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ชื่ อโครงงาน : การประเมินอายุการเก็บรักษาผงปรุ งรสบาร์ บีคิว
หน่ วยกิต
: 6 หน่วยกิต
โดย
: นางสาวจิตติประภา พรมดี
อาจารย์ ทปี่ รึกษา : ดร. ณฐมล จินดาพรรณ และ ผศ. จิรนาถ บุญคง
ปริญญา
: วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา
: เทคโนโลยีการอาหาร
คณะ
: วิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา : 3 /2559
บทคัดย่ อ
บริ ษทั ไมท์ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นบริ ษทั หนึ่งในประเทศไทยที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับการ
ผลิ ตเครื่ องปรุ งรสอาหารชนิ ดแห้ง ซึ่ งรวมถึ ง ผงปรุ ง รสบาร์ บี คิ ว (BBQ Seasoning Powder) สู ต ร
Sriracha ที่เดิ มบรรจุในถุ งอลู มิเนี ยมฟอยด์ซ่ ึ งมีราคาแพง ดังนั้นการทดแทนด้วยถุงไนลอนจึงเป็ น
แนวทางหนึ่ งในการลดต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตามเนื่องจากวัสดุท้งั สองชนิ ดมีสมบัติแตกต่างกันอาจ
กระทบถึงอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุน้ ี งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ที่บรรจุในถุงไนลอนโดยทดลองเก็บรักษาผลิ ตภัณฑ์ไว้ที่อุณหภูมิ 10 , 30
และ 40 ºC และประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฎ สี กลิ่น และ
รสชาติ ทุก 7 วัน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการทํานายอายุการเก็บรักษาของผลิ ตภัณฑ์โดยใช้แบบจําลองทาง
จลนพลศาสตร์ ร่วมกับ Q100.1 จากผลการทดลองพบว่าลักษณะปรากฏมีอตั ราการเปลี่ ยนแปลงสู งที่สุด
ระหว่างการเก็บรักษา และถูกทํานายได้ดีโดยใช้แบบจําลองจลนพลศาสตร์ แบบปฏิกิริยาอันดับที่ศูนย์ โดย
มีค่า k เท่ากับ 0.0833, 0.0935 และ 0.0965 ที่อุณหภูมิ 10 , 30 และ 40 ºC ตามลําดับ จากการหาอายุการเก็บ
รั กษาของผลิ ตภัณฑ์โดยใช้ Q100.1 ซึ่ งถู กคํานวณจากอัตราส่ วนของ k ที่อุณหภูมิ 30 และ 40 ºC พบว่า
ผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha จะมีอายุการเก็บรักษาเป็ นเวลา 34, 33, 31 และ 29 วัน ที่อุณหภูมิ 20, 25, 30 และ 35
ºC ตามลําดับ
คําสํ าคัญ : เครื่ องปรุ งรสอาหาร, แบบจําลองจลนพลศาสตร์ , อายุการเก็บรักษา
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ปฏิ กิ ริย าอันดับที่ ศูนย์ (เมื่ อ At คื อคะแนนที่ ไ ด้จากการประเมิ นทางประสาท
สัมผัส)
รู ป ที่ 4.12 การทํา นายการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ BBQ Sriracha
20
ระหว่ า งการเก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ 40ºC โดยใช้แ บบจํา ลองจลนพลศาสตร์
ปฏิ กิริยาอันดับที่ หนึ่ ง (เมื่ อ At คือคะแนนที่ได้จากการประเมิ นทางประสาท
สัมผัส)
รู ปที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) กับอุณหภูมิ
21
ในการเก็บรักษา (T) เป็ นไปตามสมการ Arrhenius 10-3

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
บริ ษทั ไมท์ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เปิ ดดําเนิ นการธุ รกิ จเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมผลิ ต
อาหาร และวัตถุ ดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสอาหารชนิ ดแห้ง
และผลิตภัณฑ์ Dried mix ชนิ ดต่างๆ ซึ่ งรวมถึงผงปรุ งรสบาร์ บีคิว (BBQ Seasoning Powder) สู ตร
Sriracha ที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้าด้วย
เดิมผงปรุ งรสบาร์ บีคิวสู ตรศรี ราชา (BBQ Sriracha) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นผงแห้ง สี เหลืองอม
ส้ ม มี ก ลิ่ น คล้า ยกระเที ย มดองเปรี้ ยว และมี ร สชาติ ก ลมกล่ อ ม จะถู ก บรรจุ แ ละปิ ดผนึ ก ในถุ ง
อะลู มิ เนี ย มฟอยด์ก่ อนส่ ง ให้ลู ก ค้า ดัง นั้นผลิ ตภัณฑ์จึง มี อายุก ารเก็บ รั ก ษาที่ ย าวนาน เนื่ องจาก
อะลูมิเนี ยมฟอยด์เป็ นวัสดุที่ป้องกันผลิตภัณฑ์อาหารจากความชื้ นและแสงได้ดี อย่างไรก็ตามการ
จัดการคุ ณภาพจําเป็ นต้องคํานึ งถึ งต้นทุ นวัตถุ ดิบที่ใช้ดว้ ย ดังนั้นบริ ษทั จึงต้องการทดแทนบรรจุ
ภัณฑ์อะลู เนี ยมฟอยด์ซ่ ึ งมี ราคาสู งด้วยบรรจุ ภณ
ั ฑ์ไนลอนซึ่ งมี ราคาตํ่ากว่า แต่ด้วยข้อจํากัดของ
ไนลอนอาจทําให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงในระหว่างการเก็บรักษาเนื่องจากความชื้น ความร้อน
และแสง โดยผลิตภัณฑ์อาจจะมีลกั ษณะเกาะตัวเป็ นก้อน ไม่ไหล มีสีน้ าํ ตาลเข้มขึ้นและรสชาติจะ
ค่อย ๆ จางหายไป ซึ่ งลักษณะเหล่านี้ไม่เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้าและผูบ้ ริ โภค ดังนั้นเพื่อสร้างความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท โดยคํา นึ ง ถึ ง ความคุ ้ม ทุ น ในอนาคต ผู ผ้ ลิ ต จํา เป็ นต้อ งทราบข้อ มู ล การ
เปลี่ ยนแปลงคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ที่บรรจุ โดยใช้ถุงในลอนระหว่างการเก็บรั กษา เพื่อนําไปใช้
กํา หนดอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาของผลิ ต ภัณ ฑ์ BBQ Sriracha รวมทั้ง เป็ นข้อ มู ล สํ า หรั บ การจัด ทํา
คําแนะนําให้แก่ลูกค้าว่าควรเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha อย่างไร
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นนักศึกษาปฏิบตั ิงานในหน่วยงานพัฒนาและวิจยั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ไมท์ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด จึงได้รับมอบหมายให้ประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ BBQ
Sriracha ซึ่ งบรรจุในถุ งไนลอน และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10ºC 30ºC และ 40ºC จากนั้นติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางประสาทสัมผัสของผลิ ตภัณฑ์ BBQ Sriracha โดยใช้วิธี quality rating ใน
ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาติ ทุกๆ 7 วัน จนกระทัง่ ผลิ ตภัณฑ์มีคุณภาพในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เพื่อทํานายอายุการเก็บรั กษาผลิ ตภัณฑ์ BBQ Sriracha ที่ บรรจุในถุ งไนลอน ณ อุณหภู มิ
20ºC - 25ºC
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1. การเตรี ยมข้อมูลซึ่ งได้จากการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ที่บรรจุใน
ถุงไนลอน และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10ºC 30ºC และ 40ºC โดยผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั ทุก ๆ 7 วัน ซึ่ง
เป็ นข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด้บ รรยายการเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะปรากฏ สี กลิ่ น และรสชาติ ข อง
ผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ
2. การจัดทําเกณฑ์การให้คะแนนลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาติของผลิ ตภัณฑ์ BBQ
Sriracha จากนั้นเปลี่ยนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากขอบเขตข้อ 1 ให้เป็ นคะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนที่สร้างขึ้น
3. การหาแนวโน้ม การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส ของผลิ ต ภัณ ฑ์ BBQ
Sriracha ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10ºC 30ºC และ 40ºC
4. การทํานายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha โดยใช้แบบจําลองจลนพลศาสตร์
(Kinetic model)
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าบริษัทจะได้ รับ
ได้ขอ้ มูลสําหรับใช้กาํ หนดอายุการเก็บรักษาของผลิ ตภัณฑ์ BBQ Sriracha ที่อุณหภูมิการ
เก็บรั กษาต่างๆ และใช้จดั ทําคําแนะนําการเก็บรั กษาผลิ ตภัณฑ์ BBQ Sriracha ที่ เหมาะสมให้แก่
ลูกค้า
1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ านักศึกษาจะได้ รับ
ได้ค วามรู ้ และประสบการณ์ จริ ง ในการศึ ก ษาอายุก ารเก็ บ รั ก ษาของผลิ ตภัณฑ์อาหาร
ประเภทผงปรุ งรสชนิ ดแห้ง รวมทั้งได้เรี ยนรู ้ การทํางานจริ งในสถานประกอบการอุ ตสาหกรรม
อาหาร

3

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ปัจจัยต่ อการเก็บรักษาอาหาร (Factors Affecting Food Storage)
อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ เป็ นช่วงเวลาในระยะที่ผบู ้ ริ โภคไม่ยอมรับ เนื่ องจากคุณภาพของ
อาหารลดลงตามระยะเวลาจนกระทัง่ เข้าสู่ ภาวะอาหารเสื่ อมเสี ย ดังนั้นผูผ้ ลิตจึงจําเป็ นต้องศึกษาอายุ
การเก็บอาหาร สําหรับระบุวนั ที่ผลิ ตหรื อวันหมดอายุลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้แก่
ผูบ้ ริ โภคและยืนยันกับทางภาครัฐถึงความปลอดภัย นอกจากการศึกษาอายุการเก็บผลิ ตภัณฑ์แล้ว
ผูผ้ ลิตจําเป็ นต้องศึกษาภาชนะสําหรับบรรจุอาหารเพื่อป้ องกันการซึ มผ่านของออกซิ เจนได้ ส่ งผล
ต่อการชะลอการลดลงของคุณภาพอาหาร ดังนั้น ผูผ้ ลิตจําเป็ นต้องหาวิธีการยืดอายุการเก็บ เพื่อลด
ค่าใช้จ่าย และเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการทําภาชนะบรรจุ (ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว, 2547) โดยปั จจัยที่ส่งผลต่ออายุการเก็บอาหาร ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ปั จจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่ออายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร
ปั จจัยด้าน
รายละเอียด
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ความเป็ นกรดด่าง (pH)
ปริ มาณนํ้าอิสะ (Water Activity)
ชนิดและปริ มาณของไขมันและนํ้ามัน
นํ้าตาลจําพวก Reducing Sugar
ความไวของสารอาหารต่อปั จจัย ภายนอก เช่ น pH ความร้ อน
ความชื้น และแสง
ปฏิกิริยาของสารประกอบกับสิ่ งอื่น ๆ
ภาชนะบรรจุ
ลักษณะการป้ องกันบรรจุภณั ฑ์ เช่น ออกซิ เจน กลิ่น แสง
ความแข็งแรงในการปิ ดผนึก
การถ่ายเทระหว่างภายในและภายนอก
ชนิดและปริ มาณอากาศภายในภาชนะบรรจุ
การขนส่ ง การกระแทก การสั่นสะเทือน
ปฏิกิริยาระหว่างผลิตภัณฑ์กบั ภาชนะบรรจุ
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ปั จจัยด้าน
กระบวนการผลิต

สภาวะแวดล้อม

รายละเอียด
ผลของเชื้อจุลินทรี ย ์
ผลของการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์
ผลของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบและการย่อยสลาย
ของสารอาหาร
อุณหภูมิระหว่างการขนส่ ง
การเก็บรักษาความ
ความชื้นสัมพัทธ์
ก๊าซในบรรยากาศ
แสง

2.2 การประเมินอายุการเก็บอาหาร (Shelf Life Evaluation of Food)
การประเมิ นอายุการเก็บ รักษาของผลิ ตภัณฑ์ ณ อุ ณหภูมิหนึ่ งๆ จําเป็ นต้องใช้ข ้อมู ล ของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ และข้อมูลจากกระบวนการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่ใช้จดั เก็บผลิตภัณฑ์ ซึ่ งส่ งผล
ต่อคุณภาพของอาหารลดลงหรื อเกิดการเสื่ อมเสี ยของอาหารขึ้นเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เคมี กายภาพและจุลินทรี ย ์ (งามทิพย์, 2550) โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินอายุของผลิตภัณฑ์ทว่ั ไป
มักใช้วิธีการคํานวณค่าจากนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงต่อหน่วยเวลา ซึ่ งเกิดจากการดูดความชื้นและ
ออกซิ เจนภายใต้สภาวะต่าง ๆ โดยใช้ข ้อสมมติ ฐานว่า การเพิ่ม ของนํ้า หนัก ที่ เกิ ดจากความดันที่
แตกต่างกันระหว่างภายนอกและภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยกระบวนการซึ มผ่านทัว่ ผิวของบรรจุภณั ฑ์
และการเพิ่ม นํ้า หนัก ของอากาศจะมี ผ ลโดยตรงต่อการเสื่ อมคุ ณภาพของอาหาร (กรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม, 2554) โดยการทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารมี 2 วิธี คือ
1. การทดสอบในสภาวะปกติ คือการเก็บผลิ ตภัณฑ์ทดสอบไว้ในสภาวะควบคุมปกติ โดย
สุ่ ม ตัวอย่า งมาตรวจสอบคุ ณภาพเป็ นระยะ จนกระทัง่ ผลิ ตภัณฑ์เสื่ อมคุ ณภาพไม่อยู่ใ นเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ และทําการกําหนดอายุการเก็บตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงผลิ ตภัณฑ์เสื่ อมคุณภาพจนไม่เป็ นที่
ยอมรับ ซึ่ งเป็ นอายุของการเก็บผลิตภัณฑ์น้ นั
2. การทดสอบในสภาวะเร่ ง คือการเก็บผลิ ตภัณฑ์ไว้ในสภาวะควบคุ มที่ สามารถเร่ ง การ
เสื่ อมเสี ยของผลิตภัณฑ์ได้ เช่น อุณหภูมิสูงกว่าปกติ ความเข้มข้นของออกซิ เจนสู งกว่าปกติ เป็ นต้น
โดยสภาวะการเก็บเหล่านี้ จะทําให้เกิดการเสื่ อมเสี ยเร็ วขึ้น ส่ งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
สั้นลง เพื่อนําข้อมูลที่ได้เข้าสู่ กระบวนการวิเคราะห์ผลเป็ นอายุการเก็บในสภาวะปกติ
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2.3 การประเมินคุณภาพด้ วยประสาทสั มผัส (Sensory Evaluation)
การประเมินคุ ณภาพด้วยประสาทสัมผัส เป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีใช้สําหรับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด 5 การรับรู ้ ได้แก่ การดม การชิ ม การมอง การ
สัมผัส และการได้ยิน จากนั้นนําผลที่ได้เข้าสู่ กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติ เพื่อสรุ ปผลถึง
ระดับคุณภาพของอาหาร
การควบคุ มคุ ณภาพอาหารด้วยประสาทสัม ผัส เป็ นการควบคุ มคุ ณภาพด้วยการประเมิ น
คุณภาพด้วยประสาทสัมผัส เพื่อการควบคุมให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์อยูใ่ นเงื่อนไขของข้อกําหนด
ผลิ ตภัณฑ์อาหาร โดยสามารถทําได้ต้ งั แต่การรั บ วัตถุ ดิบ การแปรรู ป จนถึ งการส่ งผลิ ตภัณฑ์สู่
ผูบ้ ริ โภค
2.3.1 คุณลักษณะทางประสาทสั มผัส สํ าหรั บ การทดสอบและการประเมินคุ ณภาพอาหาร
(Sensory Attributes for Food Quality Testing and Evaluation)
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (Sensory Attribute) หรื อสมบัติทางประสาทสัมผัส (Sensory
Property) เป็ นสมบัติที่สําคัญของอาหารนอกเหนื อจากคุ ณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัย
คุณลักษณะเชิ งประสาทสัมผัสทําให้อาหารมีความน่ารับประทาน เป็ นส่ วนสําคัญที่สุดที่จะทําให้
ผูบ้ ริ โภคยอมรับ (ปพนวีณ์, 2559) โดยคุณลักษณะเชิ งประสาทสัมผัสของอาหารประกอบด้วย 4
ลักษณะ ดังนี้
1. ลักษณะที่ปรากฏ (Appearance) ลักษณะที่ปรากฏซึ่ งเป็ นคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสของอาหาร ได้แก่ ขนาดและรู ปร่ าง ผิวหน้าของอาหาร ความใส และสภาพการมีฟองในเนื้อ
ของอาหาร และลักษณะที่สาํ คัญที่สุด คือ สี ของอาหาร
2. กลิ่น (Aroma หรื อ Odor) เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของอาหาร โดยมนุ ษย์สามารถ
รับรู ้กลิ่นในอาหาร (Aromatics) เมื่อผ่านเข้าไปในจมูกและสัมผัสกับระบบกลิ่น (Olfactory System)
โดยเมื่อนําอาหารหลายชนิ ดมาผสมหรื อประกอบขึ้นเป็ นอาหารชนิ ดใหม่ อาจส่ งผลให้กลิ่ นที่ได้
แตกต่างไปจากเดิม นอกจากนี้ความแรงของกลิ่นอาหารขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณสารให้กลิ่นที่หลุดจากเนื้ อ
อาหารด้วยการทํางานของเอนไซม์ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและธรรมชาติของสารที่ให้กลิ่นแต่ละชนิด
3. เนื้ อสั มผัส (Texture) จะมี คุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในอาหารแต่ละชนิ ด
โดยคุ ณ ลัก ษณะสํ า คัญ ของอาหารที่ ส ามารถรั บ รู ้ ใ นปากมี 3 คุ ณ ลัก ษณะ ได้แ ก่ 1) ความหนา
(Thickness) อาหารที่มีสภาพของเหลวที่มีความหนามากจะมีลกั ษณะข้นและหนื ด 2) ความหยาบ
(Roughness) สภาพของเนื้ อสัมผัสที่เกิดความผิดปกติไปจากเดิม 3) ปฏิกิริยาของเนื้ ออาหาร เมื่อนํา
อาหารเข้าสู่ ปาก แล้วเนื้อสัมผัสเกิดปฏิกิริยาเหนียว หรื อมีความแน่นของชิ้นเนื้ออาหาร
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4. กลิ่นรส (Flavor) เป็ นคุ ณลักษณะของอาหารรวมไปถึ งเครื่ องดื่ ม และสิ่ งปรุ ง รส
โดยกลิ่นรสเป็ นคุณลักษณะที่เป็ นผลรวมของการกระตุน้ ความรู ้สึก การเกิดกลิ่นรสของอาหารเกิด
จากองค์ประกอบ 3 ส่ วน ได้แก่ 1) สารให้กลิ่น (Aromatics) เมื่อเข้าสู่ ปากแล้วแยกตัวจากอาหาร 2)
สารให้รส (Tastes) การเกิดรสต่าง ๆ จะเกิดขึ้นเมื่อสารที่ทาํ ให้เกิดรสละลายในปาก ได้แก่ สารที่ทาํ
ให้เกิดรสเค็ม (Salty) รสหวาน (Sweet) รสเปรี้ ยว (Sour) และรสขม (Bitter)
2.4 แบบจําลองจลนพลศาสตร์ (Kinetic Model)
การศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิ กิริยาและกลไกของปฏิกิริยา (สถาบันนวัตกรรม
และพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ , ม.ป.ป.) โดยมีการเปลี่ ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรื อ
ผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาหนึ่ งจากปฏิกิริยา อาจเกิดขึ้นได้เร็ วหรื อช้าก็ได้ เช่น ปฏิกิริยาการระเบิดของ
วัตถุระเบิดใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยาไม่นาน หมายความว่าเป็ นการเกิดปฏิกิริยาที่เร็ วมาก ส่ วนการ
เกิ ดสนิ มเหล็กต้องใช้เวลาในการเกิดนานเป็ นเดือนหรื อเป็ นปี หมายความว่าเป็ นการเกิดปฏิกิริยา
เคมีที่ชา้ มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อปริ มาณหรื อความเข้มข้นของสารตั้งต้นลดลง ส่ งผลให้ปริ มาณ
หรื อความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น (สุ นทร, 2557)
อันดับปฏิ กิริยา (Order of Reaction) คื อค่าที่ จะบ่งบอกว่าความเข้มข้นของสารตั้ง ต้น ใน
ปฏิกิริยานั้นมีอิทธิ พลต่ออัตราเร็ วของปฏิกิริยาอย่างไร อาจเป็ นเลขจํานวนเต็มหรื อเศษส่ วนก็ได้ ซึ่ ง
หาได้จากการทดลองหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อเปลี่ยนความเข้มข้นของสารตั้งต้นเท่านั้น
ปฏิ กิ ริ ย าอัน ดับ ศู น ย์ (Zero Order Reaction) คื อ ปฏิ กิ ริ ย าที่ อ ัต ราเร็ ว การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าไม่
ขึ้ นกับ ความเข้ม ข้นของสารตั้งต้น การเพิ่ม ความเข้ม ข้นของสารเริ่ ม ต้นจะไม่เพิ่มความเร็ วของ
ปฏิ กิริยา แต่จะพบปฏิ กิริยาอันดับศูนย์ได้เมื่อสารที่จาํ เป็ นต่อการให้ปฏิ กิริยาดําเนิ นอย่างต่อเนื่ อง
เช่น พื้นที่ผวิ หรื อตัวเร่ งปฏิกิริยา (Catalyst) ถูกทําให้อ่ิมตัวจากสารตั้งต้น (Reactants)
∆[𝐴𝐴]
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = ∆𝑡𝑡 = 𝑘𝑘0
เมื่อ 𝑘𝑘0 คือ Zero Order Rate Constant ([A]/t)

รูปที่ 2.1 กราฟระหว่าง [A]t และ t
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ค่า 𝑘𝑘0

กราฟระหว่าง [𝐴𝐴]𝑡𝑡 และ 𝑡𝑡 จะได้เส้นตรงที่มีจุดตัดที่ [𝐴𝐴]0 และความชัน (Slope) จะเท่ากับ

Half life (t1/2) คือ ระยะเวลาที่สารตั้งต้นหายไปครึ่ งหนึ่ง หรื อเหลืออยูค่ รึ่ งหนึ่ง
𝑡𝑡1/2 = [𝐴𝐴]0 /2𝑘𝑘0

ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (First Order Reaction) คือปฏิกิริยาที่อตั ราเร็ วการเกิดปฏิกิริยาแปรผัน
ตรงกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เข้าทําปฏิกิริยา โดยความเร็ วของปฏิกิริยาจะขึ้นกับความเข้มข้น
และเป็ นสัดส่ วนกับความเข้มข้นของสารที่ยงั ไม่ทาํ ปฏิกิริยา
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = −

∆[𝐴𝐴]
∆𝑡𝑡

= 𝑘𝑘1 [𝐴𝐴]

และเมื่ออินทิเกรทสมการจะได้วา่

เมื่อ 𝑘𝑘1 คือ First Order Rate Constant (หน่วยเป็ น t-1)
[𝐴𝐴]

ln[𝐴𝐴] − ln[𝐴𝐴]0 = −𝑘𝑘𝑘𝑘 หรื อ ln [𝐴𝐴] = −𝑘𝑘𝑘𝑘
0

ข้ อสั งเกต
1. อัตราเร็ วของปฏิกิริยาจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อัตราเร็ วจะลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น
หรื อเมื่อความเข้มข้นของสารตั้งต้นลดลง
2. ความเข้มข้นของสารตั้งต้นลดลงแบบ Exponential จึ งไม่สามารถหาเวลาที่ ความ
เข้มข้นเป็ นศูนย์ได้
Half life ของปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง
𝑡𝑡1/2 = ln 2/𝑘𝑘1 = 0.693/𝑘𝑘1

จากสมการข้า งต้น พบว่ า t1/2 จะไม่ ข้ ึ นกับ ความเข้ม ข้น ของสารตั้ง ต้น และมี ค่ า คงที่
ตลอดเวลา นัน่ คือเวลาที่ใช้เพื่อให้สารตั้งต้นมีความเข้มข้นลดลงครึ่ งหนึ่งจะมีค่าเท่าเดิมตลอดเวลา
สมการอาร์ เ รเนี ย ส (Arrhenius Equation) คื อ สมการที่ ใ ช้สํา หรั บ บอกถึ ง ความสั ม พันธ์
ระหว่า งอัตราการเกิ ดปฏิ กิ ริย ากับ สภาวะต่ า ง ๆ เช่ น ค่ า คงที่ อตั ราเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งไรเมื่ อ
อุ ณหภู มิและพลังงานก่ อกัมมันต์(ใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยา)เปลี่ ยนไป โดยมี นักวิทยาศาสตร์ ชื่อ Svante
August Arrhenius ได้อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่าง k และ T ว่า
𝑘𝑘 = 𝑘𝑘0 𝑒𝑒 −(𝐸𝐸𝑎𝑎/𝑅𝑅𝑅𝑅) หรื อ ln 𝑘𝑘 = ln 𝐴𝐴 − 𝐸𝐸𝑎𝑎 /𝑅𝑅𝑅𝑅

เมื่อ 𝑘𝑘0 คือแฟคเตอร์ ความถี่ หรื อค่าคงที่ความชัน และ 𝐸𝐸𝑎𝑎 คือพลังงานก่อกัมมันต์ (J mol-1)
โดย 𝑅𝑅 คื อค่ า คงที่ ข องแก๊ ส (8.314 J K-1 mol-1) และ 𝑇𝑇 คื ออุ ณหภู มิ (K) ซึ่ ง จากตัวแปรในสมการ
สามารถคํานวณได้ ดังนี้
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Slope หรื อค่าความชันสามารถได้จากสมการ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = −𝐸𝐸𝑎𝑎 /2.303 ∙ 𝑅𝑅
𝐸𝐸𝑎𝑎 สามารถหาได้จากค่า k ที่อุณหภูมิ T1 และ T2 เท่ากับ k1 และ k2 ดังสมการ
𝐸𝐸𝑎𝑎 = 2.303𝑅𝑅 ∙ (

𝑇𝑇1 𝑇𝑇2
𝑘𝑘2
) ∙ log
𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1
𝑘𝑘1
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บทที่ 3
รายละเอียดและการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ไมท์ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เลขที่ 35/151 โครงการโกลเด้นแฟคตอรี่ ถนนเอก
ชัย ต.บางนํ้าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั ไมท์ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไมท์ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ดําเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตอาหารและ
วัตถุ ดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสอาหารชนิ ดแห้ง ผลิตภัณฑ์
อบแห้งจากกระบวนการอบแห้งแบบลมร้ อน (Air dry) การอบแห้งแบบลู กกลิ้ง (Drum dry) และ
การอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dry) ผลิ ตภัณฑ์ Dried mix ชนิ ดต่างๆ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ลิขสิ ทธิ์
เฉพาะของลู ก ค้า ภายใต้ตราสิ นค้า ของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อขายในประเทศและต่ า งประเทศซึ่ ง บริ ษทั ฯ
ประสบผลสําเร็ จเป็ นอย่างดี และได้รับความน่ าเชื่ อถื อจากลู กค้า ยังรั บเป็ นผูบ้ รรจุหีบห่ ออาหาร
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(Packing), Outsource และ Subcontractor ในผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภท Butter Oil Substitute, Bakery
Ingredients, Cultures and Probiotics, Dairy-based Ingredients, Flavors and Flavor Enhancers,
Gelatins and Collagen Peptides, Health and Supplementary Ingredients, Herb and Plant Extracts
การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นการผลิตตามใบสัง่ ซื้อเฉพาะของลูกค้าภายใต้
บริ ษทั ไมท์ต้ ี อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด ได้รับการรับรองคุ ณภาพจากมาตรฐานที่ สําคัญ
อาทิ เช่ น GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point),
ISO 9001:2008, HALLA, FSSC 22000:2010 (Food Safety System Certification) และ Pas 220

รู ปที่ 3.2 ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไมท์ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ กร
บริ ษทั ไมท์ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2532 บนเนื้อที่ 5.9
ไร่ มีพนักงานทั้งสิ้ นประมาณ 98 คน มีวนั ทํางาน จันทร์ -เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ (ทํางาน 6 วัน : สัปดาห์
เฉลี่ยวันละ 8 ชม.)
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รู ปที่ 3.3 แผนผังการจัดองค์กร
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตําแหน่งงานอยูใ่ นแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับการมอบหมายงาน เกี่ยวกับการศึกษาอายุ
การเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาวะเร่ ง เพื่อเป็ นตัวกําหนดคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณดลฤดี ม่วงทุ่ง ตําแหน่ง : ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
15 สัปดาห์ (15 พฤษภาคม 2560 ถึง 25 สิ งหาคม 2560)
3.7 วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1) อุปกรณ์และเครื่ องมือ ได้แก่ เครื่ องชัง่
2) ฮาร์ ดแวร์ ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการ Windows 10 Pro 64 bit
3) ซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft office 2013 สําหรับจัดทําเอกสารและโปรแกรม
SPSS 24 สําหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.8.1 เตรี ยมข้อมูลซึ่ งได้จากการประเมินคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ BBQ Sriracha โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ของบริ ษทั
จัดเตรี ยมข้อมูลซึ่ งได้จากการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ที่บรรจุในถุง
ไนลอนจํานวน 25 กรัม/ซอง และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10, 30 และ 40ºC โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ผ่านการ
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ฝึ กฝนของบริ ษทั ทุก ๆ 7 วัน ซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้บรรยายการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ
สี กลิ่น และรสชาติของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ
3.8.2 ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha และจัดทําเกณฑ์การ
ให้คะแนน
นํา ตัว อย่า ง BBQ Sriracha ซึ่ งเก็ บ รั ก ษาไว้เ ป็ นระยะเวลาต่ า งๆ มาศึ ก ษาลัก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงคุ ณภาพทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาติ และจัดทําเกณฑ์การให้คะแนน
โดยใช้วธิ ี Overall quality rating (Lawlees, 1988) จากนั้นเปลี่ยนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากข้อ 1 ให้
เป็ นคะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่สร้างขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การให้คะแนนลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาติของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha
ลักษณะปรากฏ
สี
กลิน่
รสชาติ
คะแนน
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
5
ชื้นเล็กน้อย
สี เข้มขึ้นเล็กน้อย กลิ่นอ่อนเล็กน้อย รสอ่อนเล็กน้อย
4
ชื้นจับก้อน
สี เข้ม
กลิ่นอ่อนปาน
รสอ่อนปานกลาง
3
เล็กน้อย
กลาง
ชื้นจับก้อนบี้แตก สี คลํ้า
กลิ่นอ่อน
รสอ่อน
2
ชื้นจับก้อนบี้ไม่
สี คลํ้ากว่าบ่ม
กลิ่นอ่อนมาก
รสอ่อนมาก
1
แตก
ก้อนแข็ง
สี ดาํ
กลิ่นหาย
รสหาย
0
หมายเหตุ * โดยมี เงื่ อนไขว่า ผลิ ตภัณฑ์ย งั คงเป็ นที่ ย อมรั บ หากไม่ มี ล ัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ งได้
คะแนนตํ่ากว่า 2 คะแนน
3.8.3 หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ใน
ระหว่างการเก็บรักษา
นํา ข้อมู ล ที่ จากข้อ 3.8.2 มาพลอตกราฟระหว่า งคะแนนของลัก ษณะคุ ณภาพด้า นต่างๆ
ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha กับเวลาในการเก็บรักษา ที่
ทุกอุณหภุมิที่ศึกษา
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3.8.4 ทํา นายอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภัณ ฑ์ BBQ Sriracha โดยใช้แ บบจํา ลองจลนพลศาสตร์
(Kinetic model) พิจารณาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จาก การทดลอง
ในข้อ 3.8.3 จากนั้นเลื อกลักษณะที่มีการเปลี่ ยนแปลงเร็ วที่สุดมาใช้ทาํ นายอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้แบบจําลองจลนพลศาสตร์ (Kinetic model) ลําดับที่ 0 และ ลําดับที่ 1 ดังสมาการ
ต่อไปนี้
Zero order: [A] − [A]0 = −k0t
(1)
First order: ln [𝐴𝐴[𝐴𝐴]0] = −k1t
(2)
จากนั้นหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) กับอุณหภูมิในการเก็บรักษา (T)
โดยใช้ Arrhenius equation
Ea

k = k 0 e−�RT�

หรื อ

E

ln k = ln A − RTa

(3)

คํา นวณหาค่า Q10 จากอัตราส่ วนระหว่า งอัตราการเกิ ดปฏิ กิริย า(k) ที่ T และ T +10 ซึ่ ง
คํานวณได้จากสมาการที่ (3) ดังนี้
Q10 =

Rate at temperature T
Rate at temperature T + 10

จากนั้นคํานวณหา Q1โดยใช้ค่า Q10 สามารถคํานวณให้อยูใ่ นรู ปของ Shelf Life ได้ดงั นี้
∆

Q10 (10) =

time (prediction)
θT
=
time (acceierated condition) θT + 10

เมื่อทราบ Q10 ของผลิตภัณฑ์หนึ่ งๆที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน 10ºC จะสามารถคํานวณค่า Q1
โดยใช้สูตรดังนี้
Q1 = 𝑄𝑄100.1

เมื่อคํานวณได้ค่า Q1 จะสามารถทํานายอายุการเก็บ (Shelf Life) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆที่ เก็บ
อุณหภูมิอื่นๆได้โดยใช้สูตรดังนี้
θ
Q∆T = θ T โดย ∆= T1 − T
T+∆T
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสั มผัสของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ในระหว่ างการเก็บ
รักษา
จากการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ข อง BBQ
Sriracha เป็ นผลิตภัณฑ์ปรุ งรส (seasoning) ชนิ ดหนึ่ง นิยมใช้เพื่อเพิ่มรสชาติให้กบั อาหารประเภท
ขนมขบเคี้ยว มันฝรั่งทอดกรอบ หลังการผลิตใหม่ ผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha จะมีลกั ษณะเป็ นผงแห้ง
สี ส้ม มีกลิ่นบาร์ บีคิวคล้ายกระเทียมดองเปรี้ ยว ดังรู ปที่ 4.1

รู ปที่ 4.1 ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha หลังการผลิต (วันที่ 0)
จากการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 10ºC 30ºC และ40ºC ตามลําดับ เป็ นเวลาทั้งหมด 49
วัน พบว่าผลิตภัณฑ์จะมีลกั ษณะชื้ น เกาะตัวกันเป็ นก้อนไม่ไหล สี น้ าํ ตาลเข้มขึ้นจนถึงดําคลํ้า (ดัง
รู ปที่ 4.2) กลิ่นของบาร์ บีคิวหายไป รสชาติเค็มเผ็ดอ่อนน้อยลง รถเปรี้ ยวหายไป โดยผลิ ตภัณฑ์ที่
เก็บที่อุณหภูมิสูงจะเปลี่ยนแปลงเร็ วกว่ากว่าผลิตภัณฑ์ที่เก็บที่อุณหภูมิต่าํ ดังรู ปที่ 4.2

(a)
(b)
รู ปที่ 4.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ซึ่ งเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 30ºC (a)
และที่อุณหภูมิ 10ºC (b)
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4.2 แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงคุณภาพทางประสาทสั มผัสของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ในระหว่ าง
การเก็บรักษา
ผลการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาติ ของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ที่เก็บ
รักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 10ºC 30ºC และ40ºC ซึ่ งประเมินโดยผูท้ ดสอบที่มีความชํานาญเป็ นเวลา 49 วัน
แสดงรู ปที่ 4.3 – 4.6

รู ปที่ 4.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏของ BBQ Sriracha ซึ่ งเก็บรักษาไว้
ที่อุณหภูมิต่างๆเป็ นเวลา 49 วัน
จากรู ปที่ 4.3 ซึ่ งแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏของ BBQ Sriracha ซึ่ งเก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิ 10ºC 30ºC และ 40ºC เป็ นเวลา 49 วัน พบว่าผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเก็บรักษาไว้ที่ทุกอุณหภูมิต่างๆมี
คะแนนลดลงระหว่างการเก็บรักษา เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการเกาะตัวเป็ นก้อน ไหลได้ยากขึ้นซึ่งคาด
ว่าเป็ นเพราะผลิตภัณฑ์มีการดูดซับความชื้นจากภายนอกเข้าไปสู่ ภายใน นอกจากนี้พบว่าผลิ ตภัณฑ์
ซึ่ งเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 40ºC มีค่าคะแนนลดลงรวดเร็ วที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับที่ 30ºC และ 10ºC โดย
พบว่าหลังจากวันที่ 14 ของการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์มีคะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ระดับ 2
คะแนนและน้อยกว่า 2 คะแนน ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์มีลกั ษณะปรากฎ ชื้ นจับก้อนบี้แตก ทั้งนี้ อาจจะมี
สาเหตุมาจากการระเหยของนํ้าออก แต่ไอนํ้าที่ระเหยนั้นไม่สามารถซึ มผ่านบรรจุภณั ฑ์ชนิ ดไนลอน
ได้ดี อาจมีไอนํ้าบางส่ วนหลงเหลืออยู่ ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์ดูดซับความชื้ นกลับมา และเกิดการเกาะ
ตัวของผลิตภัณฑ์ได้

Color Score
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รูปที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงสี ของ BBQ Sriracha ซึ่ งเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่างๆเป็ นเวลา 49 วัน

Order Score

จากรู ปที่ 4.4 ซึ่ งแสดงการเปลี่ยนแปลงสี ของ BBQ Sriracha ซึ่ งเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 10ºC
30ºC และ 40ºC เป็ นเวลา 49 วัน พบว่าผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเก็บไว้ที่ทุกอุณหภูมิ 10ºC ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ของสี อย่างมี นัยสําคัญ ผลิ ตภัณฑ์ยงั คงได้คะแนนเต็ม 5 ตลอดระยะการเก็บ รั กษา เมื่ อพิจารณา
ผลิตภัณฑ์ซ่ ึงเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 30ºC และ 40ºC พบว่าผลิตภัณฑ์มีคะแนนลดลงในระหว่างการ
เก็บรักษา เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์มีการเปลี่ ยนเป็ นสี น้ าํ ตาลจากปฏิ กิริยาเมลลาร์ ด (Maillard reaction)
อย่างไรก็ตามหลังจากวันที่ 21 ผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 30ºC มีสีน้ าํ ตาลเข้มมากกว่าผลิตภัณฑ์
ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 40ºC เนื่ องจากคาดว่าที่อุณหภูมิ 30ºC ผลิ ตภัณฑ์มีความชื้นและ Water activity
มากกว่าที่ 40ºC ซึ่ งการเพิ่มขึ้นของ Water activity ในกรณี น้ ี จะไปเร่ งปฏิ กิริยาเมลลาร์ ด (Maillard
reaction)
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รู ปที่ 4.5 การเปลี่ยนแปลงกลิ่นของ BBQ Sriracha ซึ่ งเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่างๆเป็ นเวลา 49 วัน
จากรู ปที่ 4.5 ซึ่ งแสดงการเปลี่ ยนแปลงกลิ่ นของ BBQ Sriracha ซึ่ งเก็บรักษาไว้ที่อุณหภู มิ
10ºC 30ºC และ 40ºC เป็ นเวลา 49 วัน พบว่าที่เก็บที่อุณหภูมิ 10ºC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของกลิ่น
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Taste Score

อย่างมีนยั สําคัญ แต่ที่เก็บที่อุณหภูมิ 30ºC และ 40ºC มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์มี
กลิ่ นที่อ่อนลงเรื่ อยๆตามระยะเวลาในการเก็บรักษา คาดว่าเป็ นเพราะมีการระเหยของกลิ่ นทําให้
กลิ่ นของผลิ ตภัณฑ์ BBQ Sriracha นั้นหายไป นอกจากนี้ พบว่าที่ 40ºC มีอตั ราการลดลงของกลิ่น
มากกว่าผลิ ตภัณฑ์ที่เก็บรั กษาไว้ที่ 30ºC เพราะกลิ่ นเป็ นสารที่ ระเหยได้จึงสามารถระเหยได้ดีที่
อุณหภูมิสูง
6
5
4
3
2
1
0

10 ˚C
30 ˚C
40 ˚C

0

7

14

21

28

35

42

49

Time (Day)

รู ปที่ 4.6 การเปลี่ยนแปลงรสชาติของ BBQ Sriracha ซึ่ งเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่างๆเป็ นเวลา 49 วัน
จากรู ปที่ 4.6 ซึ่ งแสดงการเปลี่ยนแปลงรสชาติของ BBQ Sriracha ซึ่ งเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 10ºC
30ºC และ 40ºC เป็ นเวลา 49 วัน พบว่าที่เก็บที่อุณหภูมิ 10ºC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของรสชาติอย่าง
มี นัยสําคัญ แต่ที่เก็บที่ อุณหภู มิ 30ºC และ 40ºC มี การลดลงอย่างต่ อเนื่ อง เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์มี
รสชาติเปรี้ ยว เค็ม เผ็ด อ่อนลงเรื่ อยๆจนกระทัง่ หายไป คาดว่าเป็ นเพราะเป็ นการสลายตัวของสาร
ให้รสชาติเนื่องจากความชื้นและความร้อน
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4.3 ผลการทํานายอายุการเก็บรั กษาผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha โดยใช้ แบบจําลองจลนพลศาสตร์
(Kinetic model)

รู ปที่ 4.7 การทํานายการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ระหว่างการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 10ºC โดยใช้แบบจําลองจลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาอันดับที่ศูนย์ (เมื่อ At คือคะแนน
ที่ได้จากการประเมินทางประสาทสัมผัสที่เวลาใดๆ)

รู ปที่ 4.8 การทํานายการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ระหว่างการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 10ºC โดยใช้แบบจําลองจลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง (เมื่อ A0 และ At คือ
คะแนนที่ได้จากการประเมินทางประสาทสัมผัส ณ วันที่ 0 และ ที่เวลาใดๆตามลําดับ) –
ln(At/A0)
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รู ปที่ 4.9 การทํานายการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ระหว่างการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 30ºC โดยใช้แบบจําลองจลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาอันดับที่ศูนย์ (เมื่อ At คือคะแนน
ที่ได้จากการประเมินทางประสาทสัมผัส)

รู ปที่ 4.10 การทํานายการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ระหว่างการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 30ºC โดยใช้แบบจําลองจลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง (เมื่อ At คือคะแนน
ที่ได้จากการประเมินทางประสาทสัมผัส)
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รู ปที่ 4.11 การทํานายการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ระหว่างการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 40ºC โดยใช้แบบจําลองจลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาอันดับที่ศูนย์ (เมื่อ At คือคะแนน
ที่ได้จากการประเมินทางประสาทสัมผัส)

รู ปที่ 4.12 การทํานายการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ระหว่างการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 40ºC โดยใช้แบบจําลองจลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง (เมื่อ At คือคะแนน
ที่ได้จากการประเมินทางประสาทสัมผัส)
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ตารางที่ 4.1 สรุ ปข้อมูลจลนพลศาสตร์ ของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha
Kinetic model
อุณหภูมิ
R2
10°C
0.900262
Zero order
30°C
0.953958
40°C
0.884082
10°C
0.790631
First order
30°C
0.947008
40°C
0.917038

k
0.083333
0.093537
0.096939
0.029558
0.037072
0.039919

จากผลการทํานายการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ระหว่างการเก็บ
รั ก ษาที่ อุณหภู มิ ต่างๆ โดยใช้แบบจําลองจลนพลศาสตร์ ปฏิ กิ ริย าอันดับที่ ศูนย์และอันดับหนึ่ ง
พบว่าแบบจําลองจลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาอันดับศูนย์ให้ค่า R2 เข้าใกล้ 1 มากกว่า ดังนั้นจึงเลือกใช้
อัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) ที่ได้จากแบบจําลองจลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาอันดับศูนย์มาพล็อตกับ 1/T
เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาตามสมการ Arrhenius ได้ดงั นี้

รูปที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) กับอุณหภูมิในการเก็บรักษา (T) เป็ นไป
ตามสมการ Arrhenius 10-3
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) กับอุณหภูมิในการเก็บ
รักษา (T) เป็ นไปตามสมการ Arrhenius
T (K)
1/T
k
ln k
10
0.0035
0.0833
-2.4849
30
0.0033
0.0935
-2.3694
40
0.0032
0.0969
-2.3337
จากรู ปที่ 4.13 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง ln k กับ 1/T ตามสมการ Arrhenius ได้ค่าความ
ชันเท่ากับ y = -454.59x – 0.8763 หรื อ -454.588457 และมีค่า R2 เท่ากับ 0.9934
E

ln k = ln A − RTa

สมการคํานวณหาค่าความชัน

Ea = k x 8.314

สมการคํานวณพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา

จากสมการคํานวณค่าความชันข้างต้นนํามาแทนค่า R ด้วยค่าคงที่ของแก๊ส (8.314 J/K.mol)
จากนั้นย้ายข้างสมการเพื่อคํานวณหาค่า Ea ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4.3 การทํานายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ที่อุณหภูมิต่าง ๆ
อุณหภูมิ (°C)
อายุการเก็บรักษา (วัน)
20
34
25
33
30
31
35
29
จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการศึกษาการทํานายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha ที่
อุณหภูมิต่าง ๆ ทั้ง 4 อุณหภูมิ ได้แก่ 20ºC 25ºC 30ºC และ 35°C ได้ผลการทํานายอายุการเก็บรักษา
34 วัน 33 วัน 31 วัน และ 29 วัน ตามลําดับ โดยผลการทํานายชี้ ให้เห็นว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลต่อ
อายุในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน ข้ อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน และข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
การศึกษาการทํานายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha โดยการทดลองบรรจุ
ตัวอย่างในถุงไนลอน และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 10, 30 และ 40 ºC เป็ นเวลา 49 วัน จากนั้นติดตาม
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางประสาทสัมผัสทุกๆ 7 วัน จนกว่าผลิตภัณฑ์จะมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง
ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากนั้นนําผลการทดลองที่ได้มาทํานายอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์โดยใช้
แบบจํา ลองจลนพลศาสตร์ ร่ ว มกับ Q100.1 จากผลการทดลองพบว่า ลัก ษณะปรากฏของ BBQ
Sriracha มีคุณภาพลดลงเร็ วที่สุด โดยมีคะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานภายใน 49 วัน ดังนั้นอัตรา
การเปลี่ ยนแปลงลักษณะปรากฏของผลิ ตภัณฑ์จึงถู กใช้เป็ นเทอมในการทํานายอายุการเก็บรักษา
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ BBQ Sriracha จากผลการทดลองพบว่า การเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะปรากฎของ
ผลิ ตภัณฑ์ BBQ Sriracha ที่ อุณหภู มิต่างๆ สามารถทํานายได้ดีโดยใช้แบบจําลองจลนพลศาสตร์
ปฎิ กิ ริ ย าอัน ดับ ที่ ศู น ย์ โดยมี ค่ า k เท่ า กับ 0.0833, 0.0935 และ 0.0965 ที่ อุณหภู มิ 10 , 30 และ 40 ºC
ตามลําดับ นอกจากนี้ พบว่าความสัมพันธ์ ระหว่าง ln k และ 1/T เป็ นไปตามสมการของ Arrhenius (R2 =
0.9934) และเมื่อใช้ Q100.1ซึ่ งคํานวณได้จากอัตราส่ วนของ k ที่อุณหภูมิ 30 และ 40 ºC ทํานายอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิต่างๆ พบว่าผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha จะมีอายุการเก็บรักษาเป็ นเวลา 34, 33,
31 และ 29 วัน ที่อุณหภูมิ 20, 25, 30 และ 35 ºC ตามลําดับ
5.1.2 ข้ อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
1. ปั ญ หาของการจัด เก็ บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ จ ะศึ ก ษาอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษา เนื่ อ งจากสถานที่ เ ก็บ
อุณหภูมิห้องไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิ ในบางวัน อุณหภูมิเกือบ 40ºC ซึ่ งใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่เก็บไว้
ในตู ้บ่ม ส่ วนการเก็ บ รั ก ษาผลิ ตภัณฑ์ที่ อุณหภู มิตู้เย็น ประมาณ 10ºC ตู ้เก็บ มี ค วามแน่ นเกิ นไป
บางครั้งมีการละลายของนํ้าแข็ง ทําให้เกิดความชื้ นมากขึ้นหรื ออาจจะถึงขั้นถุ งเปี ยก ที่สําคัญคือที่
เก็บทั้ง 3 อุณหภูมิไม่มีการควบคุมความชื้น
2. ปั ญหาทางด้านผูท้ ดสอบคือ บางครั้งในการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสผูท้ ดสอบ
ไม่ใช่คนเดิมและจํารสชาติครั้งก่อนไม่ได้ จึงทําให้คะแนนเกิดการเบี่ยงเบนของคะแนน
3. ปั ญ หาทางด้า นการสุ่ ม ตัวอย่า งออกมาประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส เมื่ อ สุ่ ม
ตัวอย่างออกมาจากภาชนะบรรจุแล้ว มีการปิ ดผนึกภาชนะบรรจุ และนําไปเก็นรักษาไว้ที่อุณหภูมิที่
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กําหนด ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์ดูดซับความชื้นจากบรรยากาศ ทําให้ความชื้ นเพิ่มขี้นทุกครั้งที่มีการสุ่ ม
ตัวอย่างออกมาทดสอบ
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการทดลอง พบว่า มี ตวั แปรควบคุ ม หลายประการที่ มี อิท ธิ พ ลต่ ออายุก ารเก็บ รั ก ษา
ผลิ ตภัณฑ์ แต่ย งั ไม่มี ก ารควบคุ ม ตัวแปรดัง กล่ า ว อาทิ เช่ น อุ ณหภู มิ และความชื้ นของห้อ งเก็ บ
ผลิตภัณฑ์ ภาชนะสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์แบบแยกเพื่อสุ่ มตัวอย่างออกมาทดสอบ และการกําหนด
ผูท้ ดสอบทางประสาทสัมผัส เป็ นต้น ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะแนวทางการศึกษาอายุการเก็บ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมตัวแปรดังกล่าว เพื่อเป็ นแนวทางให้ทางบริ ษทั ได้ดาํ เนินการทดลองต่อไป
ดังนี้
1. การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ โดยการกําหนดความชื้นสัมพัทธ์อยูร่ ะหว่าง 65-75% และทํา
การทดลอง ตามขั้นตอน
1) เตรี ย มสารละลายเกลื อ โซเดี ย มคลอไรด์ อ่ิ ม ตัว (อ้า งอิ ง ตาม Omega ซึ่ งแสดงใน
ภาคผนวก ข) ใส่ ในถ้วยพลาสติกเปิ ดฝา และบรรจุลงในกล่องทึบแสงปิ ดสนิท
2) บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการศึกษาลงในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งการขาย (เช่น ถุงในลอนหรื อ
อลูมิเนียมฟอยด์) ประมาณ 30 กรัมต่อถุง จํานวน 24 ถุง ต่ออุณหภูมิที่ตอ้ งการศึกษา
3) จากนั้นนําผลิ ตภัณฑ์ที่เตรี ยมไว้ในข้อ 2 เก็บในกล่องทึบแสงที่มีสารละลายโซเดี ยม
คลอไรด์อ่ิมตัว ตามข้อที่ 1
4) นํากล่องทึ บแสงในข้อ 3 ไปเก็บไว้ที่อุณหภู มิต่างๆ ได้แก่ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซี ยส
ตามลําดับ
5) ทํา การสุ่ ม ตัว อย่า งผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกมาวิ เ คราะห์ ส มบัติ ท างเคมี -กายภาพ รวมทั้ง
ประสาทสัมผัส (ควรเป็ นตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์) สัปดาห์ละหนึ่ งครั้งเป็ นเวลา 6
เดือน หรื อจนกว่าผลิตภัณฑ์จะมีการเสื่ อมเสี ย เช่น
- ค่าปริ มาณนํ้าอิสระ (Water Activity)
- ค่าปริ มาณความชื้น โดยวิธี AOAC, 2000
- ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
- ค่าปริ มาณเกลือ
- ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้าน ลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ
โดยกําหนดผูท้ ดสอบที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเข้าใจเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส
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6) ทํานายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตามวิธีการทดลองและวิธีการคํานวณในบทที่ 3
หมายเหตุ การทดลองสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของทางบริ ษทั
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั ไมท์ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ในแผนกพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาํ โครงงานวิจยั เรื่ องการประเมินอายุการเก็บรักษาผงปรุ งรสบาร์
บีคิว ผลการวิจยั ที่ได้ทาํ ให้บริ ษทั สามารถนําข้อมูลที่ได้น้ นั ไปใช้ในการทํานายอายุของผลิ ตภัณฑ์
ดังนั้นการฝึ กปฏิ บตั ิสหกิ จศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั แล้ว นักศึกษายังได้
ประสบการณ์ที่ดีจากการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการจริ งอีกด้วย ซึ่ งเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม
ให้แก่ตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต
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ภาคผนวก ก
การทํานายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
จากผลการทดสอบทางประสาทสั มผัส
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วิธีคํานวณอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ด้วยสมการ Q10
จากการคํานวณพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยามีค่าเท่ากับ 3.449448 KJ mole-1 และเมื่อ
นํา Q10 มาใช้ในการทํานายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha โดยใช้สมการ

จะได้วา่

Q10 =

Rate at temperature (T)
θT
=
Rate at temperature (T + 10) θT+10
Q10 =

k 30 0.0935
=
= 0.9649
k 40 0.0969

คํานวณหา Q1 ด้วยสมการ Q1 = Q100.1 จะได้วา่

Q1 = 0.96490.1 = 1.01005

ดัง นั้น Q1 = 1.01005 จากนั้นทํา นายอายุก ารเก็ บ รั ก ษาผลิ ตภัณฑ์ที่ อุณหภู มิ อื่นๆ โดยใช้
สมการต่อไปนี้
Q∆T =

θT

θT+∆T

เนื่ องจากการทดลองผลิ ตภัณฑ์เก็บไว้ที่ 40ºC มีอายุการเก็บรักษา 28 วัน ดังนั้นที่อุณหภู มิ
35ºC ผลิตภัณฑ์จะมีอายุการเก็บรักษาเท่ากับ
θ35 θ35
=
θ40 28
= 1.010055 x 28 = 29.435566

Q40−35
= 1.010055 =
1

θ35

คํานวณหาค่าอายุการเก็บรักษาที่ 30˚C (θ30)

θ30 θ30
=
θ30 28
= 1.0100510 x 28 = 30.94473452

Q40−30
= 1.0100510 =
1

θ30

คํานวณหาค่าอายุการเก็บรักษาที่ 25˚C (θ25)

θ25 θ25
=
θ30 28
θ25 = 1.0100515 x 28 = 32.531278
คํานวณหาค่าอายุการเก็บรักษาที่ 20˚C (θ20)
Q40−25
= 1.0100515 =
1
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θ20 θ20
=
θ40 28
= 1.0100520 x 28 = 34.199164

Q40−20
= 1.0100520 =
1

θ20
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ภาคผนวก ข
รู ปภาพผลิตภัณฑ์ BBQ Sriracha
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รูปภาพสิ นค้ าทีใ่ ช้ ในการศึกษาทดลอง

รู ปที่ ข.1 ผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรส BBQ Sriracha หลังการผลิต (วันที่ 0)

รู ปที่ ข.2 ผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรส BBQ Sriracha ซึ่ งเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 30ºC

รู ปที่ ข.3 ผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรส BBQ Sriracha ซึ่ งเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 10ºC
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รู ปภาพขณะปฏิบัตงิ าน

การเตรี ยมตัวอย่างผลิตภัณฑ์บรรจุในถุงไนลอน

การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

36

การนําเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
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