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บทคัดยอ
เทคโนโลยีการแปรรู ปอาหารสมั ยใหมส ามารถจํ าแนกออกเปนการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิภ าพ
เชิงความรอนของการแปรรูปดวยความรอนและการแปรรูปแบบไมใชความรอนเทคโนโลยีการแปรรูป
ดวยความรอนสมัยใหมประกอบดวยการให ความร อนแบบโอหมมิ ค (OH) และการใหความรอนแบบ
ไดอิเล็กตริก อาทิ คลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุ ซึ่งกระบวนการดังกลาวถูกใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การแปรรูปโดยใชความรอนสูง-เวลาสั้น (HTST) รวมทั้งการประยุกตใชในการอบแหงในขณะการแปรรูป
โดยไมใชความรอน (non-thermal process) ดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา (PEF) และการใชความดัน
สูง (HPP) เปนนวัตกรรมสมัยใหมที่มีอุณหภูมิในระบบต่ําทําใหสมบัติทางประสาทสัมผัสและสมบัติทาง
โภชนาการของอาหารแปรรูปเหมือนอาหารสด และมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น เนื่ องจากไมใ ช
ความรอน วัตถุประสงคของบทความนี้จึงรวบรวมและเรียบเรียงบทความวิจัยจากเอกสารวิชาการตาง ๆ
ที่เ กี่ย วข องเพื่อพั ฒนาการสั งเคราะห เชิ งความคิด และเรี ยบเรี ยงเนื้อหาใหส อดคล องกั บงานวิ จัย ใน
ปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาวิจัยหลักการที่เกี่ยวกับการแปรรูป แบบใชความรอน
และไมใชความรอนดวยเทคโนโลยีสมัยใหมตอไป
คําสําคัญ: การแปรรูปดวยความรอนสมัยใหม การเกิดความรอนแบบโอหมมิค การเกิดความรอนแบบ
ไดอิเล็กตริก พัลสสนามไฟฟา การใชความดันสูง
Abstract
Emerging technologies for food processing is consisted of the improvement of
thermal and non-thermal processing. Novel thermal technology using the ohmic
heating (OH) and the dielectric heating, such as microwave (MW) and radio frequency
heating (RF). These heating systems have been applied to increase the efficiency of the
conventional thermal processing at a high temperature for a short time (HTST) and the
drying processing. In contrast, non-thermal processing using pulsed electric field (PEF)
and high pressure processing (HPP) is the innovation for low temperature applications
in food which keeps the sensorial and nutritional properties of the food close to fresh
products and maintains its original freshness throughout the shelf-life because of the
absence of heat treatment. The purpose of this article was to systematically review the
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related literatures in accordance with the recent researches as a guideline for research
and development of emerging technologies for food processing.
Keywords: novel thermal process, ohmic heating, dielectric heating, pulsed electric
field, high pressure processing
บทนํา
ปจจุ บันได มีการพยายามหาวิธีการใหความรอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพสูง เพื่ อช วยลดข อจํ ากั ดใน
ดานการถายความรอน การสิ้นเปลืองพลังงานเพื่อนํามาพัฒนาใชในงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจึงไดมีการศึกษาและพัฒนาแนวคิดการใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา ซึ่งเปน
แหลงพลังงานในการสรางความรอนประสิทธิภาพสูงสามารถเหนี่ยวนําใหเกิดความรอนจากภายในตัว
อาหารเอง ไม มีผลกระทบดานการถายเทความรอนรวมถึงมี อัตราการสรางความรอนที่รวดเร็วทําให
อาหารแปรรูปมีลักษณะทางกายภาพที่ดี (สี เนื้อ สัมผัส กลิ่น รสชาติ) และสามารถรักษาวิตามินเกลือแร
และสารอาหารที่ สํ าคัญ ไว ไ ด เ พื่ อเป นแนวทางในการประยุ กต ใ ชแ ทนการใหค วามร อนด วยอุ ป กรณ
แลกเปลี่ยนความรอนที่มีขอกําจัดในกระบวนการแปรรูปดวยความรอนแบบดั้งเดิม การพัฒนาระบบการ
ใหความรอนใหมีประสิทธิภาพ การเพิ่มอุณหภูมิอยางรวดเร็วและการกระจายอุณหภูมิดวยเทคโนโลยี
การใหมีความรอนดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาซึ่ง เปนหนึ่งในนวัตกรรมการแปรรูป สมัยใหม ในการพัฒนา
รูปแบบการใหความรอนใหสามารถเหนี่ยวนําความรอนในอาหาร และมีประสิทธิภาพการกระจายความ
รอนสูง ปจจุบันเทคโนโลยีการทําความรอนสมัยใหมดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการแปรรูปอาหารและ
ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งประกอบดวยการใหความรอนแบบโอหมมิค (ohmic heating) การใหความ
รอนดวยคลื่นไมโครเวฟ (microwave heating) และคลื่นวิทยุ (radio frequency heating) เนื่องจาก
มีประสิทธิภาพสูงในการสรางความรอนและไมมีผลกระทบจากปญหาของการถายเทความรอน ดังนั้น
จึงไดมีการวิจัยและพัฒนาการสรางความรอนดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาขึ้นมาใชทดแทนการแปรรูปดวย
ความรอนแบบดั้งเดิมเพื่อใชเปนแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการแปรรูปอาหาร (ฤทธิชัย, 2554ก)
นอกจากนั้นการพัฒนานวัตกรรมการแปรรู ปโดยไมใช ความรอน (non-thermal process)
เชน การแปรรูปดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา (pulsed electric field) และการแปรรูปดวยความดันสูง
(high hydrostatic pressure of food processing) เพื่อทําลายจุลินทรียที่เปนสาเหตุของการเสื่อม
เสี ย ของอาหารเริ่ ม มี ก ารประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ การแปรรู ป อาหารแปรรู ป ในระดั บ อุ ต สาหกรรมมากขึ้ น
ผลการศึ กษาความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภคต อผลิ ต ภั ณฑ น้ําผลไม แ ปรรู ป พบว าผู บ ริ โ ภคมี ค าดหวั ง ใน
คุณภาพในผลิตภัณฑมากขึ้นโดยรอยละ 40 ของผูบริโภคเลือกผลิตภัณฑอาหารแปรรูปโดยพิจารณาจาก
สีเปนอันดับแรก (Assawarachan & Noomhorm, 2008) และในปจจุบันผูบริโภคน้ําผลไมแปรรูปมี
ความตองการกลิ่นและรสชาติ รวมถึงสารอาหารที่มีประโยชนทางโภชนาการจากผลไมสดมากกวาการ
ใชสารปรุงแตงกลิ่นรสสังเคราะห ดานความสดเทียบเทาน้ําผลไมสด (fresh-like characteristics) สามารถ
รั กษาคุ ณภาพของอาหาร กลิ่ นและรสจากธรรมชาติ ได อย างดี (higher preference for natural
products) และไมใสสารปรุงแตงรส กลิ่นสังเคราะห (free of chemicals and/or additives) ถึงแมวา
จะมีร าคาขายที่สู ง กว าผลิ ตภั ณฑแ ปรรู ป จากกระบวนการผลิต แบบดั้ งเดิม แตผ ลิ ตภั ณฑ แ ปรรู ปด วย
เทคโนโลยีสมั ยใหมไ ดรับการยอมรั บจากผู บริโภคอยางมาก บทความวิ ชาการนี้มีวัตถุ ประสงคในการ
นําเสนอเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหมของเทคโนโลยีการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความรอน
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ดวยเทคโนโลยี เชน การใหความรอนแบบโอหมมิค และการใหความรอนแบบไดอิเล็กตริก (คลื่นไมโครเวฟ
และคลื่นวิทยุ) การแปรรูปโดยไมใชความรอน ดังนั้นบทความวิชาการนี้จึงรวบรวมและเรียบเรียงบทความ
วิชาการและบทความวิ จัยจากเอกสารวิ ชาการตาง ๆ ที่เกี่ ยวของผ านการสั งเคราะห เชิ งความคิ ด และ
เรียบเรียงเนื้อหาให สอดคลองกับงานวิจัยในปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและวิจัยแกคณาจารย
นักศึกษา และบุคคลที่สนใจในดานการแปรรูปดวยเทคโนโลยีสมัยใหมตอไป
1. การแปรรูปอาหารแบบดั้งเดิม
กระบวนการใหความรอนในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในปจจุบันนิยมใหความรอนผาน
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (heat exchanger) ในลักษณะตาง ๆ โดยใชตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
ความรอนเปนไอน้ําหรือน้ํารอน วิธีการใหความรอนแบบนี้มีขอจํากัดในกระบวนการผลิตมากมายเชน
ผลกระทบในระหวางการถายเทความรอน การเกิดตะกรันในอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนซึ่งเปนฉนวน
ความรอนสงผลใหประสิทธิภาพในการถายเทความรอนต่ําและมีอัตราสิ้นเปลืองพลังงานสูงมีอัตราการ
เกิดความรอนต่ําและใชเวลานานสงผลตอตนทุนดานพลังงานเนื่องจากตนทุนพลังงานจะแปรผันตรงกับ
ราคาน้ํามันในตลาดโลกซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นทุกวัน (อรรถพล และฤทธิชัย, 2550) นอกจากนี้ผลกระทบที่
สําคัญ จากการที่ อาหารรับ ความร อนเป นเวลานานทําให สู ญเสีย คุณภาพและคุ ณลักษณะของอาหาร
ดานต าง ๆ ส งผลกระทบตอการสูญ เสี ย กลิ่ น รส และสี จากการเกิ ด ปฏิกิริ ยาการเกิ ด สีน้ําตาลโดย
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเปนสาเหตุหลักที่ทําใหสีของน้ําผลไมเกิดการเปลี่ยนแปลง ออกซิเจนเปน
ตัวเรงการเกิดสีน้ําตาล เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปจะตองกําจัดอากาศในน้ําผลไมกอนจะเขาสูกระบวนการ
พาสเจอรไรส การสูญเสียกลิ่นและรสชาติ จากการฆาเชื้อแบบปาสเตอรและการใชความรอนเพื่อทําลาย
หรือกําจัดจุลินทรียทั้งหมดของน้ําผลไมทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑลดลงเนื่องจากการไดรับความรอน
เปนเวลานาน หรือการไดความรอนที่อุณหภูมิสูงเกินไปสาเหตุดังกลาวสงผลตอการสูญเสียวิตามินและ
สารอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการของการฆาเชื้อแบบปาสเตอรเพื่อยับยั้งเอนไซมและทําลายจุลินทรีย
ที่ทนทานตอความรอนต่ําโดยแบงสภาวะการศึกษาออกเปน 2 สภาวะ ไดแก การฆาเชื้อแบบปาสเตอร
ดวยวิธีใ ชความร อนต่ํ า-เวลานาน (low temperature-long time; LTLT) อุณหภูมิ ไมต่ํ ากว า 63
องศาเซลเซี ย ส และคงอยู ที่ อุ ณ หภู มิ นี้ ไ ม น อ ยกว า 30 นาที แล ว ทํ า ให เ ย็ น ลงทั น ที ที่ อุ ณ หภู มิ 5
องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา และวิธีใชความรอนสูง-เวลาสั้น (high temperature-short time; HTST)
วิธีนี้ใชความรอนที่อุณหภูมิสูงกวาวิธีแรก แตใชเวลานอยกวาคืออุณหภูมิ 71.10 องศาเซลเซียส คงไว
เปนเวลา 15 วินาที
ปจจุบันอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารดวยการใชความรอนเพื่อสเตอริไ รซที่ระดับอุณหภู มิ
สูงมาก (ultra-high temperature processing; UHT) ซึ่งแบ งออกเปนสองสภาวะ ไดแก การใช
ความรอนเพื่อสเตอริไรซที่ระดับอุณหภูมิสูงมากแบบ direct UHT เปนกระบวนการที่อาหารจะไดรับ
ความรอนโดยตรงดวย steam injection โดยหัวฉีดไอน้ํา (steam injection head) ฉีดไอน้ําที่มีความ
ดันสูง ใหสัมผัสกับอาหารโดยตรงแลวคงอุณหภูมิในทอคงอุ ณหภูมิ (holding tube) กอนที่จะทําให
ตั ว อย า งเย็ น อย า งรวดเร็ ว ไอน้ํ า จะกลั่ น ตั ว เป น น้ํ า ทํ าให อ าหารเหลวเจื อจางลงนํ า ไปแยกน้ํ า ออก
เพื่อใหได มาตรฐานตามที่ตองการใชอุณหภูมิประมาณ 145-150 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1-2 วินาที
และการฆาเชื้อโดยการใชอุณหภูมิสูงมาก แบบ indirect heating ที่ใชอุณหภูมิประมาณ 130-135
องศาเซลเซียสเปนเวลา 2-4 วินาที
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การแปรรูปดวยความรอนผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบตาง ๆ สงผลใหมีขอจํากัด
ดานการถายเทความรอนในระหวางเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนและอาหาร สงผลใหเ วลาในการเพิ่ ม
อุณหภูมิเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของอาหารประมาณ 40-60 วินาที สงผลใหเกิดการสูญเสียคุณภาพของอาหาร
อยางไรก็ตามการใชความรอนเพื่อสเตอริไรซที่ระดับอุณหภูมิสูงมาก แบบ indirect heating method
มีความเหมาะสมในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมมากกวาระบบ direct UHT ที่มีขอจํากัดดานวิศวกรรม
และกระบวนการผลิ ตเนื่องจากการสัมผั สกับไอน้ําโดยตรงจะสงผลตอการสูญเสี ยคุณภาพของอาหาร
อยางรุนแรงและมีโอกาสปนเปอนเชื้อจุลินทรียในกรณีที่ไอน้ําที่ใชในการผลิตไมไดมาตรฐาน เนื่องจาก
การอุดตันที่หัวฉีดไอน้ําสงผลใหเปนสาเหตุหยุดสายการผลิต (break down) ทําใหเ กิดการสูญเสี ย
ทางเศรษฐกิ จอย า งมหาศาลอย างไรก็ ต ามการใช ค วามร อนเพื่ อสเตอริ ไ รซ ที่ ร ะดั บ อุ ณหภู มิ สู ง มาก
แบบ indirect heating มีขอจํากัดในเรื่องของการเกิดคราบสิ่งสกปรก หรือการเกิดตะกรันในอุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอนซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพเชิงความรอนของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และมี
ตนทุนในการบํารุงรักษาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และอุปกรณสรางแหลงความรอนคิดประมาณ
รอยละ 35-50 ของตนทุนการบํารุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณในการแปรรูปทั้งหมด
2. ประเภทของเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปอาหาร
การแปรรู ป อาหารสมั ย ใหม ส ามารถจํ า แนกออกเป น 2 รู ป แบบ ได แ ก การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพเชิงความรอนดวยนวัตกรรมดานวิศวกรรมการทําความรอนสมัยใหมดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ในการแปรรูปอาหาร ซึ่งประกอบดวยการใหความรอนแบบโอหมมิค การเกิดความรอนแบบไดอิเล็กตริก
และการแปรรูปโดยไมใชความรอน ดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟาและเทคนิคการแปรรูปดวยความดันสูง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การแปรรูปดวยความรอนดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
2.1.1 การเกิดความรอนแบบโอหมมิค
การเกิ ด ความร อ นแบบโอห ม มิ ค เป นเทคโนโลยี ก ารสร า งความร อ นที่ มี
ประสิทธิภาพสูงมีอัตราการเกิดความรอนที่สูงมากกวาวิธีการใหความรอนแบบอื่น ๆ โดยมีอัตราการเกิด
ความร อนประมาณ 0.005-1.200 องศาเซลเซีย สต อวิ นาที และมี ประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ย นแปลง
พลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอนไดมากกวารอยละ 95 (Meredith, 1998) ซึ่งในขณะที่การสราง
ความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟจะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอน
ไดเทากับรอยละ 45-48 เมื่อเทียบกับพลังงานไฟฟาที่ใชในการเหนี่ยวนําความรอน (วิไล, 2547) รวมทั้ง
การเกิดความรอนแบบมีกลไกการเกิดความรอนจากภายในตัวอาหารจึงไมมีผลกระทบในดานการถายเท
ความรอนจากแหลงพลังงานปจจุบันการเกิดความรอนแบบโอหมมิคถูกนําไปใชในการแปรรูปแบบอาหาร
ปลอดเชื้อ (aseptic processing) สํ าหรับอาหารเหลวเนื้อเดียว (Assawarachan, 2010) ตลอดจนการ
นําไปใชในการเพื่ อเพิ่ม ประสิ ทธิภาพการแปรรูป ในลักษณะต าง ๆ เชน นําไปใชในการละลายอาหาร
ทะเลแชเยือกแข็งซึ่งสามารถชวยลดพื้นที่และปริมาณน้ําที่ใชในกระบวนการละลายแบบดั้งเดิม (อุมาพร
และคณะ, 2554) การลวกเพื่ อยับยั้ งเอนไซมการใหค วามร อนแบบโอห มมิคสามารถนําไปใชเ พื่อเพิ่ ม
ประสิท ธิภาพเชิงความรอนของการฆาเชื้อแบบปาสเตอร และการใชความรอนเพื่ อทําลายหรื อกํ าจั ด
จุลินทรียทั้งหมด (ฤทธิชัย, 2554ข) การเกิดความรอนแบบโอหมมิคเมื่อปลอยกระแสไฟฟาไหลผานใน
ตัวอย างอาหารที่ มี ส มบั ติ การนํ าไฟฟาซึ่ ง ผลของการไหลผ านของกระแสไฟฟ าในอาหารจะเกิ ด เป น
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พลังงานความรอนขึ้นภายในเนื้ออาหารนั้น เนื่องจากในขณะที่กระแสไฟฟาไหลผานจะเกิดการเคลื่อนที่
ของไอออนและเสียดสีกันระหวางชั้นโมเลกุลในอาหารเกิดเปนพลังงานความรอน
2.1.2 การใหความรอนแบบไดอิเล็กตริก
การเกิ ดความรอนแบบไดอิเ ล็กตริ ก (dielectric heating) เปนเทคโนโลยี
การสร างความร อนของวั สดุ ที่ มีส มบัติ ไ ดอิ เ ล็กตริก (dielectric properties) และถู กเหนี่ย วนําด วย
คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ระดับความถี่ตาง ๆ อาหารและวัสดุชีวภาพมีน้ําเปนองคประกอบหลักซึ่งจัดเป น
วั ส ดุ ที่ มี น้ํามี สมบั ติ ไดอิ เล็ กตริ กสู ง (ฤทธิ ชั ย, 2554ก) หลั กการการเกิ ดความร อนแบบไดอิ เล็ กตริ ก
คลื่นแมเหล็กไฟฟาจะเหนี่ยวนําใหเกิดการสั่นของโมเลกุลน้ําและเกิดการหมุนและเสียดสีกันในระหวาง
โมเลกุลทําใหเกิดความรอนที่ผลิตขึ้นภายใน (internal heat generation) จึงไมมีผลของการถายเท
ความรอน ปจจุบันการเกิดความรอนแบบไดอิเล็กตริกแบงออกเปน 2 คลื่นความถี่ ไดแก การทําความ
รอนดวยคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ระดับความถี่ ที่ 915 และ 2,450 เมกะเฮิรตซ และ
การเกิดความรอนดวยคลื่นวิ ทยุที่ร ะดับ ความถี่ ที่ 3 ระดับ 13.56, 27.12 และ 40.68 เมกะเฮิรตซ
(Marra et al., 2009) อยางไรก็ตามการทําความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟของวัสดุไดอิเล็กตริกมีขอจํากัด
ในเรื่องของความสามารถของการทะลุทะลวงของพลังงาน (energy penetration) หรือคาความลึกใน
การทะลุทะลวง (penetration depth) หรือ ความลึกเชิงกําลัง (power penetration depth) ซึ่งมี
ความสําคัญมากที่สุดสําหรับการวิเคราะหเชิงลึกของกระบวนการทําความรอนดวยไมโครเวฟ ดวยเหตุ
ที่การทําความรอนด วยคลื่นแม เหล็กไฟฟ าเปนการทําความรอนเชิงปริมาตร (volumetric heating)
คาความลึ กในการทะลุทะลวงของพลั งงานคลื่ นไมโครเวฟมีประสิทธิภาพของระบบต่ํา เนื่องจากมีค า
ความลึกในการทะลุทะลวง ในชวง 12.20–32.80 เซนติเมตรเทานั้น อยางไงก็ตามการเกิดความรอนดวย
คลื่นไมโครเวฟมีขอไดเปรียบเชิงวิศวกรรม ในดานของการเหนี่ยวนําความรอนจากภายใน และสามารถ
ใชเหนี่ยวนําความรอนกับวัสดุอาหารไดหลายสถานะ ปจจุบันคลื่นไมโครเวฟประสบความสําเร็จในการ
พัฒนากระบวนการอบแหง และถูกตอยอดเพื่อใชในการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม
การแปรรูปผักและผลไมอบแหง รวมทั้งการนําคลื่นไมโครเวฟรวมกับระบบสุญญากาศในการแปรรูปผัก
และผลไม อ บกรอบ (ฤทธิ ชั ย , 2554ค) และการทํ า ระเหยระบบสุ ญ ญากาศด ว ยคลื่ น ไมโครเวฟ
(Assawarachan & Noomhorm, 2012)
ในขณะที่การเกิด ความร อนด วยคลื่ นวิท ยุมี คา ความลึ กในการทะลุท ะลวงที่
มากกวาคลื่นไมโครเวฟ และเปนที่ยอมรับในการนํามาประยุกตใชในการแปรรูปดวยความรอนในการใช
ความร อนเพื่ อสเตอริไ รซ ที่ร ะดั บอุ ณหภูมิ สูง มากรายงานวิจัยของ Geveke & Brunkhorst (2008)
ศึกษาการนําคลื่นวิทยุใชการฆาเชื้อแบบปาสเตอรน้ําสมสายชูจากแอปเปล (apple cider) ในการฆาเชื้อ
แบบปาสเตอรที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สามารถลดจํานวนจุลินทรีย Escherichia coli ไดมากถึง
4.80 logCFU/g เมื่อเทียบกับระบบการพาสเจอรไรสแบบดั้งเดิม และการแปรรูปดวยความรอนสําหรับ
การพาสเจอรไรสผลิตภัณฑอาหารแปรรูปซึ่งบรรจุในบรรจุภัณฑ นอกจากนี้การพัฒนาคลื่นวิทยุประสบ
ความสําเร็ จในการทํ าลายมอดและไข มอดในขาวเปลื อกเพื่ อลดการใชสารเมทิล โบรไมดแ ละสามารถ
พัฒนาเปนเครื่องตนแบบที่ใชในระดับอุตสาหกรรมการเปรียบเทียบขอไดเปรียบและขอเสียของวิธีการ
ใหความรอนแบบดั้งเดิม การใหความรอนดวยการใหความรอนแบบโอหมมิคและการใหความรอนแบบ
ไดอิเล็กตริก แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมู ลทางวิศวกรรมและการผลิ ตแสดงการเปรี ยบเที ยบข อไดเปรี ยบและขอเสี ยของวิธีการ
ใหความรอนแบบดั้งเดิม การใหความรอนแบบโอหมมิคและการใหความรอนแบบไดอิเล็กตริก
วิธีการใหความรอน
1. การใหความรอน
แบบดั้งเดิม

2. การใหความรอน
แบบโอหมมิค

3. การใหความรอน
แบบไดอิเล็กตริก
ดวยคลื่นไมโครเวฟ
และคลื่นวิทยุ

ขอไดเปรียบ
ขอเสียเปรียบ
เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมที่มีกลไกการทํางานไม ขอ จํา กั ดในเรื่ อ งของการถ า ยเทความร อ น
ซับซอน (Assawarachan & Noomhorm, และปญหาคราบตะกรัน การสูญเสียคุณภาพ
2008).
อาหารเนื่ อ งจากได รั บ ความร อ นสู ง เป น
เวลานาน เนื่องจากขอจํากัดดานการถายเท
ความรอนผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอ น
(Assawarachan & Noomhorm, 2008)
สามารถเกิ ด ความร อ นได อ ย า งรวดเร็ ว มี สามารถประยุ กตกับสารละลายเนื้อเดียวที่
อัตราการเกิดความรอนอยางสม่ําเสมอ และ เป น ของเหลวและที่ มี ค า การนํ า ไฟฟ า สู ง
มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงาน ดังนั้นการประยุกตใชงานจึงอยูในกรอบของ
ไฟฟ า เป น พลั ง งานความร อ นสู ง มากกว า การแปรรูปดวยความรอน เชน การลวก การ
ร อ ยละ 95 และไม มี ผ ลกระทบจากการ ฆาเชื้ อแบบปาสเตอร และการใช ความรอ น
ถายเทความรอนเนื่องจากเปนการเหนี่ยวนํา เพื่ อ สเตอริ ไ รซ ที่ ร ะดั บ อุ ณ หภู มิ สู ง มาก
ความรอนจากภายใน (Meredith, 1998)
เทานั้น (Assawarachan, 2010)
สามารถเกิ ด ความร อ นได อ ย า งรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
เนื่องจากเปนการเกิ ดความรอนจากภายใน ไฟฟาเป นพลังงานความรอนนอยประมาณ
(ไมมี ผ ลกระทบจากการถา ยเทความรอ น) ร อ ยละ 45-48 ข อ จํ า กั ด ในการกระจาย
สามารถใชกั บอาหารเหลว และชิ้ นอาหาร อุณ หภู มิ จึ ง ไม เ ป น ที่ ยอมรั บ ในการแปรรู ป
(ของแข็ง) เหมาะสมตอการอบแหงและการ ดวยความรอน เนื่องจากการกระจายตัวของ
สกัด คลื่นวิทยุสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ คลื่ น ภายในวั สดุ มี ความไม สม่ํ า เสมอทํ า ให
พาสเจอร ไ รส อ าหารได เนื่ อ งจากไม มี เกิดโซนรอน และโซนเย็นซึ่งไมมีอันตรกิริยา
ขอจํากัดในเรื่องของคาความลึกในการทะลุ กับคลื่นซึ่งเกิดจากขอจํากัดในเรื่องคาความ
ทะลวง (Assawarachan & Noomhorm, ลึกในการทะลุทะลวง (penetrationdepth)
2008; Geveke & Brunkhorst, 2008)
จึ ง ไม เ หมาะในการแปรรู ป เพื่ อ ทํ า ลาย
จุลินทรีย (ฤทธิชัย, 2554ค)

2.2 การแปรรูปโดยไมใชความรอนดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
2.2.1 การแปรรูปอาหารดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา
เทคนิ คพั ลส สนามไฟฟาเป นเทคนิค การกําจัด เชื้ อจุ ลินทรี ยที่ มีอยูใ นอาหาร
เหลวดวยกระบวนการอิเล็กโทรโพเรชั่น (electroporation) เมื่ออาหารเหลวถูกกระตุนดวยความเขม
สนามไฟฟาสูง ให เกิ ดการเคลื่อนที่ ของอิ ออนภายใตส ภาวะสนามไฟฟาแบบพั ลส ในอัต ราการใหซ้ํ าที่
คาความถี่หนึ่งคาหนึ่ง (ทวิวรรณ, 2554) ในระยะเวลาที่สั้นมากปกตินับเวลาเปน 10-3 ถึง 10-6 วินาที
ในลั ก ษณะที่ อ าหารเหลวถู ก กระตุ น ด ว ยสนามไฟฟ า ส ง ผลให เ กิ ด แรงเสี ย ดทานที่ ผ นั ง เซลล ข อง
เชื้อจุลิทรียจะเกิดการฉีกขาดและทะลุจะเกิดรูพรุนรอบเซลลของจุลินทรีย (pore formation) ของเหลว
จากภายนอกเซลลจะแพรเขาสูเซลลจุลินทรียตามรูพรุนรอบ ๆ ผนั งเซลลสงผลใหค วามดันออสโมติ ก
ภายในของเซลลจุลินทรียเกิดเพิ่มขึ้นอยางทันทีทําใหเกิดปรากฎการณการขยายตัวของเซลลจุลินทรีย
จากความดันภายในเซลล (swelling) จนเยื่อหุมเซลลเกิดการฉีดขาดเปนรูขนาดใหญ นําไปสูการตาย
ของเซลลจุลินทรีย (cell lysis) อยางถาวร (ภาพที่ 1) ในขณะที่เซลลอาหารที่มีขนาดใหญกวาเซลล
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จุลินทรียนั้นจะไมเกิ ดผลกระทบดังกลาวเนื่องจากเยื่อหุ มเซลลของเซลลอาหารมีผนัง หนาจึงเกิ ดการ
ฉีดขาดเพียงเล็กนอย และเซลลอาหารสามารถซอมแซมตัวเองกับสูสภาพเดิม (Yashwan et al., 2015)

ภาพที่ 1 กลไกการทํางานของเทคนิคการใชพัลสสนามไฟฟา
ดัดแปลงจาก: Maged et al., (2012)
2.2.2 การแปรรูปอาหารดวยแรงดันสูง
การแปรรูปอาหารดวยแรงดันสูงเปนการแปรรูปอาหารโดยไมใชความรอน แต
เปนการใชความดันสูงกวาความดันบรรยากาศ (400-600 เมกะพาสคัล) ซึ่งความดันเปนหนึ่งในตัวแปรที่
สําคัญของปฏิกิริ ยาทางเทอรโ มไดนามิกสงผลใหเกิ ดงานที่ เกิดในระหวางการกดอัดในระหวางการให
ความดัน (pressurization) เพื่อทําลายจุลินทรียที่เปนสาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหาร (microbial
spoilage) จุลินทรียกอโรค (pathogen) นอกจากนี้ความดันสูงยังทําลายเอนไซม ที่เปนสาเหตุใหเกิด
การเสื่อมเสียของอาหารเปนการแปรรูปอาหารโดยไมใชความรอนทําใหอาหารมีอายุการเก็บรักษานาน
ขึ้น และลดการสูญเสียคุณภาพอาหาร เนื่องจากความรอนทําใหอาหารปลอดภัย โดยรักษาสี กลิ่น และ
เนื้อสัมผัสของอาหารไดดี เมื่อเทียบกับการใชความรอน ปจจุบันมีผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตและแปรรูป
โดยใชกระบวนการนี้และประสบผลสําเร็จทางการคาไดแก อาหารพรอมรับประทาน (ready to eat)
อาหารประเภทที่เปนกรด (acid foods) เชน แยม โยเกิรตและเครื่องดื่ม เชน น้ําผลไม อาหารทะเล
เชน หอยนางรม (oyster) โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนประเทศเริ่มแรกและทําใหเกิดการกระตุน
และเกิดการวิจัย และพั ฒนาผลิตภั ณฑอาหารโดยการใช ความดันสูง เพื่อการถนอมอาหารเพิ่มมากขึ้ น
(Da-Wen, 2014) การแปรรูปอาหารดวยแรงดันสูงมีประสิทธิภาพเทียบเทาการใหความรอนในการแปร
รูปอาหารสามารถทําลายจุลินทรียที่เป นสาเหตุ ของการเนาเสี ยของอาหาร ประกอบไปดวยยีสตและ
แบคทีเรียกรดแลคติค และชวยใหอาหารมีความปลอดภัยโดยการทําลายเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
เชน E. coli, Salmonella spp. และ Listeria monocytogenes ชวยยืด อายุ การเก็บ รักษาของ
ผลิตภัณฑอาหารโดยรักษาคุณภาพของอาหาร และลดการทําลายคุณภาพขององคประกอบที่สําคัญใน
อาหารนอยกวา เชน วิตามิน รสชาติ และสี ซึ่งจะชวยใหการแปรรูปผลิตภัณฑในลักษณะนี้มีคุณภาพ
เหมือนกับของสด สวนประกอบของอุปกรณใ นการสรางระบบความดันสูงประกอบดวยป มแรงดันสู ง
ตัวขยายสั ญ ญาณ ตั วกลางในการถ ายพลั ง งานกล และถัง แรงดันสู ง ขั้นตอนการทํ างานโดยการนํ า
ผลิ ตภั ณฑอาหารที่ ผานการเตรีย มขั้ นตนแล วและบรรจุ ใ นบรรจุ ภัณฑด วยเทคโนโลยี การบรรจุแ บบ
ปลอดเชื้อแลว นําเขาบรรจุการบรรจุผลิตภัณฑเขาเวสเซล จากนั้นเวสเซลถูกลําเลียงเขาสูหองความดัน
ในระบบปด เติมน้ําซึ่งทําหนาที่เปนตัวกลางในการสงถายพลังงานกลจากแรงดันในการทําลายจุลินทรีย
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และสามารถกลับสูรูปรางเดิมไดเมื่อปรับสภาพความดันสูงกลับเขาสูสภาวะปกติ และเมื่อสิ้นสุดการใช
ความดันสูง เวสเซลที่บรรจุผลิตภัณฑจะถูกปรับสภาพเขาสูความดันปกติแลว และปลอยน้ําทิ้งออกจาก
เวสเซล จากนั้นนํ าผลิต ภัณฑออกจากเวสเซลเข าสูการเป าแหงและบรรจุเพื่อรอจําหนาย เนื้อหาการ
แปรรูปโดยไมใชความรอนดวยเทคโนโลยีสมัยใหมของบทความนี้ไดนําเสนอพื้นฐาน การแปรรูปอาหาร
ดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา และการแปรรูปอาหารดวยแรงดันสูง ตารางที่ 2 แสดงขอไดเปรียบและ
ขอเสียเปรียบของเทคนิคพัลสสนามไฟฟาแรงสูงและการใชความดันสูงเพื่อใหผูอานเขาใจหลักการมากขึ้น
ตารางที่ 2 ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของเทคนิคพัลสสนามไฟฟาแรงสูงและการใชความดันสูง
กระบวนการแปรรูป
1. เทคนิคพัลสสนามไฟฟา

2. การใชความดันสูง

ขอไดเปรียบ
- สามารถประยุกตกับการแปรรูปเพื่ อ
ทําลายจุลินทรียและยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม โดยไม ใ ช ค วามร อ น ส ง ผลให
คุณภาพอาหารคงความสด และลดการ
สุ ญ เสี ย สารอาหารได แ ละช ว ยในการ
กระตุนเตรียมตัวอยางสําหรับอาหาร เพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพการอบแหง และการสกั ด
(Maged et al., 2012)
- สามารถรักษาคุณภาพของน้ําผลไมได
อยางดี กลิ่นรส เกลือแร วิตามิน รวมทั้ง
สารทางโภชนาการตาง ๆ ไดเทียบเทากับ
น้ําผลไมสด อั ตราการใชพ ลังงานในการ
แปรรู ป ต อ หน ว ยต่ํ า กว า วิ ธี ก ารแปร
รูปแบบดั้งเดิม สามารถทําลายจุลินทรี ย
(แบคทีเรีย ยีสต และไวรัส) และสปอรที่
ทําใหเกิดโทษในอาหารได มีประสิทธิภาพ
ในกา รทํ า ลา ย จุ ลิ น ท รี ย แ ละ สปอ ร
เท า วิ ธี ก ารให ค วามร อ นแบบดั้ ง เดิ ม
(Da-Wen, 2014)

ขอเสียเปรียบ
- ตนทุนของเครื่องแปรรูปดวยเทคนิค
พัลสสนามไฟฟามีราคาแพง
- การใช ส นามไฟฟ า ที่ สู ง มากจะเกิ ด
ประกายไฟฟาจากกระแสมีฟองอากาศ
เกิ ด ขึ้ น และเกิ ด สนิ ม ที่ ขั้ ว อิ เ ล็ ก โทรด
เปนอันตรายด านกายภาพ (Yashwan
et al., 2015; Maged et al., 2012)
- ตนทุนการการลงทุนที่สูง ราคาเครื่อง
การใชความดันสูง มีราคาสูงกวาระบบ
การแปรรูปดวยความรอนแบบดั้งเดิมถึง
10 เทา สามารถผลิตไดแบบกะ (Batch
style) เทานั้น และมีอายุการเก็บรักษา
ที่ ส ภาวะปกติ สั้ น กว า การแปรรู ป ด ว ย
ความรอนแบบดั้งเดิม เนื่องจาก การใช
ความดันสูง ไมสามารถยับยั้งการทํางาน
ของเอ็น ไซม บางชนิ ดได เชน ฟ นอล ออกซิเดส ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของการ
เสื่ อ มคุ ณ ภาพจากปฏิ กิ ริ ย าสี น้ํ า ตาล
(Da-Wen, 2014)

สรุป
การแปรรู ป ด วยความร อ นเป นเทคโนโลยี ที่ ป ฏิ บั ติ การในอุ ต สาหกรรมแปรรู ป ในป จจุ บั น
ซึ่งเครื่องจักรและสิ่งอํานวยความสะดวกในการแปรรูปรวมถึงองคความรูที่เกี่ยวของเปนองคความรูเกา
และใชวิธีปฏิบัติในการแปรรูปกันมานานกวา 20 ป มีขอเสียเปรียบทางดานวิศวกรรมและกระบวนการ
ผลิตมากมายสงผลตอประสิทธิภาพเชิงความรอนและการถายเทความรอนรวมถึงการเกิดตะกรันซึ่งเปน
ฉนวนความรอนมีผลกระทบตอการสูญเสียคุณภาพอาหาร ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
อาหารแปรรู ป จํ าเป นต องอาศั ย นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม ในการพั ฒ นากระบวนการผลิ ต
เทคโนโลยีส มัย ใหม สามารถจํ าแนกออกเปนการปรั บปรุง ประสิท ธิ ภาพเชิ งความร อนด วยนวัต กรรม
สมัยใหมของการแปรรูปดวยความรอน (novel thermal process) ประกอบดวยการใหความรอนแบบ
โอหม มิคและการใหความร อนแบบไดอิเล็ กตริ ก อาทิ คลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิท ยุ ซึ่ งกระบวนการ
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ดังกลาวถูกใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการแปรรูปโดยใชความรอนสูง –เวลาสั้น (HTST) รวมทั้งการ
ประยุกตใชในการอบแหง ในขณะการแปรรูปโดยไมใชความรอน ดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟาและการใช
ความดันสูง นวัตกรรมสมัยใหมที่มีอุณหภูมิในระบบต่ํา (ไมเกิน 45 องศาเซลเซียส) ทําใหสามารถรักษา
คุณภาพของอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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