
 
บทที่ 2 

เอกสารที่เกีย่วของกับงานวิจัย 
  
 
2.1 ล้ินจ่ี 
 
    ล้ินจี่เปนผลไมประเภท non-climacteric ท่ีหลังการเก็บเกีย่วไมมีการเปล่ียนแปลงทาง
ชีวเคมีมาก และเอทธิลีนไมมีผลตอการสุก หรือเปนผลไมท่ีไมสามารถบมใหสุกได ดังนั้นการเกบ็
เกี่ยวล้ินจี่จึงควรเก็บในระยะท่ีผลแกเต็มท่ีเพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพดี โดยท่ัวไปการเก็บเกีย่วล้ินจี่จะ
ดูการเปล่ียนของสีเปลือกล้ินจี่เปนเกณฑในการตัดสินใจ สังเกตไดจากสีของเปลือกล้ินจี่เปล่ียนจาก
สีเขียวเปนสีเขียวอมชมพ ู สีชมพูหรือสีแดง ซ่ึงเกณฑการเปล่ียนสีจะแตกตางกันข้ึนอยูกับสายพนัธุ 
สภาพแวดลอม และการดูแลรักษา เกณฑอีกลักษณะหนึ่งท่ีใชในการประกอบการตัดสินใจ คือ การ
ดูหนามของผลล้ินจี่ ซ่ึงล้ินจี่ท่ีมีผลแกหนามบนเปลือกผิวจะหางกนั  
 
2.2 สวนประกอบทางเคมีของผลลิ้นจ่ี 
 
    ล้ินจี่แตละพนัธุมีสวนประกอบทางเคมีของเนื้อแตกตางกัน  อันเนื่องจากภูมิประเทศ 
ฤดกูาล การจดัการระหวางการปลูก และระยะความแกออนหลังการเก็บเกีย่ว ซ่ึงสวนประกอบทาง
เคมีในผลล้ินจีมี่ดังนี้ (นิธิยา และ ดนยั, 2533)  
    2.2.1 ความช้ืนหรือปริมาณนํ้า ผลล้ินจีมี่น้ํา 77 - 87 % ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพันธุ 
    2.2.2 โปรตีน ผลล้ินจี่มีโปรตีนเล็กนอยคือ 0.8 – 0.9 % และปริมาณสูงสุดท่ีเคยมีรายงาน
ไวประมาณ 1.5 % โปรตีนท่ีพบมักอยูในรูปเอนไซมมากกวารูปอ่ืน ๆ 
    2.2.3ไขมัน ล้ินจี่มีไขมันนอยกวา 1 % ไขมันสวนใหญเปนสวนประกอบในเยื่อหุมเซลล
และไขเคลือบผิว 
    2.2.4 ปริมาณนํ้าตาล 20 - 60 % โดยอยูในรูปของน้ําตาลซูโครส และนํ้าตาลรีดิวส 
คารโบไฮเดรตในผลล้ินจี่ ประกอบดวยน้ําตาลท้ังหมด 15.3 % เปนน้ําตาลรีดิวส 81.7 % และนํ้าตาล
ซูโครส 18.3 % ของปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด ล้ินจี่ท่ีปลูกในไตหวนัจํานวน 23 สายพันธุ         
Somogyi et al. (1996) รายงานวา มีปริมาณของแข็งท่ีละลายได 14.0 – 20.3 oBrix และล้ินจี่สาย
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พันธุ Brewster มีปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด 16.8 % ประกอบดวยซูโครส 51.1 % กลูโคส 30.1 % 
และฟรุคโตส 18.8 % 
 
ตาราง 2.1 องคประกอบและลักษณะทางสรีระวิทยาของล้ินจี่สุก 

องคประกอบ/ลักษณะทางสรีระวิทยา ความเขมขน/ปฏิกิริยา 
คลอโรฟลลท่ีผิวเปลือก 
        คลอโรฟลลเอ 
        คลอโรฟลลบี 
น้ําตาลในเนื้อ 
        ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได 
        ฟรุคโตส 
        กลูโคส 
        ซูโครส 
กรดแอสคอรบิค 
การสรางเอทธิลีน (C2H4) 
อัตราการหายใจ (CO2) 

 
25 μg. 100 mg-1 
14 μg. 100 mg-1 

 
13 – 20 oBrix 

1.6 – 3.1 g. 100 g-1 น้ําหนักสด 
5.0 g. 100 g-1 น้ําหนกัสด 
8.5 g. 100 g-1 น้ําหนกัสด 

40 – 50 mg. 100 g-1 น้ําหนักสด 
1 – 5 μl.kg-1.h-1 ท่ี 25 oC 
25 μl.kg-1.h-1 ท่ี 25 oC 

ท่ีมา : นพดล และคณะ (2543) 
  
    2.2.5 กรด ชนิดของกรดที่พบมากในล้ินจี่คือ กรดมาลิก รองลงมาคือ กรดซิตริก กรด   
ซัคซินิก กรดฟอสฟอริก กรดกลูตามิก กรดมาโลนิก และกรดแลคติก ปริมาณกรดในผลล้ินจี่จะแปร
ผันไมแนนอน ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ภูมิประเทศและอุณหภูมิ ปริมาณกรดในผลล้ินจี่จะลดลง
เม่ือผลล้ินจี่สุก และระยะเวลาการเก็บรักษา Somogyi et al. (1996) รายงานวาล้ินจี่สายพันธุ 
Brewster มีปริมาณกรดท้ังหมด 0.52 % โดยมีกรดมาลิกมากถึง 80.0 % นอกจากนี้ยังพบปริมาณ
กรดอินทรียท่ีระเหยไมได ซ่ึงประกอบดวยกรดซิตริก 10.0 % และกรดแอสคอรบิค 5.0 % 
    2.2.6 วิตามินและเกลือแร วิตามินท่ีพบมากในเนื้อล้ินจี่คือ กรดแอสคอรบิค มีปริมาณ 40 
– 90 mg/100g และปริมาณกรดแอสคอรบิคจะลดลงเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนและระยะเวลาการเก็บรักษา
นานข้ึน (Kadam and Salunkhe, 1995) ปริมาณแรธาตุในผลล้ินจี่ พบวามีโพแทสเซียมมากสุด สวน
แคลเซียม แมกนเีซียม และฟอสฟอรัสมีปริมาณไมแตกตางกัน 
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ตาราง 2.2 สวนประกอบและคุณคาทางโภชนาการของล้ินจี่สด ล้ินจีอ่บแหง และล้ินจี่ในน้าํเช่ือม
บรรจุกระปองในสวนท่ีบริโภคได 100 กรัม 

ล้ินจี่ในน้าํเช่ือมบรรรจุกระปอง สวนประกอบ ล้ินจี่สด ล้ินจี่อบแหง 
น้ําและเนื้อ เนื้อ 

พลังงาน (แคลอร่ี) 
ความช้ืน (g/100g) 
ไขมัน (g/100g) 
คารโบไฮเดรต (g/100g) 
โปรตีน (g/100g) 
เสนใยอาหาร (g/100g) 
เถา (g/100g) 
แคลเซียม (mg/100g) 
ฟอสฟอรัส (mg/100g) 
เหล็ก (mg/100g) 
โซเดียม (mg/100g) 
โพแทสเซียม (mg/100g) 
วิตามินบี1 (mg/100g) 
วิตามินบี 2 (mg/100g) 
ไนอะซิน (mg/100g) 
กรดแอสคอรบิค (mg/100g) 

65.0 
82.9 
0.4 
16.3 
0.8 
0.2 
0.4 
10.0 
29.0 
0.3 
3.0 

170.0 
0.05 
0.06 
0.6 
50 

233.0 
35.9 
1.9 
57.6 
3.0 
1.0 
1.6 
25.0 
58.0 
404 
49.0 
568.0 
0.01 
0.57 
3.1 
183 

63.0 
82.5 
0.2 
16.7 
0.3 
0.2 
0.2 
5.0 
8.0 
0.3 
34.0 
46.0 
tr. 

0.04 
0.1 
63 

67.0 
81.4 
0.3 
17.5 
0.4 
0.4 
0.2 
7.0 
8.0 
0.7 
35.0 
68.0 
tr. 

0.08 
0.1 
68 

หมายเหตุ tr. มีเล็กนอย (trace) 
ท่ีมา : U.S. Department of Health, Education and Welfare (1978)  
 
2.3 สีกลุมฟลาโวนอยด (สรศักดิ,์ 2548) 
 
    ฟลาโวนอยด (Flavonoid) เปนสารประกอบเคมีกลุมใหญท่ีไดจากพืช สวนมากจะเปน
พวก Phenolic compounds ซ่ึงเปนพิษตอเซลล ฉะนั้นจึงพบอยูในรูป Protected form  พบมากในรูป
ของ Glycosides ซ่ึงละลายน้าํไดดี จึงพบอยูในแวคิวโอ หากอยูในสภาพ Methylation ก็จะไมละลาย
น้ําจึงมักพบอยูในไซโทพลาสของเซลล Flavonoid glycosides ในธรรมชาติจะเปนชนิด                  
O - glycosides อาจมีบางท่ีเปน C - glycosides 
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    โครงสรางทางเคมีของฟลาโวนอยดจะเปนอนุกรมของคารบอน โดยมีโครงสรางของ 
Pyran ring เช่ือมตอกับ Benzene ring เกิดเปนโครงสรางท่ีเรียกวา 2-phenylbenzopyran nucleus 
หรือ Benzo-γ-pyrone ฟลาโวนอยดมีความแตกตางกันมากข้ึนอยูกับสวนของน้ําตาลและตําแหนง
การเกาะของน้าํตาล น้ําตาลท่ีพบมีท้ังชนิด Monosaccharides Disaccharides Trisaccharides และ 
Acylated sugar การเกาะของน้ําตาลจะเปนแบบ β - type อาจมี α - type บาง เชนพวก Rhamnosides 
และ Arabinosides เปนตน 
  
    ฟลาโวนอยดมีการจําแนกประเภทดังนี้  
 
2.3.1 True flavonoids 
    (1) Flavones คือ ฟลาโวนอยดท่ีพบมากท่ีสุดในพืช ใหสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองแก ใน
โครงสรางจะประกอบดวยนิวเคลียสของ Benzo-γ-pyrone  ในโมเลกุลมีพันธะคูระหวางคารบอน
ตําแหนงท่ี 2 และ 3 มี Substitution patterns จะแตกตางกันไปเปนหมู – OH หรือ –CH3 และมีมาก
ท่ีสุดถึง 7 หมู  ตัวอยางเชน Apigenin, Luteolin, Luteolin-7-glucoside และ Vitexin 
    (2) Flavonols คือ ฟลาโวนอยดท่ีคลายกบั Flavones เกดิจากการท่ีสารประกอบ Flavones 
มีการแทนท่ีของหมู – OH ท่ีคารบอนตําแหนง 3  ใหสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองแก มักเกดิรวมกบั
พวกแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) ในดอกไม จงึเปนสารพวก Co-pigment ตัวอยางเชน 
Kaempferol, Quercetin, Myricetin, Rutin, Astragalin และ Galangin 
    (3) Flavanones คือ ฟลาโวนอยดท่ีพบนอยมากเม่ือเทียบกับพวกฟลาโวนอยดอ่ืน ๆ ไมมี
สี หรือมีสีเหลืองซีด มีสูตรโครงสรางคลาย Flavones แตพันธะระหวางคารบอนตําแหนงท่ี 2 และ 3 
เปนพันธะเดีย่ว ไดจากการทํา Reduction ของ Flavones หรือ Flavonols ในทางกลับกันหาก 
Flavanones เกิดการ Dehydrogenation ก็จะเปล่ียนกลับไปเปน ฟลาโวนอยดชนิดอ่ืน ๆ ไดอีกมาก 
ตัวอยางเชน Hesperetin, Naringenin, Eriodictyol, Butin, Hesperidin และ Naringin 
    (4) Anthocyanidins เปนรงควัตถุท่ีพบในพืชจะใหสีท่ีแตกตางกัน เชน น้ําเงิน มวงอมน้ํา
เงิน มวง แดงอมสม และสีแดง พบมากในสวนของ ดอก ใบ และผล  Anthocyanidins ท่ีพบใน
ธรรมชาติจะอยูในรูปของ Flavylium ion ซ่ึงเปน cation จะมีสีแดง ในสภาพแวดลอมท่ี pH เปน
กลางจะไมมีสี เรียกวา Pseudobases แตในสภาวะท่ีเปนเบสจะเกิดเปนสีน้ําเงินเนื่องจากอยูในรูป
ของ Anhydrobases ตัวอยางของ anthocyanidins เชน Pelargonidin, Cyanidin, Peonidin และ 
Malvidin เม่ือ Anthocyanidins มีโมเลกุลของน้ําตาลมาเช่ือมอยูกับ aglycone  จะทําใหอยูในรูปของ 
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glycosides ซ่ึงเรียกวา Anthocyanins ตัวอยางเชน Petunidin 3-rhamnoside-5-glucoside และ 
Cyanidin 3-galactoside 
    (5) Leucoanthocyanidins    เปน     Proanthocyanidins ซ่ึงหมายถึงสารท่ีใหพวก 
Anthocyanidins ออกมาเม่ือตมกับกรด โดยท่ัวไปแลว Monomericflavan 3,4-diols จัดเปน Classical 
leucoanthocyanidin โดยท่ัวไปพบในสภาพ glycosides นอยมาก ถาหากพบในสภาพนี้จะเรียกวา 
Leucoanthocyanins ซ่ึง Leucoanthocyanidins จะเปนสารต้ังตนของแทนนินชนดิ Condensed 
tannins ตัวอยางเชน Melacacidin, Leucodelphinidin, Leucocyanidin และ Leucopelargonidin 
    (6) Catechins เปนฟลาโวนอยดท่ีคลายกับ Leucoanthocyanidins คือจะไมมีสีพบไดใน
พืชท่ัวไป โดยเฉพาะไมยืนตน เปนสารต้ังตนของแทนนินชนิด Condensed tannins โครงสรางทาง
เคมีจะเกิดจากคารบอนท่ีตําแหนงท่ี 4 ถูกรีดิวสไปเปน H-atom จึงเรียกช่ือวา Flavan-3-ol ซ่ึง 
Catechins ท่ีพบในธรรมชาติจะอยูในสภาพ Diastereoisomeric pair ซ่ึงไดแก (+)-Catechins และ                      
(-)-Epicatechins  
 
2.3.2 Related compounds 
    (1) Aurones เปนฟลาโวนอยดท่ีใหสีเหลืองของดอกไมเกือบทุกชนิด จะเรียกช่ือวา 
Anthochlor pigments เชนเดียวกับ Chalcones เม่ือ Aurones สัมผัสกับเบสจะใหสีแดงอมสม มี
โครงสรางโมเลกุลเปนชนิด benzalcoumaranone ring system หรือเรียกวา 2-benzylidine-
coumaranone หรือ 2-benzylidine-3(2H)-benzofuranone ตัวอยางเชน Aureusidin 4-O-glucoside, 
Sulphuretin 6-O- glucoside, Bracteatin 6-O-glucoside และ Leptosidin 6-O-glucoside 
    (2) Chalcones เปนฟลาโวนอยดท่ีใหสีเหลืองเรียกช่ือวา Anthochlor pigments มี
โครงสรางท่ีเกิดจากการเปดวง Pyran ring ตัวอยางเชน Coreopsin, Salipurposide, Carthamin และ 
Marein 
    (3) Isoflavones เปนฟลาโวนอยดท่ีมีโครงสรางผันแปรไป ไมมีสีแตจะใหสีกบัพวก
โลหะ เปนไอโซเมอรกับ Flavones จะตางกันตรงตําแหนงการเกาะของ Aryl-B-ring กับ Pyran ring 
โดย Aryl-B-ring ของ Isoflavones จะเกาะกับ α - carbon atom แทนท่ีจะเกาะกับ β - carbon atom 
ของ Carbonyl group ตัวอยางเชน Daidzein, Genistin, Sissotrin และ Ononin 
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ปจจัยท่ีมีผลตอสีของแอนโทไซยานิน 
 

1.  โครงสราง  
    หากในโครงสรางวงแหวนฟนีลมีจํานวนหมูไฮดรอกซิล หรือหมูเมธอกซิลเพิ่มข้ึนจะมี
ผลตอสีแอนโทไซยานิน เชน การเพิม่หมูไฮดรอกซิลใหมากข้ึนจะทําใหสีเขมข้ึน และสีจะ
เปล่ียนเปนสีน้าํเงินมากข้ึนดวย และการเพิม่หมูเมธอกซิลแทนท่ีหมูไฮดรอกซิลท่ีตําแหนง 3′ และ 
5′  จะทําใหมีสีแดงเพิ่มข้ึน ดังรูป 2.1 
 
2.  pH  
    พีเอชของสารละลายท่ีแอนโทไซยานินละลายอยู มีผลตออัตราการสลายตัวของแอนโท
ไซยานิน ทําใหสีเปล่ียนไปได เชน cyanin ซ่ึงเปนสีแดงของเชอร่ี และแครนเบอร่ี ซ่ึงมี pH เปน 3 
จะเปล่ียนเปนสีน้ําเงิน เม่ือปรับ pH เทากบั 11 และโครงสรางของโมเลกุลมีการเปล่ียนแปลง  การ
เปล่ียนแปลงของ pH ยังอาจเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางสรีระของผัก ผลไม เชน ระหวางการ
สุกของผลไมจะมีการเปล่ียนแปลง pH มีผลทําใหสีของผลไมเปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนสีเนื่องจาก
การเปล่ียนแปลง pH ยังข้ึนอยูกับเกลือของแอนโทไซยานินดวยวาเปนโพแทสเซียมไอออน โซเดียม
ไอออน แคลเซียมไอออน หรือแอมโมเนียมไอออน 
 

 
 
รูป 2.1 การเพิม่หมูเมธอกซิลแทนท่ีหมูไฮดรอกซิลท่ีตําแหนง 3′  และ 5′  ทําใหมีสีแดงเพิ่มข้ึน 
ท่ีมา : DeMAN (1990) 
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รูป 2.2 การเปล่ียนแปลง pH สงผลใหเกิดการเปล่ียนโครงสรางของโมเลกุลแอนโทไซยานิดนิ 
ท่ีมา : Timberlake (1980) and Wong (1989) 
  
    รงควัตถุแอนโทไซยานินท่ีอยูในผักและผลไมจะถูกทําลายไดงายในกระบวนการแปรรูป
อาหาร เชน การใชอุณหภูมิสูง ความเขมขนของน้ําตาลสูง pH กรดอะมิโน กรดแอสคอรบิค และ
สภาวะท่ีมีออกซิเจน จะมีผลตอการเรงอัตราเร็วของการสลายตัวของแอนโทไซยานินใหเกดิเร็วข้ึน 
เนื่องจากปฏิกริิยา condensation ของแอนโทไซยานินกับสารประกอบเหลานี ้
  
    แอนโทไซยานินสามารถรวมตัวกับโลหะไดเปนสีมวง หรือสีเทา ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือบรรจุ
อาหารในกระปองท่ีมีดีบุก   นอกจากนีสี้ของแอนโทไซยานินจะถูกฟอกสีใหจางลงเม่ือมีซัลเฟอร
ไดออกไซด ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากมี anthocyanin carbonium ion (R+) เกิดข้ึน และทําปฏิกิริยา
กับไบซัลไฟตทําใหเกิดเปน chromen-2- sulfonic acid หรือ chromen-4- sulfonic acid ซ่ึงไมมีสี แต
มีโครงสรางและสมบัติคลาย anthocyanin carbinol base  

 
    แอนโทไซยานินสลายตัวไดอยางชาๆ และเปนไปอยางตอเนื่องในระหวางกระบวนการ
เก็บรักษาผักและผลไมท่ีผานกระบวนการแปรรูปดวยความรอน ซ่ึงกลไกบางอยางยังไมเปนท่ีเขาใจ
มากนัก แตปจจัยท่ีมีผลตอการสลายตัวของแอนโทไซยานิน คือ pH ออกซิเจน กรดแอสคอรบิค 
และไอออนของโลหะ 
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2.4  การเกิดสีชมพูในผลไมกระปอง 
 
    การเกิดสีชมพู (pink discoloration) ในผักและผลไมกระปอง เปนลักษณะการเปล่ียนสี
ของผลิตภัณฑจากสีขาวหรือสีครีมเปนสีชมพูเร่ือ ๆ ปญหานี้พบในผัก ผลไมตางๆ เชน ล้ินจี่ ลูก
แพร กลวย ฝร่ัง แอปเปล กะหลํ่าปลีดอง และกูสเบอร่ี เปนตน ซ่ึงเช่ือกนัวาเกิดจากลิวโคแอนโทไซ
ยานิดนิ (leucoanthocyanin) (Hulme, 1971) 
  
    ลิวโคแอนโทไซยานดินิเปนสารประกอบท่ีไมมีสี และเปนสารต้ังตนของแอนโทไซยา
นิน (anthocyanin) ซ่ึงจะมีสีแดงถึงมวงดาํเม่ืออยูในสภาวะท่ีเปนกรด ผลท่ีไดจากปฏิกิริยานี้สวน
ใหญคือ ไซยานิดิน (cyanidin) ซ่ึงมีสีแดงและ เดลฟนิดนิ (delphinidin) ซ่ึงมี bluish-red สารท้ังสอง
ตัวนี้อยูในรูปของไกลโคไซด (glycoside) ของ pseudobase มักเกดิท่ีบริเวณท่ีมีแทนนนิ (tannin) ใน
เนื้อเยื่อของพชื จะเกิดในรูปแบบท่ีแตกตางกันต้ังแตแบบท่ีมีโครงสรางอยางงาย จนถึงแบบท่ีมี
โครงสรางเปนสารประกอบเชิงซอน (Mackinney and Little, 1962) 
 
2.5  องคประกอบของรงควัตถุสีชมพูในล้ินจ่ีกระปอง 
 
    Cheng et al. (1984) ไดวิเคราะหองคประกอบของรงควัตถุสีชมพูในล้ินจีก่ระปอง โดย
เก็บรักษาผลิตภัณฑเปนเวลา 18 เดือน เพื่อใหเกิดสีชมพูพอท่ีจะวิเคราะหได ซ่ึงพบวารงควัตถุ
เชิงซอนสีแดงท่ีสกัดออกมาไดเปนสารโมเลกุลใหญ น้ําหนักโมเลกุลมากกวา 200,000 ดาลตัน ซ่ึง
ประกอบดวยโปรตีนและเพคตินเปนสวนใหญ นอกจากนี้ยังมีโลหะเชน เหล็ก และดีบุก นอกจากนี้
ผลการตรวจสอบลิวโคแอนโทไซยานิดินยังเปนบวกดวย หลังจากแยกลิวโคแอนโทไซยานิดนิ
ออกไปแลวจึงนํารงควัตถุไปไฮโดรไลส และวิเคราะหดวยการใชเทคนิค Paper chromatography 
และ High performance liquid chromatography พบวามีไซยานิดินซ่ึงเปนแอนโทไซยานินชนิดหนึ่ง
ประกอบอยูดวย 
 
2.6  ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงของการเกิดสีชมพูในผลไมกระปอง 
 
    Woodroof and Luh (1975) ไดอางรายงานของ Wu (1970) พบวาการใชความรอนท่ีมาก
เกินไปในกระบวนการผลิตล้ินจี่อาจมีผลตอการละลายของสารฟนอล แอนโทไซยานิน และฟลาโว
นอยดในน้ําเช่ือม ซ่ึงเปนสาเหตุการเปล่ียนเปนสีชมพใูนผลิตภัณฑล้ินจี่กระปอง ซ่ึงระดับลิวโค
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แอนโทไซยานิดินในล้ินจีก่ระปองอาจมีความสัมพันธกบัการเกิดสีชมพู ดังนัน้ในการผลิตควร
หลีกเล่ียงการใชความรอนท่ีมากเกินไปและความลาชาในการหลอเยน็ผลิตภัณฑ 
 
    Cheng and Hwang (1986) ไดเสนอข้ันตอนการเปล่ียนแปลงท่ีเปนไปไดของการสรางสี
ชมพูในล้ินจีก่ระปองดังรูป 2.3 คือ ข้ันตอนแรก  phenolic compounds ถูกเปล่ียนไปเปนลิวโคแอน
โทไซยานิดินและถูกเปล่ียนตอเปน intermediate compound ท่ีไมมีสีโดยปฏิกิริยาเอนไซม และสาร
นั้นจะรวมตัวกับโปรตีน เพคติน ดบุีก และเหล็ก เกิดเปนสารประกอบเชิงซอนโมเลกุลใหญสีชมพู
ระหวางกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาในเวลาตอมา 
 

phenolic compound 
enzymatic 
reaction     
 leucoanthocyanidin 
enzymatic 
reaction 
 colorless intermediate compound              Sn, Fe, leucoanthocyanidin,  
                        pectin, protein, etc 

nonenzymatic       
     (during canning & storage)   

   
    red compounnd 
 
รูป 2.3 possible pathway ของการสรางสีชมพูในล้ินจี ่
ท่ีมา : Cheng and Hwang (1986) 

 
    Somogyi et al. (1996) อางรายงานของ Wu (1970) พบวาอุณหภูมิในการฆาเช้ือ และ pH 
มีผลตอการเปล่ียนเปนสีชมพูในล้ินจี่บรรจุกระปอง ซ่ึงเปนผลโดยตรงจากสารพวก condensed 
tannin ท่ีมีอยูในเน้ือล้ินจี่ถูกไฮโดรไลสเปล่ียนเปนแคเทชิน (catechin) และ ลิวโคแอนโทไซยานิดนิ 
ซ่ึงจะสลายตัวกลายเปนแอนโทไซยานิน   
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    Somogyi et al. (1996)  ไดแยกเอนไซมในเน้ือล้ินจี่เปนผลสําเร็จ คือ เอนไซม flavanone-
3-hydroxylase และ dihydroquercetin-4-reductase ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญในการสังเคราะหลิวโคแอน
โทไซยานิดินในระหวางกระบวนการผลิตล้ินจี่กระปอง ผลิตภัณฑเกิดการเปล่ียนเปนสีชมพู
หลังจากปลอกเปลือกควานเมล็ดออก ฟลาวาโนน (flavanones) ในเนื้อล้ินจี่สดจะเปล่ียนเปน 
eriodictyol และตอมาถูกเอนไซม flavanone-3-hydroxylase ไฮโดรไลสเปนลิวโคแอนโทไซยานิดิน 
สารไมมีสี และเปล่ียนไปเปนไซยานดิิน สารมีสี ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑล้ินจี่กระปองจึงเกิดเปน
สีชมพู 
 
    Chandler and Clegg (1970) ไดอธิบายข้ันตอนการเปล่ียนแปลงของการเกิดสีชมพใูนลูก
แพรกระปองวา ลิวโคแอนโทไซยานิดนิสลายตัวเปน quinone methine โดยปฏิกิริยาของเอนไซม 
หรือ atmospheric oxidation ของลิวโคแอนโทไซยานิดิน จากนัน้เม่ือไดรับความรอนจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปเปน anhydrobase กอนท่ีจะเปนไซยานิดิน และทําปฏิกิริยากับดบุีกเกิดเปน tin-
anthocyanin complex ถาไอออนของดีบุกมาทําปฏิกิริยากับ  anhydrobase สวนใหญจะเปล่ียนไป
เปนไซยานดิิน ซ่ึงจะเปล่ียนเปนสีออกแดงที่ pH ตํ่ากวา 3 เปนสีมวงท่ี pH 8.5 และเปนสีน้ําเงินท่ี 
pH 11 แตวาการอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการนี้ยังไมชัดเจนจึง
เปนเพยีงสมมติฐานเทานัน้ 
 
    Hulme (1971) รายงานวาการเกิดสีชมพูพบไดในผลไมบรรจุกระปอง ไดแก แอปเปล ลูก
พีช ลูกแพร กลวย ฝร่ัง และกูสเบอร่ี เปนตน ซ่ึงผลิตภณัฑดังกลาวเกดิจากการเปล่ียนของลิวโคแอน
โทไซยานิดินเปนแอนโทไซยานินเม่ือไดรับความรอนภายใตสภาวะเปนกรด การเกิดสีชมพูใน
ผลไมแตละพนัธุมีความแตกตางกัน เชน ลูกแพรพันธุ Bartlett พบวาสีชมพูเกิดไมบอยนัก แตพนัธุ 
Packam และ Bon Chretien จะเกิดสีชมพูเปนประจํา ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเกิดสีชมพูของ
ผลิตภัณฑไดแก ปจจัยในกระบวนการผลิต เชนการใหความรอนท่ีมากเกินไปและการหลอเยน็ท่ี
ลาชา นอกจากนี้ยังมีปจจัยการเพาะปลูก เชน ภูมิประเทศ การรับแสงอาทิตยของรากพชื และการสุก
เต็มท่ีของผลไม เปนตน สําหรับสาเหตุท่ีสนับสนุนการเกิดสีชมพู คือผลิตภัณฑท่ีมี pH ตํ่า ปริมาณ
ความเขมขนของลิวโคแอนโทไซยานิดนิ ปริมาณออกซิเจนในกระปอง และปริมาณดบุีกจากการกัด
กรอนภายในกระปอง 
 
    Woodroof and Luh (1975) อางรายงานของ Luh et al. (1960) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
เกิดสีชมพูในลูกแพรกระปอง พบวาลูกแพรท่ีมีความเปนกรดและแทนนินสูง ทําใหลูกแพรเกดิสี
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ชมพูหลังกระบวนการผลิตโดยเฉพาะการใชความรอนมากเกินไปและความลาชาในกระบวนการ
หลอเย็น  
 
    Jethro et al. (1988) ไดศึกษาผลิตภัณฑฝร่ังบรรจุในภาชนะแกว และกระปองดีบุก 
ลักษณะช้ินของฝร่ังและฝรั่งท่ีปลอกเปลือกควานเมล็ดออก เกิดสีชมพูจากลิวโคไซยานิดินและลิว
โคเดลฟนิดิน (leucodelphindin) ท้ังนี้พบวาสาเหตุเกิดจาก polymerization ของลิวโคแอนโทไซยานิ
ดิน ซ่ึงเพิ่มข้ึนตามเวลาและอุณหภูมิท่ีใชในกระบวนการผลิตและเก็บรักษา 
 
    Macrae et al. (1993) รายงานวาในกระบวนการใหความรอนลิวโคแอนโทไซยานิดินจะ
ถูกเปล่ียนเปนแอนโทไซยานิน ซ่ึงสาเหตุของการเกิดสีชมพูเกิดจากลิวโคแอนโทไซยานิดนิรวมตัว
กับโลหะดีบุกและเหล็กจากกระปอง 
 
2.7  วิธีปองกันการเกิดสีชมพูในผลไมกระปอง 
 
    Chakraborty et al. (1974) ไดศึกษาการปองกันการเกดิสีชมพูในล้ินจี่กระปอง โดยเติม
กรดซิตริก 0.1 – 0.15 % ในน้ําเช่ือมความเขมขน 30 oBrix (pH มีคา 4.4 – 4.5) และใชเวลาฆาเช้ือใน
น้ําเดือดเปนเวลา 10 นาที และใชซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 300 ppm สามารถปองกันการเกิดสี
ชมพูในผลิตภณัฑได แตผลิตภัณฑมีกล่ินกํามะถัน 

 
    Cheng et al. (1981) ไดทดลองการเกิดสีชมพูในล้ินจีก่ระปองโดยทําการทดลอง 2 ชุด ชุด
แรกลวกวัตถุดบิท่ี 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที กอนบรรจุกระปอง แตอีกชุดไมลวกวัตถุดบิ 
จากนั้นวิเคราะหปริมาณลิวโคแอนโทไซยานิดนิ, chlorogenic acid และ สารประกอบฟนอล จาก
การทดลองพบวา chlorogenic acid มีปริมาณนอยมาก ดงันั้นสารนี้จึงไมนาเปนสาเหตุของการเกดิสี
ชมพู  และยังพบวาตัวอยางชุดท่ีไมผานการลวกมีปริมาณลิวโคแอนโทไซยานิดนินอยกวาตัวอยางท่ี
ผานการลวก แสดงวาปฏิกิริยานี้ถูกยับยั้งโดยการลวก แตการสูญเสียของสารประกอบฟนอลเกิดข้ึน
กอนเขากระบวนการบรรจกุระปองและสามารถยับยั้งไดโดยการลวกเชนกัน  

 
    Somogyi et al. (1996) อางรายงานของ Cheng and Hwang (1986) พบวาล้ินจี่สดท่ีแชใน
สารละลายโซเดียมไบซัลไฟต (sodium bisulfite) กอนกระบวนการใหความรอนชวยลดการเกิดสี
ชมพูในผลิตภณัฑล้ินจีไ่ด 
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    อรอนุช (2535) ไดศึกษาแนวทางลดการเกิดสีชมพูในล้ินจี่กระปอง โดยการใชโซเดียม
ไบซัลไฟต ท่ีระดับ100 และ 200 ppm ในน้าํเช่ือมรวมกับการแปรผันระดับความรอนท่ีใชในการฆา
เช้ือ และการลวกล้ินจี่ท้ังเปลือกท่ี 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 นาที กอนการบรรจกุระปอง พบวา
การฆาเช้ือท่ี 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ชวยลดการเกดิสีชมพูได สวนโซเดียมไบซัลไฟต
ความเขมขน 100 และ 200 ppm  สามารถปองกันการเกดิสีชมพูได แตถาใชในปริมาณมากจะทําให
ล้ินจี่มีสีขาวซีดผิดปกติ และมีกล่ินรสที่แปลกปลอม 
 
    Wu and Fang (1993) พบวาการเติมน้าํเช่ือมความเขมขน 30 oBrix และปรับความเปน
กรดดวยซิตริกผสมโพลีฟอสเฟต (polyphosphate) 0.2 % สามารถเรงการเกิดสีชมพูได 

 
    ดรุณี (2545) พบวาการใชสารละลายกรดซิตริกปรับ pH ของผลิตภัณฑเนื้อล้ินจี่ช้ินแตก
และเนื้อล้ินจี่ปนบรรจุกระปอง ใหได pH สุดทายไมตํ่ากวา 3.95 เปนคาท่ีเหมาะสมท่ีไมทําใหเนือ้
ล้ินจี่เกิดสีชมพู 

 
    ประไพ (2547) ไดศึกษาผลของภาชนะบรรจุและแอนติออกซิแดนทตอการเปล่ียนสีของ
ล้ินจี่ ในภาชนะบรรจุ 3 ชนิด คือ ขวดแกว 16 ออนซ กระปองดีบุกและกระปองเคลือบแลกเกอร 
และเติมแอนตอิอกซิแดนซ 3 ชนิด ปริมาณ 0.2 % ในน้ําเช่ือมไดแก กรดแอสคอรบิค โซเดียมอิริ
ทอรเบท และ โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟส พบวา การใชกระปองดีบุกเปนภาชนะบรรจุและการเติม
โซเดียมอิริทอรเบท ชวยชะลอการเปล่ียนสีของผลิตภัณฑไดดีท่ีสุด 
 
2.8  ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซม  (enzymatic browning) 
 
    ปฏิกริิยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซมเปนปฏิกิริยาของสารประกอบโมโนฟนอลที่
อยูในพืชและอาหารทะเล เม่ือสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศและมีเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส 
(polyphonoloxidase ; PPO) จะเกิดปฏิกิริยาไฮดรอกซิเลชัน ไดเปนออรโท-ไดฟนอล (o-diphenol) 
สารนี้จะถูกออกซิไดสตอใหเปนออรโท-ควโินน (o-quinone)  ซ่ึงควิโนนท่ีเกดิข้ึนจากการเรงดวย
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส จะรวมตวักันและเกิดปฏิกิริยาเมลลารดกับสารประกอบฟนอลอื่นๆ 
หรือกับกรดอะมิโนไดเปนสารประกอบสีน้ําตาล ดังรูป 2.4 
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รูป 2.4 ปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบฟนอลโดยมีเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเรงปฏิกิริยา 
ท่ีมา : ปราณี (2543) 
 
    ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซมเปนปญหาท่ีสําคัญ ในการแปรรูปผักและ
ผลไมหลายชนิด ไดแก แอปเปล ทอ สาลี กลวย องุน มันฝร่ัง เห็ด มะเขือเทศ ผักสลัด ใบชา และ
เมล็ดกาแฟ รวมท้ังอาหารทะเลบางชนิด เชน กุง ปู และกุงมังกร เม่ืออาหารเกิดสีน้ําตาลจะทําให
อายุการวางจําหนายส้ันลง และปฏิกริิยานี้ยังทําใหเกิดปญหากบัผัก ผลไมท่ีผานกระบวนการ
อบแหงและแชเยือกแข็งอีกดวย(นิธิยา, 2543) 
 
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส (polyphenoloxidase ; PPO) 
 
    เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสสามารถพบไดท่ัวไปในเนื้อเยื่อของผักและผลไม โดยมีช่ือ
ตามระบบคือ monophenol dihydroxyphenylalanine : oxygen oxidoreductase และมีช่ือเรียกท่ัวไป
หลายช่ือ เชน cresolase, catecholase, phenolase และ tyrosinase  ตอมาการต้ังช่ือของระบบเอนไซม
มีการเปล่ียนแปลงช่ือไปจากเดิมเพื่อความจาํเพาะปฏิกิริยายิ่งข้ึน เชน monophenol monooxygenase 
เปล่ียนเปน cresolase (EC 1.14.18.1) และ diphenol oxidase เปล่ียนเปน catecholase (EC 1.10.3.1) 
เปนตน เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสมีทองแดงเปนโคแฟคเตอร ซ่ึงเปนไอออนของโลหะรวมอยู
ในโมเลกุลของเอนไซม โดยปกติเอนไซมอยูในรูป deoxy form ซ่ึงเม่ือเปล่ียนรูปเปน oxy form  ดัง
รูป 2.5 จึงสามารถเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบฟนอลิคได 
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รูป 2.5 ปฏิกิริยาการเปล่ียน deoxy form เปน oxy form ของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส 
ท่ีมา : Whitaker (1995) 
 
การควบคุมปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซมในอาหาร 
 
    ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซมในอาหารทําใหอาหารมีสีเปล่ียนไป และยังทํา
ใหรสชาติของอาหารบางชนดิเปล่ียนไปดวย อาหารจึงมีคุณภาพลดลงไมเปนท่ียอมรับของผูบริโภค 
การควบคุมไมใหเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซมทําไดหลายวธีิ ซ่ึงจะตองเลือกใชให
เหมาะสมกับชนิดของอาหาร เชน 
 
    1. ใชความรอนทําลายเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส เชน การลวกผักดวยไอน้ํา 
    2. ใชสารเคมียับยั้งการทํางานของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส 
    3. เติมสารรีดิวซิงเอเจนต เชน กรดแอสคอรบิค 
     4. กําจัดออกซิเจน 
    5. ทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงของสับสเตรตท่ีมีอยูในธรรมชาติ 
 
    การยับยั้งเอนไซมอาจใช 2 - 3 วิธีรวมกนัก็ได แตการลวกผักดวยไอน้ําใชกับผลไมไมได 
เพราะจะทําใหผลไมบางชนิดมีกล่ินผิดปกติ และทําใหเนื้อผลไมนิ่มลง แตก็สามารถใชความรอน
ยับยั้งเอนไซมในน้ําผลไมและเนื้อผลไมตีปน หรือเติมกรดแอสคอรบิคลงไปทําปฏิกิริยากับออรโท-
ควิโนนใหเปล่ียนกลับไปเปนออรโท-ไดฟนอล 
 
    เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสจะถูกทําลายอยางสมบูรณท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียสข้ึน
ไป และภายหลังการลวกตองทําใหผักและผลไมเย็นลงอยางรวดเร็ว เพือ่รักษาคุณภาพของอาหารให
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ดีท่ีสุด กาซซัลเฟอรไดออกไซดเปนสารเคมีท่ียับยั้งเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสไดดีท่ีสุดและเปน
การยับยั้งแบบถาวร นิยมใชกับผลไมอบแหง เชน ลูกเกด แตมีขอเสีย คือ ทําใหเกิดกล่ิน ถาใชมาก
เกินไปจะเปนอันตรายตอสุขภาพและทําใหผูบริโภคบางคนเกิดอาการแพได  
 
2.9  ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซม (nonenzymatic browning) 
 
    ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซมเกิดจากปฏิกิริยาเมลลารด (maillard reaction) 
การเกิดสีน้ําตาลของกรดแอสคอรบิค (ascorbic acid browning) และการเกิดคาราเมไลเซชัน 
(caramelization)  จะเกิดข้ึนเม่ืออาหารไดรับความรอน มีการสูญเสียน้าํ มีการสลายตัว และมีการ
รวมตัวกัน พฒันาเปนสีเหลืองจนถึงสีน้ําตาลและนํ้าตาลแดง มีกล่ินและรสชาติเฉพาะ  
 
2.9.1 ปฏิกิริยาเมลลารด (maillard reaction) 
 

    เม่ือน้ําตาลแอลโดสหรือคีโตสไดรับความรอนในสภาวะท่ีมีน้ํา (Aw > 0.2) กับเอมีนทํา
ใหเกิดสารประกอบตาง ๆ ซ่ึงมีผลตอสี กล่ิน และรสชาติของอาหาร ปฏิกิริยาเหลานี้จะเกิดข้ึน ขณะ
ทอด อบ ปง ยาง หรือระหวางเก็บรักษาอาหาร น้ําตาลรีดิวสจะทําปฏิกิริยากับหมูอะมิโนในโมเลกุล
ของแอมโมเนีย  กรดอะมิโนและโปรตีน  ไดเปนกลัยโคซิลเอมีน   (N-substituted glycosylamine) 
และจะเกดิปฏิกิริยาตอเนื่องจนไดสีน้ําตาล เรียกวา ปฏิกิริยาเมลลารด (maillard reaction) 
 
    ข้ันตอนการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดมีดังนี้ 
    1.  น้ําตาลรีดิวสท้ังคีโตสและแอลโดส จะรวมตวักับหมูอะมิโนไดเปนกลัยโคเอมนี 
    2.  เกิดปฏิกริิยาดีไฮเดรชันไดเปน imines หรือ Schiff base และมีการเรียงตัวใหมเรียกวา 
Amadori rearrangement ไดเปน aldoseamine หรือ ketoseamine เรียกวา Amadori product เชน        
1-amino-1-deoxy-ketose ซ่ึงจะเกิดปฏิกิริยาตอเนื่องได เม่ือมี pH ≤ 5 
    3. เกิดปฏิกริิยา ennolization ของ Amadori products ไดเปน diketoseamine หรือ 
diaminosugar  เชน 3-deoxyhexosulose 
    4. เกิดปฏิกริิยาดีไฮเดรชันตอไดเปนอนุพันธของฟูเรน (furan) ถาเปนน้ําตาลเฮกโซส 
อนุพันธฟูแรน คือ 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde หรือ HMF 
    5. อนุพันธวงแหวนฟแูรน เชน HMF จะเกดิ polymerization อยางรวดเร็วไดเปนสารสี
น้ําตาลท่ีมีไนโตรเจนเปนองคประกอบอยูดวยและไมละลายน้ํา ซ่ึงตางจากการเกิดคาราเมไลเซชันท่ี
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มีน้ําตาลเพียงอยางเดยีว สารสีน้ําตาลท่ีเกิดข้ึนเรียกวา melanoidins ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเปนปฏิกิริยา
โมลตอโมล 
 
    ดังนั้นผลิตภณัฑจากปฏิกิริยาเมลลารดจึงมีท้ังพอลิเมอรท่ีละลายและไมละลายนํ้า และ
พบไดในอาหารท่ีมีน้ําตาลรีดิวส กรดอะมิโน โปรตีน และสารประกอบไนโตรเจนอ่ืน ๆ อยูรวมกนั
และไดรับความรอน   เชน    การเกิดสีน้ําตาลของขนมอบ      ปฏิกิริยาน้ียังมีความสําคัญตอการทํา
คาราเมล ทอฟฟ และช็อกโกแลตนม  
 
    ขอเสียของปฏิกิริยาเมลลารด คือทําใหกรดอะมิโนไลซีนซ่ึงเปนกรดอะมิโนจําเปน ท้ังท่ี
อยูในรูปอิสระและท่ีเปนองคประกอบของโมเลกุลโปรตีนลดนอยลง ดังนั้นปฏิกิริยาการเกดิสี
น้ําตาลแบบนีจ้ะทําใหคุณคาทางโภชนาการของอาหารลดลง นอกจากนี้อาหารที่มีโปรตีนสูงเม่ือ
ไดรับความรอนสูง ผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนจะเปนสาร heterocyclic amine ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง 
 
    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด  

 
1.  ชนิดของสารประกอบคารบอนิล  
    สารประกอบคารบอนิลท่ีมีความคงตัวตํ่าและสลายตัวไดงาย จะเกิดปฏิกิริยาเมลลารดได
ท่ีอุณหภูมิหอง เชน ระหวางการเก็บรักษาผลิตภณัฑ อาหารที่มีน้าํตาลรีดิวสสูงจะเกิดปฏิกิริยา
เมลลารดไดอยางรวดเร็ว    น้ําตาลเพนโตสจะเกิดปฏิกริิยาไดดกีวาน้าํตาลเฮกโซส     และนํ้าตาล
เฮกโซสเกิดปฏิกิริยาไดดกีวาน้ําตาลรีดิวสท่ีเปนไดแซคคาไรด สําหรับน้ําตาลนอนรีดิวส เชน
ซูโครสจะเกิดปฏิกิริยาไดภายหลังถูกไฮโดรไลสเปนน้ําตาลรีดิวสแลว สําหรับน้ําตาลรีดิวสแตละ
ชนิดน้ําตาลฟรุคโตสจะเกิดปฏิกิริยาไดดีท่ีสุด    สวนน้ําตาลแอลโดเฮกโซสมีการเกิดปฏิกิริยา

เมลลารด ดังนี้ น้ําตาลแมนโนส > กาแลคโตส > กลูโคส 
  
    น้ําตาลทรายหรือน้ําตาลซูโครสนิยมใชในการเตรียมน้าํเช่ือมบรรจุกระปอง แมวาน้ําตาล
ทรายจะเปนไดแซคคาไรด ซ่ึงมีประสิทธิภาพของการแทรกผานเน้ือเยื่อผลไมตํ่ากวากลูโคสและ 
ฟรุคโตส แตเม่ือผานกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอนและประกอบกับกรดท่ีมีในผลไม จึงทําให
เกิดการสลายตัวของน้ําตาลทรายบางสวนไปเปนน้ําตาลกลูโคสและฟรุคโตส (สินธนา, 2542) 
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รูป 2.6 ข้ันตอนการเกดิปฏิกริิยาเมลลารด 
ท่ีมา :  Be Miller and Whistler (1996) 

 
2.  ชนิดของกรดอะมิโน  
    กรดอะมิโนชนิดแอลฟา (α-amino acid) กลัยซีนจะเกดิปฏิกิริยาเมลลารดไดเร็วท่ีสุด เม่ือ
กรดอะมิโนมีขนาดโมเลกุลใหญข้ึนจะเกดิปฏิกิริยาชาลง สําหรับกรดอะมิโนชนดิโอเมกา (ω-
amino acid) จะเกิดปฏิกิริยาไดเร็วข้ึน เม่ือความยาวในสายโมเลกุลเพิ่มข้ึน กรดอะมิโนไลซีนจะ
เกิดปฏิกิริยาไดเร็วท่ีสุด     สวนกรดอะมิโนท่ีมีสมบัติเปนดาง  เชน  ไลซีน  และกรดอะมิโนท่ีเปน
อนุพันธของเอไมด เชน แอสปาราจีน และกลูตามีน จะเกิดปฏิกิริยาไดดีกวากรดอะมิโนท่ีมีสมบัติ
เปนกรดและเปนกลาง 
 
3.  pH  
    ปฏิกิริยาระหวางคารบอนลิกับเอมีนสามารถยบัยั้งไดเม่ือลดคา pH ใหตํ่าลง เชน pH 3 
น้ําตาลมีความคงตัวมากท่ีสุดในรูป pyranose hemiacetal ring เม่ือ pH สูงข้ึน น้ําตาลจะเปล่ียนรูป
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เปน reactive acyclic aldehydo ซ่ึงจะทําใหเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกันระหวางน้ําตาลกับเอมีนอยาง
รวดเร็ว การที ่ pH ลดลงจะทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดชาลง ดังนั้นการชะลอการสูญเสีย
กรดอะมิโนซ่ึงมีสมบัติเปนดางในปฏิกิริยาเมลลารดจะเปนการยับยั้งปฏิกิริยาดวยตนเองได 

 
4.  อุณหภูมิ  
    อัตราเร็วของปฏิกิริยาเมลลารดจะเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ดังนั้นสภาวะท่ีมีสาร
เขมขนสูงและมีอุณหภูมิสูงจะเกดิปฏิกิริยาเร็วท่ีสุด เนือ่งจากเกดิ autocatalytic อัตราเร็วของ
ปฏิกิริยานี้จะเพิ่มข้ึนเปน 2-3 เทา เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนทุก 10 องศาเซลเซียส ถาในอาหารมีน้ําตาล 
ฟรุคโตสจะมีอัตราเร็วเพิ่มข้ึนเปน 5-10 เทา เม่ืออุณหภมิูเพิ่มข้ึนทุก 10 องศาเซลเซียส และเพิ่มเร็ว
ข้ึนเม่ือมีปริมาณนํ้าตาลมากขึ้น ความเขมขนของสีน้ําตาลจะเพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนดวย ดังนัน้
การเก็บรักษาอาหารท่ีอุณหภูมิตํ่าจะชะลอปฏิกิริยาเมลลารดใหเกิดชาลงได 

 
5.  น้ําหรือ Aw  
    เปนปจจยัสําคัญท่ีมีผลตอปฏิกิริยาเมลลารด เชน ในสภาวะแหงน้ําตาลกลูโคสกับกรดอะ
มิโนกลัยซีนจะคงตัวและไมเกิดปฏิกิริยาเมลลารด แมจะมีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียส แตเม่ือมี
น้ําเพียงเล็กนอยปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนทันที แตท่ีอุณหภูมิสูงการสูญเสียน้ําออกจากโมเลกุลของน้ําตาล
จะเปนตัวเรงใหเกิดปฏิกิริยาเมลลารด เพราะทําใหมีน้ําเกิดข้ึน ปฏิกิริยาจะชาลงอีกคร้ังเม่ือมีปริมาณ
น้ํามากข้ึนจนทําใหสับสเตรตเจือจาง ซ่ึงปริมาณนํ้าสูงสุดสําหรับเกิด ปฏิกิริยานี้คือ 30 % 

 
6.  อ่ืนๆ  
    เชน ออกซิเจนไมมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด นอกจากออกซิเจนจะชวยออกซิไดส
สารอ่ืนใหเปนรูปท่ีไวตอการเกิดปฏิกิริยา ดังนั้นปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลนี้จึงเกิดไดในสภาวะท่ีไม
มีออกซิเจน สวนแรธาตุท่ีมีผลตอปฏิกิริยาเมลลารดไดแก ไอออนทองแดง เหล็ก และสังกะสี 
 
การควบคุมปฏิกิริยาเมลลารด 
 
    ปฏิกิริยาเมลลารดสามารถยับยั้งไดโดยใชวิธีการตาง ๆ ดังนี ้
    1. การควบคุมปฏิกิริยาเมลลารดไดดีท่ีสุด คือ การกําจัดสารท่ีเปนสารต้ังตนของปฏิกิริยา 
น้ําตาลกลูโคสเกิดปฏิกิริยาไดชากวาน้ําตาลชนิดอ่ืน สามารถกําจัดน้ําตาลกลูโคสไดโดยออกซิไดส
ใหเปนกรดกลูโคนิค ดวยเอนไซมกลูโคสออกซิเดส 
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    2. การลางเปนวิธีการงาย ๆ ท่ีชวยลดปริมาณนํ้าตาลและกรดอะมิโนออกไปจากผิวนอก
ได เพราะสารเหลานี้ละลายไดดีในน้ํา สําหรับอาหารบางชนิดเชน มันฝร่ัง การเก็บรักษาระยะเวลา
หนึ่งจะทําใหน้ําตาลเปล่ียนเปนสตารช จะชวยลดปฏิกิริยาการเกดิสีน้ําตาลใหลดลงระหวางการแปร
รูปและการเกบ็รักษาผลิตภณัฑได 
 

 
รูป 2.7 ข้ันตอนการเกดิสีน้ําตาลโดยไมอาศัยเอนไซม 
ท่ีมา : นิธิยา (2543) 
  
    3. ภาวะท่ีใชในการแปรรูปอาหาร ควรใชท่ีอุณหภูมิตํ่า เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาเมลลารดนอย
ท่ีสุด 
    4. ควบคุมปริมาณนํ้าในอาหารใหลดนอยลง หรือเพิ่มปริมาณนํ้าในอาหารใหมากข้ึนจน
ทําใหสับสเตรตเจือจางลง 
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    5.  การลด pH ชวยปองกันการเกิดเมลลารดได และอาจเพ่ิม pH ของผลิตภัณฑของอาหาร
ใหสูงข้ึนภายหลังได 
     6. ใชกาซซัลเฟอรไดออกไซด ซ่ึงจะไปทําปฏิกิริยากับ degradation product ของอะมิโน 
ซูการ ปองกันไมใหเกิดการรวมตัวกันเปนเมลานอยดิน 
    7. การใชสารเคมีชวยยับยัง้การทําหนาท่ีของหมูคารบอนิลอิสระ เชน   ใชสารประกอบ 
ซัลไฟต คือ โซเดียมและโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต จะยับยั้งปฏิกิริยาการรวมตัวกนัของ
สารประกอบท่ีมีหมูคารบอนิลและเอมีน โดยหมูซัลไฟตจะไปรวมตัวกับหมูคารบอนิลของน้ําตาล
แอลโดส และทําใหเกิดสารประกอบซัลโฟเนตในข้ันตอนหลัง ๆของปฏิกิริยา 
    8. หากสารประกอบคารบอนิลเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิด การยับยั้งทําไดโดย
ใชสารตานออกซิเดชัน สําหรับปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีมีเอนไซมเปนตัวเรง อาจใชกรดแอสคอร
บิคได แตการใชกรดแอสคอรบิคในปริมาณสูง อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาเมลลารดไดเร็วข้ึน เนื่องจาก
เกิด oxidative degradation ของกรดแอสคอรบิค และทําปฏิกิริยาตอกบัสารประกอบคารบอนิล ผาน
เขาทางแอลดอลคอนเดนเซชัน หรือทําปฏิกิริยากับหมูอะมิโนเกดิเปนสารประกอบสีน้ําตาลได 
 
2.9.2 ปฏิกิริยาการสลายตัวของกรดแอสคอรบิค 
 
    ในกระบวนการผลิตอาหารและเก็บรักษาผลิตภัณฑ มีผลตอปริมาณของกรดแอสคอรบิค 
เนื่องจากกรดแอสคอรบิคเปนสารรีดิวสอยางแรง มีความคงตัวนอยท่ีสุด ถูกออกซิไดสไดงายดวย
ออกซิเจนในอากาศ เปนผลใหเกดิการสูญเสียแอสคอรบิคมาก การสูญเสียแอสคอรบิคจากการ
ทําลายของเอนไซมในกระบวนการผลิตอาหารเปนไปไดนอยท่ีสุด สวนใหญการสูญเสียกรด
แอสคอรบิคเกิดจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไมเกี่ยวของกับเอนไซม (Richardson and Finley, 
1997) โดยปฏิกิริยาการสลายตัวของกรดแอสคอรบิคมีดังนี้ 
 
    1. การสลายตัวในสภาพที่มีออกซิเจน (oxidative degradation) ในกระบวนการผลิต
อาหารมีการสูญเสียกรดแอสคอรบิคไดงาย โดยปฏิกิริยาออกซิเดชันมีออกซิเจนเปนตัวออกซิไดส 
เม่ือกรดแอสคอรบิคถูกออกซิไดสจะเปล่ียนเปนกรดดีไฮโดรแอสคอรบิค (dehydroascrobic acid) 
และถูกออกซิไดสตอไปเปน 2,3 diketogulonic acid จะทําใหเกิดการสูญเสียกรดแอสคอรบิค 
เนื่องจาก 2,3 diketogulonic acid  ไมมีสมบัติเปนกรดแอสคอรบิค  สวนมากปฏิกริิยาออกซิเดชัน
ของกรดแอสคอรบิคมักเกิดภายใตสภาวะที่มีตัวเรงปฏิกริิยา ไดแก เอนไซม และโมเลกุลของโลหะ
หนักบางชนิด เอนไซมในผลไมท่ีสามารถออกซิไดสกรดแอสคอรบิค ไดแก  ascorbic acid oxidase, 
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cytochrome oxidase และ peroxidase ในกรณีท่ีกรดแอสคอรบิคละลายอยูในน้ําปฏิกริิยาออกซิเดชัน
ของกรดแอสคอรบิคสามารถเกิดข้ึนไดโดยไมมีตัวเรงปฏิกิริยา ซ่ึงปฏิกิริยาดังกลาวเรียกวา auto-
oxidation โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาข้ึนอยูกับ pH ของสารละลายกรดแอสคอรบิคท่ีละลายอยู เม่ือ
สารละลายเปนกรดจะเกดิปฏิกิริยาตํ่า และอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเร็วข้ึนเม่ืออยูในสารละลายดาง 
 
    2. การสลายตัวในสภาพทีไ่มมีออกซิเจน (non-oxidative degradation) ปฏิกิริยานีจ้ะเกิด
ชา และสามารถเรงใหเกิดเร็วข้ึน เม่ืออยูใน pH ตํ่า โดยเกดิปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน และ ไฮโดรไลซีส
ตอไปจนไดสาร furfural และคารบอนไดออกไซด ซ่ึงสาร furfural จะเกดิพอลิเมอรไรเซชันจนได
สารสีเหลืองข้ึนมา การสลายตัวโดยไมใชออกซิเจนเกดิในสภาวะท่ีมีความเปนกรดสูงและมีสารอ่ืน 
ๆ อยูดวย เชน น้ําตาลฟรุคโตส และอนุพันธของกรดอะมิโน โดยกลไกนี้กอใหเกิดสารสีน้ําตาล 
และเกดิกล่ินไมพึงประสงคของอนุพันธของสารพวกคารบอนิล 
 
    3. Strecker degradation เปนปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลของอาหารระหวางกรดดีไฮโดร
แอสคอรบิค และกรดอะมิโน ท่ีเขาไปในกระบวนการเริ่มตนของปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล แตการ
เกิดสีน้ําตาลในอาหารอาจเกิดจากกรดดีไฮโดรแอสคอรบิคเพียงอยางเดียว โดยไมมีสารประกอบ
ของอะมิโนก็ได ปฏิกิริยาเร่ิมตนของ Strecker degradation เกิดจากผลิตภัณฑเร่ิมตน 2 ลักษณะ คือ  
เกิดจาก α-amino acid และ dehydro-L-ascorbic acid ใหผลิตภณัฑข้ันตนเปน  intermediate 
compound เพื่อเปล่ียนเปนพอลิเมอรไลเซชันตอไป และอีกลักษณะหน่ึงของปฏิกิริยาเร่ิมตนของ 
Strecker degradation เกิดจาก Schiff base ของ 5-hydroxymethyl-2-furfural หรือ HMF หรือ 
furfural ถูกไฮโดรไลสไดอัลดีไฮดและกรดแอสคอรบามิก (ascorbamic acid) ซ่ึงจะเกิดกล่ินและ
รสชาติท่ีไมตองการ อาหารท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะนี้ไดแก น้าํสม น้ํามะนาว และอาหาร
อบแหง (Dominic, 1989) 
  
    4. การสลายตัวเนื่องจากการเรงดวยโลหะหนักบางชนิด (Reaction with metal ions) กรด
แอสคอรบิคสามารถถูกออกซิไดสไดโดยโมเลกุลของโลหะหนักบางชนิด ไดแก Cu2+ เปนตัวเรง
ปฏิกิริยา โดย Cu2+ จะเปนตัวกลางในการเช่ือมโมเลกุลของกรดแอสคอรบิคกับโมเลกุลของ
ออกซิเจน จากน้ันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยอะตอมของไฮโดรเจนบริเวณท่ีจบักับ Cu2+ จะ
หลุดออกมาได dehydroascorbic acid, Cu2+ และ H2O2 
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    นอกจาก Cu2+ แลวยังมีโมเลกุลของโลหะหนักอยางอ่ืนอีก ไดแก Fe3+ และ Ag+ ท่ี
สามารถเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดแอสคอรบิคได โดย Fe3+ จะเปนตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อเปล่ียน
กรดแอสคอรบิคเปน dehydroascorbic acid 
 
2.9.3  คาราเมไลเซชัน  
 
    คาราเมไลเซชัน เปนการใชความรอนในการสลายโมเลกุลใหแยกออก และเกิดพอลิเมอร
ไลเซชันของสารประกอบคารบอนไดเปนสีน้ําตาล ปฏิกิริยานี้สารเร่ิมตนเปนน้ําตาลเทานั้น เชน 
การเผาซูโครสท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส น้ําจะถูกกําจัดออกไปเกดิปฏิกริิยาดีไฮเดรชัน 
สารประกอบท่ีเกิดใหมจะมีพันธะคูและเปนวงแหวน (anhydro ring) มีความขนหนืดและมีสีเขม 
ผันแปรตามเวลาและระดับอุณหภูมิท่ีใช  
 
    เม่ือน้ําตาลไดรับความรอนจะสูญเสียน้ําประมาณ 5.5 % โดยไมเกดิการสลายตัวและได
สารประกอบใหม คือ ไอโซแซคโครแซน (isosacchrosan) ซ่ึงมีสูตรเปน C12H20O10 เม่ือสารนี้ไดรับ
ความรอนนานข้ึนจะสูญเสียน้ําเพิ่มข้ึนเปน 9 % ซ่ึงเปนการสูญเสียน้ําออกจากโมเลกุลของน้ําตาล
อีก 2 โมเลกุล และเกดิการรวมตัวของน้ําตาล 2 โมเลกุล เปนดีไฮโดรซูการ (dehydrosugar) สารท่ี
เกิดข้ึนใหมมีสูตรเปน C24H36O18 เรียกวา คาราเมแลน (caramelan) สารนี้ละลายไดในน้ําและ
ไดอะไลซได เม่ือไดรับความรอนนานข้ึนอีกจะสูญเสียน้ําเพิ่มข้ึนเปน 13.6 % และไดเปนสารใหมมี
สูตรเปน C36H50O25 เรียกวา คาราเมเลน (caramelen) ซ่ึงเปนการรวมตัวกันของน้ําตาลซูโครส 3 
โมเลกุล และสูญเสียน้ําออกไป 8 โมเลกุล หากใชความรอนตอไปจะเกดิเปนฮิวมิน (humin) ซ่ึงเปน
สารสีดําซ่ึงไมละลายนํ้าและไมแพรกระจาย เรียกวา คาราเมลิน (caramelin) สารสีท่ีเกิดจากปฏิกิริยา
คาราเมไลเซชันของน้ําตาลเพียงอยางเดียว จะประกอบดวยคารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน 
เรียกวา คาราเมล (caramel) 
  
    เม่ือน้ําตาลอยูในรูปสารละลายในนํ้า การเกิดปฏิกิริยาคาราเมไลเซชันจะข้ึนอยูกับความ
เขมขนของน้ําตาล pH และอุณหภูมิ เม่ือสารละลายมีความเขมขนสูง หรือสารละลายมี pH ตํ่า จะ
เร่ิมตนการเปล่ียนแปลงโดยเกิดสารประกอบประเภทนํ้าตาลแอนไฮดรายด (sugar anhydrides)  
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2.10  เทคนิคความดันสูงยิง่ 
 
    กระบวนการความดันสูงยิง่ทําใหอาหารมีปริมาตรลดลงและยังสงผลตอพันธะท่ีไมใช
พันธะโควาเลนท เชน พันธะไฮโดรเจน พนัธะไอออนิกและพันธะท่ีไมละลายนํ้า ซ่ึงความดันสูงยิง่
จะไมมีผลตอองคประกอบของอาหารที่มีมวลโมเลกุลตํ่า สารอาหารและลักษณะทางเนื้อสัมผัส 
ในขณะท่ีองคประกอบท่ีมีมวลโมเลกุลสูง เชน โครงสรางระดับสาม และพันธะนอนโควาเลนทจะ
ถูกเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากความดันสูงยิง่ หลักการอื่นท่ีใชรวมกับความดันสูงยิง่คือ หลักการ
เกี่ยวกับ isostatic ซ่ึงคือการสงผานความดันอยางรวดเร็วและคงท่ี ข้ึนอยูกับขนาดและรูปรางของ
อาหาร แตถามีฟองอากาศภายในบรรจภุัณฑจะไมสามารถสงผานความดันได 
 
    ผลของเทคนิคความดันสูงยิ่งในการแปรรูปอาหาร แสดงดังตาราง 2.3 จะเห็นวาผลของ
ความดันมีผลคลายคลึงกับความรอน แตขอดีคือ ความดนัสูงจะไมพบผลอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับการ
ใชความรอน เชน ปฏิกิริยาเมลลารด การเกิดกล่ินไหม เปนตน  
 
ตาราง 2.3 ผลของเทคนิคความรอนเปรียบเทียบกับเทคนคิความดันสูงยิง่ในการแปรรูปอาหาร 

การแปรรูป เทคนิคความรอน เทคนิคความดนัสูงยิ่ง 
โปรตีนเกิดการเสียสภาพ 
การตกตะกอนของโปรตีน 
แปงเกิดเจลาติไนเซซัน 
เอนไซมสูญเสียกิจกรรม 
การฆาเช้ือจุลินทรีย 
การฆาแมลงและพยาธิ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 

ท่ีมา : วิไล (2545) 
 
    กระบวนการใชความดันสูงยิ่งในการผลิตอาหาร อาหารจะถูกบรรจุในภาชนะท่ีมีความ
ยืดหยุน เชนถุงหรือขวดท่ีมีความทนทานตอความดันสูงยิ่ง แลวนําไปใสในชองของเคร่ืองความดัน
สูงยิ่งท่ีมีของเหลวเปนตัวสงผานความดันบรรจุอยู  ของเหลวท่ีใชเปนตัวสงผานความดันจะอยูใน
เคร่ืองท่ีใชเคร่ืองสูบ (pump) เปนตัวอัดความดัน แลวความดันถูกสงผานไปยังอาหารอยางสมํ่าเสมอ
เทาๆ กันในทุกทิศทาง ทําใหอาหารยังคงรูปเดิมของมันไวได  
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    เทคนิคความดันสูงยิ่งเปนกระบวนการท่ีไมใชความรอนในการฆาเช้ือจุลินทรียโดยไม
สงผลกระทบตอคุณภาพของอาหาร  ซ่ึงใชความดันสูงยิ่งประมาณ 300 – 600 MPa กระทําตอ
อาหารซ่ึงมีผลทําใหโปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ สตารชเกิดเจลาติไนเซชัน กิจกรรมของเอนไซม
อาจถูกยับยั้งหรือเรงใหเร็วข้ึน ซ่ึงจะแปรผันข้ึนอยูกับความดันท่ีใช ซ่ึงปจจุบันวิธีการแปรรูปอาหาร
โดยใชความดันสูงยิ่งไดรับความนิยมเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง    เปนท่ียอมรับวา กระบวนการใช
ความดันสูงยิ่ง นอกจากจะชวยถนอมสี กล่ิน   และรสเดิมของอาหารแลว ยังรักษาคุณคาทางอาหาร
และชวยทําลายจุลินทรียไดบางสวน  (Apichartsrangkoon et al., 1998)    ความดันสูงยิ่งท่ีใชทําลาย
จุลินทรียจะแปรผันข้ึนอยูกับชนิดของจุลินทรียและสภาพแวดลอม เชน  พีเอช อุณหภูมิ และความ
เขมขนของตัวถูกละลาย ตัวอยางเชนการใชความดันสูงยิ่งในชวง 300 – 700  MPa เปนเวลา 15 นาที 
สําหรับการถนอมอาหาร  สามารถลดแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดอาหารเปนพิษ เชน  Salmonella,  
Campylobacter   และ  Listeria ในผลิตภัณฑเนื้อสัตว   สภาวะดังกลาวยังสามารถทําลายแบคทีเรียท่ี
กอใหเกิดการเนาเสียไดดวย ผลิตภัณฑท่ีไดจึงมีอายุการเก็บรักษานานข้ึนท่ีอุณหภูมิแชเย็น พบวา
การใชความดันสูงยิ่งรวมกับการใหความรอนท่ีอุณหภูมิท่ีไมสูงมากนัก  (ไมเกิน  60 องศา
เซลเซียส)     ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรีย ไดดี  

 
    การใชความดันสูงยิ่งกับเอนไซมท่ีอุณหภูมิหองจะมีผลตอกิจกรรมของเอนไซมแบบผัน
กลับหรือไมผันกลับข้ึนกับชนิดของเอนไซม ความดัน อุณหภูมิ และระยะเวลาในการแปรรูป เชน
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสทางการคาท่ีสกัดจากเห็ด จะมีประสิทธิภาพลดลงเม่ือใชความดันสูง
ยิ่ง 100 – 800 MPa เปนเวลา 10 – 20 นาที มี pH 6.5 และเอนไซมจะสูญเสียประสิทธิภาพเม่ือเพิ่ม
ความดันสูงยิ่งเปน 800 MPa ภายในเวลา 5 นาที (Gomes and Ledward, 1996) สวนการทําลาย
เอนไซม  pectinmethylesterase  ในน้ําผลไมตระกูลสมตองใชความดันสูงถึง 1000  MPa  เปนเวลา 
10 นาที  ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส หรือท่ีความดันสูงยิ่ง 600 MPa เปนเวลา 10 นาที  ท่ีอุณหภูมิ 
57 องศาเซลเซียส (Ogawa et al., 1990)  เม่ือใชความดันสูงยิ่ง 600 MPa เปนเวลา 20 นาที  ที่
อุณหภูมิหอง จะมีปฏิกิริยาเหลืออยู 20 – 80 %  (Mertens, 1992) กระบวนการฆาเช้ือแบบพาสเจอร
ไรเซชันในน้ําผลไม  ถาใชความดันสูงยิ่งในชวง 300 – 400 MPa  เปนเวลา 15 นาที ท่ีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส อาจตองเพิ่มข้ันตอนการลวกกอน เนื่องจากเอนไซม pectinmethylesterase ยังมีความคงตัวตอ
ความดันในสภาวะท่ีมีน้ําตาลสูง 50 – 60 ºBrix (Cheftel, 1992)     

 
    ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล (browning reaction) ของผลไมบางชนิดหรือในสารสกัดจาก
ผลไมจะเพิ่มข้ึนเม่ือเพิ่มความดัน  เชนในการศึกษาของ Gomes  and  Ledward (1996)   พบวาการ
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ใหความดันสูงยิ่งกับเห็ด มันฝร่ัง และแอปเปลในชวง  200 – 600 MPa จะเกิดสีน้ําตาลมากกวาพวก
ท่ีไมใหความดัน  และการเกิดสีน้ําตาลนี้ จะยังคงเกิดตอเนื่องในระหวางการเก็บรักษา   ท้ังนี้
เนื่องจากความดันจะทําใหเกิดการฉีกขาดของเมมเบรนท่ีหุมเซลล  เอนไซมภายในเซลลจึงถูกปลอย
ออกมาทําปฏิกิริยากับสับสเตรตได   
 


