาจากตองอาศัยการลงทุนระบบหมอทอดที่มรี าคาสูง ดังนัน้ การศึกษาเกีย่ วกับการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑหลังการทอดแบบสูญญากาศ จึงมีความจําเปน ทั้งนีเ้ พื่อใหทราบถึง
ปจจัยดานตางๆ ที่เกีย่ วของกับคุณภาพ ตลอดจนเพื่อนําปจจัยเหลานัน้ ไปใชประเมินอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภัณฑตอไปได
ทั้งนีแ้ มแบบการศึกษาของผลิตภัณฑอาหารทอดสูญญากาศในประเทศไทยสวนใหญ คง
ตองมุงเนนไปที่ผลิตภัณฑประเภทผักและผลไมเปนหลัก เนื่องจากประเทศไทยมีแหลงอาหารกลุม
ดังกลาวเปนจํานวนมากทีม่ ศี ักยภาพและความเหมาะสมในการทีจ่ ะนํามาแปรรูปดวยวิธีการ
ดังกลาว โดยมะมวงก็เปนแมแบบตัวหนึ่งทีท่ างผูวิจยั ไดหยิบยกขึน้ มาเปนตัวแทนในการศึกษา
คุณลักษณะตางๆ เนื่องจากไดมกี ารผลิตในเชิงพาณิชยและสงออกไปยังตางประเทศแลว ซึง่ ใน
การวิจัยครั้งนี้มจี ุดมุง หมายเพื่อทีจ่ ะศึกษาการเปลีย่ นแปลงในดานตางๆ และคัดเลือกหาดัชนีท่ี
เหมาะสมในการนํามาติดตามการเปลีย่ นแปลงในระหวางการเก็บรักษาและจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ตลอดจนการนําเทคโนโลยีใหมเขามารวมตรวจวิเคราะหเพื่อลดเวลาในการประเมินคุณภาพและ
อายุของผลิตภัณฑ อันจะเปนการชีใ้ หเห็นชองทางทีห่ ลากหลายมากขึน้ ของการประยุกตใช
เครื่องมือสมัยใหมกับการตรวจติดตามผลิตภัณฑอาหารในประเทศไทย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยทั่วไปแลวอาหารจัดเปนสิ่งที่สามารถเสื่อมเสียไดตามธรรมชาติ ทั้งนี้ระยะเวลาในการ
เสื่อมเสียดังกลาวขึน้ อยูก บั ปจจัยหลายอยางประกอบกัน เชน วัตถุดบิ กระบวนการผลิต ขั้นตอน
การเก็บรักษา ฯลฯ โดยในชวงตางๆ นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในอาหารเกิดขึน้ มากมาย ซึง่ ลวน
แลวแตสง ผลตออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหารชนิดนัน้ ๆ โดยตรง แตการบงชีว้ าเมื่อใด
อาหารดังกลาวจะอยูในสภาวะที่ไมเหมาะแกการบริโภค หรือหมดอายุนนั้ คงตองอาศัยเกณฑ หรือ
ดัชนีชีว้ ัดทีเ่ หมาะสมในการเปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญในผลิตภัณฑนนั้ ๆ ได

2.1 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหาร
อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหารเปนการบงบอกถึงระยะเวลาทีผ่ ลิตภัณฑนน้ั ยังมี
ความปลอดภัยตอการบริโภค รวมถึงยังมีลักษณะทางประสาทสัมผัส เคมี กายภาพ และชีวภาพ
เปนที่พึงพอใจ และคงไวซึง่ คุณคาทางโภชนาการตามทีไ่ ดระบุไวในฉลากโภชนาการ (Kilcast
และ Subramaniam, 2000) ทั้งนีต้ องอยูภายใตเงื่อนไขของการเก็บรักษาตามสภาวะทีเ่ หมาะสม
นอกจากนีห้ ากพิจารณาถึงปจจัยที่สงผลตออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารแลว
สามารถแบงไดเปน 2 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยภายใน (Intrinsic factors) ซึ่งเปนปจจัยทีแ่ สดงถึง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑอาหาร เชน คาวอเตอรแอคติวิตี (Water activity: aw) คาความเปนกรดดาง (pH) คาความเปนกรดโดยรวม (Total acidity) ปริมาณออกซิเจนที่มีอยู แรธาตุตางๆ ปริมาณ
เชื้อจุลนิ ทรียเ ริ่มตนที่มอี ยู การใชสารปองกันการเสือ่ มเสีย (Food preservatives) องคประกอบ
ของสารกลุม ชีวเคมีตางๆ เปนตน และปจจัยภายนอก (Extrinsic factors) เชน การควบคุม
อุณหภูมิในระหวางการเก็บรักษาและการจัดจําหนาย ปริมาณความชืน้ สัมพัทธในระหวาง
กระบวนการผลิต การเก็บรักษา และการจัดจําหนาย การสัมผัสกับแสงตางๆ (อัลตราไวโอเลต
อินฟราเรด) ในระหวางกระบวนการ การจัดการของผูบริโภค เปนตน (Kilcast และ
Subramaniam, 2000)
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ทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกของผลิตภัณฑอาหาร นัน้ ตางๆ ก็มปี ฏิกิรยิ าตอกัน ทัง้
ในแงของการยับยัง้ หรือการกระตุนใหเกิดการเปลีย่ นแปลงตางๆ ที่สงผลตออายุการเก็บรักษา
โดยตรง ซึง่ การเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลานัน้ สามารถแบงแยกไดดังนี้ (Man และ Jones, 1994)
(1) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ - การเปลี่ยนแปลงสวนนี้มกั มีสาเหตุมาจากความ
ผิดพลาดในการจัดการกับอาหาร ในขั้นตอนของการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิต และการขนสง
ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไดแก การช้ําของผัก ผลไม การแตกหักของของผลิตภัณฑ
ขนมอบกรอบ หรือ ขนมทอดกรอบ (Snacks) การสูญเสียความกรอบของผลิตภัณฑ เปนตน
(2) การเปลี่ยนแปลงทางเคมี – การเปลี่ยนแปลงนีส้ ามารถเกิดไดท้งั ขั้นตอนการผลิต
และการเก็บรักษา โดยปฏิกิรยิ าเคมีสว นมากจะเกีย่ วของกับองคประกอบภายในของอาหาร ที่มี
ปจจัยแวดลอมภายนอกมาเปนสวนชวยในการเกิดปฏิกิรยิ า ทั้งนีป้ ฏิกิริยาเคมีทส่ี ําคัญในอาหาร
ไดแก ปฏิกิริยาจากเอนไซม (Enzymatic reactions) ปฏิกริ ิยาออกซิเดชัน (Oxidation reactions)
โดยเฉพาะการเกิดออกซิเดชันของไขมัน (Lipid oxidation) สําหรับตัวอยางของการเปลี่ยนแปลง
จากปฏิกิริยาทางเคมี ไดแก การเกิดกลิน่ หืน การเกิดสีนํา้ ตาล เปนตน
(3) การเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรีย – การเปลี่ยนแปลงลักษณะนีต้ องอาศัยปจจัยที่
เพียงพอประกอบดวย จึงจะสามารถเกิดการเปลีย่ นแปลงดังกลาวได เชน คาวอเตอรแอคติวิตีใน
ผลิตภัณฑอาหาร ความเขมขนของสารละลายน้ําตาล หรือเกลือ (Osmotic concentration) คา
ความเปนกรด-ดางของผลิตภัณฑ อุณหภูมทิ ท่ี ําการเก็บรักษา เปนตน ลักษณะตัวอยางของการ
เปลี่ยนแปลงจากจุลนิ ทรีย ไดแก การบูดเนาของของผลิตภัณฑอาหารสดจากจุลินทรีย เปนตน

2.2 อาหารทอด และการเสื่อมเสียของอาหารทอด
อาหารทอดเปนอาหารที่เกีย่ วของกับการใชนํา้ มัน ซึง่ เปนตัวกลางในการใหความรอน โดย
จะทําใหเกิดลักษณะของผลิตภัณฑทเี่ ฉพาะตัว ไดแก มีความกรอบ มีสีเหลืองทองนารับประทาน
ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณดังกลาวไดวา ในระหวางการทอดเมื่ออาหารสัมผัสกับน้ํามันซึ่งมี
อุณหภูมสิ งู จะทําใหอณ
ุ หภูมทิ ่บี ริเวณผิวหนาของอาหารนั้นเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จากนัน้ น้าํ ที่
บริเวณผิวหนาก็จะเริม่ เดือดอยางทันทีทนั ใด ทําใหนํ้ามันบริเวณรอบๆ นัน้ ถูกทําใหเย็นลงเนื่องจาก
ไอน้ําที่ระเหยออกมา แตอณ
ุ หภูมทิ ่ลี ดลงของน้าํ มันนีจ้ ะไดรับทดแทนจากการการพาความรอน
ของแหลงความรอนที่ใหมายังน้ํามันทําใหน้ําที่บริเวณผิวหนาของอาหารนั้นเกิดการเดือดและ
ระเหยกลายเปนไอน้ําออกมาไดอีก เปนผลใหท่ีบริเวณผิวหนาของอาหารนัน้ เกิดลักษณะทีแ่ หง
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และการระเหยของน้ํานีเ้ อง ทําใหท่ีบริเวณผิวนั้นเกิดลักษณะทีเ่ ปนรูพรุน และขรุขระ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ถาน้ํานัน้ เกิดการระเหยออกมาอยางรุนแรงจะกอใหเกิดรูพรุนที่มีขนาดใหญ ซึ่งจะ
กอใหเกิดโอกาสการดูดซับน้ํามันไดคอนขางมาก
ทั้งนีใ้ นระหวางกระบวนการดังกลาว ยังไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ
มากมาย เชน การเกิดรีโทรเกรเดชัน (Retrogradation) ของแปง ปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard
reaction) การเกิดสภาวะกลาสทรานสิชัน (Glass transition) เปนตน ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้
จะกอใหเกิดผลตอคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส และสีของผลิตภัณฑอาหารทอดโดยตรง
การทอดแบบสูญญากาศ
กระบวนการแปรรูปอาหารดวยการทอดทั้งการทอดแบบน้าํ มันทวม และการทอดแบบ
สูญญากาศจะใชนํา้ มันเปนตัวกลางในการพาความรอนไปยังอาหารทําใหอาหารสูญเสียความชืน้
และเกิดการดูดซับน้ํามันเขาสูช นิ้ อาหาร (Krokida และคณะ, 2000) โดยทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับผลิตภัณฑระหวางการทอดคือ การเกิดเจลของสตารช การเกิดเปลือกแข็ง การ
ระเหยของน้ํา และการเกิดกลิ่นรส (Ngdi และ Correia, 1995) โดยการทอดแบบสูญญากาศเปน
เทคนิคหนึ่งในการแปรรูปทีช่ วยลดการดูดซับของน้าํ มัน ชวยรักษาความกรอบ สีและกลิน่ ของ
ผลิตภัณฑใหคงธรรมชาติ (Shyu และคณะ, 1998) ซึ่งสอดคลองกับการการศึกษาของ Shyu
และHwang (2001) เกี่ยวกับผลของสภาวะการผลิตตอลักษณะของแผนแอปเปลในการทอดแบบ
สูญญากาศ และการศึกษาของ Garayo และ Moriera (2002) เกีย่ วกับลักษณะของมันฝรัง่ แผน
ทอดแบบสูญญากาศ
การทอดแบบสูญญากาศเปนการทอดในระบบปดภายใตความดันต่ํากวาความดัน
บรรยากาศ ซึง่ จะสงผลใหจดุ เดือดของน้ําลดต่ําลงกวา 100 องศาเซลเซียส น้าํ ในอาหารจึงระเหย
อยางรวดเร็ว เมื่ออุณหภูมขิ องน้าํ มันสูงถึงจุดเดือดของน้าํ (Garayo และ Moriera, 2002) จาก
การศึกษาพบวาการทอดแบบสูญญากาศเปนกระบวนการหนึง่ ทีใ่ ชในการแปรรูปผลิตภัณฑผกั
และผลไมท่มี แี ปงเปนองคประกอบสูง เชน กลวย ขนุน มะละกอ มะมวง เปนตน
การทอดแบบสูญญากาศชวยใหผลิตภัณฑกรอบ ลดการดูดซับของไขมัน ชวยรักษาสี
และกลิ่นใหคงธรรมชาติมากกวาการทอดแบบจุม (Shyu และคณะ, 1998) ชวยลดเวลาและ
อุณหภูมิของกระบวนการ (Garayo และ Moriera, 2002) และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของน้ํามันนอย (Garayo และ Moriera, 2002) การศึกษาการทอดแบบสูญญากาศในผลิตภัณฑ
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มันฝรัง่ แผนพบวาที่อณ
ุ หภูมิ 144 องศาเซลเซียสและความดัน 3.115 กิโลปาสคาล ผลิตภัณฑ
หดตัวนอยลง การดูดซับน้ํามันลดลง ปริมาตรการหดตัวเพิ่มขึ้น สี และเนื้อสัมผัสดีกวามันฝรัง่
แผนทีท่ อด ณ สภาวะบรรยากาศที่อุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส ในขณะที่ Shyu และ Hwang
(2001) ศึกษาผลของสภาวะการผลิตตอลักษณะของแผนแอปเปลทอดแบบสูญญากาศที่อุณหภูมิ
90 100 และ 110 องศาเซลเซียส ความดัน 3.115 กิโลปาสคาล แลวนํามาเหวี่ยง 30 นาที ที่ 350
รอบตอนาที หลังจากนั้นเก็บรักษาในถุงพอลิเอททิลนี (Polyethylene)ที่อุณหภูมิ -30 องศา
เซลเซียส พบวาความชื้นและแรง ณ จุดแตกหักของแผนแอปเปลลดลง แตการดูดซับน้ํามันสูงขึน้
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิและเวลาในการทอด
การเสือ่ มเสียของอาหารทอด
อาหารทอดเปนอาหารที่มีองคประกอบของน้ํามันรวมอยูดว ย ซึง่ เปนปจจัยหลักอยางหนึง่
ตอการเสื่อมเสียของอาหารทอด อันเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาของน้ํามัน หรือไขมัน ที่มอี ยูใ น
อาหาร ทําใหเกิดลักษณะของกลิน่ หืน ซึง่ ไมเปนทีต่ องการของผูบ ริโภคผลิตภัณฑอาหารทอด ทั้งนี้
ในระหวางการทอดนั้นจะมีปฏิกิรยิ าเกิดขึน้ มากมาย ซึง่ สงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางดาน
เคมี และกายภาพของน้ํามัน โดยจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารทอดที่ได
ทั้งนีป้ ฏิกิรยิ าหลักทีก่ อ ใหเกิดการเสื่อมเสีย อันเนื่องมาจากองคประกอบของน้าํ มัน หรือ
ไขมันในอาหารทอด ระหวางการเก็บรักษา คือ การเกิดออกซิเดชันของไขมัน (Lipid oxidation) ซึ่ง
ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาดังกลาวในอาหารนัน้ จะขึ้นอยูก บั องคประกอบของกรด
ไขมันที่มีอยูในระบบ ที่มคี วามแตกตางกันทัง้ สมบัติทางกายภาพ และทางเคมี รวมทัง้ ความไวตอ
การเกิดปฏิกิริยา นอกจากนัน้ สวนประกอบอื่นๆในอาหารอาจทําหนาที่รวมออกซิไดซ (Cooxidation) หรือทําปฏิกิริยากับไขมันทีถ่ กู ออกซิไดซแลว หรือผลิตภัณฑทเ่ี กิดจากการออกซิเดชัน
ดังนัน้ ปฏิกิรยิ าการเกิดออกซิเดชันของไขมันจึงเกิดขึน้ อยางตอเนื่องและซับซอน ทัง้ นีป้ จ จัยทีม่ ผี ล
ดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้
1. ชนิดของกรดไขมันทีเ่ ปนองคประกอบ - เนื่องจากชนิดของกรดไขมันในโมเลกุล
ไขมันและน้ํามัน มีผลกระทบตออัตราเร็วของปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยอัตราในการนัน้ แตกตางกัน
ตามชนิดของกรดไขมัน กรดไขมันทีม่ พี ันธะคูม ากจะเกิดไดเร็วกวาที่มพี นั ธะคูนอย
2. ปริมาณกรดไขมันอิสระ - กรดไขมันทีอ่ ยูในรูปกรดไขมันอิสระจะถูกออกซิไดซไดงาย
กวาที่อยูในรูปเอสเทอร (Ester) กับกลีเซอรอล (Glycerol)
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3. ความเขมขนของออกซิเจน - ในภาวะที่มอี อกซิเจนมากอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันจะไมขึน้ อยูก ับความเขมขนของออกซิเจน แตในภาวะที่มอี อกซิเจนนอยอัตราการเกิด
ออกซิเดชันจะขึ้นอยูก บั ความเขมขนของออกซิเจน อยางไรก็ดีผลของออกซิเจนยังขึ้นอยูก บั ปจจัย
อืน่ ดวยไมวาจะเปน อุณหภูมิ และพืน้ ที่ผิวสัมผัส
4. อุณหภูมิ - อัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
และอุณหภูมยิ ังมีผลตอความดันยอยของออกซิเจนดวย เมื่ออุณหภูมเิ พิ่มขึน้ การเปลีย่ นแปลง
ความดันยอยของออกซิเจนจะมีอทิ ธิพลเพียงเล็กนอยตออัตราเร็วของการเกิดออกซิเดชัน เพราะ
การละลายของออกซิเจนในน้ํามัน หรือไขมัน และน้ําจะลดลงเมื่ออุณหภูมเิ พิ่มขึ้น
5. พื้นที่ผิว - อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเพิ่มขึน้ เปนสัดสวนโดยตรงกับ
พื้นที่ผิวของน้ํามัน หรือไขมันทีส่ ัมผัสกับอากาศ ดังนัน้ หากอัตราสวนของพื้นทีผ่ ิวตอปริมาตรเพิ่ม
มากขึน้ การเกิดก็จะเร็วขึน้
6. ความชื้น - อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิรยิ าออกซิเดชันขึน้ อยูก บั คาวอเตอรแอคติวิตี โดย
ใน อาหารแหงทีม่ คี วามชืน้ ต่ํามาก (คาวอเตอรแอคติวิตีนอ ยมาก ประมาณ 0.1) ปฏิกิริยา
ออกซิเดชันจะเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว เมื่อคาวอเตอรแอคติวิตีเพิ่มขึ้นถึง 0.3 จะยับยั้งการ
เกิดปฏิกิรยิ าดังกลาวใหเกิดนอยสุด อยางไรก็ดีเมื่อคาวอเตอรแอคติวิตีเพิ่มมากขึ้นอยูในชวง 0.550.85 อัตราการเกิดจะเพิ่มขึน้ อีกครั้งหนึง่ เนือ่ งจากมีปริมาณน้าํ มากพอทีจ่ ะทําใหเกิดการเคลื่อนที่
ของตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) และออกซิเจน
7. การเกิดอิมัลซิฟเ คชัน (Emulsification) - ในอาหารทีเ่ ปนอิมลั ชันชนิดน้ํามันในน้าํ
(Oil in water emulsion) หยดน้ํามันจะกระจายตัวอยูในตัวกลางทีเ่ ปนน้าํ ออกซิเจนจะตอง
แพรกระจายผานตัวกลางทีเ่ ปนน้ําเขาไปสูหยดน้ํามันผานชัน้ ระหวางผิวของน้ํากับน้าํ มัน ดังนัน้
อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าออกซิเดชันจึงขึ้นอยูก บั ปจจัยอืน่ ๆ รวมดวย เชน ชนิดและความเขมขนของ
อิมัลซิฟายเออร (Emulsifier) ขนาดของอนุภาคหยดน้ํามัน พื้นทีผ่ ิวระหวางหยดน้าํ มันกับน้ําที่เปน
ตัวกลาง ความหนืดของน้ําที่เปนตัวกลาง คาความเปนกรด-ดาง สวนประกอบและคุณสมบัติ
ของตัวกลาง เปนตน
8. โปรออกซิแดนซ (Pro-oxidants) - แรธาตุหรือโลหะบางชนิด เชน โคบอลต ทองแดง
เหล็ก แมงกานีส มีสมบัตเิ ปนโปรออกซิแดนซไดแมทค่ี วามเขมขนเพียง 0.1 สวนตอลานสวน ซึ่ง
อาจจะปนเปอนมาจากดินที่ปลูก หรือหลุดมาจากอุปกรณโลหะตางๆ
9. แสงและรังสีตางๆ - มีผลชวยในการเรงใหเกิดการปฏิกิริยาออกซิเดชัน
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10. สารตานอนุมลู อิสระ (Antioxidant) - สารตานอนุมลู อิสระจะชวยยับยัง้ หรือชะลอ
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได ซึง่ มีท้งั สารจากธรรมชาติ เชน วิตามินอีในน้ํามันพืช และสารจาก
การสังเคราะห เชน บีเอชเอ (BHA) บีเอชที (BHA) เปนตน
ผลของคาวอเตอรแอคติวิตีในอาหารตอการเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
อาหารทอดจัดเปนอาหารที่ระดับของคาวอเตอรแอคติวิตคี อนขางต่ํา ซึ่งชวงดังกลาวความ
วองไวตอการเกิดออกซิเดชันของไขมันที่แตกตางกัน โดยสามารถแบงออกเปน 5 ชวงไดดังนี้
1. คาวอเตอรแอคติวติ นี อยกวา 0.2 - เปนระยะที่ปฏิกิรยิ าออกซิเดชัน เกิดขึน้ ไดอยาง
รวดเร็ว โดยปฏิกิริยาจะเกิดขึน้ แบบปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยทัว่ ๆ ไป คือ เปนการหืนที่เกิดขึ้น
เนื่องจากพันธะคูของกรดไขมันไมอมิ่ ตัวกับออกซิเจนในอากาศเกิดลักษณะการเชื่อมตัวกับเพอร
ออกไซด (Peroxide linkage) ที่บริเวณระหวางพันธะคู โดยปฏิกิริยานีจ้ ะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลาเมื่อไขมัน หรือน้ํามันสัมผัสกับกาซออกซิเจนในอากาศ ทั้งนี้การเกิดปฏิกิรยิ าดังกลาว
ไมสามารถยับยัง้ ไดโดยการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ่ํา เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยา มีคาพลังงานกระตุน
(Activation energy) ต่ํามาก ประมาณ 4-6 กิโลแคลอรีตอ โมล ในขั้นตอนแรก และ ประมาณ
6-14 กิโลแคลอรีตอโมล ในขั้นตอนที่สอง ทั้งนี้การเกิดปฏิกิริยาดังกลาวจะประกอบดวย 3 ขั้นตอน
หลักๆ ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการเกิดอนุมูลอิสระ (Initiation)
·
RH ð R·
+
H
·
RH +
O2
ð R·
+
OOH
1.2 ปฏิกิริยาตอเนื่องของอนุมูลอิสระ (Propagation)
+
O2
ð ROO·
R·
ROO· +
RH ð ROOH + R·
1.3 ปฏิกิริยาสุดทายทีท่ ําใหเกิดผลิตภัณฑทไี่ มใชอนุมลู อิสระ (Termination)
R·
+
R·
ð RR
ROO· +
ROO· ð ROOR + O2
RO· +
R·
ð ROR
ROO· +
R·
ð ROOR
2RO· +
2 ROO· ð 2ROOR+ O2
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2. คาวอเตอรแอคติวติ เี ทากับ 0.2 - จะมีความคงตัวมากทีส่ ดุ เนื่องจากน้าํ จะอยูเ ปน
ชั้นระดับเดียว (monolayer) ที่ผิวโมเลกุล จึงปดบังไมใหออกซิเจนเคลือ่ นตัวผานไปที่ไขมัน หรือ
เขาไปแยงออกซิเจน ในบริเวณที่จะเกิดการดูดซับกับไขมัน
3. คาวอเตอรแอคติวติ ชี วงระหวาง 0.2-0.5 - เพอรออกไซดที่แตกตัวแลว (Active
peroxides) จะมีความเขมขนต่ํา เนื่องจากจะถูกน้าํ จับเอาไว เชนเดียวกับตัวเรงที่เปนโลหะ
(Metallic catalyst) จะถูกลอมรอบไปดวยน้ํา (Hydration) ในขณะเดียวกันโมเลกุลของสารตาน
อนุมูลอิสระ (Antioxidant) จะเคลื่อนที่ไดดี และวองไวในการทําปฏิกิริยา
4. คาวอเตอรแอคติวติ ชี วงระหวาง 0.5-0.9 - จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันสูงขึน้
เนื่องจากมีนํา้ มากขึน้ ทําใหอาหารเกิดการพองตัวมีพื้นทีผ่ วิ เพิ่มมากขึ้น สงผลใหตัวเรงปฏิกิริยา
สามารถเขาไปสัมผัสกับอาหาร จึงทําใหเกิดปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น
5. คาวอเตอรแอคติวติ มี ากกวา 0.9 - จะทําใหเกิดปฏิกริ ิยาออกซิเดชันลดลง เนื่องจาก
ปริมาณน้ําที่มีมาก จะทําหนาที่ในการเจือจางตัวเรงปฏิกิรยิ าลง ทําใหโอกาสทําปฏิกิริยาลด
นอยลง นอกจากนัน้ ยังทําหนาทีใ่ นการตกตะกอนตัวเรงปฏิกิริยาและพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen
bond) ของน้ําจะจับกับไฮโดรเพอรออกไซด (Hydroperoxides) ทําใหไมเกิดปฏิกิริยาตอไป และ
สงเสริมใหอนุมูลอิสระที่เกิดขึน้ รวมตัวกัน
ผลที่เกิดขึ้นมาจากการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
1. เกิดการปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชัน (Polymerization) ของไขมัน ซึง่ เกิดจากการรวมตัว
ของอนุมูลของไขมัน (Lipid radical) ทําให สี และความหนืดของน้ํามันเปลี่ยนแปลงไป
2. การเกิดกลิ่นหืน (Rancidity) ซึ่งเกิดจากสารประกอบคารบอนิล (Carbonyl
compound) ซึ่งทําใหเกิดกลิน่ และอาจเกิดสารเชิงซอนกับโปรตีนทําใหลดการละลาย และการ
ยอยไดของโปรตีนลง
3. เรงการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) เนื่องจากมีสารประกอบคารบอนิล
เพิ่ม จึงทําใหเขาทําปฏิกิรยิ ากับหมูอะมิโนไดเพิ่มมากขึ้น
4. การทําลายกรดแอสคอรบิก (Ascorbic acid) ซึ่งมีบทบาทในการเปนสารตานอนุมลู
อิสระ (Antioxidant)
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2.3 การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหารทอด
การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหารโดยทัว่ ไปนัน้ สามารถกระทําไดดวย
วิธีการ 4 วิธี คือ การใชขอมูลที่เคยมีอยูแลวมาประเมิน (Literature values) การหาฟงกชันของ
Distribution turnover time การใชสภาวะที่ไมปกติ (Abuse test) และการทดสอบที่สภาวะเรง
(Accelerated shelf life testing: ASLT) ในทีน่ จ้ี ะมุงเนนไปทีก่ ารประเมินอายุการเก็บรักษาโดย
การทดสอบที่สภาวะเรงเปนหลัก เนื่องจากวิธกี ารดังกลาวเปนวิธกี ารที่เหมาะสม และนิยมใชกบั
ผลิตภัณฑใหมท่ไี มเคยทําการประเมินมากอน โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑสดุ ทาย (Final product)
สําหรับผลิตภัณฑอาหารทอดนั้นเปนทีท่ ราบกันดีวาลักษณะการเสื่อมเสียหลักคือการ
เปลี่ยนแปลงขององคประกอบไขมันที่มอี ยูใ นผลิตภัณฑ ทัง้ ทีม่ าจากกระบวนการทอด และที่มอี ยู
แลวในวัตถุดบิ (กรณีทเ่ี ปนผลิตภัณฑทม่ี เี นื้อสัตวเปนหลัก) ซึ่งจะสงผลตอลักษณะการยอมรับของ
ผูบริโภคในแงของกลิ่นหืน อันเนื่องมาจากการเกิดออกซิเดชันของไขมัน และในแงของเนื้อสัมผัสที่
มีความกรอบลดลง ที่มีสาเหตุมาจากการดูดเอาความชื้นจากภายนอกเขามาในตัวผลิตภัณฑ
อยางไรก็ตามจะไมขอกลาวถึงการมุงประเด็นไปที่ความกรอบของผลิตภัณฑ เนื่องจากผลิตภัณฑ
อาหารทอดทีท่ ําการวิจยั อยูในบรรจุภณ
ั ฑทเ่ี ปนระบบปด ซึง่ มีการปองกันความชืน้ จากภายนอกได
เปนอยางดี
การทดสอบที่สภาวะเรง (Accelerated shelf life testing: ASLT)
หลักการของการทดสอบที่สภาวะเรงจะมุงประเด็นไปที่การวัดการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น
ทั้งในแงของการสลาย (Degradation) และการสราง (Formation) ทั้งในแงกายภาพ เคมี
ชีวภาพ หรือประสาทสัมผัส ในผลิตภัณฑอาหาร ภายใตภาวะปจจัยของผลิตภัณฑ (Composition
factors) และปจจัยแวดลอมตางๆ (Environmental factors) ณ ระยะเวลาหนึ่งๆ แลวจะอาศัย
หลักการทางจลนศาสตร (Kinetic approach) เพื่อคํานวณหาอัตราการเปลีย่ นแปลงของสิง่ ทีส่ นใจ
จากนัน้ จึงนําไปประเมิน และพยากรณหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหารตอไป
เมื่อพิจารณาถึงผลิตภัณฑอาหารทอดแลว การวัดการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ สําหรับการ
ทดสอบที่สภาวะเรง คงตองมุงประเด็นไปทีก่ ารเปลีย่ นแปลงทางดานเคมีเปนหลัก เพราะสาเหตุ
หลักของการเกิดกลิน่ หืนก็มาจากปฏิกิริยาทางเคมีเปนสําคัญ
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หลักจลนศาสตรกบั การประเมินอายุการเก็บรักษาในผลิตภัณฑอาหาร
ในระบบของผลิตภัณฑอาหารทอดทั่วไปที่มบี รรจุภัณฑเปนองคประกอบอยูน ัน้ การ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ จะเปนผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเปนหลัก ซึง่ เกิดขึน้ มาจากสิง่ เราภายใน และ
ภายนอก ภายใตระยะเวลาหนึ่งๆ ดังสมการ

±
โดยที่ A
t
+
Cx
Ex

dA
= f {C x , E x }
dt

คือ ปจจัยการเปลีย่ นแปลงทีท่ ําการวัด
คือ ระยะเวลา
คือ การเปลี่ยนแปลงในลักษณะการสลาย (Degradation or loss)
คือ การเปลี่ยนแปลงในลักษณะการสราง (Formation or gain)
คือ ปจจัยภายในของผลิตภัณฑ (Composition factors)
เชน ปริมาณ ตัวเรงปฏิกิริยา คาความเปนกรด-ดาง ความชื้น
คือ ปจจัยภายนอกของผลิตภัณฑ (Environmental factors)
เชน อุณหภูมิ แสง ความชืน้ สัมพัทธ ออกซิเจน เปนตน

ปจจัยภายนอก หรือปจจัยแวดลอมจะเปนสิ่งที่ใชในการควบคุมเพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีท่ีตองการศึกษา ในกรณีของผลิตภัณฑอาหารทอดซึ่งมุงไปทีก่ ารติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีจากการเกิดออกซิเดชันของไขมัน พบวาปจจัยภายนอกทีส่ ง ผลตอปฏิกิริยา
มากที่สุดคือ อุณหภูมิ ดังนั้นในการทดสอบที่สภาวะเรงจึงตองทําการแปรผันระดับของอุณหภูมใิ ห
แตกตางกัน โดยจะตองควบคุมปจจัยแวดลอมอืน่ ๆ ใหคงที่ ทั้งนี้ Labuza และ Schmidl (1985)
ไดเสนอชวงของอุณหภูมทิ ่เี หมาะสมตอผลิตภัณฑอาหารบางประเภทไวคือ ในกรณีท่ีเปน
อาหารแหง (Dried foods) ใหใชอุณหภูมิในชวง 20 ถึง 45 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิควบคุม
(Control) ที่ 4 องศาเซลเซียส สวนอาหารแชแข็ง (Frozen foods) ใหใชในชวง -15 ถึง -5 องศา
เซลเซียส และควบคุมที่ -40 องศาเซลเซียส และอาหารกระปอง (Canned foods) ใหใชในชวง 20
ถึง 40 องศาเซลเซียส และควบคุมไวท่ี 4 องศาเซลเซียส
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อัตราและกลไกทีเ่ กิดขึน้ ของปฏิกิริยาเคมีทส่ี นใจนัน้ ในทางจลนศาสตร จะตองถูกระบุ
ออกมาในรูปอันดับของปฏิกิริยา (Reaction order) ซึ่งจะทําใหเราสามารถทราบถึงอัตราการ
เกิดปฏิกิรยิ าได โดยสามารถแสดงเปนสมการโดยสรุปของอันดับปฏิกิริยาตางๆ ไดดังตาราง
ตารางที่ 2.1 สมการพื้นฐานของอันดับปฏิกิริยาตางๆ ตามหลักจลนศาสตร
อันดับของปฏิกิริยา
(n)
0
1
n¹1

สมการสําหรับปฏิกิริยาแบบสราง
(Formation: A)
A0 – At = kt

สมการสําหรับปฏิกิริยาแบบสลาย
(Degradation: B)
Bt – B0 = kt

æA ö
ln çç 0 ÷÷ = kt
è At ø
1
1
= (n - 1)kt
n-1
n-1
At A0

æB ö
ln çç t ÷÷ = kt
è B0 ø
1 1
- n - 1 = (n - 1)kt
n-1
B0 Bt

ตัวอยางของระบบอาหารกับอันดับปฏิกิริยาทางจลนศาสตร มีดังนี้ ปฏิกิริยาอันดับศูนย
(Zero-order kinetic) สวนมากจะพบในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารแชแข็ง (Frozen
foods) และการเกิดปฏิกิริยาสีนํา้ ตาลแบบไมใชเอนไซม (Non-enzymatic browning reaction)
สวนปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (First-order kinetic) จะพบในการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการ
เกิดปฏิกิรยิ าออกซิเดชัน เชน การสูญเสียของปริมาณวิตามิน การเปลีย่ นแปลงสี การเกิดกลิน่ หืน
รวมไปถึงจากการเพิ่มหรือลดจํานวนของจุลินทรีย (Labuza และ Schmidl, 1985)
อิทธิพลของอุณหภูมติ อ คาคงทีอ่ ัตราของปฏิกิรยิ า (k)
ปจจัยดานอุณหภูมทิ ่มี ตี อการเปลี่ยนแปลงของคาคงที่อตั รา (k) ของปฏิกิริยาที่อันดับใดๆ
นัน้ สามารถอธิบายไดดวยความสัมพันธจากสมการของ Arrhenius

é E ù
k = k 0 exp ê- A ú
ë RT û
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โดยที่ k
k0
EA
R
T

คือ คาคงที่อัตรา
คือ คาของ Pre-exponential factor
คือ คาพลังงานกระตุน หรือ พลังงานกอกัมมันต (Activation energy)
คือ คาคงที่ของกาซในอุดมคติ มีคาเทากับ 8.314472 จูล×เคลวิน-1×โมล-1
คือ อุณหภูมิสัมบูรณ (มีหนวยเปน เคลวิน)

นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิ บั คาคงทีอ่ ตั รา (k) ยังสามารถคํานวณหา
ออกมาไดในรูปของคา Q10 ซึง่ หมายถึง อัตราสวนของคาคงทีอ่ ตั รา ณ อุณหภูมทิ ม่ี คี วามแตกตาง
กัน 10 องศาเซลเซียส โดยสามารถแสดงเปนสมการไดคือ

คาคงที่อตราที
ั ่อุณหภูมิ (T + 10) O C
Q 10 =
คาคงที่อตราที
ั ่อุณหภูมิ T O C
นอกจากนี้คา Q10 ยังมีความสัมพันธกบั คาพลังงานกระตุน (EA) (Singh และ Heldman,
1993) ดังสมการ

log Q 10 =
โดยที่ T1

E A é 10 ù
ê
ú
2.303 R ë T1 (T1 + 10) û

คือ อุณหภูมิอางอิง (หนวยเปน เคลวิน)

ปญหาของการประเมินอายุการเก็บรักษาดวยการทดสอบที่สภาวะเรง
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการทดสอบที่สภาวะเรงสามารถแบงไดเปน 3 ประเด็นหลัก ไดแก
ประเด็นแรก คือ การทดสอบวิธนี จ้ี ะไมมกี ารยึด หรือกําหนดปจจัยทางดานจลนศาสตรทช่ี ัดเจน
แนนอน เพราะยังไมมขี ัน้ ตอนการทดสอบที่สภาวะเรงทีส่ ามารถบงชีถ้ ึงตัวแปรทางจลนศาสตรท่ี
ชัดเจนได ประเด็นที่สอง คือ แบบจําลองทางจลนศาสตรทไ่ี ดจะใชไดกบั สภาวะที่ศึกษาเทานัน้
และประเด็นสุดทาย คือ การทดสอบนี้ไมถือวามีความถูกตอง แมนยําทั้งหมด
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2.4 เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส
เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส (Electronic nose) เปนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาในชวงทศวรรษนี้
เพื่อใชในการตรวจวัดกลิน่ ของวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑสุดทายไดอยางรวดเร็วแทนการทํางานของ
จมูกมนุษยโดยใหความแมนยําสูง และสามารถเชื่อถือได เครื่องดังกลาวยังเปนเครื่องมือทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการตรวจวัดกลิน่ ในผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ ไมวาจะอยูในสถานะทีเ่ ปนของแข็ง
ของเหลว หรือแกสทีเ่ กิดในผลิตภัณฑประเภทอาหาร หรือเครื่องดื่มก็ตาม อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการวิเคราะหความแตกตางของสารแตงกลิ่น ในปจจุบันเครื่องจมูก
อิเล็กทรอนิกสยังไดรับความนิยมไปประยุกตใชกบั อุตสาหกรรมประเภทตางๆ ไมวาจะเปน
เครื่องสําอาง ยา บรรจุภัณฑ พลาสติก และสารเคมี เปนตน
หากเปรียบเทียบการทํางานระหวางเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสกับจมูกของคน (Biological
nose) เปนทีท่ ราบกันวา การรับรูก ลิ่น (Odor) ที่เราสัมผัสทางจมูกนั้นมีกลไกทํางานเริม่ ตนจาก
ประสาทรับกลิน่ นัน้ สงรหัสสัญญาณตอบสนองตอสารใหกลิ่นไปยังสมอง โดยสมองจะทําหนาที่
ประมวลผลตอบสนองนัน้ จากความรูส กึ และประสบการณการเรียนรูเ พื่อทีจ่ ะจําแนกวากลิ่นที่
สัมผัสนั้น คือกลิ่นอะไร ดีหรือไม หอมหรือเหม็น แตหลายครั้งการจําแนกกลิน่ ยังขึ้นกับความรูสึก
ของผูจําแนกดวย วาชอบหรือไมชอบ จากสาเหตุท่มี สี ภาวะอารมณและความรูส ึกเขามา
เกีย่ วของกับการรับกลิน่ สงผลใหจมูกของมนุษยมกี ารตอบสนองตอกลิ่นตางๆในอาหารแตกตาง
กันออกไป และบางครัง้ เกิดความผิดพลาดในรับกลิน่ อีกทั้งมีกลิ่นบางอยางที่คนเราก็ไมสามารถ
จําแนกได เชน แกสมีเทน (CH4) คารบอนไดออกไซด (CO2) หรือไนโตรเจน (N2) เปนตน รวมทั้งไม
สามารถบอกถึงระดับปริมาณความเขมของกลิ่น หรือแกสที่เปนอันตราย หรือแกสพิษ แตเครื่อง
จมูกอิเล็กทรอนิกสสามารถใชในกรณีศกึ ษาดังกลาวไดเปนอยางดี
สําหรับกรณีของเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส กลิ่นหรือไอระเหย (Volatile) จะผานเขาสัมผัส
กับสวน Sensor array ของเครื่องวัดกลิ่น และ Sensor เหลานัน้ จะสงสัญญาณ (Signal) ผานไป
ยังระบบวิเคราะห เพื่อวัดสัญญาณเปรียบเทียบกับตัวอยางทีท่ ราบ (Training) จากนั้นเครื่องจะ
ประมวลผลใหเราทราบถึงชนิดประเภท หรือสารประกอบของกลิน่ และคุณภาพของกลิ่นวาดี
หรือไม หรือกลิ่นที่ทดสอบนั้นตรงตามมาตรฐานที่อางอิงหรือไม อยางไร และระดับความเขมขน
ของกลิ่นทีว่ ัดนัน้ มีคามากหรือนอยเทาใด
จะเห็นไดวาการประยุกตใชเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสในวงการอุตสาหกรรมมีขอดีหลาย
ประการ เชน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการรับรูกลิน่
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เนื่องจากความแตกตางของผูท ท่ี ดสอบกลิน่ อีกทัง้ ยังสามารถใหขอมูลทั้งในแงเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ
ความแตกตางของระบบการรับรูก ลิ่นในมนุษยกับเครือ่ งจมูกอิเล็กทรอนิกส
ระบบการรับรูกลิน่ ของมนุษยนัน้ ไดรับการพัฒนามากกวา 1,000 ป ทั้งนี้ระบบการรับรู
กลิ่นของมนุษยนนั้ จะประกอบไปดวยบริเวณสําหรับการวิเคราะหกลิ่นอยู 3 บริเวณหลักๆ คือ
บริเวณรับสัญญาณกลิน่ (Sensing) บริเวณแปลสัญญาณกลิ่น (Processing of signal) และ
บริเวณการจดจํากลิ่น (Recognition)
สวนที่เปนการรับสัญญาณกลิน่ คือสวนของเซลลท่รี ับการดมกลิ่น (Olfactory receptor
cells) สวนทีเ่ ปนการแปลสัญญาณกลิน่ คือ กระบวนการทีท่ ําหนาที่แปลรหัสสัญญาณโดยใช
อวัยวะทีม่ ีลักษณะคลายกระเปาะ และสวนสุดทายคือสวนของการจดจํากลิ่น คือสวนของการรับรู
กลิ่นโดยมีสมองเปนอวัยวะสําคัญในการจดจํากลิน่ ตางๆ
กระบวนการแปลสัญญาณนัน้ เริ่มจาก เซลลทใ่ี ชรับการดมกลิ่นที่อยูใ นสวนบนสุดของ
จมูกซึง่ มีโปรตีนบรรจุอยู ตอมากลิน่ ก็จะถูกนําเขามาสูเ ซลลประสาทแลวเขาสูก ระบวนการรับรูแ ละ
จดจําเพื่อชีบ้ อกวา กลิน่ เหลานั้นคือกลิ่นอะไรและมีสารอะไรบางทีเ่ ปนองคประกอบ ระบบการ
รับรูกลิ่นของมนุษยสามารถแยกกลิ่นแตละกลิ่นไดแมวาจะมีสารประกอบใหกลิ่นเปนจํานวน
มากมาย อยางไรก็ตามเพื่อความแนนอนระบบสัญญาณประสาทจะสงไปยังอวัยวะรับรูกลิน่ สวน
ในซึง่ มีลักษณะเปนกระเปาะซึ่งการทํางานของอวัยวะสวนนี้จะมีหนาทีล่ ดระดับสัญญาณลงแลว
จึงปรับความเขมของสัญญาณเพื่อใหไดสัญญาณที่มคี วามจําเพาะเจาะจง และงายตอการจําแนก
ความแตกตางของกลิ่น จากนัน้ สัญญาณก็จะถูกสงตอไปยังสมองเปนอันดับสุดทายทีจ่ ะมีการ
จําแนกกลิน่ และสงไปยังประสาทเพื่อบอกวาเปนกลิ่นอะไร โดยมีพื้นฐานการตัดสินใจจาก
ประสบการณ ถึงแมวากลิน่ จะมีองคประกอบที่หลากหลายแตมนุษยก็สามารถจําแนกไดวาเปน
กลิ่นอะไร และแมวาจะมีกลิ่นใหมท่ไี มเคยรูมากอน แตมนุษยกส็ ามารถจดจํากลิ่นนัน้ เอาไวไดใหม
อีกดวย ภาพที่ 2.1 เปนการเปรียบเทียบการทํางานของจมูกมนุษยและเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส
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ภาพที่ 2.1 การจําแนกกลิ่นของมนุษยและเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส
ถึงแมวาการทํางานของระบบแปลสัญญาณของระบบประสาทมนุษยและเครื่องจมูก
อิเล็กทรอนิกสจะทํางานไดคลายคลึงกันแตการวิเคราะหกลิ่นของมนุษยกบั เครื่องจมูก
อิเล็กทรอนิกสก็ยังมีสวนที่แตกตางกันออกไป ทัง้ นีเ้ พราะเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสนั้นจะสรางจาก
หลักการพื้นฐานของระบบการรับรูก ลิน่ ของมนุษยเทานั้น หากแตระบบการรับรูกลิ่นของเครื่องจมูก
อิเล็กทรอนิกสน้นั จะเปนการวิเคราะหจากการคํานวณความแตกตางทางสถิติทจ่ี ะตองอาศัยการ
ฝกฝน สําหรับกลิน่ ที่ไมเคยตรวจเสียกอนจนกวาเครื่องจะสามารถจดจํากลิ่นตางๆได
จากการเปรียบเทียบระบบการรับรูกลิ่นของมนุษย กับเครือ่ งจมูกอิเล็กทรอนิกสจะเห็นได
วา ระบบการรับรูกลิ่นทั้งสองระบบ จะมีตัวตรวจวัดซึง่ ทําการตรวจวัดกลิน่ โดยในระบบของ
มนุษยจะมีตัวตรวจวัดซึง่ มีความจําเพาะเจาะจงมากโดยในระบบการรับรูก ลิ่นของมนุษยจะใช
โปรตีน แตในสวนของเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสนั้นจะมีตัวตรวจสอบไดหลายชนิด ซึ่งแตละชนิดก็
จะมีความไวตอการจําแนกสารไดแตกตางกันไปตามความจําเพาะของสารแตละชนิดซึ่งมีการ
ตอบสนองตอสารเคมีที่ระเหยไดแตกตางกันตามกระบวนการทางเคมีของสารนัน้ ๆ ทั้งนี้ขนึ้ กับ
ปจจัยตางๆ เชน พืน้ ที่ผวิ หรือ ขนาดโมเลกุล เปนตน
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ในเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส กระแสสัญญาณจะถูกควบคุมโดยกระบวนการทาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเมื่อไดรับสัญญาณแลวในเบื้องตนจะมีการปฏิบัติตอขอมูล เปนกระบวนการทีท่ าํ
กับสัญญาณทีจ่ ะเขามา มีการอธิบายลักษณะทีส่ ําคัญของสัญญานอยางรวบรัด กระบวนการ
ดังกลาวเปรียบไดกบั กระบวนการทางชีววิทยาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบการรับรูกลิน่ ของมนุษย และ
จากนัน้ ระบบขอมูลก็จะถูกพาเขาไปในสวนทีเ่ ปนระบบของการจดจําซึ่งใชในการควบคุมและแยก
ธรรมชาติของกลิ่นตางๆ ตามองคประกอบของชนิดนัน้ ๆ ทีจ่ ะมีความสัมพันธกบั ขอมูลของ
สัญญาณที่มาจากกลิน่ ของตัวอยาง ในสวนนี้เมื่อเทียบกับระบบการรับรูกลิน่ ของมนุษยแลวจะเห็น
ไดวามีความแตกตางกัน
ในระบบของมนุษยน้นั จะใชประสบการณเปนเทคนิคของการจดจํากลิ่นได จากนัน้ ก็จะนํา
ขอมูลทีไ่ ดเขาสูเ ซลลท่รี ับขอมูลโดยขอมูลทีถ่ กู สงมานัน้ จะมีความสัมพันธกบั สัญญาณของกลิ่น ใน
สวนของการจดจําของเครือ่ งจมูกอิเล็กทรอนิกสนั้น กระบวนการสงสัญญาณและทําการจดจํา
สารประกอบของขอมูลจะเปนตัววิเคราะหของสารประกอบเชิงซอนโดยจะใชการเปรียบเทียบกับ
ขอมูลเกาซึ่งจะใชการเปรียบเทียบจากตัวที่องคประกอบเหมือนกันตามความจําเพาะตางๆ ของ
กลิ่นนัน้ ๆ
ดวยเหตุนเ้ี ครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสจงึ สามารถใชเทคนิคทางสถิติทห่ี ลากหลายในการ
จําแนกความแตกตางของความสัมพันธของขอมูลทั้งสอง การวิเคราะหขอมูลนัน้ สวนมากจะทํา
ดวยการเลียนแบบมาจากระบบการรับรูกลิน่ ของมนุษย แตเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสจะมีความ
ไดเปรียบมากกวาระบบการรับรูกลิ่นของมนุษยในเรื่องของการจําแนกความแตกตางของกลิน่
การเริ่มใชเครือ่ งจมูกอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมอาหาร
ปจจุบันโรงงานอาหารไดประยุกตใชเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสรว มกันกับเครื่องมือตางๆใน
กระบวนการผลิตทั้งทีเ่ ปนแบบตอเนื่องและแบบกึง่ ตอเนื่อง ทั้งนีเ้ นื่องจากเปนวิธกี ารทดสอบ
ตัวอยางอาหารที่กอใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑนอยมาก อีกทั้งไมสิ้นเปลืองตัวอยางในการ
วิเคราะหโดยนําเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสไปใชในการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
สุดทาย การควบคุมกระบวนการผลิต และตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารนัน้ ๆ
ในกระบวนการผลิตไมวาจะเปนกระบวนการหมัก ปง ยาง หรือการผสม แตละ
กระบวนการบางครั้งมีความจําเปนที่ตองการตรวจสอบคุณภาพทางดานกลิน่ ทั้งสิน้ ซึ่งเทคนิคของ
เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสนน้ั สามารถประยุกตใชเปนกรณีพิเศษสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
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ทีห่ นั มาใชเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสเพื่อชวยในการเพิ่มปริมาณการผลิตใหสูงสุด และควบคุม
คุณภาพกลิน่ ในผลิตภัณฑอาหารใหคงที่ เชน กลิ่นที่มอี ยูในเครื่องเทศตางๆ และสารแตงกลิ่นทีใ่ ส
ลงในอาหาร เปนการประหยัดคาใชจายในการตรวจสอบลงได ในปจจุบนั นีเ้ ครื่องจมูก
อิเล็กทรอนิกสจะนิยมใชกนั มากในแผนกวิจัยและพัฒนา สําหรับหาสูตรอาหาร และปรับปรุงกลิ่น
รสของผลิตภัณฑอาหารใหตรงกับความตองการของลูกคา พรอมทั้งวิเคราะหผลที่ไดจากการเติม
สารใหกลิ่นชนิดใหมลงในสูตร
สวนประกอบของเครือ่ งจมูกอิเล็กทรอนิกส
เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย สวนประกอบตางๆมากมาย ดังแสดงรายละเอียด
ของสวนประกอบตางๆ ของเครื่อง MOSES II ในภาพที่ 2.2 ซึง่ เครือ่ งมือวิเคราะหชนิดนี้ออกแบบ
ระบบใหใชไดในระยะยาว แตสามารถวิเคราะหหาองคประกอบของสารประกอบกลิ่นตัวอยางได
ในระยะเวลาอันสั้น อีกทัง้ สามารถหาปริมาณความแตกตางของกลิ่นตัวอยาง เทคโนโลยีของ
เครื่องมือนี้มกั ใชกบั การวิเคราะหคณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑอาหาร เมื่อมีการตรวจสอบใน
กระบวนการแลวก็จะมีการแปรผลออกมาในรูปของคาสถิติ ซึง่ ทําใหเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส
สามารถนํามาประยุกตใชในการตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารไดเปนอยางดี องคประกอบที่สําคัญ
ของเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส คือ สวนทีเ่ ปน Hardware และ Software โดยในสวนแรกคือสวนทีใ่ ช
ในการเตรียมสาร และสวนที่สองคือสวนของ Sensor ซึ่งจะไดกลาวตอไป และสวนสุดทายเปน
สวนของการแปลผล
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ภาพที่ 2.2 สวนประกอบของเครื่อง MOSESII with headspace sampler
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เซนเซอร (Sensors)
Sensor ทุกชนิดจะทําหนาที่แสดงผลกระทบของแกสที่วัดได ซึ่งอาจเปนผลกระทบทาง
ฟสิกสหรือทางเคมีทเ่ี กิดจากสารประกอบระเหยผาน Sensor แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลของ
สารประกอบที่ระเหยนั้นที่ผิวของ Sensor
หลักการของ Sensor ในเครือ่ งจมูกอิเล็กทรอนิกส
Sensor ที่มีความวองไวสูงจะใชตรวจวัดสารประกอบเคมีของกลิ่นโดยทําหนาทีค่ ลายกับ
จมูกของคน แต Sensor ที่วองไวนอยจะใชกับสารใหกลิน่ ที่มคี วามแปรปรวนเนื่องจากความชื้น
และอุณหภูมเิ ปนสวนใหญ สวน Sensor ที่วองไวปานกลางจะใชกบั สารประกอบที่มอี ยูใ น
Headspace sensor ชนิดนี้จะมีความเสถียรสูง มีความนาเชื่อถือ มีปฏิกิริยาสัน้ มีความแข็งแรง
และคงทน งายตอการปรับ งายตอขอมูลที่สงออก (Output data) ของกระบวนการที่มีขนาดเล็ก
Sensor ที่ออกแบบเพื่อจุดประสงคสําหรับใชในโรงงานอาหารโดยเฉพาะในระบบ Online
นัน้ ควรจะเปน Sensor ที่ทาํ งานไดดที ่อี ุณหภูมิต่ํา มีความปลอดภัยสูงและมีราคาต่ํา โดยสวนมาก
โรงงานสวนใหญมักจะมองหา Sensor ที่มีความวองไวสูง ในกรณีของเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส
สารประกอบทุกชนิดที่อยูในแกสจะถูกตรวจสอบโดย Sensor อยางนอยหนึ่งตัว ถามีสารประกอบ
ตัวใหมถกู เติมในสารผสมจะตองเพิ่ม Sensor อยางนอยอีกหนึง่ ตัวเพื่อเพิม่ ความถูกตองใหมากขึน้
ดวย แตถาหากใช Sensor จํานวนมากเกินไปก็อาจนําไปสูร ะบบทีม่ ากเกินความจําเปน ทําให
ราคาเครื่องที่ใชสูงเกิน
ตัว Sensor สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ Hot และ Cool โดยตัว Sensor ที่
สามารถทํางานไดดีในอุณหภูมสิ งู ตัวอยางเชน MOS สวน Sensor ที่ทํางานไดดีในอุณหภูมิต่ํา
เชน CP SAW และ BAW
1. Metal oxide gas sensors (MOS) - Metal oxide gas sensors (ภาพที่ 2.3) ไดมีการ
พัฒนาขึ้นในป 1971 โดยนายทากูชิ ตัว Sensor ชนิดนี้ในทางอุตสาหกรรมนัน้ จะทําจากเซรามิกส
และมีการเคลือบดวยฟลม กึง่ ตัวนําซึง่ ใชดบี กุ ออกไซดเปนตัวเคลือบ ตัวฟลม นีจ้ ะเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาใหโลหะเปลีย่ นไปเปนสเปกตรัม (Spectrum) เพือ่ ใหงายตอการแยกชนิดของ
สารประกอบเคมีแตละสารที่มใี นกลิ่นทดสอบ ปจจุบนั ไดพัฒนาให Sensor ชนิดนี้สามารถทํา
ตรวจสอบไดในที่อุณหภูมติ ั้งแต 50-400 องศาเซลเซียส ดังนั้นชนิดของตัว Sensor แตละตัวที่ใชใน
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เครื่องควรมีความไวในการทําปฏิกิริยาตอสารเคมีแตละตัวที่ไมเทากันทัง้ นี้เพื่อทีจ่ ะไดครอบคลุม
สารเคมีชนิดตางๆทีเ่ ปนองคประกอบของกลิน่ ทีท่ ดสอบ และในที่สดุ สามารถทีจ่ ะจําแนกชนิดของ
กลิ่น โดยหลักการแลวผลตอบสนองทางเคมีของกลิน่ ที่มตี อ Sensor จะถูกเปลี่ยนไปเปนสือ่
สัญญาณอิเล็กทรอนิกส
ชนิดของสารกึ่งตัวนําที่ใชมีอยู 2 ชนิด คือ n-type semiconductors (Zinc, iron oxide)
ใชในปฏิกิริยา Reducing compound อีกชนิดคือ p-type semiconductors (Nickel, Cobalt
oxide) ใชกบั ปฏิกิรยิ า Oxidizing compound ตัว Sensor จะนําออกซิเจนจากอากาศเขามา
ออกซิเจนจะสามารถจับกับอิเล็กตรอนอิสระจากการนําพาของฟลม จึงทําใหความเปนตัวนําไฟฟา
เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 2.4) และจะลดลงเมื่อมีการเขารวมกับ Reducing gas เพื่อทําปฏิกิริยาการดูดซับ
ออกซิเจน (Mielle,1996)
Sensor ชนิดนีม้ คี วามสามารถในการตรวจจับสารใหกลิ่นไดเปนอยางดีเนื่องจากมีความ
วองไวในการทําปฏิกิริยาสูง โดยเฉพาะตัวอยางทดสอบทีม่ คี วามแปรปรวนเนือ่ งจากความชื้น และ
มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของตัวอยางไดงาย แตก็มขี อเสียคือ มักทํางานชา และทํางานได
ไมดีในสารที่มีองคประกอบขนาดใหญและน้ําหนักมาก

ภาพที่ 2.3 Metal oxide semiconductor sensors
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ภาพที่ 2.4 หลักการทํางานของ Metal oxide semiconductor sensors
2. Piezoelectric crystals (Bulk acoustic wave sensor; BAW sensors) Piezoelectric crystals (ภาพที่ 2.5) มักทําจากควอตซ (Quart) ซึ่งมีความทนทานตอเสียงกอง
ของคลื่นวิทยุไดเปนอยางดีโดยเฉพาะเมื่อยามทีม่ กี ารเพิ่มระดับของคลื่นเสียงภายในตัว Crystal
ตามปกติชนิดของ Crystal ที่ใชในเครื่องนีจ้ ะขึ้นอยูก บั ความถีห่ รือเวลาทีใ่ ชอา งอิง Piezoelectric
crystals นี้จะถูกเคลือบดวยตัวเคลือบที่วองไวสูงโดยมีความหนาประมาณ 2-3 ไมโครเมตร ซึ่งตัว
เคลือบทีใ่ ชจะตองมีความทนตอสารเคมีและความรอน ปกติแลว Piezoelectric crystals จะมี
หลักการงายๆ คือ เมื่อปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิ หรือมวลของสารประกอบกลิ่นทีท่ ดสอบ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจะสงผลใหความถี่ของคลื่นเสียงที่ตอบสนองเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ทั้งนี้
เนื่องจากเมื่อสารประกอบกลิ่นถูกดูดซับทีบ่ ริเวณผิวหนาของตัวเคลือบกอใหเกิดการสะทอนของ
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คลืน่ เสียงที่ความถีต่ างๆ อีกทั้งระดับของความถี่สะทอนก็เปลี่ยนไป การเปลีย่ นแปลงทั้งความถี่
และระดับของความถี่สะทอนลวนมีความสัมพันธกบั น้าํ หนักของสารประกอบกลิน่ ตางๆ แตถึง
อยางไรก็ตามทีค่ วามเขมขนสูง ๆ การเปลีย่ นแปลงจะสวนทางกับระดับของความถี่สะทอนจึงมี
ความจําเปนตองใชวิธีอื่นในการทดสอบแทน ความวองไวของตัว Sensor ชนิดนีจ้ ะสัมพันธกบั
กระบวนการใหความถี่ โดยทั่วไปจะใหความถี่ในชวง 10 ถึง 30 เมกะเฮิรท สวนมากจะใชในการวัด
ความจําเพาะของแกส และวิธีเลือกใชนั้นจะขึ้นกับจํานวนองคประกอบของสารประกอบกลิน่
การใช Sensor ชนิดนีจ้ ึงยากในการควบคุมไมวาจะเปนอุณหภูมิ หรือความชืน้ ของแกสเองก็ตาม
(Mielle,1996)

ภาพที่ 2.5 Piezoelectric crystal sensors (Balk acoustic wave; BAW sensors)
3. Surface acoustic wave (SAW) sensors - กระบวนการหลัก ๆ ของ SAW (ภาพที่
2.6) และ BAW จะมีความคลายกันเวนแตในกรณีของ SAW การเปลี่ยนคลืน่ ความถีว่ ิทยุจะเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงจากสนามไฟฟา สรางขั้วไฟฟาที่บริเวณผิวหนาของ Sensor และจะไมเขาไป
ขางใน การใชความถีใ่ นชวงตั้งแต 100-1000 เมกะเฮิรท สื่อนําของคลื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงโดย
เขารวมในการดูดซับโมเลกุลของตัวอยางบนตัว Sensor ดวย การเปลี่ยนแปลงความถี่จะสัมพันธ
กับจํานวนของการดูดซับของตัวอยางทีบ่ นชัน้ ผิวหนาของ Sensor
ในสวนของตัว Sensor ซึ่งมักจะทําจากควอตซ (Quart) หรือลิเธียม (Lithium) มักจะ
เคลือบโดยตัวเคลือบ 2 ชนิด ซึ่งมักจะทําจากอลูมิเนียม โดยมีคุณสมบัติในการแพรและการ
สะทอนคลื่น โดยชนิดแรกใชในการเปนตัว Sensor และอีกชนิดหนึ่งจะใชเปนตัวอางอิง โดยใน
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ระบบของตัวอางอิงของตัว Sensor ชนิดนีจ้ ะคลายกับการเปลีย่ นรูปของสารซัลเฟอร ความไวของ
Sensor ชนิดนี้ขนึ้ อยูก บั กระบวนการของการใหคลื่นความถี่ คือ ความถีข่ องคลื่นเสียงทีใ่ ชตองมี
ความถี่สูงและมีความสัมพันธของสัญญาณไฟฟา สําหรับการผลิต Sensor ชนิดนีน้ น้ั จะใชสาร
ซิลิคอน (Silicon) ที่มีราคาแพง เพราะวาจําเปนตองใชในกระบวนการทีม่ คี วามถีส่ ูงมาก เพราะใน
การผลิตแตละครัง้ ตองมีการควบคุมเพื่อใหในกระบวนการมีความผิดพลาดของผลผลิตนอยทีส่ ดุ
เทาทีจ่ ะทําได (Mielle,1996)

ภาพที่ 2.6 Surface acoustic wave (SAW) sensors
4. Conducting organic polymer (CP) - Conducting organic polymer sensors (ภาพ
ที่ 2.7) ไดมาจากกระบวนการ Electro polymerization โดยใหฟลมของพอลิเมอรไปเกาะตัวอยูบ น
แผนอิเล็กโทรด (Electrode) ทีท่ ําจากทอง ความสามารถในการนําไฟฟาของฟลมจะขึน้ อยูก บั
ชนิดโมเลกุลทีด่ ูดซับอยูบ นพืน้ ผิวนัน้ โดยมากแลวพอลิเมอรจะมีหมูฟ งกชันที่แตกตางกัน การ
ตอบสนองของ Sensor นัน้ จะไมขนึ้ อยูก บั ความยาวและขนาดของฟลมพอลิเมอร และใชไดดีกับ
ตัวอยางของสารประกอบที่เปนขั้ว โดยทั่วไป Sensor จะประกอบอยูใ นรูปแบบของพอลิเมอรตาง
ชนิดกัน แลวแตละขนาดโมเลกุล โดยสวนใหญทน่ี ยิ มใชมกั จะมีขนาดเล็กมาก เชน ประกอบดวย
Sensor ถึง 32 ตัว อยูบนผิวหนาแค 2-3 ตารางไมโครเมตร ขอไดเปรียบของ Sensor นี้ คือ
สามารถทํางานไดท่อี ณ
ุ หภูมหิ อ ง อยางไรก็ตาม การใชเวลาวัดจะนานอยูใ นชวงประมาณ 20-40
วินาที และมีขอเสียในการตรวจสอบเมือ่ ใชวิเคราะหผลซ้ําๆ โดยจะใชเวลามากขึน้ และอุณหภูมิ
ภายในก็จะสูงขึ้น (Mielle,1996)
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ภาพที่ 2.7 Conducting organic polymer sensors (CP)
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บทที่ 3
การเปลี่ยนแปลงปจจัยทางดานเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ
มะมวงทอดสูญญากาศ
3.1 บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปจจัยทางดานเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ
มะมวงทอดสูญญากาศทีท่ อดโดยศึกษาอายุของน้าํ มันทอดใน 2 ชวงเวลา โดยแบงเปนน้ํามันที่
ผานการทอดมาเปนระยะเวลา 83 ชั่วโมง (Half life) และน้ํามันที่ผานการทอดเปนระยะเวลา 166
ชั่วโมง (Full life) หลังจากนัน้ นําผลิตภัณฑทผ่ี านการทอดโดยใชนํา้ มันทัง้ 2 ชวงเวลามาเก็บรักษา
ไวที่สภาวะปกติ (อุณหภูมิหอง) จากการทดลอง พบวาอายุการใชของน้ํามันที่แตกตางกันนัน้ ไม
สงผลใหเกิดความแตกตางกันของคุณภาพโดยรวมทัง้ ในทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑทอด
จากน้าํ มันทัง้ 2 ประเภท เมื่อเก็บผลิตภัณฑดังกลาวเปนระยะเวลาทัง้ สิน้ 12 เดือน พบวาปริมาณ
กาซในบรรจุภัณฑ คาวอเตอรแอคติวิตี และปริมาณความชื้น ในผลิตภัณฑไมมคี วามแตกตางกัน
ตลอดระยะเวลาการศึกษา ในขณะที่สขี องผลิตภัณฑมแี นวโนมซีดจางลง เนื่องจากคาความสวาง
(L*) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตคาความเปนสีแดง (a*) และคาความเปนสีเหลือง (b*) มีแนวโนมลดลง
ทั้งนี้พบวาการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพยังไมสามารถเปนดัชนีทเ่ี หมาะสมตอการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงอายุการเก็บรักษาได ในขณะที่คากรดไทโอบารบิทิวริก (TBA) และคาพาราอะนิซิดีน
(p-AV) ซึ่งเปนคุณลักษณะทางเคมี กลับใหลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เปนเสนตรง (r = 0.95 และ
0.95 ตามลําดับ) ซึ่งมีศักยภาพในการติดตามการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑในแงการเกิดออกซิเดชัน
ของไขมันได
คําสําคัญ: การทอดแบบสูญญากาศ ออกซิเดชันของไขมัน การวิเคราะหคุณภาพไขมัน
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3.2 บทนํา
ปจจุบันการขยายตัวดานการแปรรูปผักและผลไมเปนไปอยางรวดเร็วและเพิ่มมากขึน้ ทุกๆ
ป เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ การทอดสูญญากาศจึงเปนกระบวนการ
แปรรูปอาหารวิธหี นึ่งทีช่ วยปรับปรุงคุณภาพการบริโภคของอาหาร ทําใหเกิดลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑอาหารทอด เนื่องจากการแลกเปลีย่ นความรอนและมวล (Krokida และคณะ, 2000)
โดยทัว่ ไปแลวผลิตภัณฑอาหารทอดจะมีการดูดซับน้ํามันเขาไปในตัวผลิตภัณฑดังนัน้
คุณภาพของน้ํามันทีใ่ ชทอดจะสงผลโดยตรงตอคุณลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร
ทอด (Rossell, 2000) การเสื่อมเสียทีเ่ กิดขึน้ ในผลิตภัณฑอาหารนัน้ สามารถเกิดขัน้ ไดหลายทาง
แตโดยแลวปกติสามารถแบงการเสือ่ มเสียทีเ่ กิดขึน้ ในผลิตภัณฑอาหารได 3 รูปแบบ คือ การเสื่อม
เสียทางกายภาพ เชน การสูญเสียความชื้น ดูดซับความชื้น การสูญเสียความกรอบ เปนตน
การเสื่อมเสียทางเคมี เชน การเกิดสีนํา้ ตาลขึน้ ในผลิตภัณฑ การหืน การออกซิเดชันของไขมัน
เปนตน และ การเสื่อมเสียจากจุลนิ ทรีย เชน การบูดเนาของผลิตภัณฑอาหารสดจากจุลินทรีย
เปนตน
การที่ผลิตภัณฑอาหารจะเกิดการเสือ่ มเสียจากปจจัยตางๆนัน้ นอกจากองคประกอบของ
ตัวอาหารแลว คาวอเตอรแอคติวิตี (aw) เปนดัชนีท่ีสําคัญดัชนีหนึ่งซึง่ สามารถบงชีว้ าอาหารนั้นจะ
เกิดการเสือ่ มเสียจากปจจัยใดไดบาง โดยในผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศนัน้ เปนผลิตภัณฑ
ทีจ่ ัดอยูใ นประเภท อาหารแหงมาก (Very dry food) โดยมีคาวอเตอรแอคติวิตีอยูในชวง 0.200.30 ซึ่งในอาหารที่มคี าวอเตอรแอคติวิตีอยูในชวงนี้จุลนิ ทรียจะไมสามารถเจริญเติบโตได
(Jay, 1996) ดังนั้นมะมวงทอดสูญญากาศจึงเกิดการเสื่อมเสียไดทางเคมีและทางกายภาพ
เทานัน้ โดยสามารถแบงปจจัยทีส่ งผลตอการเสื่อมเสียของมะมวงทอดสูญญากาศออกเปน
2 ปจจัยคือปจจัยภายใน เชน เชน องคประกอบของมะมวง ชนิดของน้าํ มัน คุณภาพของน้ํามัน
คาวอเตอรแอคติวิตี (aw) และปจจัยภายนอก เชน สภาวะการเก็บรักษาตางๆ
สําหรับงานวิจยั นีม้ วี ัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลงปจจัยทางดานเคมีกายภาพ
ตางๆ ภายใตการเก็บรักษาที่สภาวะปกติ (อุณหภูมหิ อ ง) โดยแบงกลุมตัวอยางเปนผลิตภัณฑท่ี
ทอด ณ อายุของน้ํามันทอดครึ่งหนึ่ง (Half life oil) และอายุน้ํามันทอดกอนทิ้ง (Full life oil) ซึ่งจะ
ทําใหทราบลักษณะการเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพตางๆ ของผลิตภัณฑมะมวงทอด
สูญญากาศในระหวางการเก็บรักษา และคัดเลือกดัชนีท่ีเหมาะสมในการนําไปประกอบการ
ประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑดังกลาวตอไป
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3.3 วัตถุดิบ อุปกรณ และวิธีการ
3.3.1 ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ และการตรวจวัด
มะมวงทอดสูญญากาศบรรจุในถุงลามิเนท (LLDPE-PET-Al) และดัดแปรสภาพ
บรรยากาศใหมปี ริมาณกาซออกซิเจนรอยละ 9 ถึง 10 และกาซไนโตรเจนรอยละ 90 ถึง 91 โดยจะ
ถูกแบงผลิตภัณฑออกเปน 2 ประเภท ตามชวงอายุของน้าํ มันที่ใชทอดผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑท่ี
ผานการทอด ณ อายุน้าํ มันทอดครึ่งหนึ่งของการทอด (Half life oil) ซึ่งอยูที่ประมาณ 83 ชั่วโมง
และผลิตภัณฑทผ่ี านการทอด ณ อายุน้าํ มันทอดกอนทิง้ (Full life oil) ซึ่งอยูที่ประมาณ 166
ชั่วโมง โดยเก็บรักษาภายใตสภาวะปกติ (เก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง ประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส) เปน
เวลา 12 เดือน โดยสุมตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน
การตรวจสอบผลิตภัณฑจะประกอบดวย ปริมาณกาซในบรรจุภัณฑ ปริมาณความชืน้ คา
วอเตอรแอคติวิตี คาสี ปริมาณกรดไขมันอิสระ คากรดไทโอบารบิทิวริก (TBA) และคาพาราอะนิซิดีน (p-AV)
3.3.2 การวัดปริมาณกาซในบรรจุภณ
ั ฑ
ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศจะถูกวัดปริมาณกาซดวยเครื่องวัดกาซ (Gas
detector) รุน MFA 3 S โดยการสุมตัวอยางไปเจาะผานบรรจุภัณฑเพื่อวัดปริมาณกาซออกซิเจน
และคารบอนไดออกไซดท่มี อี ยูภายในบรรจุภัณฑ ซึง่ จะทําการวัดจํานวน 6 ซ้ํา
3.3.3 การวิเคราะหปริมาณความชื้น (Moisture content)
ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศจะถูกบด แลวชัง่ ลงในถวยอบหาความชื้น (Moisture
can) ประมาณ 2 กรัม แลวเขาอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 110 องศาเซลเซียส นาน 12-14 ชั่วโมง หรือ
จนกระทั่งน้ําหนักคงที่ โดยเปลี่ยนแปลงไมเกิน 0.005 กรัม ทัง้ นีท้ าํ การวิเคราะหจํานวน 3 ซ้ํา
3.3.4 การวัดคาวอเตอรแอคติวติ ี (Water activity: aw)
ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศจะถูกบด แลวนําไปชั่งใหมีน้ําหนัก 2.5 กรัม จากนัน้
นําไปวัดดวยเครื่องวัดคาวอเตอรแอคติวิตี รุน Thermoconstanter โดยทําการวิเคราะหจํานวน 3
ซ้ํา
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3.3.5 การวัดคาสี (Color)
ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศจะถูกบดใหละเอียด แลวนําไปวัดคาสีดวยเครื่อง Color
viewTM Spectrophotometer รุน 9000 Gardner USA โดยใชตัวอยางประมาณ 10 กรัม และ
กําหนดระบบการวัดที่แหลงกําเนิดแสงเปนประเภท D65 ซึ่งรายงานผลออกมาในรูปของ คาความ
สวาง (L*) คาความเปนสีแดง (a*) และคาความเปนสีเหลือง (b*) โดยทําการวิเคราะหจํานวน 3 ซ้ํา
3.3.6 การวิเคราะหปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty acid)
ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศจะถูกนํามาสกัดไขมันดวยวิธี Soxhlet ตามมาตรฐาน
AOAC (1995) จากนัน้ ไขมันทีส่ กัดจะถูกนํามาวิเคราะหหาปริมาณกรดไขมันอิสระ โดยอางอิงวิธี
วิเคราะหตามมาตรฐานของ AOCS (1990)
3.3.7 การวิเคราะหคา กรดไทโอบารบิทวิ ริก (TBA)
คา TBA เปนการวัดผลิตภัณฑอนั ดับสองทีเ่ กิดขึน้ จากการเกิดออกซิเดชันของไขมัน ทีบ่ งชี้
ถึงผลิตภัณฑกลุม ทีส่ ามารถระเหยได (Volatile decomposition product) จากการทําปฏิกิริยา
แลวเกิดสารประกอบทีเ่ รียกวา malonaldehyde โดยปฏิกริ ิยาที่เกิดขึน้ นีจ้ ะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสีขน้ึ ซึง่ สามารถวัดไดโดยนําผลิตภัณฑทผ่ี านการบดใหละเอียดอยางสม่ําเสมอ
มาจํานวน 1 กรัม แลวเติมสารละลายผสมระหวางกรดไตรคลอโรอะซีติก (Trichloroacetic acid
หรือ TCA) เขมขนรอยละ 15 โดยน้ําหนักตอปริมาตร และกรดไทโอบารบิทิวริก (Thiobarbituric
acid หรือ TBA) เขมขนรอยละ 0.375 โดยน้ําหนักตอปริมาตร ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มี
ความเขมขน 0.2 นอรมอล (N) จากนั้นนําไปตมในน้ําเดือดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา
อยางนอย 10 นาที แลวทําใหเย็นทันที กอนทีจ่ ะนําไปหมุนเหวีย่ งดวยเครื่องสลัดแรงเหวี่ยงที่
ความเร็ว 8,500 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที จากนัน้ จึงเก็บสวนใสมาวัดคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร (ดัดแปลงจาก Jayasingh และคณะ, 2003)
3.3.8 การวัดคาพาราอะนิซิดีน (p-AV)
การวัด p-AV เปนการวัดผลิตภัณฑอนั ดับสองทีเ่ กิดขึน้ จากการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
ที่บงชีถ้ ึงผลิตภัณฑกลุม ทีไ่ มสามารถระเหยได (Non-volatile decomposition products) ไดแก
2-alkenals และ 2,4-dienals ซึ่งสามารถวัดไดตามวิธีของ AOCS ที่ Cd 18-90 (AOCS, 1996)
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3.4 ผลการทดลอง และการวิจารณ

O2 in pacakaing

3.4.1 การเปลีย่ นแปลงปริมาณกาซในบรรจุภณ
ั ฑ
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกาซออกซิเจนในบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ
มะมวงทอดสูญญากาศ (ภาพที่ 3.1) พบวาเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึน้ ปริมาณกาซ
ออกซิเจนในบรรจุภณ
ั ฑมกี ารเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยจากปริมาณกาซออกซิเจนเริ่มตน ทั้งการ
ทอดทีน่ ํ้ามัน Half life และ Full life แตจะเห็นวาตัง้ แตเดือนที่ 6 เปนตนไปเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณกาซออกซิเจนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย ซึ่งมาจากการซึมผานของกาซออกซิเจน
ภายนอกถุง โดยจากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาบรรจุภณ
ั ฑมปี ระสิทธิภาพในการควบคุมการซึมผาน
ของกาซออกซิเจนไดดี เนื่องจากมีอัตราการซึมผานของกาซออกซิเจน (OTR) ที่ต่ําคือ 0.07
ซม3/ม3/วัน (ขอมูลจากผูผลิตถุงบรรจุภัณฑ) ทั้งนี้การควบคุมคุณภาพในการฟลัช (Flush) กาซ
ไนโตรเจนกอนการบรรจุกน็ ับเปนขัน้ ตอนที่สําคัญทีส่ งผลตอการควบคุมอัตราสวนของกาซในบรรจุ
ภัณฑทางหนึ่งดวย และหากพิจารณาจากผลกระทบของการเกิดปฏิกิริยาเคมีพบวาผลของ
ปฏิกิริยาเคมีท่เี กีย่ วของกับการเปลีย่ นแปลงของน้าํ มันทีใ่ ชทอดจากการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
ยังไมสงใหเห็นชัดเจนตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณกาซออกซิเจน เนื่องจากปริมาณกาซออกซิเจน
ในบรรจุยังคงรักษาระดับที่คอนขางคงที่
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ภาพที่ 3.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกาซออกซิเจนในบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑมะมวง
ทอดสูญญากาศที่เก็บไวในสภาวะปกติ (อุณหภูมิหอง)
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สําหรับการเปลีย่ นแปลงของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในบรรจุภัณฑ พบวาเมื่อ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มมากขึน้ ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในบรรจุภัณฑยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 12 เดือน ทั้งผลิตภัณฑทผ่ี านการทอดในน้ํามัน Half life และ
Full life ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศมีคาวอเตอรแอคติวิตี อยูในชวง 0.200.23 โดยเปนชวงทีเ่ สี่ยงกับการเกิดออกซิเดชันของไขมัน (Sensitivity point) อีกทั้งยังมีอัตราการ
เกิดปฏิกิรยิ าเมลลารดต่ํา (Labuza, 1996) ซึ่งอัตราการเกิดปฏิกกิ ิริยาเมลลารดที่ต่ํานี้เอง จึงทําให
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดซงึ่ เปนผลิตภัณฑทเี่ กิดจากปฏิกิริยาดังกลาวมีนอ ยมากจนไม
สามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงได
3.4.2 การเปลี่ยนแปลงคาวอเตอรแอคติวิตี (aw)
คาวอเตอรแอคติวิตีของผลิตภัณฑทท่ี อดในน้ํามัน Half life และ Full life นั้นคาวอเตอรแอ
คติวิตี ของผลิตภัณฑ มีแนวโนมเพิ่มขึน้ เพียงเล็กนอย ทั้งนี้จะเห็นไดวาคาวอเตอรแอคติวิตีของ
ผลิตภัณฑ นัน้ คอนขางต่ําอยูท ปี่ ระมาณ 0.20-0.23 ซึ่งปกติแลวโมเลกุลของน้ําในอาหารระดับนี้
จะจับตัวกันในลักษณะโมโนเลเยอร (Monolayer) โดยโมเลกุลน้ําที่อยูใ นชัน้ นีน้ ้ันจะมีความคงตัว
มาก และมีพฤติกรรมบางอยางคลายของแข็ง มีการเกาะกันอยางเหนียวแนน มีระเบียบ และมี
รูปทรง ทําใหนํ้านี้ไมสามารถถูกนําไปใชเปนตัวทําละลายได (นิธิยา, 2539) และไมสามารถทําให
เปนน้ําแข็งได ไมวา จะเปนอุณหภูมใิ ด (Duckworth, 1974) ซึ่งโมเลกุลในลักษณะดังกลาวจะ
สงผลใหใหคาวอเตอรแอคติวิตีของผลิตภัณฑเกิดการเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กนอย (ภาพที่ 3.2)
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ภาพที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงคาวอเตอรแอคติวิตีของผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศที่
เก็บไวในสภาวะปกติ (อุณหภูมิหอง)

33

3.4.3 การเปลีย่ นแปลงปริมาณความชื้น
จากผลการศึกษาผลของอายุน้าํ มันที่ใชทอดตอการเปลี่ยนแปลงความชืน้ ของผลิตภัณฑ
มะมวงทอดสูญญากาศ (ภาพที่ 3.3) พบวาความชื้นของผลิตภัณฑทท่ี อดในน้าํ มัน Half life และ
Full life นัน้ มีคาเพิ่มขึน้ เล็กนอย เพียงรอยละ 0.4 และ 0.6 ตามลําดับ เนื่องมาจากบรรจุภณ
ั ฑทใ่ี ช
นัน้ เปนลามิเนตซึ่งมีอลูมิเนียมฟอลยประกอบอยูดวย โดยอะลูมิเนียมฟอลยนั้นเปนวัสดุที่มี
ความสามารถในการปองกันการผานเขาออกของกาซและไอน้ําไดอยางดีเยี่ยม (ปุน และสมพร,
2541)

Moisture content (%)
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ภาพที่ 3.3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้น (ฐานแหง) ของผลิตภัณฑมะมวงทอด
สูญญากาศที่เก็บไวในสภาวะปกติ (อุณหภูมิหอง)
เมื่อเปรียบเทียบที่ระยะเวลาในการเก็บรักษาเดียวกัน พบวาปริมาณรอยละความชืน้ ของ
ผลิตภัณฑที่ผานการทอดในน้าํ มัน Half life สวนใหญจะมีคามากกวาผลิตภัณฑทท่ี อดในน้าํ มัน
Full life ทั้งนีเ้ นื่องมาจากน้ํามันเมื่อมีการใชไปเปนเวลานานจะมีสารลดแรงตึงผิวเกิดขึน้ ซึง่ เปนผล
ใหผลิตภัณฑเกิดการดูดซับน้ํามันเขาไปแทนทีน่ ํ้าในผลิตภัณฑในปริมาณทีม่ ากขึ้น สงผลให
ปริมาณน้ําในผลิตภัณฑมีคาลดลง (Stier และ Blumenthal, 1990)
3.4.4 การเปลีย่ นแปลงคาสี
ผลของอายุน้าํ มันที่ใชทอดตอการเปลีย่ นแปลงคาผลตางรวมของสีในผลิตภัณฑมะมวง
ทอดสูญญากาศภายใตสภาวะปกติ (ภาพที่ 3.4) พบวาคาผลตางรวมของสีของผลิตภัณฑมะมวง
ทอดสูญญากาศที่ผานการทอดในน้ํามัน Half life และ Full life นัน้ มีคาเพิ่มขึน้ รอยละ 13.70 และ
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Total color differences

11.26 ตามลําดับ ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 8 เดือน ซึง่ การเพิ่มขึ้นของคาผลตางรวมของสีนเ้ี ปน
ผลมาจากการที่ผลิตภัณฑมลี ักษณะคาความสวางที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 3.5) และคาความ
เปนสีเหลืองมีแนวโนมลดลง (ภาพที่ 3.7) ซึ่งการเปลีย่ นแปลงของคาความสวาง และความเปนสี
เหลืองนี้ เปนผลจากสารประกอบพวกแคโรทีนอยดซึง่ องคประกอบที่มอี ยูมากในมะมวงนัน้ มี
ความไมอมิ่ ตัวคอนขางสูง จึงสามารถเกิดปฏิกิริยาไอโซเมอรไรเซชัน (Isomerization) และ
ออกซิเดชัน (Oxidation) ได ประกอบกับผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศนั้นมีคาความเปน
กรด-ดางอยูที่ประมาณ 5 จึงสงเสริมใหสารประกอบพวกแคโรทีนอยดในมะมวงซึ่งอยูในรูป
ทรานส (trans-form) นัน้ เกิดปฏิกิริยาไอโซเมอรไรเซชันมาอยูใ นรูปซิส (cis-form) เปนผลให
ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศมีลักษณะสีซดี จางลง (Della และ Amaya, 2001)
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ภาพที่ 3.4 การเปลี่ยนแปลงคาผลตางรวมของสี (DE) ของผลิตภัณฑมะมวงทอด
สูญญากาศที่เก็บไวในสภาวะปกติ (อุณหภูมิหอง)

Lightness value (L*)
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ภาพที่ 3.5 การเปลี่ยนแปลงคาความสวาง (L*) ของผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ
ที่เก็บไวในสภาวะปกติ (อุณหภูมิหอง)

Redness value (a*)
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ภาพที่ 3.6 การเปลี่ยนแปลงคาความเปนสีแดง (a*) ของผลิตภัณฑมะมวงทอด
สูญญากาศที่เก็บไวในสภาวะปกติ (อุณหภูมิหอ ง)
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Yellowness value (b*)
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ภาพที่ 3.7 การเปลี่ยนแปลงคาความเปนสีเหลือง (b*) ของผลิตภัณฑมะมวงทอด
สูญญากาศที่เก็บไวในสภาวะปกติ (อุณหภูมิหอง)
อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบที่ระยะเวลาในการเก็บรักษาเดียวกันของคาผลตางรวมของ
สีผลิตภัณฑที่ผานการทอดในน้ํามัน Half life และ Full life พบวามีคาผลตางรวมสีไมแตกตางกัน
เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของคาความสวาง และการลดลงของคาความเปนสีเหลือง ของผลิตภัณฑ
มะมวงทอด ทีท่ อดในน้ํามันทัง้ 2 ชนิดนัน้ มีคาใกลเคียงกัน ซึง่ เปนผลมาจากคาความเปนกรดดาง
ของผลิตภัณฑมะมวงทอดที่ใชน้ํามัน Half life และ Full life นัน้ มีคาใกลเคียงกัน คือ 5.2 และ 4.8
ตามลําดับ จึงสงผลใหสารพวกแคโรทีนอยดในมะมวงซึง่ อยูในรูปทรานส (trans-form) นั้น
เกิดปฏิกิรยิ าไอโซเมอรไรเซชันมาอยูใ นรูปซิส (cis-form) เปลี่ยนไปในปริมาณที่ไมแตกตางกันมาก
นัก ทําใหผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศมีลกั ษณะสีทซ่ี ีดจางลง (Della และ Amaya, 2001)
ไมแตกตางกัน
3.4.5 การเปลีย่ นแปลงปริมาณกรดไขมันอิสระ
จากผลการศึกษาผลของอายุน้ํามันที่ใชทอดตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไขมันอิสระ
ของผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ (ภาพที่ 3.8) พบวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมัน
อิสระคอนขางคงที่โดยมีการเพิ่มขึ้นมาเล็กนอยในเดือนที่ 1 จากนั้นคงที่ตอไปจนถึงเดือนที่ 8
เนื่องจากกรดไขมันอิสระทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เปนเพียงสารตั้งตนในการเกิดการออกซิเดชันจึงสามารถทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลงไปเปนสารตัวอื่นได (Haminton, 1994) การที่ปริมารกรดไขมันอิสระทีม่ ใี นผลิตภัณฑ
มะมวงทออดสูญญากาศมีคาคอนขางคงที่ นั้นเนื่องมากจากอัตราการเกิดและอัตราการ
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Free fatty acid content (%)

เปลี่ยนแปลงเปนสารตัวอืน่ ของกรดไขมันอิสระมีคาคงที่ ทั้งนีเ้ นื่องมาจากอุณหภูมทิ ใ่ี ชในการเก็บ
รักษาไมสูงมากนักและระยะเวลาการเก็บรักษาอาจไมยาวนานพอทีจ่ ะทําใหเห็นการการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยางชัดเจน
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ภาพที่ 3.8 การเปลี่ยนแปลงคาปริมาณกรดไขมันอิสระของผลิตภัณฑมะมวงทอด
สูญญากาศที่เก็บไวในสภาวะปกติ (อุณหภูมิหอง)
เมื่อเปรียบเทียบระหวางรอยละของปริมาณกรดไขมันอิสระที่สกัดไดจากมะมวงทอด
สูญญากาศจากน้าํ มัน Half life และ น้ํามัน Full life พบวามีปริมาณกรดไขมันอิสระมีคาใกลเคียง
กันมากทัง้ นีอ้ าจเนื่องมากจากอุณหภูมทิ ่ใี ชในการทอดสูญญากาศคอนขางต่ําประมาณ 85 องศา
เซลเซียส (ภายใตความดัน 11.3 กิโลปาสคาล) และน้ํามันที่ใชเปนน้ํามันปาลมสเตียรินซึง่ มีความ
คงตัวสูง เนื่องจากมีสัดสวนของกรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acid) อยูสูงถึงรอยละ 53-88 จึง
ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของน้ํามันทอดนอยกวาการทอดทั่วไป (Rossell, 2001) แตแนวโนม
ตั้งแตเดือนที่ 9 แสดงใหเห็นวาปริมาณกรดไขมันอิสระในน้าํ มันทั้ง 2 ประเภทเริ่มมีแนวโนมสูงขึ้น
อยางเห็นไดชัด ซึง่ แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบรรจุผลิตภัณฑลงบรรจุภัณฑใหไดตาม
สภาวะที่กําหนด จึงชวยใหไมเกิดการทําปฏิกิริยาระหวางสิ่งเราภายนอก เชน ความชื้น กาซ
ออกซิเจน เปนตน รวมไปถึงยังบงชี้ถึงคุณภาพน้ํามันทอดที่ใชอีกทางหนึ่งดวย อยางไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงคาปริมาณกรดไขมันอิสระนี้อาจยังไมเหมาะสมสําหรับติดตามการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑนไ้ี ด
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TBA value

3.4.6 การเปลีย่ นแปลงปริมาณกรดไทโอบารบิทวิ ริก (TBA)
จากผลการวิเคราะหคา TBA ในผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ พบวามีระดับการ
เพิ่มขึน้ อยางเปนเสนตรงทัง้ ผลิตภัณฑทผ่ี านการทอดดวยน้ํามัน Half life และ Full life (r = 0.95
และ 0.94 ตามลําดับ) ทั้งนี้จะเห็นไดวาการเพิ่มขึ้นของคา TBA นั้นเปนดัชนีที่ชใี้ หเห็นถึงระดับการ
เกิดกลิน่ หืนในผลิตภัณฑโดยตรงทีม่ สี าเหตุมาจากสารประกอบที่ระเหยไดในน้ํามัน (Kilcast และ
Subramaniam, 2000) ดังนั้นคา TBA นี้จงึ มีศักยภาพในการนํามาใชติดตามการเปลีย่ นแปลง
คุณภาพของผลิตภัณฑดังกลาวได รวมถึงการนําไปชวยประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ
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ภาพที่ 3.9 การเปลี่ยนแปลงคา TBA ของผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศที่เก็บไวใน
สภาวะปกติ (อุณหภูมิหอง)
อยางไรก็ตามการนําคา TBA มาใชเปนดัชนีเพื่อติดตามการเปลีย่ นแปลงอายุการเก็บ
รักษาในผลิตภัณฑนน้ั ควรพิจารณาถึงลักษณะการจัดการกับผลิตภัณฑอาหารแตละชนิดดวย ทัง้
ในแงของบรรจุภณ
ั ฑทใ่ี ช สภาวะการเก็บรักษา เปนตน เพราะคาดังกลาวเปนเพียงการวัดในสวนที่
เปนสารประกอบที่ระเหยได ซึ่งสารประกอบเหลานี้สามารถที่จะสลายไปไดในระหวางกระบวนการ
ผลิตและการเก็บรักษาได
3.4.7 การเปลีย่ นแปลงคาพาราอะนิซิดนี (p-AV)
จากผลการวิเคราะห p-AV ในผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ พบวามีระดับการเพิ่มขึน้
อยางเปนเสนตรงทั้งผลิตภัณฑที่ผานการทอดดวยน้ํามัน Half life และ Full life (r = 0.93 และ
0.97 ตามลําดับ) ทั้งนี้เนื่องจากการวัด p-AV เปนการวิเคราะหในสวนของสารประกอบที่ไม
สามารถระเหยไดในผลิตภัณฑ โดยถูกวัดในรูปของ 2-alkenals และ 2,4-dienals กลาวคือคา
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ดังกลาวจะเปนตัวแทนในการบงชี้ถงึ ระดับการเกิดออกซิเดชันดวยเชนกัน (Sikorski และ
Kolakowska, 2003) ดังนั้น p-AV นีจ้ งึ มีศักยภาพในการนํามาใชตดิ ตามการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของผลิตภัณฑดังกลาวได รวมถึงการนําไปชวยประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ
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ภาพที่ 3.10 การเปลี่ยนแปลง p-AV ของผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศที่เก็บไวใน
สภาวะปกติ (อุณหภูมิหอง)
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3.5 สรุปผลการทดลอง
การเปลีย่ นแปลงปจจัยทางดานเคมีกายภาพของผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศที่ทอด
ดวยน้าํ มันปาลมสเตียริน ณ ชัว่ โมงการทอดที่ 83 ชั่วโมง (Half life oil) และ 166 ชั่วโมง (Full life
oil) ไมสงผลใหผลิตภัณฑมคี วามแตกตางกันทางคุณลักษณะตางๆ เทาใดนัก และยังไมแตกตาง
จากคาเริ่มตนเมื่อเก็บรักษาไวภายใตสภาวะปกติ (อุณหภูมิหอง) ที่ระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งหาก
พิจารณาในแงของผูผ ลิตแลวแสดงวา น้ํามันที่ใกลท้งิ นัน้ ยังสามารถใชตอไปไดอีก เนื่องจากยังไม
สงผลตอคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑอยางเห็นไดชัด เพราะคุณภาพของน้ํามันทัง้ 2 ชวงไมมี
ความแตกตางกัน ทั้งนีเ้ มื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะห ชีใ้ หเห็นวายังไมมคี าการวิเคราะห
ทางดานกายภาพตัวใดทีเ่ หมาะสมเพียงพอตอการเปนดัชนีท่ีเหมาะสมสําหรับติดตามการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ เนื่องจากดัชนี
สวนใหญไมมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางเห็นไดชดั ตลอดระยะเวลาการศึกษา แตก็เปนสิ่งทีบ่ งชีใ้ หเห็น
ถึงความคงตัวทางกายภาพอยางหนึ่งของผลิตภัณฑโดยเฉพาะในแงความกรอบ ซึ่งเปน
คุณลักษณะเดนของผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ ในขณะที่การวิเคราะหคาทางดานเคมีกลับ
แสดงใหเห็นถึงลักษณะการเปลีย่ นแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิง่
คา TBA และ p-AV ทีม่ ลี ักษณะการเปลี่ยนแปลงทีเ่ ปนเสนตรง ซึง่ ดัชนีท้ังสองนี้ตางเปนตัวบงชี้
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑอันเนื่องมาจากการเกิดออกซิเดชันของไขมัน จึงทําใหคาดังกลาวมี
ศักยภาพในการเปนดัชนีทด่ี ีสําหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ และประเมินอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศได ทําใหสามารถสรุปไดวาการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑนค้ี วรอาศัยดัชนีชีว้ ัดจากการเกิดออกซิเดชัน
ของไขมันเปนหลัก
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บทที่ 4
การพยากรณอายุการเก็บรักษาดวยหลักจลนศาสตรของ
ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ
4.1 บทคัดยอ
การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศดวยการใชดชั นีชีว้ ัดจาก
การเกิดออกซิเดชันของไขมันในผลิตภัณฑทเี่ ก็บไวเปนเวลา 12 เดือน ภายใตอณ
ุ หภูมิ 30 40 และ
50 องศาเซลเซียส พบวาคา TOTOX และคา TBA ตางมีการเพิ่มขึ้นของดัชนีทั้งสองเมื่อเก็บไวที่
ระยะเวลาและอุณหภูมเิ พิ่มขึ้น ทัง้ นีพ้ บวาที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียสจะมีการเพิ่มขึน้ ของดัชนีทง้ั
สองอยางเห็นไดชัด โดยคา TBA จะมีคาสูงขึน้ เฉลีย่ รอยละ 30.3 และ 26.2 เมื่อเปรียบเทียบที่
อุณหภูมิ 30 และ 40 องศาเซลเซียส ตามลําดับ สวนคา TOTOX จะสูงขึ้นเฉลี่ยรอยละ 30.5 และ
23.6 เมือ่ เปรียบเทียบที่อณ
ุ หภูมิ 30 และ 40 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ทั้งนีเ้ มื่อนํามาวิเคราะห
โดยใชหลักจลนศาสตรพบวาดัชนีทั้งสองตางเปนปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง อยางไรก็ตามคา TOTOX
กลับเปนคาทีเ่ หมาะสมตอการพิจารณาดวยหลักดังกลาวเนื่องจากคาคงที่อตั ราของการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ มีแนวโนมที่เปนเสนตรง เมื่ออุณหภูมขิ องระบบเพิ่มสูงขึน้ โดยคาคงที่อัตราของ
ปฏิกิริยาการเกิด TOTOX ที่อุณหภูมิ 30 40 และ 50 องศาเซลเซียสเทากับ 0.056 0.076 และ
0.127 เดือน-1 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ออกซิเดชันของไขมัน จลนศาสตร การทดสอบการเก็บรักษาภายใตสภาวะเรง
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4.2 บทนํา
กระบวนการทอดนัน้ เปนกระบวนการทีม่ นี ํา้ มันเขามาเกีย่ วของ โดยจะมีบทบาทในแงของ
การกอใหเกิดกลิ่นรสทีเ่ ฉพาะตัว และสรางลักษณะเนื้อสัมผัสที่แตกตางจากผลิตภัณฑทไี่ มไดผาน
การทอด คุณภาพของอาหารทอดเองก็ขนึ้ กับปริมาณของน้าํ มันทีถ่ ูกดูดซับเขาไปในระหวางการ
ทอด เนื่องจากน้าํ มันดังกลาวจะเปนตัวการสําคัญทีช่ ักนําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงคุณภาพใน
อาหารทอดโดยตรง โดยปฏิกิรยิ าอันเนื่องมาจากความรอน และปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส จัดเปน
ปฏิกิริยาที่มบี ทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารทอด (Houhoula D.P. และ
Oreopoulou V., 2004) ทั้งนีใ้ นการการทีจ่ ะทดสอบเพื่อพยากรณอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ
อาหารทอดนั้นจะตองคํานึงถึงลักษณะทางดานคุณภาพเปนสําคัญ ซึง่ การทีจ่ ะไดมาซึง่ ดัชนีท่ี
เหมาะสมสําหรับใชบงชีก้ ารเปลีย่ นแปลงของผลิตภัณฑนน้ั ตองผานการศึกษาในแงของ
ความสัมพันธกับเวลา ที่ตรวจประเมินจากการเปลีย่ นแปลงของดัชนีชีว้ ัดเหลานัน้ ทั้งในคุณสมบัติ
ทางประสาทสัมผัส ทางจุลินทรีย และทางเคมีกายภาพ (Achour M., 2006)
ในการวิจยั ครั้งนีผ้ ลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศจะถูกนําขึน้ มาเปนตัวแทนใน
การศึกษาอายุการเก็บรักษา โดยปจจัยทีส่ งผลกระทบตออายุการเก็บรักษาดังกลาวจะขึ้นกับ
2 ประเด็นหลักๆ คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ (เชน คุณภาพของวัตถุดิบ สภาวะในการผลิต) และ
สภาวะในการเก็บรักษา (เชน อุณหภูมิ ลักษณะบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ) อยางไรก็ตาม
พบวาอุณหภูมทิ ่ใี ชในการเก็บรักษาจะถูกพิจารณาเปนปจจัยทีส่ ําคัญทีส่ ุดตออายุการเก็บรักษา
(Zanoni B. และคณะ, 2006)
การใชแบบจําลองสําหรับการพยากรณเปนเครื่องมีท่ปี ระโยชนเครื่องมือหนึง่ ทีจ่ ะสามารถ
ใชทง้ั บงชีป้ รากฏการณการเปลีย่ นแปลงตางๆ ของผลิตภัณฑในระหวางการเก็บรักษา และรวมไป
ถึงใชในการปรับปรุงและคัดเลือกสภาวะในการเก็บรักษาที่เหมาะสม ซึ่งแบบจําลองที่ไดรับความ
นิยมตัวหนึ่งคือ แบบจําลองที่ไดมาจากหลักทางจลนศาสตร เนื่องจากสามารถนํามาใชศึกษา
ภายใตสภาวะที่เปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลาไดหลายๆ สภาวะ เชน การประยุกตใชกับเทคนิค
การศึกษาอายุการเก็บรักษาภายใตสภาวะเรง (ASLT: Accelerated Shelf Life Testing) เปนตน
สําหรับงานวิจยั ในครั้งนีม้ วี ัตถุประสงคเพื่อทีจ่ ะศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ และระยะเวลา
การเก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงการเกิดออกซิเดชันของไขมัน โดยอาศัยหลักทางจลนศาสตร มา
ใชในการพยากรณการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิรยิ า เพื่อประเมินแนวโนมตอการเปลีย่ นแปลง
คุณภาพของผลิตภัณฑทส่ี ง ผลตออายุการเก็บรักษา
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4.3 วัตถุดิบ อุปกรณและวิธีการ
4.3.1 ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ และการสุมตรวจ
มะมวงทอดสูญญากาศบรรจุในถุงลามิเนท (LLDPE-PET-Al) และดัดแปรสภาพ
บรรยากาศใหมีปริมาณกาซออกซิเจนรอยละ 9 ถึง 10 และกาซไนโตรเจนรอยละ 90 ถึง 91 เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 30 40 และ 50 องศาเซลเซียส ภายในเครือ่ งอบทีส่ ามารถควบคุมอุณหภูมไิ ด เปน
ระยะเวลา 12 เดือน สุมตัวอยางมาวิเคราะหดัชนีการเปลีย่ นแปลงของการเกิดออกซิเดชันของ
ไขมัน (คา TBA และ คา TOTOX) ทุกเดือน
4.3.2 การวัดคา TBA
คา TBA เปนการวัดผลิตภัณฑอนั ดับสองทีเ่ กิดขึน้ จากการเกิดออกซิเดชันของไขมัน ทีบ่ งชี้
ถึงผลิตภัณฑกลุม ทีส่ ามารถระเหยได (Volatile decomposition product) จากการทําปฏิกิริยา
แลวเกิดสารประกอบทีเ่ รียกวา Malonaldehyde โดยปฏิกริ ิยาที่เกิดขึน้ นีจ้ ะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสีขน้ึ ซึง่ สามารถวัดไดโดยนําผลิตภัณฑทผ่ี านการบดใหละเอียดอยางสม่ําเสมอ
มาจํานวน 1 กรัม แลวเติมสารละลายผสมระหวางกรดไตรคลอโรอะซีติก (Trichloroacetic acid
หรือ TCA) เขมขนรอยละ 15 โดยน้ําหนักตอปริมาตร และกรดไทโอบารบิทิวริก (Thiobarbituric
acid หรือ TBA) เขมขนรอยละ 0.375 โดยน้ําหนักตอปริมาตร ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มี
ความเขมขน 0.2 นอรมอล (N) จากนั้นนําไปตมในน้ําเดือดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา
อยางนอย 10 นาที แลวทําใหเย็นทันที กอนทีจ่ ะนําไปหมุนเหวีย่ งดวยเครื่องสลัดแรงเหวี่ยงที่
ความเร็ว 8,500 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที จากนัน้ จึงเก็บสวนใสมาวัดคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร (ดัดแปลงจาก Jayasingh และคณะ, 2003)
4.3.2 การวัดคา TOTOX (Total Oxidation)
คา TOTOX เปนการบงชี้การเกิดออกซิเดชันทั้งหมดในผลิตภัณฑ (Total Oxidation) ซึ่ง
ตองอาศัยการวิเคราะหคาเปอรออกไซด (PV) ซึ่งเปนตัวแทนของผลิตภัณฑปฐมภูมิ (Primary
oxidation products) และคาพาราอะนิซิดีน (p-AV) ทีเ่ ปนตัวแทนของผลิตภัณฑอนั ดับสอง
(Secondary oxidation products) ของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทั้งนี้การวัดคา PV นั้นจะวัดดวย
วิธีการไตเตรทซึ่งอางอิงตามวิธีมาตรฐานของ AOCS ที่ Cd 8-53 (AOCS, 1990) สวนการวัด pAV จะทําไดโดยการนําตัวอยางไปสกัดไขมันดวยวิธี Co-methanol (ดัดแปลงจากวิธีการของ
Folch และคณะ, 1957) แลวนําไปวัดการดูดกลืนแสงซึง่ อางอิงตามวิธมี าตรฐานของ AOCS ที่ Cd
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18-90 (AOCS, 1996) จากนัน้ นําคาที่ไดท้งั สองมาคํานวณหาคา TOTOX ไดจากสมการ
TOTOX = 2PV + p-AV
4.3.4 การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูล เพื่อสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร โดยอาศัยหลัก
จลนศาสตร ดวยโปรแกรม Microsoft Excel 2003

4.4 ผลการทดลอง และการวิจารณ
4.4.1 การเปลีย่ นแปลงของดัชนีช้วี ดั ออกซิเดชันของไขมัน
ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศทีถ่ กู เก็บไวภายใตสภาวะ 3 อุณหภูมิ ไดแก 30 40 และ
50 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 เดือน โดยถูกสุม ตรวจสอบดัชนีบงชีท้ างเคมีทกุ ๆ 1 เดือน คือ
คา TBA และคา TOTOX (ตารางที่ 4.1) โดยคา TBA เปนตัวบงชี้ถึงผลิตภัณฑอันดับที่สองของการ
เกิดออกซิเดชันของไขมัน โดยแสดงใหเห็นถึงปริมาณของสารประกอบที่ระเหยได (Volatile
Decomposition Products) จากปฏิกิริยา หรืออาจกลาวไดวาเปนดัชนีท่ีใชติดตามระดับการเกิด
กลิ่นหืนในผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ สวนคา TOTOX (Total Oxidation) เปนดัชนีสําหรับ
บงชี้ภาพรวมของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทัง้ หมดของผลิตภัณฑ ซึง่ ถือวาเปนปจจัยอันดับสอง
(Secondary Parameter) ในการตรวจติดตามการเกิดปฏิกิริยาดังกลาว เนื่องจากตองอาศัยการ
ตรวจวิเคราะหคาเปอรออกไซด (PV: Peroxide Value) และคาพารา-อะนิซิดนี (p-AV:
p-Anisidine Value) ซึ่งเปนตัวแทนของผลิตภัณฑอนั ดับหนึ่งและสองของการเกิดออกซิเดชันของ
ไขมันตามลําดับ
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ตารางที่ 4.1 การเปลี่ยนแปลงของคา TBA และ TOTOX ในผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ
ซึ่งเก็บรักษาที่เวลา และอุณหภูมิตางๆ
เวลาในการ
เก็บรักษา (เดือน)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

30oC
5.21
6.19
7.15
7.62
8.31
8.26
8.64
9.02
9.07
9.09
9.14
9.17
9.21

คา TBA
40oC
5.21
6.48
7.62
7.91
8.37
8.20
8.92
9.15
9.23
9.39
9.60
9.63
9.79

50oC
5.21
8.50
8.84
9.23
10.23
10.94
11.03
11.95
11.97
12.43
12.49
12.61
12.80

30oC
48.82
52.29
54.39
55.80
61.72
64.97
68.74
70.50
71.18
84.37
86.94
91.40
98.13

คา TOTOX
40oC
48.82
57.81
59.18
61.85
63.77
68.36
71.34
72.22
78.12
86.78
92.22
95.30
104.53

50oC
48.82
68.14
69.57
74.43
84.96
86.97
91.63
97.14
101.64
103.26
106.94
124.40
128.98

จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาจากกราฟแสดงผลพบวาดัชนีชี้วัด ทั้งสองตางมีแนวโนม
ของคาที่สูงขึ้นเมื่อเก็บรักษาไวที่ระยะเวลาและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 4.1 และ 4.2)
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TBA value
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ภาพที่ 4.1 คา TBA ของผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศที่ระดับอุณหภูมิในการเก็บ
รักษาตางกันเปนระยะเวลา 12 เดือน
140.00

TOTOX value
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ภาพที่ 4.2 คา TOTOX ของผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศที่ระดับอุณหภูมิในการ
เก็บรักษาตางกันเปนระยะเวลา 12 เดือน

49

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาที่ผลของระดับอุณหภูมิตอการเปลี่ยนแปลงดัชนีตางๆ พบวาที่อุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียสจะมีการเพิ่มขึน้ ของดัชนีท้ังสองอยางเห็นไดชัด โดยในสวนของคา TBA จะมีคา
สูงขึ้นโดยเฉลีย่ รอยละ 30.3 และ 26.2 เมื่อเปรียบเทียบที่ระดับอุณหภูมิ 30 และ 40 องศา
เซลเซียส ตามลําดับ และคา TOTOX พบวาสูงขึ้นโดยเฉลีย่ รอยละ 30.5 และ 23.6 เมื่อ
เปรียบเทียบที่ระดับอุณหภูมิ 30 และ 40 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
4.4.2 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรดวยหลักจลนศาสตร
การศึกษาเกีย่ วกับจลนศาสตรของการเกิดออกซิเดชันของไขมันนัน้ โดยสวนมากจะเปน
ปฏิกิริยาอันดับทีห่ นึง่ (First-order kinetics) (Rotstein E, Singh RP และ Valentas KJ, 1997) ซึ่ง
จากการนําขอมูลที่ไดมาหาความสัมพันธพบวาคา TOTOX จะมีความสัมพันธไดดังสมการ

æB ö
ln çç t ÷÷ = kt
è B0 ø
โดยที่ B0 คือ คา TOTOX ณ เวลาเริ่มตนของการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ นึ่งๆ
Bt คือ คา TOTOX ณ เวลา t ใดๆ ในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหนึ่งๆ
k คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของคา TOTOX ตอเวลาในการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิหนึ่งๆ (เดือน-1)
t คือ เวลาของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ (เดือน) ภายใตสภาวะอุณหภูมิหนึ่งๆ
ทั้งนีเ้ มื่อวิเคราะหหาสหสัมพันธ (r) ของสมการดังกลาวที่อุณหภูมิการเก็บรักษา 30 40
และ 50 องศาเซลเซียส จะไดคาเทากับ 0.984 0.978 และ 0.923 ตามลําดับ (ภาพที่ 4.3) ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของคา TOTOX ทีไ่ ดมรี ะดับความนาเชือ่ ถืออยูในเกณฑทีด่ ี โดย
เมื่อคํานวณอัตรา (k) การเพิ่มขึ้นของคา TOTOX พบวาที่อุณหภูมิ 30 40 และ 50 องศาเซลเซียสมี
คาเฉลี่ยอัตราอยูที่ 0.056 0.076 และ 0.127 เดือน-1 ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจาก 30 เปน 40 องศาเซลเซียสจะทํามีอัตราการเพิ่มขึ้นของคา TOTOX
รอยละ 35.71 ในขณะทีก่ ารเพิ่มขึน้ ของอุณหภูมจิ าก 40 เปน 50 องศาเซลเซียส อัตราทีไ่ ดกลับมี
คาเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 67.11 อยางไรก็ตามเมื่อนําคา TBA มาคํานวณหาความสัมพันธดวย
สมการในลักษณะเดียวกัน ซึง่ Labuza (1982) ไดเสนอความสัมพันธทางจลนศาสตรของคา TBA
ดังกลาวตามสมการ
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æB - B ö
ln çç Max 0 ÷÷ = kt
è BMax - Bt ø
โดย BMax คือ คา TBA ของผลิตภัณฑทร่ี ะยะเวลามากทีส่ ดุ แตทั้งนี้สมการความสัมพันธ
ดังกลาวยังไมสามารถบงชี้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอัตราไดอยางชัดเจน แมวาสหสัมพันธท่ี
อุณหภูมกิ ารเก็บรักษา 30 40 และ 50 องศาเซลเซียส จะมีคาเทากับ 0.979 0.970 และ 0.966
ตามลําดับก็ตาม โดยพบวาคาคงที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของคา TBA ไมมีความเปนเสนตรง
(0.361 0.292 และ 0.321 เดือน-1 ที่อุณหภูมิ 30 40 และ 50 องศาเซลเซียสตามลําดับ) ซึ่งเหตุผล
ดังกลาวอาจมาจากคา TBA เปนการแสดงถึงองคประกอบที่ระเหยไดของผลิตภัณฑจากการเกิด
ออกซิเดชันของไขมัน ทําใหการติดตามการเปลี่ยนแปลงจากคาดังกลาวอาจคลาดเคลือ่ นได
เพราะมีโอกาสสลายไปไดจากขัน้ ตอนการผลิตและการเก็บรักษา จึงมีความวองไวตอการ
เปลี่ยนแปลงมากกวาคา TOTOX (Sikorski ZE และ Kolakowska A, 2002) ดวยเหตุนี้การใชคา
TBA อาจไมเหมาะสมสําหรับการติดตามการเปลีย่ นแปลงภายใตการเก็บรักษาผลิตภัณฑทร่ี ะยะ
เวลานานเกินไป
1.20
1.00
ln (Bt / B0)
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0.00

-0.20 0
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ภาพที่ 4.3 อัตราการเปลี่ยนแปลงของคา TOTOX ภายใตเวลาการเก็บรักษาและ
อุณหภูมิตางๆ
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ผลการวิจัยดังกลาวยังสามารถตอยอดเพื่อสรางความสัมพันธระหวางคาคงที่อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของคา TOTOX กับอุณหภูมิตางๆ ซึ่งเปนอิทธิพลสําคัญจากปจจัยแวดลอม
นอกเหนือจากขอบเขตที่ไดทาํ การศึกษาไว โดยสามารถนําสมการของ Arrhenius มารวมคํานวณ
เพื่อหาคาพลังงานกอกัมมันต (Activation Energy: EA) ของปฏิกิริยาที่สนใจนั้นๆ ได ดังสมการ

ln k = ln k A -

EA
R

æ 1ö
ç ÷
èTø

โดยที่ k คือ คาคงที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของคา TOTOX
kA คือ คาคงที่ของสมการ Arrhenius
EA คือ คาพลังงานกอกัมมันตในการเกิด TOTOX (จูล โมล-1)
R คือ คาคงที่ของกาซมีคาเทากับ 8.314 จูล โมล-1 เคลวิน-1
T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ (เคลวิน)
โดยจากการคํานวณหาคาพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิรยิ าการเกิด TOTOX โดยการนํา
ขอมูลที่ไดจากจลนศาสตรไปสรางกราฟความสัมพันธระหวาง ln k และ 1/T ทําใหไดคาพลังงาน
กอกัมมันตของปฏิกิรยิ าดังกลาวเทากับ 29.52 กิโลจูล โมล-1 ซึ่งถือวามีคาคอนขางต่ําเมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับของพลังงานดังกลาวในกลุมของการเกิดออกซิเดชันของไขมันทีจ่ ะมีระดับ
พลังงานทั่วไปอยูในชวง 40-100 กิโลจูล โมล-1 (Labuza, 1982) จึงเปนดัชนีบง ชี้อกี ประการหนึง่ วา
ปฏิกิริยาดังกลาวสามารถเกิดขึน้ ไดงาย เพราะมีระดับพลังงานกระตุนทีต่ ่ํา

4.5 สรุปผลการทดลอง
จากการวิเคราะหหาดัชนีชีว้ ัดทีเ่ หมาะสมสําหรับการพยากรณดวยหลักจลนศาสตรพบวาคา
TOTOX เปนดัชนีมีความเหมาะสมตอการนํามาพยากรณอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑมะมวง
ทอดสูญญากาศ โดยพบวาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิทําใหอัตราของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด
ซึ่งสามารถนําลักษณะดังกลาวไปประยุกตใชงานตอไปได ทั้งนี้การนําดัชนีดังกลาวมาใชจริงในระบบ
อุตสาหกรรมอาหารนั้นจําเปนตองอาศัยการทวนสอบขอมูลจริง จากสภาวะการผลิต และการเก็บ
รักษาจริงของผลิตภัณฑ แลวพิจารณากลับไปยังหลักจลนศาสตรที่ศึกษามาได เพื่อที่จะหา
ความสัมพันธรวมกันระหวางตัวแปรทางจลนศาสตร กับคาความเปนจริงที่ไดจากการวัดวิเคราะห
เพื่อสรางแบบจําลองที่สามารถนําไปประยุกตใชงานจริงไดในที่สุด
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บทที่ 5
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ
ดวยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส
5.1 บทคัดยอ
เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิก ส (Alpha M.O.S. รุน FOX 3000) เปนเครื่องมือที่มีห ลักการ
ทํางานเสมือนระบบการดมกลิ่นของมนุษย ซึ่งมีองคประกอบของ metal oxide semiconductors
(MOS) จํานวน 12 ตัว มีประสิทธิภาพในการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑมะมวงทอด
สูญญากาศ และบง ชี้ถึง ระดับการเปลี่ยนแปลงการเกิด กลิ่น หืนในผลิต ภัณฑได โดยนําเทคนิค
principal component analysis (PCA) มาใชในการจัดการและลดความซับซอนของขอมูลเพื่อ
วิเ คราะห แ ละแปลผล ผลการศึ ก ษาแสดงให เ ห็ น ถึง ความสั ม พั น ธ ร ว มกั บ ดั ช นีข องการเกิ ด
ออกซิเดชันของไขมัน (คา TBA และ p-AV) และเมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหพบวาสามารถแยกความ
แตกตางของชุดขอมูลที่ระยะเวลาการเก็บตางๆ ไดอยางชัดเจนโดยอาศัยระดับการเกิดกลิ่นหืน
เปน ตัวชี้วัดรวม ทั้งนี้พบความสัมพัน ธเ ชิงเสน ตรง (r = 0.86 และ 0.92 ตามลําดับ ) ระหวาง
สัญญาณตอบสนองจากเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสกับดัชนีทางเคมีทั้งสอง (คา TBA และ p-AV)
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการประยุกตใชเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสในการติดตาม
การเกิดออกซิเ ดชั น ของไขมัน และการประเมิน อายุก ารเก็บ รัก ษาในระหวางการเก็บ และจั ด
จําหนายของผลิตภัณฑผลไมทอด
คําสําคัญ: เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส เทคนิค PCA ออกซิเดชันของไขมัน
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5.2 บทนํา
การเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญอยางหนึ่งตอคุณภาพของผลิตภัณฑผลไมทอดคือการเกิดกลิน่
หืน ทีเ่ กิดเนื่องจากการเกิดออกซิเดชันของไขมัน (Lipid oxidation) ซึ่งโดยทั่วไปแลวการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงจากปฏิกิริยาดังกลาวสามารถประเมินไดจากหลายๆ วิธกี าร เชน การวัดปริมาณ
กรดไขมันอิสระ (Free fatty acid content หรือ FFA content) การวัดคาเปอรออกไซด (Peroxide
value หรือ PV) การวัดคาพาราอะนิซิดนี (p-Anisidine value หรือ p-AV) การวัดคากรดไทโอบาร
บิทิวริก (Thiobarbituric acid value หรือ TBA value) การวัดคาความเปนขั้วทั้งหมด (Total polar
material หรือ TPM) เปนตน Jaswir และคณะ (2000) พบวาปฏิกิริยาดังกลาวไมเพียงสงผลตอ
คุณภาพและความปลอดภัยของน้าํ มันที่ใชทอดเทานัน้ แตยังมีผลตอการยอมรับของผูบริโภคตอ
ผลิตภัณฑอาหารทอดดวย ทั้งนีห้ ากพิจารณาถึงความคาดหวังของผูบ ริโภคตออายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑผลไมทอด แนนอนวาความปลอดภัยของผลิตภัณฑตอการบริโภคตลอดชวงเวลา
ดังกลาวยอมเปนความตองการขั้นตนตอผูบริโภคทุกคน มากไปกวานัน้ การเปลี่ยนแปลงที่สงผลให
คุณภาพของผลิตภัณฑลดลงตองมีใหนอยทีส่ ุดเชนกัน ทั้งหมดนีจ้ ะเห็นวาการเกิดออกซิเดชันของ
ไขมันจึงเปนปฏิกิรยิ าหนึ่งที่สําคัญตออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑผลไมทอด
เปนทีท่ ราบกันดีวาผลิตภัณฑผลไมทอดจัดเปนผลิตภัณฑในกลุมที่มคี วามชืน้ ต่ํา ไมเนา
เสียงาย(Non-perishable foods) เหมือนกับผลิตภัณฑพวกผักหรือผลไมสด ดังนัน้ เกณฑทใี่ ชใน
การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑดังกลาวจึงมุง ไปทีก่ ารเปลีย่ นแปลงปจจัยทางดาน
กายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสเปนหลัก (Kilcast และ Subramaniam, 2000) จากปจจัยตางๆ
ทีก่ ลาวมานัน้ พบวาการเปลีย่ นแปลงทางดานประสาทสัมผัสนับเปนปจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญตอ
การประเมินอายุการเก็บรักษา เนื่องจากมันสามารถเปนตัวแทนในการบงชีไ้ ดอยางแทจริงตอการ
ยอมรับของผลิตภัณฑในภาพรวม ดังนัน้ การประเมินจากการเปลี่ยนแปลงทางดานกลิน่ รสจึงมี
บทบาทสําคัญตอการติดตามการเกิดกลิน่ หืนที่เกิดขึน้ ในผลิตภัณฑผลไมทอด นอกเหนือจากการ
ประเมินทางดานรสชาติ ทั้งนีก้ ารประเมินปจจัยดังกลาวสามารถกระทําได 2 วิธีการ ไดแก การ
ประเมินดวยมนุษย (Subjective methods) และการประเมินดวยเครื่องมือ (Objective methods)
อยางไรก็ตามการประเมินดวยมนุษยนน้ั มักเกิดความแปรปรวนสูงในระหวางการทดสอบ
เนื่องมาจากมาตรฐานการประเมินที่แตกตางกัน ความยากในการฝกฝนใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกัน และความไมสม่ําเสมอในการประเมินแตละครั้ง สิง่ ตางๆ เหลานีย้ อ มสงผลโดยตรงตอการ
ประเมินทางดานประสาทสัมผัสดวยมนุษย (Berna และคณะ, 2004)
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จากปญหาดังกลาวการประเมินดวยเครื่องมือจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการลดความ
แปรปรวนดังกลาว โดยไดมกี ารพัฒนาเครื่องมือชนิดหนึ่งขึน้ มา เรียกวา “เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส
(Electronic nose หรือ e-nose)” ซึ่งหลักการทํางานจะอาศัยการเลียนแบบลักษณะการรับกลิน่
ของจมูกมนุษย ดวยชุดของอุปกรณท่ีเปนตัวรับและตอบสนองตอสิ่งกระตุน (Sensors) ทางเคมี
โดยอุปกรณดังกลาวจะถูกออกแบบใหมีความจําเพาะเจาะจงตอการตรวจวัดกลุมของสารระเหย
ตางๆ จากนัน้ จึงนําขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดมาสรางแบบแผนของขอมูลดวยเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรท่เี หมาะสมเพื่อใชในการแปลผลการวิเคราะหตอไป (Gardner และ Bartlett,
1994) โดยทัว่ ไปเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสท่มี ใี ชในทางการคาจะมี sensors อยูห ลายชนิด เชน
metal oxide semiconductors (MOS) conducting polymer (CP) bulk acoustic wave (BAW)
surface acoustic wave (SAW) และ quartz-microbalance (QMB) เปนตน (Innawong และ
คณะ, 2004)
ชุดของ sensors ในเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสเหลานีจ้ ะใหขอมูลในปริมาณมากซึง่ ยากตอ
การนําไปวิเคราะหและแปลผล ดังนัน้ การใชเทคนิคทางสถิติจึงมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะห
เพื่อนําไปสูการแปลผลขอมูล เทคนิคหนึ่งที่สําคัญและมีการใชอยางแพรหลายในการวิเคราะห
ขอมูลจากเครื่องดังกลาวคือ principal component analysis หรือ PCA ซึ่งสามารถสรางแบบแผน
ของกลิ่นรสที่เกิดขึน้ และเปลีย่ นแปลงไปในอาหารแตละชนิดไดตามการเปลีย่ นแปลงของเวลา
(Capone และคณะ, 2001) ทั้งนีพ้ บวามีงานวิจัยหลายงานที่ศึกษาการใชเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส
ในอาหาร และ/หรือองคประกอบของอาหาร เชน Innawong และคณะ (2004) ทําการศึกษา
คุณภาพของน้ํามันทอดที่เปลี่ยนแปลงไปดวย QMB sensor และพบวาเครื่องดังกลาวมีศกั ยภาพที่
ดีในการแยกและบงชีถ้ ึงคุณภาพของน้ํามันในแตละชวงอายุการทอดได เชนเดียวกับ Rajamaki
และคณะ (2006) ที่สามารถใชเครื่องดังกลาวในการตรวจสอบระดับของจุลินทรียท ีพ่ บใน
ผลิตภัณฑเนื้อไกในบรรจุภัณฑที่ผานการดัดแปรสภาพบรรยากาศ ดวย MOS sensor นอกจากนี้
Dutta และคณะ (2003) พบวา MOS sensor สามารถใชในการจําแนกคุณภาพของชามาตรฐาน
แตละชนิดภายใตผผู ลิต และกระบวนการผลิตที่แตกตางกัน มากไปกวานัน้ Trihaas และคณะ
(2005) ไดใช MOS sensor เชนกันในการสรางแบบจําลองของการบม Danish blue cheese ซึ่ง
พบวาสามารถใชบงชี้ระยะ maturation ของการบมไดรวมถึงพยากรณลักษณะทางคุณภาพที่
เกิดขึ้นได และในแงของการประเมินกลิ่นหืนพบวา Vinaixa และคณะ (2005) ไดใชเครื่องจมูก
อิเล็กทรอนิกสรวมกับเครื่อง Mass spectrometry (MS) และ Gas sensor (GS) สําหรับการ
ตรวจสอบกลิน่ หืนอยางรวดเร็วในมันฝรัง่ แผนทอดกรอบทีแ่ บงชวงการหืนออกเปน 4 ชวง โดย
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พบวาการใชรวมกับเครื่อง MS จะใหระดับการแยกกลิน่ หืนไดดีกวาการใชรว มกับเครื่อง GS ถึง
รอยละ 32
สําหรับงานวิจยั นีม้ วี ัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการใชเครื่องจมูก
อิเล็กทรอนิกสแบบ MOS sensor สําหรับประเมินความแตกตางของผลิตภัณฑมะมวงทอด
สูญญากาศที่มกี ารผลิตเชิงการคา ณ อายุการเก็บรักษาตางๆ โดยมุงเนนไปทีก่ ารเปลีย่ นแปลงจาก
การเกิดออกซิเดชันของไขมันทีเ่ กิดขึ้น และทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีที่ใชติดตาม
ปฏิกิริยาดังกลาวกับขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดวยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส

5.3 วัตถุดิบ อุปกรณ และวิธีการ
5.3.1ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ และการตรวจวิเคราะห
มะมวงทอดสูญญากาศบรรจุในถุงลามิเนท (LLDPE-PET-Al) และดัดแปรสภาพ
บรรยากาศใหมปี ริมาณกาซออกซิเจนรอยละ 9 ถึง 10 และกาซไนโตรเจนรอยละ 90 ถึง 91 เก็บ
รักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งเปนระยะเวลา 12 เดือน สุมตัวอยางมาวิเคราะหดชั นีการเปลี่ยนแปลงของ
การเกิดออกซิเดชันของไขมัน (TBA value และ p-AV) และวิเคราะหดวยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส
ทุกๆ 3 เดือน และวิเคราะห p-AV ของน้ํามันที่สกัดจากมะมวงทอดสูญญากาศโดยวิธี Soxhlet
ตามมาตรฐาน AOAC (1995)
5.3.2 การวิเคราะหดว ยเครือ่ งจมูกอิเล็กทรอนิกส
เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส (Alpha M.O.S. รุน FOX 3000) ประกอบดวย MOS sensor
จํานวน 12 ตัว ไดแก LY/LG LY/G LY/AA LY/Gh LY/gCTI LY/gCT T30/1 P10/1 P10/2 P40/1
T70/2 และ PA2 ซึง่ เชื่อมตอเขากับเครื่องเก็บตัวอยางอัตโนมัติ (Auto sampler) รุน HS 100
(ภาพที่ 5.1) ทั้งนี้ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศจะนํามาบดใหละเอียดอยางสม่ําเสมอ แลวชั่ง
ใหไดน้ําหนัก 1 กรัมใสในขวดแกว (Glass vial) ขนาด 5 มิลลิลิตร แลวปดดวยฝาใหสนิทเพื่อ
ปองกันความแปรปรวนจากการเปลีย่ นแปลงของกลิ่นรสกอนการวิเคราะห แลวจึงนําขวดแกวแต
ละขวดมาวางลงในถาดบรรจุเพื่อรอการวิเคราะหตอไป โดยอุณหภูมทิ ใ่ี ชในการบมผลิตภัณฑกอ น
การวิเคราะหคือ 50 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 10 นาที จากนัน้ ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาวิเคราะห
ดวยเทคนิค PCA เพื่อแยกความแตกตางของกลิ่นรสในผลิตภัณฑทไ่ี ดในแตละชวงอายุการเก็บ
รักษา
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ทั้งนีเ้ ครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงความตานทานไฟฟาที่
เกิดขึ้นในแตละ Sensor เพื่อเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงของสารระเหยทีไ่ ดจากชวงอายุผลิตภัณฑ
ตางๆ

ภาพที่ 5.1 เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส (Alpha M.O.S. Model FOX 3000)
5.3.3 การวัดคากรดไทโอบารบิทิวริก (TBA)
คา TBA เปนการวัดผลิตภัณฑอนั ดับสองทีเ่ กิดขึน้ จากการเกิดออกซิเดชันของไขมัน ทีบ่ งชี้
ถึงผลิตภัณฑกลุม ทีส่ ามารถระเหยได (Volatile decomposition product) จากการทําปฏิกิริยา
แลวเกิดสารประกอบทีเ่ รียกวา malonaldehyde โดยปฏิกริ ิยาที่เกิดขึน้ นีจ้ ะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสีขน้ึ ซึง่ สามารถวัดไดโดยนําผลิตภัณฑทผ่ี านการบดใหละเอียดอยางสม่ําเสมอ
มาจํานวน 1 กรัม แลวเติมสารละลายผสมระหวางกรดไตรคลอโรอะซีติก (Trichloroacetic acid
หรือ TCA) เขมขนรอยละ 15 โดยน้ําหนักตอปริมาตร และกรดไทโอบารบิทิวริก (Thiobarbituric
acid หรือ TBA) เขมขนรอยละ 0.375 โดยน้ําหนักตอปริมาตร ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มี
ความเขมขน 0.2 นอรมอล (N) จากนั้นนําไปตมในน้ําเดือดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา
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อยางนอย 10 นาที แลวทําใหเย็นทันที กอนทีจ่ ะนําไปหมุนเหวีย่ งดวยเครื่องสลัดแรงเหวี่ยงที่
ความเร็ว 8,500 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที จากนัน้ จึงเก็บสวนใสมาวัดคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร (ดัดแปลงจาก Jayasingh และคณะ, 2003)
5.3.4 การวัดคาพารา-อะนิซิดีน (p-AV)
การวัด p-AV เปนการวัดผลิตภัณฑอนั ดับสองทีเ่ กิดขึน้ จากการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
ที่บงชีถ้ ึงผลิตภัณฑกลุม ทีไ่ มสามารถระเหยได (Non-volatile decomposition products) ไดแก 2alkenals และ 2,4-dienals ซึ่งสามารถวัดไดตามวิธีของ AOCS ที่ Cd 18-90 (AOCS, 1996)
5.3.5 การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลที่ไดจากการวัดดัชนีของการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
ดวยแบบจําลองเชิงเสนตรง (General linear model หรือ GLM) ดวยโปรแกรม Microsoft Excel
รุน 11 สวนขอมูลที่ไดจากเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสจะถูกนํามาวิเคราะหดวยเทคนิค PCA ดวย
โปรแกรม Win-DAS (Wiley, Chichester, U.K.) เพื่อแยกความแตกตางของขอมูล ทั้งนีเ้ ทคนิค
linear discriminate analysis หรือ LDA จะถูกใชในการตรวจสอบความสามารถในการแยกความ
แตกตางขอมูล โดยอาศัยวิธีการของ Mahalanobis distance metric (Kemsley, 1998)
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5.4 ผลการทดลอง และการวิจารณ
5.4.1 การเปลีย่ นแปลงดัชนีของการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
จากผลการวิเคราะหคา TBA และ p-AV ในผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศทุกๆ 3
เดือนพบวามีระดับการเพิม่ ขึน้ ของคาทัง้ สองเทียบกับเวลาในการเก็บในเชิงเสนตรง (r = 0.96 และ
0.99 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (ภาพที่ 5.2) ทั้งนี้จะ
เห็นไดวาการเพิ่มขึ้นของคา TBA นั้นเปนดัชนีใหเห็นถึงระดับการเกิดกลิน่ หืนในผลิตภัณฑโดยตรง
ที่มสี าเหตุมาจากสารประกอบที่ระเหยไดในน้ํามัน (Kilcast และ Subramaniam, 2000) อยางไรก็
ตามคา TBA นี้ไมไดเปนดัชนีท่ีสมบูรณในแงของการวัดคุณภาพของน้ํามัน เพราะเปนเพียงการวัด
ในสวนที่เปนสารประกอบทีร่ ะเหยไดเทานัน้ ซึง่ สารประกอบเหลานีน้ ้ีสามารถทีจ่ ะสลายไปไดใน
ระหวางกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา ดังนั้นการวัด p-AV จึงสามารถใหขอมูลเพิ่มเติมไดใน
สวนที่เปนสารประกอบทีไ่ มสามารถระเหยได ซึง่ จะถูกวัดในรูปของ 2-alkenals และ 2,4-dienals
กลาวคือคาดังกลาวจะเปนตัวแทนในการบงชีถ้ ึงระดับการเกิดออกซิเดชันดวย (Sikorski และ
Kolakowska, 2003) และจากผลการวิเคราะหคาทั้งสองไดแสดงใหเห็นวาสามารถเปนดัชนีทด่ี ีใน
การติดตามการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ อันเนื่องมาจากการเกิดออกซิเดชันของไขมันในผลิตภัณฑ
มะมวงทอดสูญญากาศได
5.4.2 การประเมินอายุการเก็บรักษาดวยเครือ่ งจมูกอิเล็กทรอนิกส
การวัดสัญญาณตอบสนองทีไ่ ดจาก MOS sensor ทั้ง 12 ตัวนัน้ จะเกิดขึน้ ภายใต
กระบวนการ 2 ขั้นตอนกลาวคือ ขั้นแรกคาความตานทานทางไฟฟาของ Sensor ในสภาวะที่เปน
อากาศบริสุทธิ์จะถูกวัดขึ้นเพื่อเปนเก็บคาเริ่มตน (Baseline) จากนัน้ สารประกอบที่ระเหยไดจาก
ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศจะถูกพาใหเขาไปทําปฏิกิริยากับ Sensor แลววัดคาความ
ตานทานที่เปลีย่ นแปลงไป ภายใตการควบคุมอุณหภูมแิ ละระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว ทั้งนี้สัญญาณ
ตอบสนองทีน่ าํ มาใชจะไดจากการคํานวณโดยปรับคาเขากับสัญญาณจากคาเริ่มตนดังสมการ
(RBaseline - RSample) / RBaseline

TBA value
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ภาพที่ 5.2 การเปลี่ยนแปลงดัชนีทางเคมีของการเกิดออกซิเดชันของไขมัน (คา TBA
และ p-AV) ณ เวลาการเก็บรักษาตางๆ ในผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ
จากผลการวิเคราะหดวยเทคนิค PCA ไดแสดงใหเห็นวาเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
สามารถแยกความแตกตางของสารประกอบระเหยทีเ่ กิดขึน้ ในผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศที่
ระยะเวลาการเก็บตางๆ ไดอยางชัดเจน ทั้งนีเ้ นื่องจากเทคนิค PCA เปนเทคนิคทีใ่ ชในการจัดการ
ขอมูลที่มคี วามสัมพันธกนั ในเชิงเสนตรง (Kemsley, 1998) ซึ่งจากการนําขอมูลที่ไดแตละ Sensor
มาหาความสัมพันธเชิงเสนตรงโดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาการเก็บ พบวา Sensor ชุด LY ไดแก
LY/LG LY/G LY/AA LY/Gh LY/gCTI และ LY/gCT (ตัวที่ 1 ถึง 6 ตามลําดับ) ใหลักษณะแบบ
แผนขอมูลที่ไมเปนเสนตรง ซึ่งสงผลตอความผันแปรตอการนําไปสรางแบบแผนของขอมูล ในขณะ
ที่ Sensor ชุด P และ T ไดแก T30/1 P10/1 P10/2 P40/1 T70/2 และ PA2 (ตัวที่ 7 ถึง 12
ตามลําดับ) มีความสัมพันธของสัญญาณตอบสนองเทียบกับระยะเวลาการเก็บทีเ่ ปนเสนตรงใน
ทุกๆ ตัว ดังนัน้ ในการสรางแผนภาพ PCA จึงนํา Sensor เพียง 6 ตัวที่อยูในชุด P และ T มาทําการ
สราง โดยแผนภาพทีถ่ กู วิเคราะหขนึ้ จะแสดงในอันดับของ PC score ที่ 2 อันดับแรก (PC score 1
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และ PC score 2) ซึ่งแสดงใหเห็นวามีระดับของความผันแปรในอันดับทั้งสองสูงถึงรอยละ 95.82
และ 3.67 ตามลําดับ (ภาพที่ 5.3) นัน่ แสดงใหเห็นวาอันดับ PC score ทั้งสองสามารถเปนตัวแทน
ในการอธิบายการเปลีย่ นแปลงของขอมูลของรูปแบบกลิ่นในผลิตภัณฑโดยภาพรวมไดอยาง
ครอบคลุม (Sivakesava และ Irudayaraj, 2001) และเมือ่ วิเคราะหดวย LDA โดยใชวิธี
Mahalanobis distance metric เพื่อตรวจสอบความสามารถในการแยกความแตกตางของชุด
ขอมูลทั้ง 5 กลุม พบวาสามารถแยกความแตกตางของชุดขอมูลที่ระยะเวลาการเก็บตางๆ ได
มากกวารอยละ 95 ทั้งนีม้ จี ุดทีน่ าสนใจประการหนึง่ จากลักษณะการซอนเหลื่อมกันของชุดขอมูล
ณ ตอนเริ่มตนของการเก็บรักษา และที่ระยะเวลาการเก็บ 6 เดือน กลาวคือขอมูลในชวงดังกลาวมี
การกระจายตัวของขอมูลที่สูงกวาการเก็บรักษาที่ระยะเวลาอื่นๆ (ภาพที่ 5.3) ซึ่งอาจเปนผลสืบ
เนื่องมาจากความผันแปรของวัตถุดิบมะมวงทีใ่ ชในการผลิต โดยจะสงผลตอลักษณะของ
สารประกอบระเหยทีเ่ กิดขึน้ ในผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศตั้งแตกระบวนการผลิตจนถึง
ระหวางการเก็บรักษา
ทัง้ นีเ้ มื่อพิจารณาถึงขอมูลทางเทคนิคของ Sensor ที่ใชในแงของความจําเพาะเจาะจงตอ
กลุมสารประกอบทางเคมีแลวพบวาในชุด P และ T นี้จะมีความวองไวตอสารประกอบอินทรียที่
เกีย่ วของกับกลิน่ หืนที่เกิดขึ้น เชน สารประกอบกลุมอัลดีไฮด (Aldehydes) เปนตน ในขณะที่
ขอมูลในชุด LY ทีไ่ มไดนาํ มาใชนน้ั พบวาเปนกลุมทีม่ คี วามวองไวตอสารประกอบกลุม อนินทรีย
มากกวา เชน กาซพิษตางๆ เปนตน (Alpha M.O.S., 2003) จากเหตุผลดังกลาวนีน้ ับเปนผลดีใน
เชิงเศรษฐศาสตรตอการลงทุนใชเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการหรืองานวิจยั
เนื่องจากสามารถเลือกใช Sensor ที่เหมาะสมกับลักษณะงานทีส่ นใจได แตท้งั นีเ้ ทคนิคและ
กระบวนการทีจ่ ะใชในการแยกความแตกตางของขอมูลก็นับเปนปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงถึงเชนกัน
เนื่องจากจะเปนประโยชนในกรณีท่ีจํานวนของกลุมขอมูลมีขนาดใหญ และ/หรือกลุมขอมูลที่ไดยงั
ไมสามารถวิเคราะหไดอยางชัดเจน ดังนัน้ ประโยชนท่ีไดจากการเลือกใชเทคนิคและกระบวนการ
ในการจัดการขอมูลทีเ่ หมาะสมจะนํามาซึง่ ความยืดหยุนในการวิเคราะห คือ การใชเวลาสําหรับ
การวิเคราะหทน่ี อยลง การเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห และการแปลผลการวิเคราะหท่ีดีขนึ้
(Pardo และคณะ, 2000)
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ภาพที่ 5.3 การแสดงความสัมพันธของขอมูลกลิ่นในผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศที่
ไดจากเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสทเ่ี วลาการเก็บรักษาตางๆ ดวยเทคนิค PCA
นอกจากนี้พบวาการเปลี่ยนแปลงดัชนีของการเกิดออกซิเดชันของไขมันในผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธในลักษณะการเพิ่มขึน้ เชนเดียวกับสัญญาณตอบสนองทีไ่ ดจากเครื่องจมูก
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ความแตกตางในการตอบสนองของ Sensor จะขึ้นอยูก บั ระดับความจําเพาะ
เจาะจงตอ Sensor แตละตัว และความเปนขั้วของสารประกอบระเหยทีเ่ กิดขึน้ ณ สวนบนของขวด
แกว (Headspace) ในระหวางการวิเคราะหดวย (Innawong และคณะ, 2004) ซึ่งเมื่อวิเคราะหหา
ความสัมพันธพบวา Sensor ตัวที่ 7 10 11 และ 12 ใหความสัมพันธเชิงเสนตรงทีด่ ี (r) กับดัชนีของ
การเกิดออกซิเดชันของไขมัน ตั้งแต 0.76 ถึง 0.92 (ภาพที่ 5.4) โดย Sensor ตัวที่ 12 ใหลักษณะ
ความสัมพันธท่ดี ที ่สี ุดทั้งคา TBA และ p-AV (r = 0.86 และ 0.92 ตามลําดับ) นัน่ แสดงใหเห็นวามี
ความเปนไปไดทจี่ ะประเมินการเปลีย่ นแปลงดัชนีของการเกิดออกซิเดชันของไขมันทัง้ สองคาดวย
คาตอบสนองจากเครือ่ งจมูกอิเล็กทรอนิกส
เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสสามารถเปนเครื่องมือที่มปี ระสิทธิภาพในการติดตามการเกิด
ออกซิเดชันของไขมันในผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศได และมีศักยภาพที่จะนํามาใชประเมิน
อายุการเก็บรักษาในระหวางการเก็บรักษาและจําหนาย ทัง้ นีต้ องอาศัยการเก็บและพัฒนาขอมูล
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Sensor response signal

ใหเพิ่มมากขึน้ เพื่อใหสามารถรองรับในการตรวจสอบไดครอบคลุมในทุกๆ ความผันแปรของ
ผลิตภัณฑ รวมถึงตองทําการทวนสอบความถูกตองโดยการใชตัวอยางผลิตภัณฑจากหลายๆ ชวง
การผลิตมาประเมินจริงเพื่อดูความแมนยําและความนาเชือ่ ถือของชุดขอมูลทีถ่ กู พัฒนาขึน้ มา ซึง่
จะเปนการสรางความมั่นใจใหกบั การใชงานจากชุดขอมูล
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ภาพที่ 5.4 ความสัมพันธระหวางดัชนีจากการเกิดออกซิเดชันของไขมันกับสัญญาณ
ตอบสนองที่ไดจากเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสในผลิตภัณฑมะมวงทอด
สูญญากาศ
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การศึกษาตอเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบรวมกับการวิเคราะหเชิงปริมาณดวยเครื่อง Gas
chromatography-mass spectroscopy (GC-MS) จึงเปนประเด็นที่ควรศึกษาตอยอด เพื่อให
ไดมาซึง่ ขอมูลที่เปนประโยชนมากขึน้ ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ของผลิตภัณฑใน
ระหวางการเก็บรักษา รวมถึงการศึกษาดวยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสท่มี ชี นิดของ Sensors ที่
แตกตางออกไป เพื่อใชบงชี้ถึงความเหมาะสมของ Sensors แตละชนิดในการใชงานลักษณะตางๆ
ตอไป

5.5 สรุปผลการทดลอง
เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสนบั เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการติดตามการเกิดออกซิเดชันของ
ไขมันในผลิตภัณฑผลไมทอด รวมถึงการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑเหลานัน้ ซึง่ จาก
ผลการเลือกใช Sensor ที่เหมาะสม และการใชเทคนิค PCA ในการวิเคราะห ทําใหสามารถแยก
ความแตกตางของรูปแบบกลิ่นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑมะมวงทอด
สูญญากาศไดอยางชัดเจน อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทเ่ี กิดขึน้ ระหวางขอมูลที่ไดจาก
เครื่องดังกลาวกับดัชนีทางเคมีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปจากการเกิดออกซิเดชันของไขมันไดอยางดี
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บทที่ 6
บทสรุป
การศึกษาเกีย่ วกับอายุการเก็บรักษาในผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศจําเปนตอง
เขาใจถึงปจจัยทีเ่ ปนดัชนีบงชี้ตอการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ เพราะการเสือ่ มคุณภาพยอม
สงผลตออายุการเก็บรักษาโดยตรง ทั้งนีล้ กั ษณะการเสื่อมเสีย หรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจาก
จุลินทรียในผลิตภัณฑดงั กลาวไมจําเปนตองนํามาพิจารณา เนื่องจากเปนผลิตภัณฑอาหารที่แหง
คือมีคาวอเตอรแอคติวิตีต่ํากวา 0.6 ดังนั้นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทาง
เคมีจงึ เปนสิ่งทีค่ วรใหความสําคัญ เพราะการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพนัน้ สงผลตอคุณลักษณะ
ดานความกรอบ และสี ของผลิตภัณฑ สวนการเปลีย่ นแปลงทางเคมีจะสงผลตอคุณลักษณะดาน
กลิน่ โดยเฉพาะการเกิดกลิน่ หืน เนื่องจากเปนผลิตภัณฑทมี่ นี ํา้ มันเปนองคประกอบ โดยจากการ
วิจัย พบวาประสิทธิภาพในการเลือกใชบรรจุภัณฑ และควบคุมขัน้ ตอนการบรรจุทด่ี ี สามารถ
ปองกันการเปลี่ยนแปลง หรือเสื่อมคุณภาพทางกายภาพไดเปนอยางดีตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษา ดังนัน้ การพิจารณาเพื่อหาดัชนีบงชีก้ ารเปลีย่ นแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑจึงมุงประเด็นไป
ทีก่ ารเปลีย่ นแปลงจากปฏิกิริยาเคมีเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันของ
ไขมัน
การเกิดออกซิเดชันของไขมันเปนปฏิกิริยาที่มหี ลายชองทางการเกิด และมีสารประกอบ
เกิดขึ้นจากการเกิดปฏิกิริยายอยหลายๆ ปฏิกิริยา การวัดปฏิกิริยาดังกลาวในผลิตภัณฑมะมวง
ทอดสูญญากาศจึงมุงไปที่การวัดผลิตภัณฑขั้นสุดทาย (Final oxidative products) เนื่องจากเปน
สารประกอบที่มีโอกาสการเปลี่ยนแปลงโครงสรางไดนอย ทําใหสามารถตรวจติดตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คากรดไทโอบารบิทิวริก (TBA) และคาพารา-อะนิซิดนี (p-AV) ตางก็เปนการวัดถึง
ปริมาณสารประกอบจากผลิตภัณฑภัณฑขนั้ สุดทายของการเกิดออกซิเดชันของไขมัน ซึ่งสามารถ
นํามาใชในการติดตามอายุการเก็บรักษาไดเปนอยางดี เนือ่ งจากมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทีเ่ ปน
เสนตรงที่ระยะเวลาการเก็บรักษาตางๆ แตการจะนําคาดังกลาวมาใชพยากรณน้ันจําเปนอยางยิง่
ทีจ่ ะตองเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก เพื่อใหรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ที่ไดมคี วามชัดเจน และสามารถครอบคลุมไดในทุกๆ กรณีของความผันแปรจากสภาวะ
กระบวนการผลิต และสภาวะการเก็บรักษา
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นอกจากนี้ความรูความเขาใจเกีย่ วกับหลักจลนศาสตรสามารถชวยใหเราสามารถประเมิน
ถึงการเปลีย่ นแปลงการเกิดออกซิเดชันของไขมันเมื่อสภาวะการเก็บรักษามีความผันแปร
โดยเฉพาะอุณหภูมใิ นการเก็บรักษา ซึง่ เปนสิ่งทีส่ ําคัญอยางยิ่งตอการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ
มะมวงทอดสูญญากาศ เนื่องจากอุณหภูมจิ ัดเปนตัวเรงการเกิดออกซิเดชันของไขมันที่ดี และจาก
การวิจัยพบวาคา TOTOX หรือคาการเกิดปฏิกิรยิ าออกซิเดชันทั้งหมด (Total Oxidation คํานวณ
ไดจาก คาเพอรออกไซด + (2 x พาราอะนิซิดีน)) สามารถนํามาใชวเิ คราะหเพื่อประเมินหาอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาไดอยางชัดเจน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยพบวาที่อุณหภูมิ
30 และ 40 องศาเซลเซียส คาคงที่อัตราปฏิกิริยา (k) ไมแตกตางกันมากนัก (เพิ่มขึ้นรอยละ 35.7)
แตเมื่อเปรียบเทียบที่อณ
ุ หภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียสพบวามีการเพิ่มขึ้นของคาคงที่อัตรา
ปฏิกิริยาอยางเห็นไดชดั ถึงรอยละ 67.1 แสดงใหเห็นวาการควบคุมอุณหภูมมิ บี ทบาทสําคัญอยาง
มากตอการควบคุมอายุการเก็บรักษา เพราะอุณหภูมทิ ่เี พิม่ ขึน้ เพียงเล็กนอย อาจสงผลใหปฏิกิรยิ า
เกิดไดเร็วขึ้นเปนเทาตัว
การนําเทคโนโลยีเขามาใชสําหรับติดตามอายุการเก็บรักษาก็เปนอีกกระบวนการหนึง่ ที่
ควรใหความสนใจ เพราะใชเวลาในการวิเคราะหทเ่ี ร็ว และใหความแมนยําสูง หากมีการจัดการ
ขอมูลที่ดี ซึง่ เครือ่ งจมูกอิเล็กทรอนิกส (Electronic nose) จัดเปนเทคโนโลยีหนึง่ ที่งานวิจัยนี้
นํามาใชเพื่อติดตามการเปลีย่ นแปลงของรูปแบบกลิน่ ที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑมะมวงทอดสูญญากาศ ซึ่งไดทําการมุงประเด็นไปที่ลักษณะของกลิ่นหืนจากการเกิด
ออกซิเดชันของไขมัน โดยทําการศึกษาความสัมพันธรวมกับการวัดคาทางเคมี ซึ่งพบวามีลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาที่ไปในทิศทางเดียวกันกับคาตอบสนองทีไ่ ดจากการวัดดวยเครื่อง
จมูกอิเล็กทรอนิกส จากผลการทดลองนีท้ าํ ใหแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของการนําเครื่องจมูก
อิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในแงการติดตามการเปลีย่ นแปลงรูปแบบกลิน่ ในผลิตภัณฑอาหารได
ซึง่ หากมีการนําไปใชจริงก็ควรทีจ่ ะเก็บขอมูลของผลิตภัณฑใหมากมายเพียงพอ เพื่อสราง
แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกลิ่นไดอยางแมนยํา ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาในการตรวจ
ติดตาม และประเมินคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาลงไปไดมาก
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2546
ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2549
(31 ส.ค.)
พ.ศ. 2549
(15-16 มิ.ย.)
พ.ศ. 2549
(30 ม.ค.-2 ก.พ.)
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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