
 
 

บทที่ 2 
สาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
2.1  ผลิตภณัฑน้ําพริกหนุม 
 
   น้ําพริกหนุมเปนอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือที่นยิมบริโภคทั่วไป โดยนยิมรับประทานกับ
ผักสด ผักลวก หมูทอด ปลานึ่ง แคบหมู และขาวเหนียว เปนอาหารที่ปรุงขึ้นโดยมีสวนประกอบ
หลัก คือ พริกหนุมหรือพริกชี้ฟาเขียว หอมแดง และกระเทียม สมัยกอนชาวภาคเหนือนยิมนาํ
น้ําพริกหนุมไปทําบุญตักบาตรในงานพิธีตางๆ เชน งานขึ้นบานใหม งานสมรส งานบวช งาน
ทําบุญตางๆ ถือเปนน้ําพริกที่ไดรับความนิยมมากอกีชนิดหนึ่ง (จรรยา, 2547) 
   นอกจากจะใชเปนเครื่องจิม้แลว ยังใชเปนเครื่องปรุงของแกงพื้นเมอืงหลายชนิด หรือเติม
มะนาวและน้ําตาลใหออกรสเปรี้ยวหวาน ใชเปนน้ําจิ้มอาหารอื่นๆ ได ซ่ึงในปจจุบนัน้ําพริกหนุมมี
ผูนิยมบริโภคเพิ่มขึ้น ทั้งชาวภาคเหนือ และนักทองเที่ยวโดยท่ัวไป (เมธินีและคณะ, 2543) 
 
2.1.1  สวนประกอบที่สําคัญและกระบวนการผลิตน้ําพริกหนุม 
 
   น้ําพริกหนุมมีสวนประกอบหลักไดแก พริกชี้ฟาสด หอมแดง กระเทียม และเครื่องปรุงรส  
ในกระบวนการผลิตน้ําพริกหนุมจะนําพริกมาเผาหรืออบ จากนั้นนาํมาแกะเปลือกแลวนํามาผสม
กับสวนผสมตางๆ และเครื่องปรุงรส (อรุณ,ี 2549)  
 
2.1.1.1  พริก 
   พริกเปนพืชเครื่องเทศสําคัญชนิดหนึ่งของโลก สําหรับในประเทศไทยนั้น พริกเปนพืชที่มี
ความสําคัญอยางมากในชีวติประจําวนัและในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสามารถใชเปนเครื่องปรุงแตง
รสชาติอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปอืน่ๆ พริกที่มกีารปลูกมากทีสุ่ด คือ พริกขี้หนูเมด็ใหญ 
รองลงมาคือพริกใหญหรือพริกชี้ฟา และพริกขี้หนูสวนตามลําดับ (สุชีลา, 2549) 

   นอกจากประโยชนของพรกิในดานเครื่องปรุงรสแลว พริกยังมีประโยชนในดานคุณคาทาง
ยา เนื่องจากมคีุณคาทางอาหารและโภชนาการมากมาย  โดยพริกเปนแหลงใหวิตามนิและเกลือแรที่ 
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ตาราง 2.1  คุณคาทางอาหารโดยเฉลี่ยของพริกชี้ฟา (ตอสวนที่บริโภคได 100 กรัม) 
ที่มา : สุชีลา, 2549 
 

 

คุณคาทางอาหาร 
 

 

พริกชี้ฟา 
 

     พลังงาน                                 (kcal) 53.00 

     โปรตีน                                   (g) 3.00 

     ไขมัน                                     (g) 1.10 

     คารโบไฮเดรต                        (g) 8.00 

     แคลเซียม                            (mg) 14.00 

     ฟอสฟอรัส                          (mg) 75.00 

     เหล็ก                                  (mg) 1.10 

     ไทอามีน (วิตามินบ ี1)           (mg) 0.11 

     ไรโบเฟลวนิ (วิตามินบี 2)     (mg) 0.01 

     ไนอาซิน                                (mg) 0.00 

     วิตามินซี                                (mg) 90.00 

     เบตา – แคโรทีน                    (RE) 31.09 
 
 

สําคัญหลายชนิด ไดแก วติามินซี วิตามนิเอ แคลเซียมและฟอสฟอรัส  ดังตาราง 2.1 นอกจากนีใ้น
พริกยังมีสารใหรสเผ็ดรอน คือ แคปไซซิน (capsaicin) ซ่ึงอยูในรูปของ vanillyl amide ของ 
isodecyanic acid ที่อยูในรกของผลพริก พบวา capsaicin อยูในรูป capsaicinoid 48.6 – 69 % 
และ  hydrocapsaicin  22 % ที่เหลือเปนสารอื่นๆ อีกประมาณ  9 % ซ่ึงสารประกอบพวกนี้ใหรส
เผ็ดนอยกวา capsaicin แตมีประโยชนทางเภสัชหลายประการ อาทิ บรรเทาอาการปวดขออักเสบ 
ชะลอความเสือ่มของรางกาย และเสริมภมูิตานทานอีกดวย (สุชีลา, 2549)  
   เมื่อทําการแบงพันธุพริกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร สามารถแบงเปนกลุมใหญๆ ไดแก 
Capsicum baccatum, C. pubescens R. and P., C. annuum L., C. frutescens L. และ C. 

chinense Jacq. ซ่ึงในประเทศไทยพบวากลุมพริก C. annuum มีการปลูกมากทีสุ่ดเมื่อเทียบกบั
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พริกชนิดอื่น รวบรวมไดมากกวา 31 สายพันธุ เชน พริกชี้ฟา พริกชีฟ้าใหญ พริกขี้หนู พริกหวาน
และพริกยักษ เปนตน (มณีฉตัร, 2541) 
   พริกพันธุจักรพรรดิ์ ( C. annuum L. var. Chakrapad) ปรับปรุงพันธุโดยบรษิัทเพื่อน
เกษตรทรงตนตั้งเปนพุมเปนรูปตัววี สูงประมาณ 1 - 1.5 เมตร เมื่อเร่ิมใหผล (อายุ 90 วัน หลังจาก
ยายกลาลงปลกู) และจะสูงประมาณ 150 ซม. ทรงพุมกวางประมาณ 80 ซม. ผลหอยลง ผลออนสี
เขียวผลแกสีแดงออกสีสม ยาวประมาณ 15 - 20 ซม. (รุนแรกๆยาว 20 - 23 ซม. โดยรุนแรกๆ 
มักจะยาวกวารุนหลัง) โคนผลจะใหญและจะเรยีวไปหาปลาย ผลคอนขางอวนปานกลาง รสชาติ
เผ็ดทั้งผลสดและผลแหง ซ่ึงพริกพันธุนี้มีขอดีคือ ใหผลผลิตเปนพริกสดในฤดูฝน เฉลี่ยอยูที ่4,000 
กิโลกรัมตอไร ผลผลิตพริกสดมีคุณภาพดีตรงกับความตองการของตลาด เก็บผลผลิตไดนาน ทนตอ
ไวรัส ผลดก เก็บเกีย่วไดเร็ว ผลผลิตครั้งแรก 80 วัน และ ทรงตนสูงสม่ําเสมอ 
 
2.1.1.2  กระเทียม 
   กระเทยีมเปนทั้งพืชเครื่องเทศและสมุนไพร ช่ือสามัญคือ Garlic และมีช่ือทางวิทยาศาสตร
คือ Allium sativum Linn. สารสําคัญที่พบในกระเทียมไดแก Allicin, Coumarins, Allyl 

propyl disulphide, peroxidase และ myrosinase (รุงรัตน, 2540) ซ่ึง Allicin  เปนสารสําคัญ
ในกระเทียม  ที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียตางๆได  เนื่องจากมีผลยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมที่เกีย่วของกับกระบวนการหายใจหรือการเจรญิของเซลลจุลินทรีย (นิจศริิ, 2542) ใน
ประเทศไทยใชกระเทยีมเพือ่การบริโภคสด เพื่อปอนเขาโรงงานอาหารกระปอง โรงงานน้ําพริก 
รวมทั้งใชเปนยาสมุนไพร (รุงรัตน, 2540) คุณคาทางอาหารของกระเทียมแสดงไวดังตาราง 2.2 
 
2.1.1.3  หอมแดง 
   หอมแดงใชเปนทั้งพืชเครือ่งเทศและสมนุไพร ช่ือสามัญคือ Shallot และมีช่ือทาง
วิทยาศาสตรคอื Allium ascalonicum Linn. สวนที่นํามาใชคือสวนหัวและตน โดยในหอมแดง
จะมีสาร Coumarins มีรสขม เผ็ดรอนซึ่งมีกํามะถันอยู ทําใหรูสึกระคายเคืองตาแสบจมูก และทํา
ใหผิวหนังแสบรอน (รุงรัตน, 2540) 
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ตาราง 2.2  คุณคาทางอาหารของกระเทียมสด 100 กรัม  
ที่มา : รุงรัตน, 2540 
    

 

คุณคาทางอาหาร 

 

 

ปริมาณ 
 

     น้ํา                                                (เปอรเซ็นต) 64.8 

     พลังงาน                                       (แคลอรี่) 126.0 
     ไขมัน                                           (กรัม) 1.3 
     คารโบไฮเดรต                          (กรัม) 25.2 
     โปรตีน                                    (กรัม) 0.7 
     แคลเซียม                                 (มิลลิกรัม) 14.0 
     เหล็ก                                       (มิลลิกรัม) 1.3 
     วิตามินบี 1                                    (มิลลิกรัม) 0.25 
     วิตามินบี 2                                (มิลลิกรัม) 0.10 
     วิตามินซี                                   (มิลลิกรัม) 9.0 

   
 
2.1.2  มาตรฐานผลิตภัณฑน้าํพริกหนุม  
 
   น้ําพริกหนุมทั่วไปควรมีสวนประกอบทีใ่ชกระจายตวัอยางสม่ําเสมอ  สี  กล่ิน  และรสชาติ 
ตองดีตามธรรมชาติของสวนประกอบทีใ่ช  ปราศจากกลิ่น  รสอื่นที่ไมพึงประสงค  รวมทั้งลักษณะ
เนื้อสัมผัสตองมีเนื้อหยาบ  มีความนุม  ชุมฉ่ํา  และตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบ
ที่ใช  เชน  เสนผม  ขนสัตว  ดิน  ทราย  กรวด  ช้ินสวนหรือส่ิงปฏิกูลจากสัตว  นอกจากนี้ตองไมมี
การใชวัตถุกนัเสียและสีสังเคราะหทุกชนดิ  สําหรับคณุภาพทางจุลชีววิทยาตองเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดดังนี ้(มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน, 2537) 
 
   1. จํานวนจุลินทรียทั้งหมดตองไมเกิน 1 x 104 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม 
   2. ยีสตและรา  ตองนอยกวา 10 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม 
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2.2  การเสื่อมคุณภาพของอาหาร 
 
   อาหารเนาเสยีมักเกิดจากสาเหตุใดสาเหตหุนึ่งหรือเกิดจากหลายๆสาเหตุ ซ่ึงคุณสมบัติของ
อาหารมีการเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นคือ อาหารมีลักษณะนิ่ม เนา มีเชื้อราขึ้น หรือมีกล่ินรสผิดปกติ ยีสต
ยอยน้ําตาลเปลี่ยนเปนกาซคารบอนไดออกไซด สวนแบคทีเรียมักทาํใหอาหารสด เชน นมสด 
เนื้อสัตว ปลาและกุง เกิดการเนาเสียไดงาย นอกจากนีก้ารเนาเสียของอาหารมีสาเหตุจากทาง
กายภาพอีกดวย เชน เกดิจากการบรรจุและระบบขนสง ทําใหวัตถุดิบมีการแตกหัก มีรอยชํ้า รอยขีด
ขวน และมกีารฉีกขาดของเซลลที่ผิวและเนื้อเยื่อของอาหารดวย การเนาเสียของอาหารเกิดจาก
สาเหตุที่สําคัญ 2 ประการคือ เกิดจากสาเหตุทางเคม ี และเกิดจากจุลินทรีย (คณาจารยภาควชิา
วิทยาศาสตรการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546) 

   อาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี สวนใหญมีสาเหตุเนื่องมาจากเอนไซมที่มีอยูในอาหาร
ตามธรรมชาติ ภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เอนไซมทําหนาที่เปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพ
ของอาหาร ถาเปนอาหารกระปองเอนไซมไมมีบทบาทสําคัญในการทําใหอาหารเสีย เนื่องจาก
กระบวนการแปรรูปอาหารกระปองมีขั้นตอนการทําลายเอนไซม อยางไรก็ตามถาในกระบวนการ
แปรรูปอาหารตางๆไมมีการทําลายปฏิกิริยาของเอนไซมแลว จะมีผลทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมี อันเปนสภาพที่เกี่ยวกับการเนาเสยีของอาหารอยางเห็นไดชัดเจน 
   อาหารทกุชนดิที่มีแหลงมาจากพืชและสัตวจะมีเอนไซมเปนสวนประกอบ เอนไซมเปนสาร 
อินทรียทําหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาเคมีในอาหาร เอนไซมจะทําใหอาหารเกดิการยอยสลายตวัเอง
เชน ยอยน้ําตาล โปรตีนและไขมัน เปนตน เอนไซมในผกัและผลไมชวยทําใหผักและผลไมสุกนิ่ม 
เละ และสูญเสียลักษณะเนือ้สัมผัส สําหรับเอนไซมในเนื้อสัตวทําใหเนื้อสัตวนิ่มเชนกนั และถา
ปลอยใหเอนไซมยอยสลายตอไปเรื่อยๆ อาหารจะเกิดการเนาเสีย และมกีล่ินเหม็นเกิดขึ้น การเสื่อม
คุณภาพของอาหารเชน การเหม็นหืน และการเกดิสีน้ําตาลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเชนกนั 
ดังนั้นถาตองการเก็บรักษาอาหารไวไดเปนเวลานาน ควรทําลายเอนไซมที่มีอยูในอาหารเสียกอน
เชน การใชความรอนในการลวกหรือตมก็เพียงพอที่จะยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซมและการเปลี่ยน 
แปลงทางเคมีได ในบางกรณีสามารถใชความเยน็ เพื่อชะลอการเกิดปฏกิิริยาของเอนไซมและ
ปองกันการเปลี่ยนแปลงที่ไมตองการได 
   จุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก พบกระจดักระจายอยูทัว่ไปในอากาศ ดิน น้ํา 
อาหารและอุปกรณสําหรับใชประกอบอาหาร รวมทัง้ตามมือและทางเดินอาหารของคนและสัตว   
จุลินทรียมีบทบาทสําคัญมากในวงการอุตสาหกรรมอาหาร เปนสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหอาหาร
เสื่อมคุณภาพและเนาเสียหรือเกิดอาหารเปนพิษ อาหารสวนใหญในแตละฤดูกาลมมีากเกินกวาจะ
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บริโภคหมด มีการเนาเสียเกิดขึ้นจนกระทั่งตองทิ้งไป กอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก 
อาหารสดที่ไดจากพืชจะมีการเปลี่ยนแปลงเชนเดยีวกับสัตวซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงหลงัถูกฆา จุลิน 
ทรียที่ปนเปอนอยูในอาหารตองการพลังงาน เร่ิมดวยการใชเอนไซมตางๆที่มีอยูในเซลลทําหนาที่
ยอยสลายสารอินทรียซ่ึงเปนสวนประกอบของอาหาร จากนั้นจึงนําสารตางๆที่ยอยสลายแลวไปใช
เพื่อการอยูรอด การเจริญ และการขยายพันธุตอไป อาหารที่จุลินทรียยอยสลายจะมกีารเสื่อม
คุณภาพ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เชน อาหารประเภทโปรตีนไดแก กุง ปลาและเนื้อสัตวตางๆ จะมี
กล่ินเหม็น สวนอาหารที่มีคารโบไฮเดรตเปนสวนประกอบสําคัญจะมีกล่ินหมักและรสเปรี้ยว
เกิดขึ้น ปจจุบนัอาหารมีการสงออกเพิ่มมากขึ้น จึงตองการการเก็บรักษาอาหารใหนานยิ่งขึ้น จึงควร
หาวิธีปองกนัผลิตภัณฑไมใหเนาเสียงาย 
 
2.2.1  ทางกายภาพ 
 
2.2.1.1  วอเตอรแอคติวิตีและความชื้น 
 
   การเสื่อมเสียของอาหารเนือ่งจากจุลินทรยี จะเกดิขึ้นเร็วกวาการเสื่อมเสียเนื่องจากปฏิกิริยา
ทางเคมี ซ่ึงมักจะเกิดขึน้อยางชาๆ ในระหวางการเก็บรักษา แตทุกกรณีน้ําเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่
ควบคุมอัตราการเสื่อมเสีย การแสดงปริมาณน้ําในผลิตภัณฑอาหารสามารถอธิบายไดดังนี ้ (วิไล,  

2543) 
 
   การแสดงปรมิาณความชืน้ของอาหารแบบมาตรฐานเปยก (wet weight basis) คิดจาก 

100
m
m

m
sample

water ×=  

   หรือ 

100
mm

m
m

solidwater

water ×
+

=  

 
   เมื่อ  m คือ  ปริมาณความชื้นของอาหารแบบมาตรฐานเปยก 
  mwater   คือ  มวลของน้ํา 
  msolid   คือ  มวลของของแข็ง 
  msample  คือ  มวลของตัวอยาง 
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   หรือคิดแบบมาตรฐานแหง (dry weight basis) ไดดังนี้ 
 

100
m
m

M
solid

water ×=  

 
    เมื่อ  M คือ  ปริมาณความชื้นของอาหารแบบมาตรฐานแหง 
 
   นิยมใชปริมาณความชืน้แบบฐานแหงในการคํานวณเกีย่วกับกระบวนการ ในขณะที่ปริมาณ
ความชื้นฐานเปยกใชบอกองคประกอบของน้ําในอาหาร ความรูเร่ืองปริมาณความชื้นในอาหาร
เพียงอยางเดยีวไมเพยีงพอในการคาดคะเนคุณภาพของอาหาร จึงนยิมพิจารณาคาวอเตอรแอคตวิิตี 
(aw) ของอาหารรวมดวย  
   คําจํากัดความของ aw คือ อัตราสวนระหวางความดันไอของน้ําในอาหารตอความดันไอ
อ่ิมตัวของน้ําที่อุณหภูมิเดยีวกัน (วิไล,  2543) 
 

0P
P

wa =  

   หรือ 

100
RH

            wa =  

     
    เมื่อ aw คือ  คาวอเตอรแอคติวิตีของอาหาร 
  P คือ  ความดันไอของอาหาร 
  P0 คือ  ความดันไอของน้ําบริสุทธิ์ที่อุณหภูมเิดียวกัน 
  RH คือ  ความชื้นสัมพัทธ 
     
   ผลของวอเตอรแอคทิวิตีตออาหารแสดงไวดังตาราง 2.3 ซ่ึงแสดงคา aw ต่ําสุดสําหรับ          
จุลินทรียที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมอาหาร สวนภาพ 2.1 แสดงผลของ aw ตอปฏิกิริยา
เนื่องจากจุลินทรียและปฏิกริิยาทางชีวเคม ี กิจกรรมของจุลินทรียสวนใหญจะถูกยับยั้งที่ aw ต่ํากวา 
0.6 เชื้อราสวนใหญถูกยับยัง้การเจริญที่ aw  ต่ํากวา 0.7 เชื้อยีสตที่ aw ต่ํากวา 0.8 และแบคทีเรียสวน
ใหญที่ aw ต่ํากวา 0.9 ในขณะที่อาหารสด เชน ผักผลไม เนื้อสัตวรวมถึงอาหารทะเล มีคา aw อยู
ระหวาง 0.97 – 1.00 ซ่ึงเปนสภาพที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียสวนใหญ 
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ตาราง 2.3  คาวอเตอรแอคทวิิตีต่ําสุดสําหรับจุลินทรียที่มคีวามสําคัญในอาหาร 
ที่มา : นวพร, 2549 
 

 
 
   ในกรณีที่อาหารมีคา aw สูง อาหารจะเกิดการเสื่อมเสียโดยแบคทีเรียเนื่องจากแบคทีเรีย
สามารถเจริญไดดีกวายีสตและรา ถาอาหารถูกควบคมุคา aw  ใหต่ําลง เชือ้ราและยีสตจะ
เจริญเติบโตไดดีกวาแบคทีเรีย ผลิตภัณฑที่มีคา aw  ต่ําเนื่องจากมีการเติมน้ําตาล เชน แยม เยลล่ี จะ
เกิดการเสื่อมเสียเนื่องจากยสีตกลุมชอบความดันออสโมติกสูง (osmophilic yeast) สวนอาหารที่
มีความเขมขนของเกลือสูง จะเสื่อมเสียเนื่องจากแบคทีเรียกลุมทนความเขมขนของเกลือสูง 
(halotolerant) หรือกลุมที่ชอบความเขมขนของเกลือสูง (halophile) (วิไล,  2543) 
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ภาพ 2.1  ผลของวอเตอรแอคทิวิตีตอการเปลี่ยนแปลงเนือ่งจากจุลินทรยีและเคมใีนอาหาร 
       ที่มา : วิไล,  2543 

 
   ปฏิกิริยาเอนไซมจะลดลงอยางมากที่คา aw  ต่ํากวา BET monolayer value ทั่วไป
เนื่องจากสารตั้งตนสามารถเคลื่อนที่ไดนอย และไมสามารถแพรไปยงัตําแหนงทีไ่วตอปฏิกิริยาของ
เอนไซม (active site) ได แตการเปลีย่นแปลงทางเคมียิ่งซับซอนกวา ส่ิงสําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นใน
อาหารที่มี aw ต่ํา คือปฏิกิริยาเมลลารดและการออกซิเดชนัของไขมัน คา aw ที่ทําใหเกิดสีน้ําตาลใน
อัตราเร็วสูงสุดจะแตกตางกนัไปขึ้นอยูกับชนิดอาหาร ปฏิกิริยาจะเพิม่ขึ้นเมื่อ aw เพิ่มขึ้น น้ําเปน
ผลิตภัณฑสุดทายที่เกดิจากปฏิกิริยาการควบแนนในปฏิกิริยาสีน้ําตาล และที่ปริมาณความชืน้สูง
ปฏิกิริยาจะถูกยับยั้งโดยผลิตภัณฑสุดทาย และน้ําที่ปริมาณความชืน้สูงจะทําใหสารมีความเขมขน
ต่ําลงมีผลทําใหเกิดปฏกิิริยาสีน้ําตาลต่ําลง (วิไล,  2543) 
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   การออกซิเดชันของไขมันเกิดที่คา aw ต่ําเนื่องจากการทํางานของอนมุูลอิสระ สารยับยั้งการ
เกิดออกซิเดชนัและสารคีเลทที่จับอยูกับคะตะลิสตโลหะ จะกลับมาละลายไดใหมเมื่อ aw สูงขึ้น จึง
ทําใหอัตราการออกซิเดชันลดลง แตที่คา aw สูงขึ้นนั้นปฏิกิริยาการเรงของโลหะจะลดลง เนื่องจาก
การรวมตัวกับน้ําและการเกดิสารประกอบไฮดรอกไซดซ่ึงไมละลายน้ํา (วิไล,  2543) 
 
2.2.1.2  สี 
 
   สีและการเปลี่ยนสีของอาหารมีความสําคัญตอคุณภาพอาหาร ถึงแมวาสีจะไมบงบอกถึง
คุณคาทางอาหาร รส หรือคุณสมบัติในการนําไปใชงาน แตสีใหความสําคัญในแงของความชอบ
ของผูบริโภค สีในอาหารเกดิจากเมด็สีเชน ไมโอโกลบินในเนื้อสัตว หรือเกดิจากสารที่ไมใชเม็ดสี 
เชน การเกดิสีน้ําตาลเมื่อนําน้ําตาลไปเคี่ยว เปนตน สีอาหารอาจเกดิจากสีโดยธรรมชาติหรือเปน
การแตงแตมสโีดยตั้งใจของผูผลิต ในทางอาหารสีจะบงบอกถึงความแตกตางของความแก - ออน
ของผักผลไมบางชนิดไดดี บางครั้งอาจใชสีอาหารเปนดัชนีในการคดัเลือกวัตถุดิบ ควบคุมขั้นตอน
การผลิต และจัดแบงชัน้คุณภาพของผลิตภัณฑสําเร็จรูป (คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546) 
 
   การวัดสีโดยใชระบบสี CIE (CIE Color System) 
 
   ระบบสี CIE ประกอบดวยตัวแปรของสี 3 ตัวคือ L*, a* และ b* ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 
   L*     คือ      ความสวางของสีซ่ึงมีคาจาก 0 คือสีดํา ถึง 100 คือสีขาว 
   a*      คือ     คาที่บงบอกความเปนสีเขยีวและสีแดงทีอ่ยูในตวัอยาง โดยคาเปนบวกแสดงถึง 
                      ความเปนสีแดง คาเปนลบแสดงความเปนสีเขียว 
   b*    คือ      คาที่บงบอกความเปนสีเหลืองและสีน้ําเงนิ โดยคาเปนบวกแสดงถึงความเปน 
                               สีเหลือง และคาเปนลบแสดงถึงความเปนสีน้ําเงิน 
 

   การแบงสเกลในระบบ CIE แสดงไวดังภาพ 2.2  
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ภาพ 2.2  ไดอะแกรมแสดงการจําแนกสเกลของตัวแปรในระบบสี CIE 
      ที่มา : คณาจารยภาควิชาวทิยาศาสตรการอาหาร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2546 
 
2.2.2  ทางเคมี 
 
2.2.2.1  เอนไซม 
 
1.  Polyphenol Oxidase 
 
   มีช่ือตามระบบคือ o-diphenol : oxygen oxidoreductase ; EC 1.10.3.1 และมีช่ือ
สามัญตางๆกัน เชน Tyrosinase, Polyphenolase, Phenolase, Catechol oxidase, Cresolase 

และ Catecholase ช่ือเหลานี้เรียกตามสับสเตรท เชน Tyrosinase ไดมาจากชื่อสับสเตรท 
Tyrosine ตอมาชื่อนี้จึงจําเพาะกับเอนไซมจากสัตวเล้ียงลูกดวยนมและมีความจําเพาะกับสับสเตรท 
Tyrosine ตอมามีการพบเอนไซมนี้จากพืชช้ันสูง และกลุมรา ซ่ึงสามารถเรงการออกซิไดซพวก 
monophenolic และ o-diphenolic การใช Polyphenol oxidase มีลักษณะการใชตามแอคตวิติี
ของเอนไซม กลาวคือ ในปฏิกิริยาที่จะทําใหเกิดสี จะมกีารนําเอนไซมนี้มาใช เชน การบมชา กาแฟ 
ยาสูบ เพื่อใหเกิดสีน้ําตาล (ปราณ,ี 2535) แตเอนไซมกเ็ปนสาเหตุใหเกิดสีน้ําตาลในผัก ผลไมซ่ึงไม
เปนที่ตองการได โดยเมื่อเนือ้เยื่อพืชเกดิบาดแผลหรือฉีกขาด เปนผลใหเอนไซมในพืชสัมผัสอากาศ 
จะกระตุนใหมีกิจกรรมของเอนไซม Polyphenol oxidase เพิ่มขึ้น เอนไซมนี้จะออกซิไดซสาร   
ฟนอลลิกที่มีอยูแลวในเนื้อเยือ่พืช ฟนอลลิกที่ถูกออกซิไดสจะเปลีย่นเปน o-quinone และ o-

quinone จะรวมตัวกันเปนโมเลกุลใหญ หรืออาจรวมตัวกับกรดอะมิโนที่เปนอิสระหรือกลุมอะมิ
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โนของโปรตีนกลายเปนสารสีน้ําตาล สารสีน้ําตาลที่ไมละลายน้ํานี้เรียกวา melanins (พรประภา, 
2545) 
 

   ลักษณะของปฏิกิริยามี 2 ลักษณะ ดังไดกลาวมาแลว คือ 

   1. Hydroxylation 

   2. Dehydrogenation (oxidation of o-diphenols) 

 
   เอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส ทําใหเกดิปฏิกิริยาไฮดรอกซิเลชันสารประกอบโมโนฟนอล 
ไดเปนสารออรโท-ไดฟนอล (o-diphenol) สารนี้จะถกูออกซิไดสตอไดเปนออรโท-ควิโนน (o-

quinone) ควิโนนที่เกิดขึน้จากปฏิกิริยาที่เรงดวยเอนไซม PPO นี้ จะรวมตวักนัและเกิดปฏิกิริยา
กับสารประกอบฟนอลอื่นๆ หรือกับกรดอะมิโนไดเปนสารประกอบเชิงซอนสีน้ําตาล ดังภาพ 2.3 
(นิธิยา, 2545) 
 

 
 

 
ภาพ 2.3  ปฏิกริิยาการเกดิสีน้ําตาลที่เรงดวยเอนไซม PPO 

     ที่มา : นิธิยา, 2545 
  
   สารตั้งตนที่ถูกออกซิไดสไดดวยเอนไซม PPO ไดแก สารประกอบฟนอลที่มีอยูในพืชซ่ึง
เปนสารฟลาโวนอยด (flavonoids) เชน แอนโทไซยานิดิน ลิวโคแอนโทไซยานดิิน ฟลาโวนอล 
แคทีคอล กรดคาเฟอิก แคทชิีน เอสเทอรของกรดซินนามิก 3,4-ไดไฮดรอกซีฟนิลอะลานีน และไท
โรซีน พีเอชที่เหมาะสมสําหรับการทํางานของเอนไซม PPO อยูในชวงพีเอช 5 – 7 เอนไซมนีไ้ม
คอยคงตัว ถูกทําลายไดดวยความรอน และถูกยับยั้งไดดวยกรดแฮไลด กรดฟนอลิก ซัลไฟต คีเลติง
เอเจนต และรีดิวซิงเอเจนต (นิธิยา, 2545) 
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 วิธีในการวัดกจิกรรมเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสสามารถทําไดหลายวิธี (นิธิยา, 2545)

ดังตอไปนี้  
 

   1. โดยการวดัอัตราการใชออกซิเจนในปฏิกิริยาออกซิเดชันของแคทคีอล 
   2. โดยวิธี Colorimetic วดัปริมาณของสารสีน้ําตาลที่เกิดขึ้น ที่เกิดจากแคทีคอลหรือไพโร
แกลลอล ภายในเวลา 5 นาท ี
   3. โดยวิธี Chronometric วัดอัตราการสูญเสียวิตามินซี เนื่องจากเกดิออกซิเดชันโดยออร
โท-เบนโซควโินน ที่เกิดจากแคทีคอล 
   4. โดยการวัดอัตราการเกดิสีจากสารลูโค-2,6-ไดคลอโรเบนซีโนนอินโด-3'-คลอโรฟนอล 
ที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกบัออรโท-เบนโชควิโนน 
 
   การเปลี่ยนแปลงแอคติวิตขีองเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส (ปราณ,ี 2535) มีดังนี้  
 

   1. การลด O2 หรือการทํา substrate limitation จะไปลดปฏิกิริยาสีน้ําตาลของอาหารที่สืบ
เนื่องมาจากโพลีฟนอลออกซิเดส 

   2. การเติม reducing agents ซ่ึงจะชวยปองกันการสะสม หรือ polymerization ของ o-

benzoquinone เชน ascorbic acid จะไปรีดิวส o-benzoquinone ไปเปน o-diphenol ทันทีที่ 
o-benzoquinone ถูกสรางขึ้นมา ดังนั้นชวยปองกันการเกิด browning ได 
   3. การเติม metal complexing agents อาทิ NaF, azide ซ่ึงจะยับยัง้ปฏิกิริยาเอนไซมโดย

จับกับ essential copper ซ่ึงเปน prosthetic group ของเอนไซม 
   4. การใหความรอน จะทําใหโปรตีนในเอนไซมเสียสภาพธรรมชาติ 

 
2.  Peroxidase 
 

   มีช่ือตามระบบคือ donor : hydrogen-peroxide oxidoreductase , EC 1.11.1.7 มี
ลักษณะปฏิกิริยาหลัก คือ peroxidatic reaction ดังนี้ 

Α+ΟΗ→ΑΗ+ΟΗ 2222 2  

   1855  Schoenbein  พบปฏิกิริยาของเอนไซมที่สกัดไดจากเห็ด และเนื้อเยื่อสัตว วาเปนเหตุ
ใหเกิดสีน้ําตาลจากสารละลาย guaiacol เมื่อมีอากาศ และสารละลาย H2O2 เจือจาง ซ่ึงตอมาพบวา
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้เปนบทบาทของ catalase และ peroxidase 
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   Peroxidase เปนเอนไซมที่พบอยูทั่วไปในพืชช้ันสูงทกุชนิด โดยเฉพาะ fig sap และ 
horseradish จะพบมาก นอกจากนี้ยังพบในเนื้อเยื่อสัตวบางชนิดและจลิุนทรีย 
 

   เอนไซมเปอรออกซิเดสแบงเปนชนิดไดดงันี้ (ปราณ,ี 2535) 
 

   1.  Iron – containing peroxidase 

   1.1 Ferriprotoporphyrin peroxidases 

   เอนไซมบริสุทธิ์จะมีสีน้ําตาล มี ferriprotoporphyrin III เปน prosthetic group พบ
ทั่วไปในพืชช้ันสูง เชน horseradish, turnip, fig sap และพบในสัตว เชน tryptophan 

pyrrolase รวมทั้งพบในจุลินทรีย เชน cytochrome c peroxidase   ซ่ึง prosthetic group ถูก
แยกออกจากสวนโปรตีนไดโดย acidic acetone 
 

   1.2  Veroperoxidases 

   มีลักษณะที่ตางไปจากกลุมที่ 1 คือ Prosthetic group ถูกแยกออกจากสวนของโปรตีนดวย 
acidic acetone ไมได และเอนไซมบริสุทธิ์จะมีสีเขียว มีคาการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 570 – 690 
และ 403 nm เชน peroxidases ที่พบใน myelocytes , นม 
 

   2. Flavoprotein peroxidases 

   ไดแก peroxidases ที่มี prosthetic group เปน FAD เชน peroxidases ที่สกัดจาก 
Streptococci sp. และเนื้อเยื่อสัตวหลายชนิด 
 
   ลักษณะปฏิกริิยาของ Peroxidases  สามารถเรงปฏิกิริยาได 4 ลักษณะ ตามชนิดสบัสเตรท 

(ปราณ,ี 2535) ดังนี ้
 
   1. Peroxidatic  
 

product  dpolymerizeOHAHOH 2222 +→+ 22  
      

  
   ปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิริยาหลักของ peroxidases ใน in vitro ที่มีสับเสรทเปนสารประกอบ  
ฟนอล เชน p-cresol, guaiacol, resorcinol, aniline 
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   2. Oxidatic 
 

 
 

   ปฏิกิริยา oxidatic จะเกิดขึน้เมื่อมีโมเลกลุออกซิเจน (O2) และสับสเตรทเปนสารประกอบ
พวก dihydroxyfumaric acid, ascorbic acid, hydroquinone เปนตน 
 

   3. Catalatic 
 

2222 OOHOH +→ 22  
 

 

   ปฏิกิริยา catalatic เกิดขึ้นไดในกรณีที่ขาด hydrogen donor (AH2) และ peroxidases 

สามารถทําหนาที่เหมือน catalase โดยเปลี่ยน H2O2 ไปเปน H2O และ O2 ตามปฏิกิริยาไดบาง แต
ชากวาแบบ peroxidatic, oxidatic อยางนอย 1,000 เทา 
 

   4. Hydroxylation 
 
 

 
 

   ในกรณีปฏิกริิยามี hydrogen donor เปน dihydroxyfumaric acid และ molecular 

oxygen (O2) peroxidase จะสามารถเติมหมู OH ใหกับสาร aromatic หลายชนดิ เชน p-cresol, 

tyrosine, phenylalanine, benzoic acid และ salicylic acid 
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   ปฏิกิริยาหลักของ peroxidase เปนแบบ peroxidatic reaction ดังนั้นในการวดัแอคติวิตี
ของ peroxidase จะยึดตามปฏิกิริยาหลัก โดยให hydrogen donors (AH2) เปน guaiacol, 
pyrogallol, mesidine, cytochrome C, uric acid 
   ตัว hydrogen donor ที่ใชกันมากที่สุดในการวิเคราะหคือ guaiacol เนื่องจากไมซับซอน 
เตรียมไดงาย รวดเร็ว และวัดผลไดโดย spectrophotometer ไดโดยตรงและตอเนื่อง (ปราณ,ี 

2535) โดยการเกิด ปฏิกิริยาของ guaiacol แสดงไดดังภาพ 2.4 
 

 
 

ภาพ 2.4  ปฏิกริิยาการเกดิสีน้ําตาลของ guaicol ที่เรงโดย peroxidase 
     ที่มา : ปราณ,ี 2535 

 
3.  Lipoxygenase 

 
   Lipoxygenase หรือ Lipoxidase มีช่ือตามระบบคือ linoleate : oxygen 

oxidoreductase, EC 1. 13. 1. 13 โดย lipoxygenase เปนเอนไซมที่พบในพืชหลายชนิด 
โดยเฉพาะพืชพวก legumes ไดแก alfalfa, peas, beans, peanuts, radishes, potato สวนพืชที่
มีปริมาณเอนไซมในปริมาณสูง คือ soy beans, urd beans และ green beans นอกจากจะพบ 
lipoxygenase ในพืชแลวยังพบในสัตว แตมีความจําเพาะตางจาก lipoxygenase ในพืช  เชน 
ปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันไมอ่ิมตัวในเนื้อเยื่อสัตวนั้นมาจาก hemin catalysis (ปราณ,ี 2535) 
 
   ลักษณะทั่วไปของ lipoxygenase (ปราณ,ี 2535) มีดังตอไปนี้  
 

   1. มีมวลโมเลกุลประมาณ 102,000 ดาลตัน 
   2. Peroxidation activity ของ lipoxygenase จะถูกยับยัง้ดวย nordihydro-guaiacetic 

acid, propyl gallate, α-tocopherol ซ่ึงเปน lipid antioxidants และถูกยับยั้งดวย saturated 

monohydric alcohols เนื่องจากหมู CH3(CH2)4 จับกบัเอนไซม 
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   3. ความจําเพาะของ lipoxygenase ตอสับสเตรท 
   3.1 เปนเอนไซมที่มีความจําเพาะตอกรดไขมันและไขมันที่มี cis-cis penta-1,4-diene 

unit   (-CH=CH-CH2-CH=CH-) ไดแก กรดไขมันพวก linoleic, linolenic และ 
arachedonic acid สวนพวก oleic acid ไมมี diene unit จึงไมสามารถถูกออกซิไดซดวย 
lipoxygenase 
   3.2 มีความจําเพาะตอหมู -CH2- ตรงตําแหนง ω-8 สวนหมู -CH2- ตรงตําแหนง ω-10,    
ω-11 ไมจัดเปนสับสเตรท กลาวอีกนยัหนึ่งคือ จํานวนพันธะคู ไมมสีวนตอความจําเพาะ 
   3.3 เอนไซมมีความจําเพาะตอ L-configuration ของ methylene group ที่ ω-8 ซ่ึงเปน
รูปทั่วไปของกรดไขมัน 
 
   กลไกการทํางานของ lipoxygenase เกิดเปนลําดับดังภาพ 2.5  (ปราณ,ี 2535) ซ่ึงอธิบาย
เปนขั้นตอนไดดังนี ้ 
   1. เอนไซมและสารตั้งตน ซ่ึงเปนกรดไขมันไมอ่ิมตัวจับกันในลักษณะจําเพาะเปนสารเชิง 
ซอนแบบ stereospecific complex บางครั้งรวมกับออกซิเจน (O2) เกิดเปน EOO๐ (radical) 
รวมดวย 
   2. เอนไซมจะดึงอิเลคตรอน หรืออะตอมของไฮโดรเจนหรือทั้งสองอยาง อยางม ี stereo 

specific จากตําแหนง ω-8 ทําใหเกิดเปนอนุมูลกรดไขมันที่ ω-8 นี้ 
   3. ขณะที่เกดิการเกาะกนักับเอนไซม กรดไขมันอิสระจะเปลีย่น isomer เพื่อใหอยูกับ 
unshare electron ที่ ω-6 ทําใหเกิด conjugation และ isomerization ของ double bond 
   4. เอนไซมและผลผลิตจะรวมกับออกซิเจน เพื่อใหเกิด ternary complex แมวาปฏิกิริยานี้
จะเปนแบบสบัสเตรท 2 ตวัก็ตาม แตขอมูลมีไมเพียงพอที่จะชี้ใหเหน็วาเมื่อไรที่ออกซิเจนเกาะกับ
สับสเตรท ดังนั้นออกซิเจนควรเกาะกับสารตั้งตนเหมือนขั้นที่ 1 
   5. ออกซิเจนทําปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระที่ตําแหนง ω-6 ไดเปน hydroperoxy free radical 

(ROO๐) 

   6. อิเลคตรอนแยกจากเอนไซม (ขั้นที่ 2) และโปรตีนแยกจากตัวกลาง หรืออนุมูล H ๐ 
เทานั้น ทําใหเกิด 15-hydroperoxy-8,11,13-eicosatrienoic acid ซ่ึงในที่สุดจะแยกออกจาก
เอนไซม หรืออีกนัยหนึ่งอิเลคตรอน (H ๐) สามารถถูกแยกจากโมเลกุลที่ 2 ของ 8,11,14-
eicosatrienoic acid 
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ภาพ 2.5  กลไกการทํางานของ lipoxygenase ตอ linoleic acid 
  ที่มา : ปราณ,ี 2535 
 
   เอนไซมที่เรงปฏิกิริยาการออกซิเดชันของไขมันกอใหเกดิผลกระทบทัง้โดยตรงและโดย
ออมตอคุณภาพอาหาร (ปราณ,ี 2535) ดังนี ้ 
   1. เกิดการเสือ่มสลายของกรดไขมันที่จําเปน เชน linoleic acid, linolenic acid และ 
arachidonic acid 
   2. ผลผลิตจากปฏิกิริยาทําใหเกิดอนุมูลอิสระ (free radicals) ที่จะไปทําลายสารอาหารอื่น 
เชน วิตามนิ โปรตีน 
   3. ผลผลิตจากปฏิกิริยากอใหเกิดกลิ่น และรสที่ผิดปกต ิ (off-flavor and odor) ซ่ึงถาเปน
กรณีของผลิตภัณฑพวก beans และ peas กล่ินรสที่เกิดนั้นเกิดจากกลิ่นหืน 
   4. เกิดการเปลี่ยนสี ซ่ึงเกิดจาก carotene oxidation และ chlorophyll oxidation  
 
   การยับยั้งปฏกิิริยาออกซิเดชันในอาหารที่เกิดจากเอนไซมนั้นคอนขางซับซอน และยับยั้ง
ไมไดทั้งหมด แตนอกจากผลเสียที่มีตอคุณภาพอาหารแลว lipoxygenase ยังมีผลกระทบในดานที่
ทําใหคุณภาพของอาหารเปนที่ตองการ คือ การฟอกสีในกระบวนการทําขนมปง ซ่ึงเกดิจาก 
carotene ถูกออกซิไดซหรือถูกฟอกสี 
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   การวัดแอคตวิิตีของ lipoxygenase ทําไดหลายวิธี (ปราณ,ี 2535) ดังนี้  
   1. วัดปริมาณออกซิเจนที่ใช 
   2. การวัดการเกิด conjugation ของ double bond โดยวัดที่คาการดดูกลืนแสง 235 nm 
   3. วัดปริมาณ hydroperoxide ทําไดดังนี ้
   3.1 วัดการเกิดออกซิเดชนัของ I

-
 (KI) ไปเปน I2 ในสารละลายกรดโดยทําปฏกิิริยากับ 

hydroperoxide (ROOH) ดังนี ้
 

2IROOHHKI →++ +  
 
   3.2 วัดอัตราการฟอกสีของสีเหลืองของแคโรทีน ทําไดดังนี้คือสารละลายปฏิกิริยาประกอบ 
ดวย linoleate, carotene และเอนไซมที ่pH เหมาะสมจะเกิดปฏิกิริยาการฟอกสีของแคโรทีนไป
เปนสารไมมีสีเนื่องจากเกิด free radical 
 
2.2.2.2  วิตามนิ 
 
   วิตามินเปนกลุมของสารประกอบอินทรยี และจัดเปนสารอาหารชนิดหนึ่งที่รางกายตองการ
เพียงเล็กนอยมีความสําคัญตอการเจริญเตบิโตและการดาํรงชีวิตของมนุษย โดยทําหนาที่ควบคุม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาทางเคมีในเมทาบอลิซึมของสารอาหาร รางกายของคนเรา
สังเคราะหวิตามินไมได ตองไดรับจากอาหารเทานั้น ดังนัน้ปริมาณของวิตามินในอาหารตางๆ ทั้งที่
ไดรับจากธรรมชาติหรืออาหารที่ผานการแปรรูปจึงมีความสําคัญ เพื่อจะไดเลือกบริโภคอาหารให
ถูกตอง (นิธิยา, 2545) 
 
   วิตามินแบงออกไดเปน 2 กลุม (นิธิยา, 2545)  คือ 
 
   1. วิตามินทีล่ะลายไดในไขมัน ไดแก วติามินเอ วิตามินดี วิตามนิอี และวิตามนิเค วิตามิน
กลุมนี้จะเขาสูรางกายไดตองอาศัยไขมันเปนตัวทําละลาย และรางกายสามารถสะสมสวนที่ไดรับ
มากเกินพอไวได ดังนัน้การไดรับวิตามนิกลุมนี้มากเกินไป จะทําใหเกดิพิษตอรางกายได 
   2. วิตามินทีล่ะลายไดในน้าํ ไดแก วิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง วิตามินบีหก วิตามินบีสิบ
สอง ไนอะซิน ไบโอติน กรดโฟลิก กรดแพนโททีนกิ และวิตามนิซี วิตามินกลุมนีล้ะลายไดในน้าํ
จึงถูกดูดซึมเขาสูรางกายไดงาย และรางกายไมสามารถสะสมไวได หากไดรับมากเกนิพอรางกายจะ
ขับออกทางปสสาวะ ดังนัน้วิตามินกลุมนีจ้ําเปนตองไดรับจากอาหารอยางสม่ําเสมอ 
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วิตามินซ ี 
 
   วิตามินซีหรือกรดแอสคอรบิก เปนอนพุันธของน้ําตาลเฮกโซส ละลายไดดีในน้าํ จึงถูกดดู
ซึมเขาสูรางกาย และกระจายตัวไปตามเนื้อเยื่อตางๆทัว่รางกาย รางกายตองการวิตามินซีวนัละ
ประมาณ 50 มลิลิกรัม 
   วิตามินซีทําหนาที่เปนสารตานอนุมูลอิสระ และเกี่ยวของในกระบวนการสรางโปรตีน
คอลลาเจน ดงันั้นถารางกายขาดวติามินซจีะทําใหการสงัเคราะหโปรตีนคอลลาเจนผิดปกติมีผลให
หลอดเลือดตางๆในรางกายไมแข็งแรง โดยเฉพาะเสนเลอืดฝอยจะเปราะและแตกไดงาย ดังนั้นเมือ่
ขาดวิตามินซีจงึเปนโรคเลือดออกตามไรฟน 
   วิตามินซีพบมากในผักและผลไมสด เชน สตรอเบอรี่ เชอร่ี มะขามปอม ฝร่ัง สม มะนาว 
และผักชนดิตางๆ โดยผลไมสวนใหญจะพบวิตามินซีที่เปลือกมากกวาในเนื้อ 
   วิตามินซีเปนสารรีดิวซิงอยางแรง (Strong Reducing Agent) ที่มีความคงตัวต่ํา สลายตัว
งายเมื่อถูกแสง อากาศ และความรอน สวนโลหะหนัก เชน ทองแดงไอออนและเหล็กไอออน จะเรง
การสลายตัวของวิตามินซีใหเกิดเร็วขึ้น วิตามินซีในรูป L-ascorbic acid จะมคีุณคาทางชีวภาพ 
แตถาเปน D-ascorbic acid จะไมมีคุณคาทางชีวภาพหรอืไมมีประโยชนตอรางกาย 
   L-ascorbic acid เมื่อถูกออกซิไดสจะเปลี่ยนเปน dehydro-L-ascorbic acid ปฏิกิริยานี้
ผันกลับได แตถาถูกออกซิไดสตอเปน diketo-L-gulonic acid จะไมมีคุณคาทางชีวภาพ (นิธิยา, 
2545) ดังภาพ 2.6 

 
 

 

ภาพ 2.6  การเกิดออกซิเดชนัของวิตามินซี 
   ที่มา : นิธิยา, 2545 
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   นอกจากนี้ยังมีเอนไซมอีกหลายชนิดทีเ่รงการสลายตัวของวิตามินซีได เชนกรดแอสคอรบิก 
ออกซิเดส (ascorbic acid oxidase) ฟนอลเลส ไซโตโครมออกซิเดส และเพอรออกซิเดส 
เอนไซมตัวแรกเรงการสลายวิตามินซีโดยตรง แตเอนไซม 3 ชนิดหลังเกี่ยวกับการสลายวิตามนิซีใน
ทางออม เชน เอนไซมฟนอลเลสจะเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของโมโนและไดไฮดรอกซีฟนอลเปน 
ควิโนน ซ่ึงสามารถทําปฏิกิริยากับวิตามินซ ีทําใหปริมาณวิตามินซีลดลงได โดยเอนไซมเหลานี้พบ
ในผักและผลไมสด ซ่ึงเมื่อเนื้อเยื่อผักและผลไมเสียหายเอนไซมเหลานีจ้ะเรงการสลายวิตามนิซี ใน
กระบวนการแปรรูปผักและผลไมจะมีการทําลายเอนไซมเหลานี้โดยใชความรอน ซ่ึงทําไดโดยการ
ลวกผักและผลไมในน้ํารอนหรืออบไอน้าํในระยะเวลาสั้นๆ การลวกโดยใชน้ํารอนจะมกีารสูญเสีย
วิตามินซีมากกวาการใชไอน้ํา และในการเก็บรักษาผักและผลไมแชเยือกแข็ง ยิ่งอณุหภูมิต่ําจะมกีาร
สูญเสียวิตามินซีลดลง 
   กรดแอสคอรบิกชวยยับยั้งปฏิกิริยาการเกดิสีน้ําตาลที่เรงดวยเอนไซมได โดยการรีดิวซ  
ออรโท-ควิโนน นอกจากนีย้งัมีบทบาทตอการปองกันไมใหสารอื่นถูกออกซิไดส โดยทําหนาทีเ่ปน
สารตานออกซิเดชัน กําจัดอนุมูลอิสระ และกําจดัออกซิเจน  
   การวิเคราะหหาวิตามนิซีทําไดโดยใช 2,6-dichloroindophenol เนื่องจากวติามินซีมี
คุณสมบัติเปน reducing agent สามารถทําปฏิกิริยากบัสารประกอบ 2,6-dichloroindophenol 
เปลี่ยนจากสีชมพูเปนไมมีสี (ลักขณาและนิธิยา, 2533) มีปฏิกิริยา ดังภาพ 2.7 
 

 
 

ภาพ 2.7  ปฏิกริิยาระหวาง 2,6-dichloroindophenol กับวิตามินซ ี
    ที่มา : ลักขณาและนิธิยา, 2533 
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2.2.3  ทางจุลชีววิทยา 
 
   อาหารที่เราบริโภคนั้นยากที่จะหลีกเลี่ยงจุลินทรีย แมกระทั่งในรางกายมนษุยและสัตวยังม ี
จุลินทรียอาศัยอยูในระบบทางเดินอาหาร ซ่ึงจุลินทรียที่พบในอาหารมีทั้งที่เปนประโยชนและโทษ 
สําหรับจุลินทรียแปลกปลอมที่ปนเปอนในอาหารถือวาเปนสิ่งไมพึงปรารถนา ตามปกติรางกายของ
มนุษยมกีลไกตามธรรมชาติในการกําจัดจลิุนทรียแปลกปลอมออกไป ถากําจัดไดสําเร็จจุลินทรีย
เหลานี้จะไมสามารถกอโรคได แตกรณีที่รางกายไมสามารถกําจัดออกไปไดหมดหรือมีปริมาณ      
จุลินทรียแปลกปลอมมากเกนิไป จุลินทรยีที่แปลกปลอมจะกอใหเกิดความผิดปกตขิึ้นในรางกายได 
โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารเรียกวา อาหารเปนพษิ ซ่ึงประมาณวาโรคอาหารเปนพิษรอยละ 70 
เกิดจากจุลินทรีย (สุมณฑา, 2545) การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยหากอาหารนัน้
ไมมีจุลินทรียแปลกปลอมหรือมีในปริมาณที่รางกายกําจัดออกไปได ยอมเปนอาหารที่ปลอดภยัตอ
ผูบริโภค 
 
2.2.3.1  ความสัมพันธของจุลินทรียกับอาหาร  
 
   จุลินทรียเมื่ออยูในอาหาร กอใหเกิดผลตออาหารจําแนกไดเปน 3 ประการ (นวพร, 2549)

คือ 
   1. ทําใหอาหารเกิดการเนาเสีย 
   จุลินทรียเปนตัวการทําลายอาหารของมนุษยที่สําคัญที่สุด  จุลินทรียทีม่ีบทบาทสําคัญ ไดแก 
แบคทีเรีย รา และยีสตสาเหตุเกดิมาจากการเจริญเติบโตและกจิกรรมของจุลินทรีย การเนาเสียจะ
เปนแบบใดนัน้ขึ้นอยูกับชนดิและจํานวนของจุลินทรียที่เจริญ และสภาพแวดลอมของจุลินทรีย 
 
   2. ทําใหเกดิโรคจากการบริโภคอาหาร 
   แบคทีเรีย รา ไวรัส และจุลินทรียบางชนิดที่ปะปนในอาหารมีคุณสมบัติสามารถสราง
สารพิษหรือท็อกซิน สามารถทําลายเซลลหรือเนื้อเยื่อทําใหเกิดโรคขึ้นได สารพษิที่จุลินทรียสราง
ขึ้นแบงออกเปน 2 กลุม กลุมที่หนึ่งคือ เอ็กโซท็อกซิน (exotoxin) เปนสารพิษที่จุลินทรียสรางขึ้น
และปลอยออกนอกเซลล เอ็กโซท็อกซินเกี่ยวของกับโรคทองรวง ทองเสียและอาหารเปนพษิ กลุม
ที่สองคือ เอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) เปนสารพษิที่แบคทีเรียสรางขึ้นและเก็บไวในเซลล จะ
ปลอยออกมาเมื่อเซลลสลาย อาหารที่มีการปนเปอนโดยแบคทีเรียกลุมนี้ก็มีอันตรายตอผูบริโภค 
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   3. ใชเพื่อการผลิตอาหาร 
   เชน ในกระบวนการหมัก (food fermentation) โดยใชยีสต รา และแบคทีเรีย ทาํใหเพิ่ม
คุณคาของอาหาร เพิ่มราคาของอาหารบางอยางในฤดกูาลที่ผลิตผลมีมากราคาถูก เมื่อนํามาแปรรูป
จะทําใหไดผลิตภัณฑใหมในราคาที่สูงขึ้น และสามารถเก็บรักษาไวรับประทานในฤดูกาลที่ผลิตผล
นั้นๆขาดแคลน 
 
2.2.3.2  การเสื่อมสภาพของอาหารเนื่องจากจุลินทรีย 
 
   ภายในเนื้อเยือ่ของพืชหรือสัตวที่ปกติจะปราศจากจุลินทรีย แตตามผวิของผักและเนื้อสดจะ
ปนเปอนดวยจลิุนทรียหลายชนิด ซ่ึงมาจากสภาพของวตัถุดิบ วิธีการผลิต ระยะเวลาและสภาพการ
เก็บวัตถุดิบนัน้ ถามีจุลินทรียในปริมาณมาก อาหารจะถกูทําลายและทาํใหเกิดการเนาเสียได ดังนัน้
จึงตองควบคุมปริมาณจุลินทรียที่ปนเปอนใหอยูในระดับต่ํา 
   เมื่อพิจารณาถึงอาหารชนิดตางๆ และวิธีการขนสงแลว จะเห็นวามีโอกาสที่จุลินทรียจะเขา
ปนเปอนไดงาย จุลินทรียแตละชนิดจะเหมาะสมกบัอาหารแตกตางกนั เมื่อจุลินทรียเจริญเติบโต
และทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในอาหาร เปนผลใหเกดิกลิ่น รส และคุณภาพของอาหารเปลี่ยนไป 
กระบวนการยอยสลายอาหารโดยจุลินทรียอาจเปนไดหลายแบบดังนี้ (นงลักษณและปรีชา, 2544) 

   พิวตริแฟคชนั (putrefaction) เปนการยอยสลายโปรตีนในสภาพไมมีออกซิเจนใหเปน
กรดอะมิโน เอมีน แอมโมเนีย และไฮโดรเจนซัลไฟด 
   กระบวนการหมัก (fermentation) เปนการเปลี่ยนแปลงอาหารพวกคารโบไฮเดรตใหเปน
กรด แอลกอฮอล และกาซ 
   การเหม็นหืน (rancidity) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาหารพวกไขมนั ใหเปนกรดไขมันและ
กลีเซลรอล 
 นอกจากจุลินทรียจะยอยสลายอาหารทําใหเกิดผลผลิตตางๆ ดังกลาว ซ่ึงทําใหคณุภาพของ
อาหารเปลี่ยนไปแลว บางครั้งยังสังเคราะหสารบางอยางของจุลินทรียเอง เชน จุลินทรียสรางรงค
วัตถุ ทําใหอาหารมีสี หรือสรางสารพวกพอลิแซ็กคาไรด ทําใหเกิดเมือกในอาหาร  
 
2.2.3.3  ความตองการสารอาหารของจุลินทรีย  
 
   สารอาหารที่มีความจําเปนตอการเจริญของจุลินทรีย (นงลักษณและปรีชา, 2544) มีดังนี ้
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   1. แหลงพลังงาน (energy source) 
   จุลินทรียที่ตองการแหลงพลังงานจากแสงเรียกวา โฟโตโทรฟ (phototroph) สวนจุลิน 
ทรียที่ไดพลังงานจากกระบวนการออกซิเดชันสารเคมี เรียกวา คีโมโทรฟ (chemotroph) 
   2. แหลงคารบอน (carbon source) 
    แหลงคารบอนอาจอยูในรปูคารบอนไดออกไซด แบคทีเรียที่สามารถใชคารบอนได 
ออกไซด แลวเปลี่ยนเปนคารโบไฮเดรต เรียกวา ออโตโทรฟ (autotroph) แบคทีเรียสวนใหญ
ตองการแหลงคารบอนในรปูสารอินทรีย จึงเรียกวาเฮเทอโรโทรฟ (heterotroph) 
   3. แหลงของอิเล็กตรอน (electron source) 
   ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดตองการแหลงของอิเล็กตรอนเพื่อใชในกระบวนการเมแทบอลิซึม บาง
พวกสามารถใชสารอนินทรียเปนแหลงอิเล็กตรอน เรียกวาลิโธโทรฟ (lithotroph) สวนพวกที่
สามารถใชสารอินทรียเปนตวัใหอิเล็กตรอน เรียกวาออรแกโนโทรฟ (organotroph) 
   4. แหลงของไนโตรเจน (nitrogen) 

   แบคทีเรียมคีวามสามารถในการใชไนโตรเจนไดกวาง แบคทีเรียบางชนิดใชกาซไนโตรเจน 
บางชนิดใชสารอนินทรียไนโตรเจน เชน เกลือไนเตรต ไนไตรต และบางชนดิใชสารอินทรีย
ไนโตรเจน เชน กรดอะมิโน โปรตีน เพปไทด 
   5. แหลงของออกซิเจน ซัลเฟอร และฟอสฟอรัส 
   ออกซิเจนไดมาจากหลายแหลง เชน น้ํา สารอาหาร ซัลเฟอรจําเปนในการสังเคราะหกรดอะ
มิโนบางชนิด เชน ซีสเทอีน เมทิโอนีน สวนความตองการฟอสฟอรัสอาจอยูในรูปของฟอสเฟตที่
เปนองคประกอบของกรดนวิคลีอิก นิวคลีโอไทด ฟอสโฟลิพิด และสารอื่นๆ 
   6. ไอออนของโลหะ 
   ไอออนของโลหะบางชนิด เชน K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+ จําเปนตอการเจริญตามปกติ และ
บางชนิดตองการไอออนในปริมาณนอยมาก เชน Zn2+, Cu2+, Mn2+, Mo6+, B3+ และ Co+ ที่
เรียกวา trace element ซ่ึงมักมีอยูเพยีงพอในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
   7. วิตามิน 
   จุลินทรียตองการวิตามินเพือ่ทําหนาที่เปนโคเอนไซม โดยบางชนิดสามารถสังเคราะห
วิตามินเองได เชื้อบางชนิดตองการวิตามิน 1 ชนิดหรือบางชนิดอาจตองการมากกวา 1 ชนิดในการ
เจริญเติบโต 
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2.2.3.4  สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการเจริญของจุลินทรีย  
 
   สภาพแวดลอมตางๆ ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย (นงลักษณและปรีชา, 2544) มี
ดังตอไปนี ้
 

   1. อุณหภูมิ (temperature) 

   จุลินทรียมีความตองการอณุหภูมิเพื่อการเจริญเติบโตแตกตางกัน อุณหภูมิที่จุลินทรียเจริญ
ได จะอยูระหวางอณุหภูมสูิงสุด (Maximum temperature) และอุณหภูมิต่ําสดุ (Minimum 

temperature) ซ่ึงถาอุณหภูมิสูงหรือต่าํกวานีจุ้ลินทรยีจะไมเจริญเตบิโต อุณหภูมิที่เหมาะสม
สําหรับการเจริญเรียกวา   อุณหภูมิเหมาะสม    (Optimum temperature)    อุณหภมูิทั้งสามชนิดนี้
เรียกวา อุณหภูมิคารดินัล (Cardinal temperature) ที่สามารถใชแบงจุลินทรียออกเปน 3 กลุม 
(ภาพที่ 2.8) ดังนี้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.8  ผลของอุณหภูมิทีม่ีตอการเจริญของจุลินทรีย 
  ที่มา : นงลักษณและปรีชา, 2544 
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   ก. ไซโครไฟล (psychrophile) เปนจลิุนทรียที่เจริญไดที่ 0 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา 
อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 15 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา พวกนี้จัดเปน Obligate Psychrophile 
อุณหภูมิสูงสุดที่เจริญไดคือ 30 องศาเซลเซียส แตมีบางพวกมีชวงอุณหภูมิเหมาะสมระหวาง 25 - 
30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดในการเจริญคือ 35 องศาเซลเซียส จัดเปน Facultative 
Psychrophile 
 
   ข. มีโซไฟล (mesophile) เปนจุลินทรียที่เจริญไดทีอุ่ณหภูมิปานกลางระหวาง 25 - 40 
องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภมูิต่ําสุดที่จะเจริญไดที่ 5 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมเิหมาะสมที่ 37 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมสูิงสุดที่เจริญไดที่ 43 องศาเซลเซียส 
 
   ค. เทอรโมไฟล (thermophile)  เปนจุลินทรียที่เจรญิไดที่อุณหภมูิสูงระหวาง 45 - 60 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่จะเจริญไดอยูระหวาง 60 - 85 องศาเซลเซียส อุณหภมูิเหมาะสมอยู
ที่ 50 - 55 องศาเซลเซียส เทอรโมไฟลบางพวกสามารถเจริญไดในชวงของมีโซไฟล จึงเรียกวาแฟ
คัลเตตีฟเทอรโมไฟล (Facultative Thermophile)  
 
  2. กาซ (gases) 

   กาซที่จําเปนตอการเจริญของจุลินทรีย คอื ออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด ซ่ึงสามารถ
จําแนกจุลินทรียออกเปน 4 กลุม ตามความตองการออกซิเจน ดังนี ้
 
   ก. จุลินทรียท่ีตองการออกซิเจน (aerobic microorganisms) มีความตองการออกซิเจน
เพื่อใชสรางพลังงาน เนื่องจากไมสามารถสรางพลังงานโดยกระบวนการหมักได จงึถือวาเปนพวกที่
ตองการออกซิเจนอยางแทจริง ไดแก Bacillus, Pseudomonas 
 
   ข. จุลินทรียท่ีเจริญในที่มีออกซิเจนหรือไมมีก็ได (facultative microorganisms) พวก
นี้สามารถสรางพลังงานไดจากกระบวนการหายใจหรือกระบวนการหมัก และไมจําเปนตองใช
ออกซิเจนในการสังเคราะหตางๆ เชน Escherichia, Proteus, Enterobacter 
 
   ค. จุลินทรียท่ีเจริญในที่มีออกซิเจนนอย (microaerophilic microorganism) พวกนี้มี
ความตองการออกซิเจนนอยกวา 0.02 เมกะพาสคาล อาจเนื่องจากออกซิเจนเปนพิษตอจุลินทรีย
เหลานี้ เชน Lactobacillus, Neisseria     
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   ง. จุลินทรียท่ีเจริญในที่ไมมีออกซิเจน (anaerobic microorganism) เพราะออกซิเจน
รวมกับน้ําเปนไฮโดรเจนเพอรออกไซด (H2O2) ซ่ึงเปนพิษ และจุลินทรียพวกนีไ้มมีเอนไซมคา
ตาเลส ไดแก Clostridium, Methanobacterium, Bacteroides  
 
   3. ความเปนกรด – ดาง (acidity or alkalinity, pH) 

   แบคทีเรียสวนใหญมีคา pH ที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตอยูระหวาง 6.5-7.5 ถึงแมจะมี
แบคทีเรียนอยชนิดที่สามารถเจริญไดที ่pH ชวงอื่น ราสวนใหญและยีสตเจริญไดที ่pH ต่ําและ pH 

ที่เหมาะสมคือ 5 แตอาจเจรญิไดที่ pH มากกวา 7 จึงจดัเปนพวกชอบกรดไมแทจริง (facultative 

acidophile) สวน Thiobacillus, Sulfolobus เจริญไดที่ pH ต่ํามากๆ คือ pH ประมาณ 2 พวกนี้
จึงจัดเปนพวกชอบกรดอยางแทจริง (obligate acidophile) สวนจุลินทรียบางพวกชอบ
สภาพแวดลอมที่มี pH มากกวา 7 จึงจัดเปนพวกชอบดาง (alkaliphile) เชน เชื้อ Vibrio 

cholerae สามารถเจริญที่ pH 8 ได จึงแยกเชื้อนีอ้อกจากเชื้ออ่ืนๆในลําไสได ความสัมพนัธ
ระหวาง pH กับการเจริญเตบิโตของจุลินทรียแสดงไวดงัภาพที่ 2.9  
   เมื่อจุลินทรียเจริญในอาหารนานๆ จะทําใหคาความเปนกรด-เบสของอาหารเปลี่ยนไป 
เนื่องมาจากจุลินทรียที่เจริญเติบโตมากจะปลอยสารบางอยางออกมา อาจเปนกรดหรือดาง จึงทําให 
pH เปลี่ยนแปลงไป และอาจไปขัดขวางการเจริญเติบโตของจุลินทรียได 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.9  ความสัมพันธระหวาง pH กับการเจริญของจุลินทรีย 
      ที่มา : นงลักษณและปรีชา, 2544 
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   4. แรงดันออสโมติก (osmotic pressure) 
   กระบวนการออสโมติกเกิดเมื่อความเขมขนของสารในสารละลายที่อยูภายในเซลลและ
ภายนอกเซลลไมเทากัน ทําใหเกิดแรงดันออสโมติก ถานําเซลลแบคทีเรียใสในสารละลายที่มีความ
เขมขนสูงกวาภายในเซลล จะเกิดแรงดันออสโมติกดึงของเหลวออกนอกเซลล แตหากนําเซลล
แบคทีเรียใสในสารละลายที่มีความเขมขนต่ํากวาภายในเซลล จะทําใหของเหลวจากภายนอกไหล
เขาเซลล การเลี้ยงเชื้อจึงควรคํานึงถึงแรงดนัออสโมติกที่เหมาะสมดวย 
 
2.3  การบรรจุสุญญากาศ (Vacuum packing) 
 
   เปนการบรรจผุลิตภัณฑอาหารในถุงที่ดูดอากาศออก มีผลทําใหเกิดสภาวะสุญญากาศ
ภายในบรรจุภณัฑแลวปดผนึกเพื่อปองกนัอากาศเขา เปนผลใหบรรจุภณัฑยุบตวัลง วิธีการนี้จะมผีล
ในการลดอากาศที่หลงเหลืออยูในบรรจภุณัฑ จากปกต ิ 0.1 เมกะพาสคาลลงเหลือ 0.03-0.04 เมกะ
พาสคาล (นวพร, 2549) ออกซิเจนที่ยังเหลืออยูในบรรจุภัณฑจะถูกดูดซับออกไป โดยปฏิกิริยาทาง
เคมีจากองคประกอบอาหารและกิจกรรมการหายใจของจุลินทรียในอาหาร (สุมณฑา, 2545)  
   การบรรจุสุญญากาศใชกับอตุสาหกรรมการผลิตเนื้อหลังชําแหละในขัน้ตนมานานแลว ทํา
ใหเนื้อมีคณุภาพดี การบรรจุแบบสุญญากาศทําใหเนื้อเก็บรักษาไวไดนานกวาในสภาวะที่มีอากาศ
ถึง 5 เทา ตามปกติเนื้อมักเนาเสียจากแบคทีเรียแกรมลบที่ตองการอากาศ แบคทีเรียดงักลาวถูกยับยัง้
โดยคารบอนไดออกไซดที่เกดิขึ้นในบรรจภุัณฑ และในบรรยากาศที่มอีอกซิเจนต่ําหลังการปดผนึก
แลว ในสภาวะนี้จุลินทรียที่เจริญไดดีมกัไดแกแบคทีเรียที่ใหกรดแลคติก แตการเมตาบอลิซึม
ดําเนินไปอยางชาๆ จึงไมเกิดสารเมตาบอไลทมากพอที่จะทําใหอาหารเนาเสียดังเชนการเจริญของ
แบคทีเรียแกรมลบบางชนิดในสภาวะมีอากาศ (สุมณฑา, 2545) 
   อาหารอีกประเภทที่อาศยัเทคนิคการบรรจุสุญญากาศ ไดแก อาหารที่เรียกกนัวา sous – 

vide หมายถงึผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุสุญญากาศกอน แลวนํามาผานความรอนโดยการพาสเจอร
ไรซ ซ่ึงจะชวยใหผลิตภณัฑอาหารมีอายกุารเก็บรักษาที่นานขึ้นเมื่อเก็บโดยการแชเย็น (สุมณฑา, 
2545) 
   วัตถุประสงคของการใชกาซบรรจุผลิตภัณฑอาหารจะแตกตางกันออกไปขึ้นกับชนิดของ
ผลิตภัณฑ แตทั้งนี้ก็เพื่อเปาหมายหลักเดียวกันคือชะลอหรือปองกันการเสื่อมเสียคุณภาพของ
ผลิตภัณฑอาหารกอนเวลาอันควร เราสามารถจําแนกวัตถุประสงคของการใชกาซบรรจุผลิตภัณฑ
อาหารได ดังนี ้(งามทิพย, 2537) 
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   1.  ชะลอหรือปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียที่เปนสาเหตใุหอาหารเสื่อมเสีย 
   สภาพบรรยากาศที่ไรกาซออกซิเจน จะชวยชะลอหรือปองกันการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรียได โดยทัว่ไปจะใชไดดกีับแบคทีเรียที่ชอบอากาศ (Aerobic bacteria) และเชื้อรา 
(Mould) สวนยีสต (Yeast) นั้นผลไมคอยเดนชดั 
 
   2.  ชะลอหรือปองกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีในอาหาร 
   ปฏิกิริยาเคมใีนอาหารที่สําคัญคือปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ซ่ึงเมื่อเกิดกับไขมันจะ
ทําใหอาหารเหม็นหนื เมื่อเกิดกับวิตามินจะทําใหคุณคาทางอาหารลดลง หรือสีของอาหารซีดจางลง 
เปนตน การชะลอหรือปองกันปฏิกิริยานี้จะตองกําจัดกาซออกซิเจนภายในบรรยากาศลอมรอบ
อาหารออกไป 
 
   3.  ชะลออัตราการหายใจของพืช 
   พืชจะหายใจชาลงเมื่อความเขมขนของกาซออกซิเจนในบรรยากาศลดลง และหรือความ
เขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึน้ เมื่อพืชหายใจชาลงการเสื่อมคุณภาพก็จะชาลงดวย 
โดยทั่วไปความเขมขนของกาซออกซิเจนไมควรต่ํากวารอยละ 1-3 เพราะจะเกดิการหมักทําใหพชื
เนาเสียเร็วขึ้น สวนความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด ถาสูงเกินไปอาจเปนอันตรายตอเซลล
ของพืชได อัตราสวนความเขมขนของกาซที่ใชขึ้นกับชนิดของพืช 
 
   4. ชะลอหรือปองกันการเจริญเติบโตและการฟกของไขหนอน แมลงตางๆที่อาจติดอยูใน
อาหาร 
   ในสภาพไรออกซิเจน หนอน ไขหนอนและแมลงตางๆ ไมสามารถเจริญเติบโตได 
    
2.3.1  ประเภทของการบรรจุผลิตภัณฑภายใตบรรยากาศของกาซ  
 
   Gas-Exchange Packing หมายถึงการบรรจุผลิตภัณฑใหอยูภายใตบรรยากาศของกาซ
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด โดยอัตราสวนของกาซชนิดตางๆจะแตกตางจากที่พบในบรรยา  
กาศปกต ิ โดยเมื่อ 30 ปมานี้ มักเรยีกการบรรจภุายใตบรรยากาศของกาซนี้วา Controlled 

Atmosphere Packaging แตเนื่องจากในทางปฏิบัติไมสามารถควบคุมบรรยากาศรอบๆ 
ผลิตภัณฑใหคงที่ตลอดเวลาได จึงจําแนกกระบวนการบรรจุนี้เปน 4 ประเภท เพื่อใหสอดคลองกับ
ความเปนจริง (งามทิพย, 2537) 
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   1.  Controlled Atmosphere Packaging (CAP) 

   หมายถึง การบรรจุผลิตภัณฑใหอยูภายใตสภาพบรรยากาศที่มีอัตราสวนของกาซชนิดตางๆ 
แตกตางไปจากบรรยากาศปกติ และอัตราสวนนี้จะคงทีต่ลอดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ 
 
   2.  Modified Atmosphere Packing (MAP) 

   หมายถึง การบรรจุผลิตภัณฑใหอยูภายใตบรรยากาศที่มีอัตราสวนของกาซชนิดตางๆ 
แตกตางไปจากบรรยากาศปกติ และอัตราสวนนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามระยะเวลา โดยขึ้นกับชนิด
ของบรรจุภัณฑที่บรรจุ อัตราสวนของกาซแรกเริ่ม วัสดุบรรจุที่ใช และสภาวะการเก็บผลิตภัณฑ
นั้นๆ 
 
   3.  Gas-Flush Packaging 

   หมายถึงการบรรจุผลิตภัณฑใหอยูภายใตบรรยากาศของกาซชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน กาซ
คารบอนไดออกไซดหรือกาซไนโตรเจน โดยการพนกาซนั้นๆเขาไปแทนที่อากาศภายในภาชนะ 
วิธีนี้นยิมใชสําหรับไลออกซิเจนในภาชนะบรรจุผลิตภณัฑที่ไวตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เชน 
อาหารที่มีไขมันมากๆ น้ําผลไม 
 
   4.  Vacuum Packaging 
   หมายถึง การบรรจุผลิตภัณฑใหอยูภายใตสุญญากาศ โดยการดึงอากาศภายในภาชนะและ
หรือภายในผลิตภัณฑออกไป  และไมมีการพนกาซใดๆเขาไปแทนที ่  จึงทําใหเกดิความแตกตาง
ระหวางความดันภายในและภายนอกภาชนะ  สังเกตไดจากการหดรัดตัวของภาชนะบรรจุชนิดออน
ตัว (Flexible form) หรือการยุบตัวของภาชนะประเภทกึ่งคงรูป (Semi-rigid form) โดยทั่วไป
ความดันภายในภาชนะจะมคีาประมาณ 6.67 x 10-5 ถึง 1.07 x 10-3 เมกะพาสคาล  ทั้งนี้ขึ้นกับชนดิ
ของผลิตภัณฑและระบบการบรรจุ  นอกจากนี้บรรจุภณัฑที่ใชในกระบวนการบรรจุแบบ
สุญญากาศจะตองมีการซึมผานของกาซออกซิเจนต่ํา  โดยมีการลดระดับความเขมขนของกาซ
ออกซิเจนใหนอยกวา 1 เปอรเซ็นต  และมีการปดผนึกหลังจากการไลอากาศออก (Parry, 1993)  
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2.3.2  บรรจุภัณฑท่ีใช 
 
   ปจจุบันอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมตางๆไดมีการขยายตวัอยางตอเนื่อง และมีการ
นําพลาสติกมาใชในอุตสาหกรรมตางๆกันอยางแพรหลาย อุตสาหกรรมอาหารนิยมใชพลาสติกเปน
บรรจุภัณฑสําหรับการบรรจุ หีบหอ ซ่ึงพลาสติกที่ใชกนัอยูมีหลายประเภท สามารถแยกตามชนดิ
พอลิเมอร น้ําหนักโมเลกุลและความหนาแนน เชนพลาสติกโพลิเอธิลีน (PE) สามารถแยกไดตั้งแต 
LLDPE, LDPE, MDPE และ HDPE เปนตน พลาสติกแตละประเภทสามารถเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติโดยการทําปฏิกิริยากับพลาสติกอีกตัวใหเกิดพลาสติกใหมเกดิขึ้น นอกจากนี้กระบวนการ
ผลิตที่แตกตางกันจะไดพลาสติกที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน (ปุนและสมพร, 2541) ซ่ึงในการเลือกใช
พลาสติกแตละชนิดนั้นขึ้นอยูกับชนดิของผลิตภัณฑ  
 
   2.3.2.1  โพลิเอทิลีน (PE) 
 
   ในบรรดาฟลมพลาสติกที่ใชสําหรับหีบหอ PE เปนพลาสติกที่มีการใชกันในปรมิาณมาก
ที่สุดและในขอบเขตที่กวางขวาง ไมวาจะเปนผลิตผลสด ผลิตภัณฑอาหาร และ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตางๆ (มยุรีและอมรรัตน, 2533) เนื่องจาก PE มีจุดหลอมเหลวต่ํา เมือ่
เทียบกับพลาสติกอื่นๆ ทําใหตนทุนการผลิตต่ํา โดย PE ผลิตจากกระบวนการโพลิเมอไรเซชันของ
กาซเอทิลีน (Ethylene) ภายใตความดันและอุณหภูมิสูงโดยอยูในสภาวะปราศจากตัวเรงปฏิกิริยา
โลหะ (Metal Catalyst) ดังภาพ 2.10 การจับตวักนัของโมเลกุลในลักษณะโซส้ันและยาว จะ
สงผลให PE ที่ไดออกมามีความหนาแนนแตกตางกนั PE แบงเปน 3 ประเภทตามคาความ
หนาแนน (ปุนและสมพร, 2541) คือ   
   1. โพลิเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene, LDPE และ Linear 

Low Density Polyethylene, LLDPE) ความหนาแนน 0.910 – 0.925 กรัมตอลูกบาศก
เซนติเมตร  
   2. โพลิเอทิลีนความหนาแนนปานกลาง (Medium Density Polyethylene, MDPE) 
ความหนาแนน 0.926 – 0.940 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 
   3. โพลิเอทิลีนความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene, HDPE) ความหนาแนน 
0.941 – 0.965 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 
 
   LDPE เปนพลาสติกที่ใชมากและมีช่ือสามัญวาถุงเย็น มกัใชทําถุงฟลมหดและฟลมยืด 
ขวดน้ํา และฝาขวด เปนตน เนื่องจากยืดหดตวัไดดี ทนตอการฉีกขาด พรอมทั้งสามารถใชความ
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รอนเชื่อมติดปดผนึกไดดี โครงสรางของ PE สามารถปองกันความชื้นไดดพีอสมควร แตไขมัน
สามารถซึมผานไดงาย แตทนกรดและดางทั่วไป นอกจากนี้ LDPE ยงัสามารถปลอยใหอากาศซึม
ผานไดงาย ดวยเหตุนี้อาหารที่ไวตออากาศ เชนของขบเคี้ยวและของทอด เมื่อใสในถุงเย็นธรรมดา 
คุณภาพอาหารจะเปลี่ยนแปลงไปในเวลาไมกี่วัน (ปุนและสมพร, 2541) 
   LLDPE เปนพลาสติกทีม่ีการผลิตภายใตสภาวะความดันต่ํา โดยนิยมใชเปนชัน้ปองกัน
ความชื้นโดยการเคลือบกับ PE ซ่ึง LLDPE มีคุณสมบัติดีกวา LDPE แตจุดออนคือ ขุนกวา 
LDPE (ปุนและสมพร, 2541) 
   HDPE สวนใหญจะนยิมเปาเปนขวดเนือ่งจากความหนาแนนสูง ทําให HDPE เหนียว
และทนตอการซึมผานดีกวา PE ที่มีความหนาแนนตางๆกัน แตยังไมสามารถปองกันการซึมผาน
ของกาซไดดีนกั นอกจากขวดแลว HDPE ยังสามารถใชเปาเปนฟลม หรือทําเปนถาดที่ไมตองการ
ความใสมากนกั (ปุนและสมพร, 2541) 

 

 
 

ภาพ  2.10  การเกิดโพลิเมอไรเซชันของเอทิลีน 
  ที่มา : มยุรีและอมรรัตน, 2533 
 
   คุณสมบัตขิอง PE 
   1. โปรงแสง โดยทั่วไปเมื่อความหนาแนนเพิ่มขึ้นความใสจะลดลง 
   2. นิ่มและยืดหยุน 
   3. มีความเหนียวสูง 
   4. ทนทานตอสารเคมีพวกกรดและดาง 
   5. การดูดซึมน้ําต่ํามาก 
   6. ปองกันการซึมผานของไอน้ําไดด ี
   7. ปองกันการซึมผานของกาซไดต่ํา 
   8. ปองกันการซึมผานของไขมันไดต่ํา 
   9. ปดผนึกดวนความรอนไดดี ยกเวน HDPE 

   10. มีความปลอดภัย สามารถใชกับอาหารและยาได 
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   การใชงาน PE นั้นมีการใชงานในหลายประเภท ไดแก ใชสําหรับเปนถุงบรรจุอาหาร เชน 
ผัก ผลไม อาหารแชแข็ง ใชสําหรับบรรจุสินคาหนกั เชน ผลผลิตทางการเกษตร ใชเปนถุงชั้นใน
ของกระสอบพลาสติก ใชรวมกับวัสดุอ่ืนๆ เชน พลาสติกตางๆ, กระดาษ, อะลูมิเนียม ในลักษณะ
การประกบหรอืการรีดรวม หรือการเคลือบ เพื่อเสริมคุณสมบัติการใชงานใหเหมาะสม เชน 
PET/LLDPE, Nylon/LLDPE ใชทําถุงบรรจุอาหารแชแข็งที่บรรจุดวยระบบสญุญากาศ เปนตน 
โดย LLDPE หรือ LDPE ทําหนาที่เปนวัสดุเชื่อมประสานในการปดผนึก ปองกันไอน้ํา และเพิ่ม
ความเหนียว (มยุรีและอมรรตัน, 2533) 
 
   2.3.2.2  โพลิเอไมด (PA) 
 
   Polyamide (PA) หรือที่รูจักกันดีในชือ่ของ ไนลอน ซ่ึงมีหลายชนดิและเรยีกตามจํานวน
อะตอมของคารบอนในสารตั้งตน เชน ไนลอน 6 ไนลอน 11 เปนตน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบตัิ
พิเศษตางๆ กันไปอีก โดยการใชสารเตมิแตงในระหวางทําปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน ในบรรดา
ไนลอนทั้งหมด ไนลอน 6 นับวาไดรับความนิยมใชในรปูของฟลมเพื่อการหีบหอมากที่สุด (มยุรี
และอมรรัตน, 2533) การเกดิโพลิเมอไรเซชันของไนลอน 6 แสดงไวดังภาพ 2.11 
 
 

 
 

ภาพ 2.11 การเกิดโพลิเมอไรเซชันของไนลอน 6 
  ที่มา : มยุรีและอมรรัตน, 2533 
 
   คุณสมบัตขิอง PA 
   1. โปรงใส 
   2. มีความเหนียวสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถตานแรงทิ่มทะลุ และแรงดันทะลุได 
   3. มีความคงรูป 
   4. มีความทนทานตอการขัดสีสูง 
   5. มีความทนทานตอสารเคมีพวกกรดและตัวทําละลาย แตไมทนทานตอดาง 
    6. ดูดซึมน้ําไดด ี
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   7. ปองกันการซึมผานของไอน้ําไดต่ํา 
   8. ปองกันการซึมผานของกาซไดดีมาก 
   9. ปองกันการซึมผานของไขมันไดสูง 
  10. ทนทานตออุณหภูมิทั้งรอนจัดและเยน็จัด สามารถใชงานไดที่อุณหภูมิสูงถึง 160 ๐C 
และ ต่ําถึง -40 ๐C 
 
   การใชงานไมนิยมใชฟลม PA เดี่ยวๆ เนือ่งจากดูดซึมน้ําไดงาย และอุณหภูมิในการปดผนึก
สูง แตจะใชรวมกับพลาสตกิชนิดอื่น ไมวาจะอยูในลักษณะการประกบ การเคลือบ หรือการรีดรวม 
โดยทําถุงบรรจุผลิตภัณฑอาหาร และอุปกรณการแพทย เชน MDPE/PA มักทําถุงประเภทตมได 
LLDPE/PA ใชบรรจุอาหารที่ตองการเกบ็รักษารสชาติ กล่ิน และมีอายุการเก็บรักษานานขึ้น โดย
อาจบรรจุแบบธรรมดา หรือใชสุญญากาศ (Vacuum Pack) ก็ได (มยุรีและอมรรัตน, 2533) 
 
   2.3.2.3  โพลิเอทิลีนเทอรฟะทาเลท (PET) 
 
   PET เปนพลาสติกในกลุมโพลิเอสเทอร เพราะมีกลุมของเอสเทอรตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป อัน
ไดมาจากปฏกิริิยาของเอทิลีนไกลคอลและไดเมทิลเทอรฟะทาเลต ฟลม PET ที่นิยมใชมกัผาน
กระบวนการการจัดเรียงโมเลกุลทั้ง 2 ทิศทางแลว เนือ่งจากมีความใส สามารถปองกันไอน้ําและ
กาซ และทนทานตอสารเคมีไดดีกวาฟลม PET ธรรมดา (มยุรีและอมรรัตน, 2533) การเกิดโพลิ
เมอไรเซชันของโพลิเอทิลีนเทอรฟะทาเลท แสดงดังภาพ 2.12 
 
 

 
 
 

ภาพ 2.12  การเกิดโพลิเมอไรเซชันของโพลิเอทิลีนเทอรฟะทาเลท 
    ที่มา : มยุรีและอมรรัตน, 2533 
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    คุณสมบัตขิอง PET 

   1. โปรงใส 
   2. มีความเหนียวสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งคณุสมบัติของคาการตานแรงดึง และแรงกระแทก 
   3. มีความทนทานตอสารเคมีจําพวกกรดและตัวทําละลายอินทรียไดดี แตไมทนดาง 
   4. ปองกันการซึมผานของไอน้ําไดด ี
   5. ปองกันการซึมผานของกาซไดดีมาก 
   6. ปองกันการซึมผานของไขมันและน้ํามนัไดด ี
   7. ปดผนึกดวยความรอนได แตอุณหภูมติองสูงถึง 220 – 230 ๐ C 
   8. อุณหภูมิที่เหมาะกับการใชงานคือ สูงสุด 225 ๐ C  ต่ําสุด – 40 ๐ C 
    
   การใชงานใชเปนวัสดหุลักในการเคลือบ หรือประกบกับพลาสติกชนิดอื่น หรือกระดาษ 
สําหรับทําถุงที่ตองการใชงานที่อุณหภูมสูิง เชน ถุงที่ผานกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน รวมทั้ง
ถุงที่ใชในการบรรจุสุญญากาศ เปนตน พลาสติกที่นิยมใชรวมกับฟลม PET คือ PVDC, MDPE, 

LDPE และ CPP นอกจากนีย้ังใชเปนวัสดุหลักในการเคลือบกับไออะลูมิเนียม (metallizing) 
และการประกบกับแผนเปลวอะลูมิเนยีม เชน PET/Al/MDPE เปนถุงบรรจุอาหารที่ตองฆาเชื้อ
ดวนความรอน met PET/LDPE เปนถุงขนมและอาหารที่ตองการปองกันไอน้ําและกาซออกซิเจน 
เปนตน (มยุรีและอมรรัตน, 2533) 
 
2.3.3  เคร่ืองจักรสําหรับการบรรจุระบบสุญญากาศ 
 
   เครื่องจักรสําหรับการบรรจุผลิตภัณฑอาหาร ในระบบสุญญากาศสามารถแบงไดหลาย
ประเภทตามลกัษณะการทํางาน แตที่ใชในการทดลองนี้เปนแบบเครื่องบรรจุระบบหองปด 
(Chamber – Type Vacuum Packaging Machine) ซ่ึงมีหลักการทํางานคือ ระบบนี้การดึง
อากาศจะดึงออกทั้งหอง มใิชเฉพาะอากาศในภาชนะ ดังนั้นการบรรจุจะกระทําภายในหองปด ดัง
แสดงในภาพ 2.13 นําภาชนะบรรจุผลิตภณัฑแลววางในหองปด ดึงอากาศทั้งหองบรรจุออกไปซึ่ง
จะเปนการดึงเอาอากาศในภาชนะดวย ปดผนึกภาชนะทันทีดวยความรอน เครื่องสูบสุญญากาศจะ
หยุดทํางานและฝาหองบรรจจุะเปดโดยอัตโนมัติ เปนการสิ้นสุดกระบวน การบรรจุ เครื่องบรรจุ
ระบบหองปดนี้ทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถใสภาชนะบรรจุผลิตภัณฑในหองบรรจุไดคร้ังละ
หลายๆหนวย ตามขนาดของหองบรรจุและกําลังของเครื่องสูบสุญญากาศ ระดับสุญญากาศจะสงู
กวาระบบหัวฉีด คือมีคาประมาณ 6.67 x 10-5 ถึง 1.07 x 10-3 เมกะพาสคาล  และสามารถดัดแปลง
ใหใชกับการบรรจุโดยระบบ MAP และ Gas Flush Packaging ได (งามทิพย, 2537) 
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ภาพ 2.13  เครือ่งบรรจุระบบหองปด (Chamber – Type Vacuum Packaging Machine) 
      ที่มา : งามทิพย, 2537 
 
2.3.4  การศึกษาผลของการบรรจุสุญญากาศตอคุณภาพอาหาร 
 
   ในป  2003  Murcia et al. ไดทําการศึกษาปริมาณความชื้น  โปรตีน  ไขมัน  และเถา  
รวมทั้งปริมาณจุลินทรียในอาหารปรุงสุกพรอมรับประทาน เชน ซุปถ่ัวแดง  ซ่ึงเก็บรักษาภายใต
สภาวะสุญญากาศ  และสภาวะการดัดแปลงบรรยากาศ ซ่ึงมีปริมาณคารบอนไดออกไซดรอยละ 80   
ไนโตรเจนรอยละ 20  และทําการเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑที่มีสภาวะบรรยากาศปกติ  โดยเก็บ
รักษาเปนเวลา  7  และ  29 วัน  ที่อุณหภูมิ  3 องศาเซลเซียส  พบวาสภาวะสุญญากาศ  และการ
ดัดแปลงบรรยากาศ มีประสิทธภิาพสําหรับการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑไดถึง  29 วัน  ซ่ึงใน
ระหวางการเกบ็รักษามีการเปลี่ยนแปลงเลก็นอยในสวนประกอบของอาหาร  สําหรับปริมาณ         
จุลินทรีย ยีสต และรา มปีริมาณเพิ่มขึน้ตามระยะเวลาการเก็บรักษาโดยไมขึน้กบัชนิดของบรรจุ
ภัณฑ  แตจุลินทรียเจริญอยางรวดเรว็ในผลิตภัณฑทีเ่ก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกต ิ ตอมา 

Gonzalez – Aguilar et al. (2004) ศึกษาผลของการบรรจุสุญญากาศ และการบรรจุโดยดดัแปลง
บรรยากาศ ตออายุการเก็บรักษาของพริกสดที่ผานการตัดแตง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5  และ 10 องศา
เซลเซียส พบวาพริกสดที่เกบ็รักษาโดยการดัดแปลงบรรยากาศมีคณุภาพที่ปรากฏดีกวา โดยมีการ
ซึมผานของน้ําออกมานอยกวา และมีเนื้อสัมผัสแข็งกวาการเก็บรักษาภายใตสภาวะสุญญากาศ โดย
จากคุณภาพของพริกสดและปริมาณจุลินทรียที่พบสรุปไดวาอายุการเก็บรักษาพรกิสดอยูที่ 14 และ 
21 วัน เมื่อเกบ็รักษาที่ 10 และ 5 องศาเซลเซียสตามลําดับ แมวาปรมิาณจุลินทรียของพริกสดที่เก็บ
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รักษาภายใตสุญญากาศมีปริมาณต่ํากวาการบรรจุโดยดัดแปลงบรรยากาศ แตการเกบ็รักษาโดยการ
ดัดแปลงบรรยากาศทําใหพริกสดมีคุณภาพดีกวา ในขณะเดยีวกัน Manurakchinakorn et al. 

(2004) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแอสคอรบิค  ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น  และคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของมังคุดในระหวางการเก็บรักษาที่ 4 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 14 วนั  พบวา
สภาวะการดัดแปลงบรรยากาศ  ที่มีออกซิเจนรอยละ 5 กับคารบอนไดออกไซดรอยละ 9  สามารถ
รักษาปริมาณกรดแอสคอรบิค  และชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในมังคดุไดดกีวาเมื่อเทียบกับสภาวะ
บรรยากาศปกติ  แตไมมีความแตกตางของปริมาณกรดแอสคอรบิค  การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นระหวางสภาวะการดัดแปลงบรรยากาศกับสภาวะสุญญากาศ  อยางไรก็ตามสภาวะ
ดัดแปลงบรรยากาศสามารถรักษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของมังคุดไดดีที่สุด ในปเดยีวกันนี ้
Soliva – Fortuny  et al. (2004) ศึกษาผลของการใชเทคนิคหลายๆ เทคนิคเชน การใช sorbic 

acid การลดปริมาณ aw การเก็บรักษาภายใตสภาวะสุญญากาศ และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา ตอ
อายุการเก็บรักษา Avocado puree พบวาการใช sorbic acid 300 mg/kg สามารถยืดอายกุารเก็บ
รักษาไดมากกวา 4 เดือน สวนการเก็บรักษา Avocado puree ภายใตสภาวะสุญญากาศ รวมกับการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษา Avocado puree ไดมากกวา 112 วัน โดย
ไมใสวัตถุกนัเสีย ในปถัดมา Cliffe – Byrnes and Beirne (2005) ศึกษาผลของการใชสารกันเสีย
รวมกับการบรรจุโดยดดัแปลงบรรยากาศ ตอคุณภาพและอายกุารเกบ็รักษาโคลสลอร โดยโคล
สลอรที่ผานการแชคลอรีนเปนเวลา 5 นาท ีและเก็บรักษาที่ 4 และ 8 องศาเซลเซียส โดยการบรรจุ
โดยดัดแปลงบรรยากาศ พบวาสามารถลดอัตราการหายใจของเซลลไดเมื่อเปรียบเทียบกบัชุด
ควบคุม โดยพบวาคาคะแนนความชอบของโคลสลอรในดานสี ลักษณะปรากฏ และกลิ่น มีคะแนน
ดีขึ้นเปรียบเทยีบกับชุดควบคุม และ Manju et al. (2007) ศึกษาผลของการแชโซเดียมอะซิเตต 
รวมกับการบรรจุสุญญากาศตออายุการเกบ็รักษาเนื้อปลา (Etroplus  suratensis) โดยเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแชเยน็ พบวาเนื้อปลาที่เก็บรักษาภายใตบรรยากาศปกติมีอายกุารเก็บรักษาประมาณ 8 วนั 
สวนเนื้อปลาที่เก็บรักษาภายใตสภาวะสุญญากาศมีอายุการเก็บรักษามากกวา 10 วัน และเนื้อปลาที่
ผานการแชโซเดียมอะซิเตต ความเขมขน 2 % w/v รวมกับการบรรจุสุญญากาศมีอายุการเก็บรักษา
มากกวา 15 วนั ดังนั้นการบรรจุสุญญากาศรวมกับการแชโซเดียมอะซิเตตชวยลดการเสื่อมเสียจาก 
จุลินทรียได 
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2.4  กระบวนการความดันสงู 
 
   การฆาเชื้อในอาหารโดยใชความรอนหรือการสเตอริไลซ เปนกระบวนการแปรรูปอาหารที่
ใชกันอยางแพรหลายมาเปนเวลานาน แมวาการใหความรอนแกอาหารจะสามารถควบคุมจุลินทรยี
ไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม แตความรอนที่ใหอาจเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอาหาร เชน กล่ินรส 
วิตามิน ดังนั้นการแปรรปูอาหารดวยวธีิที่ไมตองใชความรอนเพื่อฆาเชื้อในอาหารโดยใหผลการ
ถนอมรักษาอาหารใกลเคียงกนั จึงไดรับความสนใจจากบริษัทผูผลิตอาหารตางๆ ปจจุบันวิธีการ
แปรรูปอาหารโดยใชความดนัสูงไดรับความนิยมเพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง มีการวิจยัและพัฒนาเทคนคิ
การใชความดนัสูงเพื่อการใชงานในอุตสาหกรรมอาหารเปนจํานวนมาก โดยเริ่มใชกับผลิตภัณฑ
ประเภทแยม น้ําผลไม และในปจจุบนัมีการประยุกตใชกับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุดวย (วิไล, 
2545) 
   กระบวนการความดันสูง จะสามารถทําลายจุลินทรียไดอยางรวดเรว็โดยมีผลตอเยื่อหุมเซลล 
ทําใหโปรตีนที่เปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลลเสื่อมสภาพ มีผลตอไขมันที่เปนองคประกอบทํา
ใหเยื่อหุมเซลลไมสามารถทําหนาที่ไดปกติ คือ เสียความสามารถในการควบคุมการซึมผานของ
สารละลาย เปนผลใหเซลลขาดอาหาร นอกจากนี้ความดันสงูยังทําลายผนงัเซลลและเอนไซม
ภายในเซลลของจุลินทรีย ผลจะทําใหเซลลไมสามารถเจิญเติบโตได (นวพร, 2549) ระดับความดนั
ที่มีผลตอการทําลายจุลินทรียสวนใหญ และใชกันมากอยูในชวง 300 – 700 MPa (Phua and 

Davey, 2007) โดยแบคทีเรียแกรมบวกจะทนตอความดันมากกวาแบคทีเรียแกรมลบ เนื่องจาก
ผนังเซลลมีความหนาตางกนั (Russel, 2002) โดยทัว่ไปเซลลที่มีอายุนอยจะถูกทําลายไดมากกวา
เซลลที่มีอายุมาก แบคทีเรียรูปทอนจะถูกทําลายมากกวาแบคทีเรียรูปรางกลม และเซลลที่อยูในน้ํา
จะถูกทําลายไดงายกวาเซลลที่อยูในอาหารเหลว สปอรของแบคทีเรียทนตอความดนัสูงบางครั้งทน
ไดถึง 1200 MPa ถาเพิ่มอุณหภูมใิหสูงขึ้นความตานทานของแบคทีเรียก็จะต่ําลง (นวพร, 2549) 
   นอกจากการที่ความดันสูงสามารถทําลายจุลินทรียในอาหารไดแลว ขอดีของความดันสูงคือ 
จะไมทําลายสารชีวโมเลกุลขนาดเล็กในอาหาร เชน กล่ินรส วิตามิน สารสี ทําใหอาหารที่ผานความ
ดันสูงยังมีลักษณะปรากฏ และคุณคาทางอาหารใกลเคียงกับของสดที่ยังไมผานการแปรรูป ซ่ึงถือ
เปนจุดเดนทีน่าสนใจของเทคนิคนี้ 
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2.4.1  หลักการและวิธีการทํางาน 
 
   การใชความดันสูงจะชวยทําลายจุลินทรียและเอนไซม รวมทั้งโปรตีนและโพลิแซคคาไรด
ในอาหารเสียสภาพ (Chapleau et al., 2006) หลักการพื้นฐานของการใชความดันสงูกับอาหารคือ 
การบีบอัดน้ําที่อยูลอมรอบอาหาร การลดปริมาตรน้ําที่ความดันสูงขึ้นถือวานอยมาก เมื่อเปรยีบ 
เทียบกับกาซ น้ําจะมีปริมาตรลดลงประมาณ 4 % ที่ 100 เมกะปาสคาล 7 % ที่ 200 เมกะปาสคาล 
11.5 % ที่ 400 เมกะปาสคาล ที่ 22 องศาเซลเซียส และน้ําจะเปลี่ยนเปนของแข็งทีค่วามดันสูงกวา 
1,000 เมกะปาสคาล ที่อุณหภูมิหอง (วิไล, 2545) 
   เมื่อสารละลายโปรตีนถูกบบีอัดตามที่ไดกลาวมาแลว โปรตีนจะเกิดการเสยีสภาพอยาง
ยอนกลับไดหรือยอนกลับไมไดขึ้นอยูกับธรรมชาติของโปรตีนนั้นรวมทั้งคาความดนัที่ให ทั้งนี้
เนื่องจากพันธะนอนโควาเลนท จะถูกทําลายลงหรือมีการสรางพันธะใหมจากการที่ระบบมี
ปริมาตรลดลง พันธะโควาเลนทจะไมเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใตสภาวะดังกลาว โครงสรางของ
สารประกอบขนาดใหญ เชน กรดนวิคลีอิก แปง โพลีแซคคาไรด และไขมัน ซ่ึงมีพันธะนอนโควา
เลนทเปนองคประกอบ จะถูกทําลายและสญูเสียประสิทธิภาพการทํางานที่ความดนัสูง เชน เกิดการ
เสียสภาพ ตกตะกอน เกดิเจล ในขณะที่สารโมเลกุลเล็กๆ ซ่ึงไมมีพันธะนอนโควาเลนท เชน 
วิตามิน กล่ินรส ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ (วิไล, 2545) 
   ความดันจึงมผีลคลายคลึงกับความรอนตออาหารและวตัถุทางชีวภาพ กลาวคือ การใชความ
ดันสูงใหผลใกลเคียงกับการใชอุณหภูมิสูง แตขอดีของความดันสูงคอื น้ําซึ่งเปนของเหลวจะถูกอัด
แตจะไมมีผลตอพันธะโควาเลนท ในการใชความดันสูงจะไมพบผลอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้หากใชความ
รอนในการแปรรูป เชน ปฏิกิริยาเมลลารด การเกิดกลิ่นไหม ดังนัน้การประยุกตใชความดันสูงใน
การถนอมอาหารโดยใหคงรกัษากลิ่นรสธรรมชาติไวไดจึงเปนเทคนิคที่นาสนใจ ผลจากการทดลอง
บีบอัดไขในน้าํดวยความดนัสูงหลายพันเทาของบรรยากาศ พบการตกตะกอนของโปรตีนไข แตไม
พบการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ไขขาวและไขแดงจะตกตะกอนโดยสมบรูณที่ 620 และ 400 เมกะ
ปาสคาล ตามลําดับ โปรตีนไขที่ตกตะกอนจะยอยงายขึ้น โดยมีกล่ินรสและสีตามธรรมชาติ และ
ปริมาณวิตามนิไมลดลง การใชความดนัสูงโดยทั่วไปจะทําใหโปรตีนเสียสภาพ ซ่ึงนับเปนการ
ทําลายเอนไซม และทําใหแปงกอเจล นอกจากนี้ยังทําลายจุลินทรียตางๆ โดยไมทําลายสารอาหาร 
(วิไล, 2545) 
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2.4.2  เคร่ืองความดันสงู 
 
   เครื่องมือที่ใชในการแปรรปูอาหารดวยความดันสูง โดยทัว่ไปเครื่องจะประกอบดวยถังทน
ความดันสูงขนาด 10 – 15 ลิตร และผลิตความดันสงู เมื่อวางอาหารในภาชนะบรรจุลงในถังแลว
ปดฝาดานบนเครื่อง ตอจากนั้นจะเปนการสูบตัวกลางในการใหความดันซึ่งนิยมใชน้ําเขามาใตถัง 
ความดันจะถูกสงผานตัวกลางและอาหารอยางรวดเร็วและสม่ําเสมอทั่วทั้งชิ้นอาหาร อาหารจะไม
เปลี่ยนแปลงรปูรางเนื่องจากไดรับความดนัเทากันทกุดาน รอบเวลาที่ใชทัว่ไปเปนเวลาสั้นๆ 
ประมาณ 15 – 20 นาที เมื่อไดความดนัที่ตองการแลวระบบปมจะหยุด วาลวปดและความดันจะ
คงที่โดยไมจําเปนตองใหพลังงานแกระบบอีก (วิไล, 2545) 
 

                                         
 

ภาพ 2.14  เครือ่งแปรรูปอาหารดวยความดนัสูง 
         ที่มา : Denys et al., 2000 

 
2.4.3  ผลของความดันสงูตอคุณภาพอาหาร 
 
   2.4.3.1  ผลของความดนัตอจุลินทรีย 
 
   ความดันมีผลทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเยื่อหุมเซลลของจุลินทรีย  ซ่ึงนําไปสู
การเพิ่มขึ้นของการซึมผานเขาออกของสาร  เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของความดันและการลดลงของ
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อุณหภูมิ จะมีผลทําใหเกดิการเปลี่ยนรูปของเยื่อหุมเซลลลดลง เนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงสวน 
ประกอบของเยื่อหุมเซลล  โดยประสิทธิภาพการตานทานตอความดนัที่แตกตางของคารโบไฮเดรต
ภายในเยื่อหุมเซลลถูกจัดลําดับจากประสิทธิภาพสูงสุดไปต่ําสุด  ไดแก  Trehalose, Sucrose,  

Fructose, Glucose และ Glycerol  ดังนั้นเซลลจลิุนทรียที่มีการปนเปอนของ  Propidium 

iodide หรือ Ethidium bromide  รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของ Extracellular ATP (Adenosine 

triphosphate) และโปรตีนถูกแยกออกจากพลาสมาเมมเบรนมากขึ้น  แสดงใหเห็นวาเยื่อหุมเซลล
นั้นถูกทําลาย  นอกจากนี้ความดันยังมีผลตอ  DNA และ RNA โดยเมื่อเพิ่มความดนั  มีผลทําให 
DNA และ RNA เกิดการแยกตวั (รังสิมา, 2549) และความดนัยังมผีลตอการทําลายโปรตีนและ
เอนไซมในเซลลของจุลินทรีย ทําใหจุลินทรียไมสามารถเจริญได 
 
   2.4.3.2 ผลกระทบตออาหาร 
 
   การใชความดันสูงเปนการทําลายจุลินทรียและเอนไซม รวมทั้งทําใหโปรตีนและพอลิแซค
คาไรดเสียสภาพ ขอดีของเทคนิคดังกลาวคือ อาหารยังคงกลิ่นรส และคุณคาทางอาหารไดใกลเคยีง
กับธรรมชาติ จึงมีศักยภาพสงูในการพัฒนาผลิตภัณฑที่มกีล่ินรสและเนือ้สัมผัสใกลเคียงกบัวัตถุดิบ 
แตมีอายกุารเกบ็รักษานาน ในบางประเทศมีการใชความดันสูง 400 – 600 เมกะปาสคาล เปนเวลา
ไมกี่นาที ในการเก็บรักษาแฮมซึ่งพบวาเก็บแฮมไดนาน 60 วันที่อุณหภูมิแชเย็น สามารถใชกับ
ภาชนะบรรจุแบบออนตัวหรือกึ่งแข็งที่มีอยูในปจจุบนัได (วิไล, 2545) 
 
2.4.4  การศึกษาผลของความดันสูงตอคุณภาพอาหาร 
 
   ในป 1996 Yen and Lin ทําการศึกษาผลของเทคนิคความดันสูงตอคุณภาพและอายุการ
เก็บน้ําฝรั่งเขมขน (guava puree)   พบวา  เมื่อใชความดนั 600 MPa อุณหภูมิ 25 ๐C เวลา 15 นาที 
ทําใหจุลินทรยีทั้งหมดลดลงเหลืออยูนอยกวา 10 cfu/ml  คาสี, ปริมาณเพคตินและปริมาณกรด
แอสคอบิค ไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับตวัอยางสด นอกจากนีย้ังสามารถเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 ๐C ได
นานถึง 40 วัน โดยมีคุณภาพเหมือนตวัอยางสด ตอมา Castellari et al. (1997) ศึกษาผลของ
กระบวนการความดันสูงตอกิจกรรมของเอนไซม polyphenol oxidase ในองุน โดยใชระดับความ
ดัน 3 ระดับ คอื 300, 600 และ 900 MPa และเวลา 3 ระดับ คือ 2, 6 และ 10 นาที โดยพบวา ที่ระดับ
ความดัน 300 และ 600 MPa สามารถยับยั้งกิจกรรมเอนไซมไดบางสวน โดยเอนไซมมีกิจกรรม
ลดลง 10-15 % สวนที่ระดบัความดัน 900 MPa ทําใหกิจกรรมเอนไซมลดลงเหลือเพียง 20.7, 3.8 
และ 0.9 % เมื่อคงความดนัเปนเวลา 2, 6 และ 10 นาที ตามลําดับ ตอมา Sancho et al. (1999) 
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ศึกษาผลของความดันสูงที่มตีอ hydrosoluble vitamin (B1, B6 และ C) เปรียบเทียบกับสิ่ง
ทดลองอื่นๆ เชน pasteurization และ sterilization พบวา วิตามิน B1 และ B6 มีการ
เปลี่ยนแปลงนอยมากไมมนีัยสําคัญเมื่อผานความดันสูง สวนวิตามนิซี แมวาลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
แตไมขึ้นกับระดับความดันที่ใช และมกีารศึกษาการลดลงของวิตามนิซี ในตวัอยางอาหารอีก 2 
ชนิดคือ ไขแดงและสตรอเบอรี่ หลังผานความดันสูงและเก็บไวเปนเวลา 30 วัน ซ่ึงผลที่ไดพบวา
ความดันสูงไมใชปจจยัหลักที่ทําใหเกิดการสลายตัวของวิตามินซ ี ในป 2002 Krebbers et al. 

ศึกษาผลของความดันสูงตอคุณภาพทางจลิุนทรีย เนื้อสัมผัส สี ปริมาณวิตามนิซี และกิจกรรม
เอนไซม Peroxidase ในถั่วเขียว เปรียบเทียบกับวิธีการดั้งเดิม คือการใชความรอน (118  ๐C นาน
30 นาท)ี พบวาเมื่อเก็บรักษาเปนเวลานาน 1 เดือน ไมมีจลิุนทรียเจริญทัง้แบบใชความดันสูงและวิธี
ดั้งเดิม โดยถ่ัวเขียวที่ผานความดันสูง ยังคงมีเนื้อสัมผัสและวิตามินซีในปริมาณสูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีดั้งเดิม สวนสีเขียวมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในระหวางเก็บรักษาทั้งการใชความดัน
และวิธีดั้งเดิม สวนกจิกรรมเอนไซม Peroxidase พบวาเหลืออยู 0.1 % เมื่อใชวิธีดั้งเดิม และ
เหลืออยู 76 % เมื่อผานความดันสูง และในปเดยีวกันนี ้  Sun et al. (2002) ศึกษาผลของความดัน
สูงตอโครงสรางของเอนไซม Polyphenol oxidase จากเห็ด โดยใชระดับความดนั 600 และ 800 
MPa ในการทดสอบ พบวา โครงสรางทางโมเลกุล เชนโครงสรางระดับ secondary และ tertiary 
ของเอนไซมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยกจิกรรมของเอนไซมจะถูกยบัยั้งเพิ่มขึ้น เมื่อใชระดับความ
ดันสูงขึ้น และเวลาในการคงความดันนานขึ้น โดยความดันสูงจะลดคา negative ellipticity 
ในชวง 210 – 225 nm ซ่ึงแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระดับ secondary ของเอนไซม 
และการทดสอบ Fluorescence emission พบวาความเขมมีคาลดลง เมื่อใชความดันสูงขึ้น และ
เวลานานขึ้น ซ่ึงแสดงใหเหน็ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระดับ tertiary ของเอนไซม จากผลที่
ไดแสดงใหเหน็วาความดันสูงมีผลตอกิจกรรมเอนไซมเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
เอนไซม ตอมา Butz et al. (2003) ศึกษาการใชความดันสูงในการถนอมผัก ผลไมหลายชนดิ 
ไดแก สม แอปเปล ลูกพีช น้ําสม แครอท มะเขือเทศ สตรอเบอรี่ และราสเบอรี่ พบวาคุณภาพใน
ดานปริมาณน้าํตาล, วิตามินซ,ี แคโรทีนอยด Anti-mutagenic และ  Anti-oxidative ของผัก 
ผลไมสวนใหญ เมื่อผานความดันสูงไมแตกตางกับของสด แตในการศึกษาผลของความดันสูงตอ
การยับยั้งเอนไซมอินเวอรเทสในราสเบอรี่ พบวาความดันสูงไมสามารถยับยั้งเอนไซมอินเวอรเทส
ในราสเบอรี่ไดอยางสมบูรณ โดยพบวาปริมาณน้ําตาลซูโครสมีการลดลง ในขณะที่น้ําตาลกลูโคส
และฟรุคโตสมีการเพิ่มขึ้น ในระหวางการเก็บรักษา และ Lakshmanan et al. (2005) ศึกษาผล
ของกระบวนการความดันสงูตอกิจกรรมของเอนไซมยอยโปรตีน (Proteolytic enzyme) ในปลา
แซลมอลรมควัน เก็บรักษาในตูเยน็ พบวา เอนไซม 3 ชนดิ คือ Cathepsin B-like, Cathepsin B+ 
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L-like และ Calpains มีกิจกรรมลดลง เมื่อผานความดันสูง 300 MPa 9 ๐C  20 นาที โดย 
Calpains ถูกยับยงัโดยสมบูรณที่ 300 MPa แตความดันไมมีผลตอกิจกรรมของเอนไซมยอย
โปรตีนโดยรวม และกิจกรรมเอนไซม Cathepsin B+ L-like และ Calpains เพิ่มขึ้นเมื่อเก็บ
รักษาเปนเวลา 12 วัน และไมโอซินมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากที่ระดับความดัน 300 MPa และในป 
2006  Bayindirli et al. ทําการศึกษาผลของการใชเทคนิคความดนัสูงในการยับยั้งจุลินทรียทีก่อ
โรค และยับยัง้การทํางานของเอนไซมในน้ําสม น้ําแอปเปล น้ําแอพพคิอท และน้ําเชอรี่ จากผลการ
ทดลอง พบวาจุลินทรียกอโรคถูกยับยั้งอยางสมบูรณที่ความดัน 350 MPa อุณหภูมิ 40 ๐C เปนเวลา 
5 นาที และการยับยั้งการทํางานของเอนไซม พบวาแอคติวิตีของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสใน
น้ําแอปเปลเหลือเพียง  9 + 2.2 % เมื่อใชความดัน 450 MPa อุณหภูม ิ50 ๐C เปนเวลา 60 นาที และ
แอคติวิตีของเอนไซมเพคตนิเมทิลเอสเทอเรสในน้ําสม เหลือเพยีง  7 + 1.6 %  เมื่อใชความดนั 450 
MPa  อุณหภมูิ 50 ๐C เปนเวลา 30 นาท ี ซ่ึงการยับยั้งนีเ้ปนแบบผันกลับไมได ทําใหเอนไซมไมมี
กิจกรรมเพิ่มขึน้ในระหวางการเก็บรักษา และในปเดยีวกันนี้ Ramirez-Suarez and Morrissey 
(2006) ศึกษาผลของความดันสูงตออายุการเก็บรักษาเนือ้ปลาทูนา (Thunnus alalunga) สับ โดย
ในการศึกษาไดแปรรูปทูนาสับ โดยใชระดับความดนั 275 และ 310 MPa เปนเวลา 2, 4  และ 6 
นาที และเก็บรักษาที่อุณหภมูิ 4 และ -20 ๐C พบวาเมื่อผานความดนัมผีลทําให pH เพิ่มขึ้นเล็กนอย 
ปริมาณจุลินทรียลดต่ําลงอยางมาก สีของเนื้อปลาเปลี่ยนแปลงเล็กนอย และเกดิการปรับปรุงเนื้อ
สัมผัส เนื่องจากเกิด disulfide bond เพิ่มขึ้น โดยอายุการเก็บรักษาของเนื้อปลาทูนาเพิ่มขึ้นเมื่อ
ผานความดันสูง โดยเก็บไดมากกวา 22 วนัที่ 4  ๐C และสามารถเก็บเนื้อทูนาไดมากกวา 93 วนัที ่ -
20 ๐C และ Rodrigo et al. (2006) ศึกษาผลของอุณหภูมิและความดนัตอความเสถียรของเอนไซม 
Polygalacturonase และ Pectinmethylesterase ในมะเขือเทศ 4 สายพันธุซ่ึงใชกันมากใน
อุตสาหกรรม จากผลการศึกษาพบวา Polygalacturonase มี 2 ฟอรม คือ Polygalacturonase 1 
ซ่ึงถูกยับยั้งที่ 90 ๐C  5 นาท ีและ  Polygalacturonase  2 ซ่ึงถูกยับยัง้ที่ 65 ๐C  5 นาที ซ่ึงตรงกนั
ขามกับความดนัเพราะทั้ง 2 ฟอรมมีความเสถียรใกลเคยีงกัน โดยถูกยับยั้งเมื่อใชความดัน 300 – 
500 MPa ที่อุณหภูมิหอง สวน Pectinmethylesterase พบวาถูกยบัยั้งที่อุณหภูมิ 70 ๐C  5 นาที แต
ยังคงมีกิจกรรมเอนไซมเหลืออยู 50 % หลังผานความดัน 850 MPa 25 ๐C  15 นาที ดังนัน้
กระบวนการความดันสูงสามารถยับยั้งกิจกรรมเอนไซม Polygalacturonaseได และสามารถยับยั้ง 
Pectinmethylesterase ไดบางสวน  


