
 
 

บทที่ 4 
ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 

 
4.1 การตรวจสอบคุณภาพของลําไยสดพันธุดอ 
 

ผลการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของลําไยสดพันธุดอกอนการแปรรูป 
แสดงดัง ตาราง 4.1   
 
ตาราง  4.1 คุณภาพทางดานกายภาพและทางดานเคมีของลําไยสดพันธุดอ 
 

คาตรวจวัด ปริมาณ 

คุณภาพทางกายภาพ 
 
 
 
 
คุณภาพทางเคมี 

การวัดคาส ี
     คาสี L* 
     คาสี a* 
     คาสี b* 
เนื้อสัมผัส: คาความแนนเนื้อ (firmness; N) 

คาความเปนกรด-ดาง (pH) 
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (oBrix) 
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ (reducing sugar; %) 
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด (total sugar; %) 
ปริมาณวิตามนิซี (mg/100g) 
กิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดส (unit/ml) 
กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส (unit/ml) 

 
45.54 ± 0.52 
1.50 ± 0.04 
5.83 ± 0.16 
0.83 ± 0.04 
6.85 ± 0.03 
18.30 ± 1.40 
7.93 ± 0.11 
15.34 ± 0.04 
82.64 ± 0.98 

1,775.91 ± 49.08 
913.77 ± 74.46 

หมายเหตุ  -  ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
จากตาราง 4.1 พบวาลําไยสดพันธุดอมีคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ดังนี้ เนื้อลําไยมีคา

สี L* (ความสวาง) คาสี a* (สีแดง-สีเขียว) และคาสี b* (สีเหลือง-สีน้ําเงิน) เทากับ 45.54, 1.50 และ 
5.83 ตามลําดับ แสดงวาลําไยตัวอยางมีสีขาวขุน มีคาความแนนเนื้อเทากับ 0.83 นิวตัน และจากผล
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การวิเคราะหแสดงใหเห็นวาลําไยสดพันธุดอเปนผลไมชนิดที่มีความเปนกรดต่ํา (> 4.5) มีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดเทากับ 18.30 oBrix ซ่ึงลําไยโดยทั่วไปจะมีปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้ําไดทั้งหมดอยูในชวง 16 - 25 oBrix และสวนใหญจะอยูในรูปของ ซูโครส กลูโคส และฟรุกโตส 
(Marisa, 2006) มีปริมาณน้ําตาลรีดิวซ และปริมาณน้ําตาลทั้งหมดเทากับ 7.93 และ 15.34 % 
ตามลําดับ ซ่ึงเนื้อลําไยสดจะมีน้ําตาล 3 ชนิดหลัก ๆ คือ กลูโคส ฟรุกโตส และซูโครส จุลินทรีย
สามารถเจริญไดเนื่องจากมีน้ําตาลซึ่งเปนแหลงพลังงานและแหลงคารบอนสําหรับการเจริญของ    
จุลินทรีย (สุมนฑา, 2545) ปริมาณวิตามินซีในลําไยพันธุดอ มีคาเทากับ 82.64 mg/100g Marisa 

(2006) ไดวิเคราะหปริมาณวิตามินซีในผลไมที่ปลูกในฮาวาย พบวาลําไยมีปริมาณวิตามินซีสูง
ที่สุด คือ 60.1 mg/100g ล้ินจี่มีปริมาณวิตามินซี 27.6 mg/100g และเงาะมีปริมาณวิตามินซี      
36.4 mg/100g 

 

 ดานกิจกรรมของเอนไซมพบวาลําไยพันธุดอมีกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดส 
(peroxidase)  และโพลีฟนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase)  เทากับ 1,775.91 และ         
913.77 unit/ml ตามลําดับ กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส (PPO) เปนตัวเรงให
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทําใหเกิดสีน้ําตาลที่ไมตองการในเนื้อเยื่อของผลไมและผัก (Fujita  et al., 

1995) เอนไซมเปอรออกซิเดส (POD) ทําใหผลไมและผักสดที่ยังไมไดลวกมีกล่ินผิดปกติ         
(Lo pez et al., 1994) นอกจากนี้ปริมาณเอนไซมที่เหลืออยูในลําไยอาจเปนสาเหตุใหลําไยใน
น้ําเชื่อมเกิดการเสื่อมคุณภาพได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาเคมีสวนใหญเกิดจาก
เอนไซมที่มีอยูในอาหาร โดยเมื่อเนื้อเยื่อของลําไยเกิดความเสียหายทําใหเอนไซมที่อยูในเนื้อเยื่อถูก
ปลดปลอยออกมาสัมผัสกับสารตั้งตน เชน สารฟนอลลิกที่อยูในเนื้อ และออกซิเจนในอากาศ ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาเคมีโดยเอนไซมได (Aquino-Bolanos and Mercado-Sliva, 
2004) 
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4.2 ศึกษาการแปรรูปลําไยในน้ําเชื่อมท่ีเหมาะสมดวยเทคนิคความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซ 
 
 ผลของระดับความดันที่ 400 และ 500 MPa อุณหภูมิ 30 และ 40 oC ระยะเวลาคงความดัน 
40 นาที และการพาสเจอไรซที่อุณหภูมิ 93 oC เปนเวลา 10 นาที (สถาบันอาหาร, 2549) มีผลตอ
คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และคุณภาพทางจุลชีววิทยาของลําไยในน้ําเชื่อม ดังนี้ 
 
ตาราง 4.2 ผลของระดับความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมแิละการพาสเจอไรซตอคาความแนนเนื้อ  
 

กระบวนการแปรรูป ความแนนเนื้อ (N) 

ชุดควบคุม 1.15a ± 0.02 
การพาสเจอไรซ   อุณหภูมิ 93 oC 0.78d ± 0.01 

อุณหภูม ิ30 oC 1.01b ± 0.01 
ความดัน 400 MPa 

อุณหภูม ิ40 oC 0.92c ± 0.02 
อุณหภูมิ 30 oC 1.01b ± 0.01 

ความดัน 500 MPa 
อุณหภูม ิ40 oC 0.94c ± 0.01 

หมายเหตุ   -  ชุดควบคุม คือ ลําไยในน้ําเชื่อมที่ไมผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซ 
                  -  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแตละคอลัมนแสดงคาความแตกตางกันของขอมูลอยางมี 
        นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาเฉลี่ยที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด  
                  -  ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
ตาราง 4.3 ผลการวิเคราะหทางสถิติผลของระดับความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิตอคาความแนนเนื้อ 
 

Significant different ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
ปจจัย 

ความแนนเนื้อ (N) 

ระดับความดนั - 
อุณหภูม ิ + 

ระดับความดนั x อุณหภูม ิ - 
หมายเหตุ     +   หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

   -   หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
    การวิเคราะหไมรวมถึงชุดควบคุมและการแปรรูปดวยการพาสเจอไรซ 
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 จากตาราง 4.2 แสดงลําไยในน้ําเชื่อมชุดควบคุม (ลําไยในน้ําเชื่อมที่ไมไดผานการแปรรูป)
มีคาความแนนเนื้อสูงที่สุด ลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานความดันสูงมีคาความแนนเนื้อสูงกวาลําไยที่ผาน
การพาสเจอไรซอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) จะเห็นวาความดันสูงยิ่งสามารถรักษา    
ความแนนเนื้อของผลิตภัณฑไดดีกวาการพาสเจอไรซ ซ่ึงการสูญเสียโครงสรางพื้นฐานของอาหาร
ที่ผานความรอนเกิดจากผนังเซลลแยกออกจากกัน เนื่องจากตาขายเพคตินของผนังเซลลถูกทําลาย 
(Lillford, 2000) สอดคลองกับการทดลองของ Castro et al. (2007) ซ่ึงพบวาความแนนเนื้อของ
พริกหยวกหลังจากผานความดันสูงยิ่งที่ 100 - 200 MPa เปนเวลา 10 - 20 นาที มีคาสูงกวา       
ความแนนเนื้อของพริกหยวกที่ผานการพาสเจอไรซที่ 70 - 98 oC เวลา 1 - 2.5 นาที ผลจาก      
ตาราง 4.3 พบวาอุณหภูมิมีผลทําใหคาความแนนเนื้อของลําไยในน้ําเชื่อมมีความแตกตางกัน    
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในขณะที่ระดับความดันไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ 
ความแนนเนื้อ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาแครอทที่ผานความดันสูงมากกวา 300 MPa พบวา        
แครอทไมมีการสูญเสียคาความแนนเนื้อ (Michel and Autio, 2001; Cheftel, 1995) และ 
Qauglia et al. (1996) ไดรายงานวาความดันสูง 400 - 900 MPa เปนเวลา 5 - 10 นาที ไมมีผลตอ
คาความแนนเนื้อของถั่วเขียว 
 
ตาราง 4.4 ผลของระดับความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมแิละการพาสเจอไรซตอคาสี L* a* และ b* 
 

กระบวนการแปรรูป คาสี   L* คาสี a* คาสี b* 

ชุดควบคุม 49.06c ± 0.28 0.61a ± 0.02 -0.76e ± 0.20 
การพาสเจอไรซ   อุณหภูมิ 93 oC 50.02b ± 0.25 -0.07b ± 0.01 0.81a ± 0.16 

อุณหภูมิ 30 oC 52.88a ± 0.13 -0.37c ± 0.04 0.20d ± 0.08 
ความดัน 400 MPa 

อุณหภูม ิ40 oC 53.59a ± 0.37 -0.66d ± 0.12 0.51bc ± 0.16 
อุณหภูม ิ30 oC 52.69a ± 0.16 -0.43c ± 0.07 0.30cd ± 0.05 

ความดัน 500 MPa 
อุณหภูม ิ40 oC 52.87a ± 0.27 -0.66d ± 0.05 0.56b ± 0.05 

หมายเหตุ   -  ชุดควบคุม คือ ลําไยในน้ําเชื่อมที่ไมผานความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซ 
            -  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้งในกลุมการทดลองเดียวกัน ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแตละ    
    คอลัมนแสดงคาความแตกตางกันของขอมูลอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  
    คาเฉลีย่ที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด  
           -  ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ตาราง 4.5 ผลการวิเคราะหทางสถิติผลของระดับความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิตอคาสี L* a* และ
b* 

 

Significant different ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
ปจจัย 

คาสี   L* คาสี a* คาสี b* 
ระดับความดนั - - - 

อุณหภูม ิ - + + 
ระดับความดนั x อุณหภูม ิ - - - 

หมายเหตุ      +   หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
    -   หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
    การวิเคราะหไมรวมถึงชุดควบคุมและการแปรรูปดวยการพาสเจอไรซ 

  
 จากตาราง 4.4 แสดงผลของความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิและการพาสเจอไรซตอการ
เปลี่ยนแปลงคาสีของลําไยในน้ําเชื่อม พบวาเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานความดันสูงยิ่งรวมกับ
อุณหภูมิและการพาสเจอไรซมีความใสมากกวาชุดควบคุม โดยทุกหนวยทดลองมีคาสี L*            
สูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในการทดลองของ Phunchaisri and 

Apichartsrangkoon (2005) พบวาคาสี L* ของล้ินจี่ที่แปรรูปดวยกระบวนการความดันสูงยิ่ง 
200 - 600 MPa อุณหภูมิ 20 - 60 oC มีคาสี L* สูงกวาชุดควบคุม สุนทรี และอรุณี (2550) ไดศึกษา
การแปรรูปล้ินจี่ในน้ําเชื่อมดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa ที่อุณหภูมิ 30 และ 50 oC เปนเวลา 20 นาที 
และการพาสเจอไรซอุณหภูมิ 90 oC เปนเวลา 3 นาที พบวาเนื้อล้ินจี่ทุกหนวยทดลองมีคา L* เพิ่มขึ้น
จากลิ้นจี่สดเชนกัน และจากการศึกษาผลของความดันสูงยิ่ง 400 MPa ที่อุณหภูมิ 25 oC เปนเวลา 
10 นาที ตอสีของแพร (pears) และพลับ (persimmons) พบวาจะมีความใสเพิ่มขึ้น (Asaka and 
Hayashi, 1991) 
 

 คาสี a* ของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมชุดควบคุมมีคาสูงกวาลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานการแปรรูป
ดวยความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิและการพาสเจอไรซอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) การ
แปรรูปดวยการพาสเจอไรซมีผลทําใหเนื้อลําไยมีคาสี a* สูงกวาการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งทุก
หนวยทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สอดคลองกับการทดลองของ สุนทรี และอรุณี 
(2550) ไดศึกษาการแปรรูปล้ินจี่ในน้ําเชื่อมดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa ที่อุณหภูมิ 30 และ 50 oC 
เปนเวลา 20 นาที และการพาสเจอไรซอุณหภูมิ 90 oC เปนเวลา 3 นาที พบวาเนื้อล้ินจี่ในน้ําเชื่อมที่
ผานการพาสเจอไรซมีคาสี a* สูงกวาเนื้อล้ินจี่ที่ผานความดันสูงยิ่งทุกหนวยทดลองและจาก
การศึกษาลิ้นจี่ที่ผานกระบวนการความดันสูงยิ่ง 200 - 600 MPa อุณหภูมิ 20 - 60 oC เวลา              
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10 - 20 นาที สงผลใหคาสี a* ของล้ินจี่มีคาลดลง (Phunchaisri and Apichartsrangkoon, 
2005)  
 

 คาสี b* ของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิและ
การพาสเจอไรซมีคาสูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) การแปรรูปดวยการ
พาสเจอไรซมีผลทําใหเนื้อลําไยมีคาสี b* สูงกวาการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งทุกหนวยทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยคาสี b* ที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสีอันอาจ
เนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลที่เรงดวยเอนไซมและปฏิกิริยาสีน้ําตาลที่ไมอาศัยเอนไซมเปน
ตัวเรง (Fennema, 1996) นอกจากนี้ Phunchaisri and Apichartsrangkoon (2005) รายงานวา
การใชความดันสูงยิ่ง 200 - 600 MPa อุณหภูมิ 20 - 60 oC เปนเวลา 20 นาที ทําใหคาสี b* ของล้ินจี่
มีคาเพิ่มขึ้น เมื่อใชอุณหภูมิ 60 oC จะมีคาสี b* เพิ่มขึ้นมากที่สุด 
 

 ในการเปรียบเทียบกระบวนการใชความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซในการแปรรูปลําไย
ในน้ําเชื่อม พบวาความดันสูงยิ่งมีผลทําใหคาสี L* มีคาสูงที่สุด สวนการพาสเจอไรซมีผลทําใหคา
สี a* และ b* มีคาสูงกวาการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งแสดงวาความดันสงผลใหผลิตภัณฑมีสีที่
ออนกวาการพาสเจอไรซและการพาสเจอไรซมีผลทําใหเนื้อลําไยมีสีแดงและเหลืองเพิ่มมากกวา
การแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 
 

 จากตาราง 4.5 พบวาความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิมีผลตอคาสี L* ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) อุณหภูมิมีผลตอคาสี a* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            
(p < 0.05) และพบวาอุณหภูมิมีผลทําใหคาสี b* เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)   

 

คาความเปนกรด-ดางของลําไยในน้ําเชื่อมชุดควบคุมและผานการแปรรูปดวยความดันสูง-
ยิ่งรวมกับอุณหภูมิและการพาสเจอไรซไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 

มีคาอยูในชวง 4.34 - 4.38  
 

ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดและปริมาณน้ําตาลรีดิวซของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมชุดควบคุมและ
ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิและการพาสเจอไรซไมมีความแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดและปริมาณน้ําตาลรีดิวซของลําไยในน้ําเชื่อม
อยูในชวง 20.85 - 21.24 และ 13.88 - 14.62 % ตามลําดับ สอดคลองกับผลการทดลองของ สุนทรี 
และอรุณี (2550) ซ่ึงทําการแปรรูปล้ินจี่ในน้ําเชื่อมดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa ที่อุณหภูมิ 30 และ 
50 oC เปนเวลา 20 นาที และการพาสเจอไรซที่อุณหภูมิ 90 oC เปนเวลา 3 นาที พบวากระบวนการ
แปรรูป อุณหภูมิที่ใชรวมกับความดันสูงยิ่ง และการแชเนื้อล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียม
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คลอไรดและกรดซิตริกไมมีผลตอปริมาณน้ําตาลรีดิวสและน้ําตาลทั้งหมด เนื่องจากในการผลิต
ขั้นตอนของการเตรียมน้ําเชื่อมมีการควบคุมปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดเทากับ 23 oBrix 
ทุกหนวยทดลอง จึงสงผลใหปริมาณน้ําตาลไมแตกตางกัน 

 
ตาราง 4.6 ผลของระดับความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิและการพาสเจอไรซตอปริมาณวิตามินซี 
 

กระบวนการแปรรูป ปริมาณวิตามนิซี
(mg/100 g) 

ปริมาณวิตามนิซี 
ท่ีเหลือ (%) 

ชุดควบคุม 37.96a ± 2.12 100 
การพาสเจอไรซ   อุณหภูมิ 93 oC 17.46c ± 0.97 46 

อุณหภูมิ 30 oC 29.17b ± 1.39 77 
ความดัน 400 MPa 

อุณหภูม ิ40 oC 28.71b ± 1.61 76 
อุณหภูม ิ30 oC 30.10b ± 0.80 79 

ความดัน 500 MPa 
อุณหภูม ิ40 oC 28.24b ± 2.12 74 

หมายเหตุ   -  ชุดควบคุม คือ ลําไยในน้ําเชื่อมที่ไมผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซ 
-  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแตละคอลัมนแสดงคาความแตกตางกันของขอมูลอยางมีนัยสําคัญ 

                     ทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 คาเฉลี่ยที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด  
-  ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ตาราง 4.7 ผลการวิเคราะหทางสถิติผลของระดับความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิตอปริมาณวิตามินซี 
 

Significant different ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
ปจจัย 

ปริมาณวิตามนิซ ี(mg/100 g) 
ระดับความดนั - 

อุณหภูม ิ - 
ระดับความดนั x อุณหภูม ิ - 

หมายเหตุ      +   หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
    -   หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
    การวิเคราะหไมรวมถึงชุดควบคุมและการแปรรูปดวยการพาสเจอไรซ 

  
ตาราง 4.6 แสดงลําไยในน้ําเชื่อมเมื่อแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิ  พบวามี

ปริมาณวิตามินซีคงเหลือโดยเฉลี่ยเทากับ 74 - 79 % ในขณะที่การพาสเจอไรซทําใหลําไยสูญเสีย
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วิตามินซีไปมากกวา โดยมีปริมาณวิตามินซีคงเหลืออยูเพียง 46 % ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ
สุนทรี และอรุณี (2550) ซ่ึงทําการศึกษาปริมาณวิตามินซีของเนื้อล้ินจี่ในน้ําเชื่อมที่ผานการแปรรูป
ดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa อุณหภูมิ 30 และ 50 oC เปนเวลา 20 นาที และการพาสเจอไรซที่
อุณหภูมิ 90 oC เปนเวลา 3 นาที พบวาล้ินจี่ในน้ําเชื่อมที่ผานความดันสูงยิ่ง 600 MPa อุณหภูมิ     
30 และ 50 oC มีปริมาณวิตามินซีคงเหลือไมแตกตางกันคือมีคาเทากับ 78.56 และ 80.53 % 
ตามลําดับ ซ่ึงมีปริมาณที่มากกวาล้ินจี่ที่ผานการพาสเจอไรซเทากับ 46.63 % นอกจากนี้ Quaglia    

et al. (1996) ไดศึกษาวิตามินซีในถ่ัวที่ผานความดันสูง 900 MPa พบวามีปริมาณวิตามินซีเหลือ 
82 % สวนถ่ัวที่ผานการลวกมีวิตามินซีเหลือเพียง 12 % Castro et al.(2007) ศึกษาพริกหยวกที่
ผานความดันสูง 100 - 200 MPa พบวามีปริมาณวิตามินซีเหลือมากกวาพริกหยวกที่ผานการลวกที่
อุณหภูมิ 80 และ 98 oC ตามลําดับ อีกทั้งจากรายงานของ Krebbers et al. (2002) พบวาถ่ัวเขียวที่
ผานความดันสูงมีปริมาณวิตามินซีเหลือเทากับ 76 % ในขณะที่ถ่ัวเขียวที่ผานความรอน 90 oC เปน
เวลา 4 นาที มีปริมาณวิตามินซีเหลือเพียง 10 % นอกจากนั้นในมะเขือเทศที่ผานความดันสูง       
400 MPa อุณหภูมิ 25 oC เวลา 15 นาที ปริมาณวิตามินซีลดลง 30 % และน้ําสมที่ผานความดันสูง 
400 MPa อุณหภูมิ 40 oC เวลา 1 นาที ปริมาณวิตามินซีลดลงเพียง 9 % (Sanchez-Moreno et al., 

2005) สวนในสตรอเบอรร่ีที่ผานความดันสูง 400 MPa อุณหภูมิ 20 oC เปนเวลา 30 นาที มี
ปริมาณวิตามินที่เหลือเทากับ 88.68 % (Sancho et al., 1999) 

   

จากผลการทดลองพบวาผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและการพาสเจอ-
ไรซมีปริมาณวิตามินซีลดลงเนื่องจากวิตามินซีเปนสารรีดิวซิงเอเจนตที่มีความคงตัวต่ํา โดยวิตามิน
ซีจะถูกออกซิไดสเปนกรดดีไฮโดรแอสคอรบิก  หลังจากนั้นจะถูกไฮโดรไลสตอเปนกรด           
2,3-ไดคีโตกูโตนิก ทําใหปริมาณวิตามินซีลดลง และวิตามินซีจะสลายตัวไดงายเมื่อถูกแสง 
ออกซิเจน และความรอน นอกจากนี้ยังมีเอนไซมที่เรงการสลายตัวของวิตามินซีไดอีกดวย เชน 
เปอรออกซิเดส กรดแอสคอรบิกออกซิเดส ฟนอลเลส และไซโทโครมออกซิเดส (นิธิยา, 2549)  

 

จากตาราง 4.7 ผลของระดับความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิที่มีผลตอปริมาณวิตามินซีไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) อาจเนื่องมาจากอุณหภูมิคงความดันที่ใชคือ 30 
และ 40 oC เปนอุณหภูมิที่ไมสูงมากจึงมีผลทําใหปริมาณวิตามินซีในทุกหนวยทดลองไมแตกตาง
กัน นอกจากนี้ Houska et al. (2006) รายงานวาปริมาณวิตามินซีที่เหลือในน้ําบรอคโคลีและน้ํา
แอปเปลที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงที่ 350 - 500 MPa เวลา 5 - 20 นาที ขึ้นอยูกับระยะเวลา
คงความดันและปริมาณออกซิเจนที่มีอยูในระหวางคงความดันแตไมขึ้นกับระดับความดัน และจาก
การศึกษาของ Krebbers et al. (2002) พบวาถ่ัวเขียวที่ผานกระบวนการความดันสูง 500 MPa ที่



59 
 

อุณหภูมิหอง เปนเวลา 60 วินาที มีปริมาณวิตามินซีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           
(p > 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับถ่ัวเขียวที่ไมผานความดันสูง อีกทั้ง Ogawa et al. (1992) ยังพบวา
ความดันสูง 500 MPa อุณหภูมิ 20 oC เปนเวลา 10 นาที ไมมีผลตอปริมาณวิตามินซีในน้ําสม 
อยางไรก็ตามการใชความดันสูงและอุณหภูมิที่สูงมาก ๆ เชน ความดันที่ 850 MPa อุณหภูมิ          
65 - 80 oC มีผลทําใหปริมาณวิตามินซีในผักและผลไมสูญเสียไปมาก (Ven den Broeck et al., 
1998) 

 
ตาราง 4.8 ผลของระดับความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิและการพาสเจอไรซตอกิจกรรมของ 

เอนไซมเปอรออกซิเดส 
 

กระบวนการแปรรูป 
กิจกรรมของเอนไซม

เปอรออกซิเดส 
(unit/ml) 

กิจกรรมของเอนไซม
เปอรออกซิเดสที่เหลือ 

(%) 
ชุดควบคุม 91.70a ± 22.40 100 

การพาสเจอไรซ   อุณหภูมิ 93 oC ND ND 

อุณหภูมิ 30 oC 69.52b ± 2.50 76 
ความดัน 400 MPa 

อุณหภูม ิ40 oC 50.05c ± 6.45 55 
อุณหภูม ิ30 oC 40.37c ± 1.35 44 

ความดัน 500 MPa 
อุณหภูม ิ40 oC 31.37c ± 3.13 34 

หมายเหตุ    -  ชุดควบคุม คือ ลําไยในน้ําเชื่อมที่ไมผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซ 
 -  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแตละคอลัมนแสดงคาความแตกตางกันของขอมูลอยางมีนัยสําคัญ 

                      ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาเฉลี่ยที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด  
               -  ND = Not Detected 

 -  ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตาราง 4.9 ผลการวิเคราะหทางสถิติผลของระดับความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิตอกิจกรรมของ
เอนไซมเปอรออกซิเดส 

 

Significant different  ท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 
ปจจัย 

กิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดส (unit/ml) 

ระดับความดนั + 
อุณหภูม ิ + 

ระดับความดนั x อุณหภูม ิ + 
หมายเหตุ      +   หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

    -   หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
    การวิเคราะหไมรวมถึงชุดควบคุมและการแปรรูปดวยการพาสเจอไรซ 

  
 จากตาราง 4.8 แสดงผลของความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิและการพาสเจอไรซตอกิจกรรม
ของเอนไซมเปอรออกซิเดส พบวา ลําไยในน้ําเชื่อมที่แปรรูปดวยความดันสูงยิ่งทุกหนวยทดลองมี
ปริมาณกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสที่เหลือนอยกวาชุดควบคุม โดยเฉพาะหนวยทดลองที่
ใชความดันสูง 500 MPa อุณหภูมิ 40 oC มีกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสที่เหลือนอยที่สุด
เทากับ 34 % ในขณะที่การพาสเจอไรซสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสไดอยาง
สมบูรณ ซ่ึงเอนไซมเปอรออกซิเดสสามารถทนความดันสูงไดดีกวาความรอน (Hendrickx and 

Knorr, 2002) ทั้งนี้สอดคลองกับการทดลองของ Castro et al. (2007) ที่ศึกษาการพาสเจอไรซ
พริกหยวกที่อุณหภูมิ 70 oC เปนเวลา 1 นาที สามารถลดกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสได 
มากกวา 85 % ในขณะความดัน 200 MPa เปนเวลา 20 นาที สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม
เปอรออกซิเดสในพริกหยวกได 70 % โดยทั่วไปการลวกสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมเปอร-
ออกซิเดสไดดีกวาการใชความดันสูงยิ่ง โดยการลวกที่ 90 oC เปนเวลา 3 นาที สามารถยับยั้ง
กิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสในถั่วเขียวไดถึง 90 % (Bahceci et al., 2004) นอกจากนั้น 
Schweiggert et al. (2005b) รายงานวาพริกหยวกปนที่ผานกระบวนการใหความรอนที่อุณหภูมิ 
80 oC เปนเวลา 10 นาที มีคากิจกรรมเอนไซมเปอรออกซิเดสลดลงประมาณ 98 % และน้ําแอปเปล
ที่ผานความรอน 94 oC เปนเวลา 26 วินาที มีกิจกรรมเอนไซมเปอรออกซิเดสเหลืออยูเพียง 0.9 % 
(Noci et al., 2008) และยังพบวาถ่ัวเขียวที่ผานความดันสูง 900 MPa เปนเวลา 10 นาที ที่
อุณหภูมิหองสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสไดถึง 88 % (Qauglia et al., 

1996) นอกจากนี้ Butz et al. (1997) ไดทําการศึกษาผลของความดันสูง 400 MPa อุณหภูมิ      
25 oC ตอกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสในกะหล่ําดอกและมะเขือเทศ พบวากิจกรรมของ
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เอนไซมเปอรออกซิเดสในกะหล่ําดอกลดลงเล็กนอยแตกิจกรรมของเอนไซมจะลดลงอยางมากเมื่อใช
ความดันสูงขึ้นที่ 600 MPa โดยเมื่อใหความดันที่ 750 MPa รวมกับอุณหภูมิ 25 และ 50 oC จะมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสมากที่สุด และความดันที่ 600 MPa 

รวมกับอุณหภูมิ 25 และ 50 oC สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสในมะเขือเทศได
มากที่สุด  Phunchaisri and Apichartsrangkoon (2005) รายงานวาการใชความดันสูง 400 และ 
600 MPa รวมกับอุณหภูมิ 20 - 40 oC ไมมีผลตอกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดส แตอุณหภูมิ
ที่ 60 oC สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสไดเล็กนอย 
 

 จากตาราง 4.9 จะเห็นวาถาไมเปรียบเทียบกับชุดควบคุมและการพาสเจอไรซ ผลของ  
ความดันทั้ง 2 ระดับ อุณหภูมิที่ใชทั้ง 2 ระดับ และผลของความดันรวมกับอุณหภูมิ ทําใหกิจกรรม
ของเอนไซมเปอรออกซิเดสเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 
ตาราง 4.10 ผลของระดับความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิและการพาสเจอไรซตอกิจกรรมของ

เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส  
 

กระบวนการแปรรูป 
กิจกรรมของเอนไซม
โพลีฟนอลออกซิเดส 

(unit/ml) 

กิจกรรมของเอนไซม
โพลีฟนอลออกซิเดส

ท่ีเหลือ (%) 
ชุดควบคุม 293.13a ± 19.21 100 

การพาสเจอไรซ   อุณหภูมิ 93 oC 41.04d ± 2.69 14 
อุณหภูมิ 30 oC 283.95ab ± 7.35 97 

ความดัน 400 MPa 
อุณหภูม ิ40 oC 272.90bc ± 1.30 93 
อุณหภูม ิ30 oC 281.50abc ± 3.1 96 

ความดัน 500 MPa 
อุณหภูม ิ40 oC 266.75c ± 1.85 91 

หมายเหตุ    -  ชุดควบคุม คือ ลําไยในน้ําเชื่อมที่ไมผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซ 
 -  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแตละคอลัมนแสดงคาความแตกตางกันของขอมูลอยางมีนัยสําคัญ 

                      ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาเฉลี่ยที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด  
 -  ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตาราง 4.11 ผลการวิเคราะหทางสถิติผลของระดับความดันสูงยิ่งรวมกบัอุณหภูมิตอกิจกรรมของ
       เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส 
 

Significant different  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
ปจจัย 

กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส  
(unit/ml) 

ระดับความดนั - 
อุณหภูม ิ + 

ระดับความดนั x อุณหภูม ิ - 
หมายเหตุ      +   หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

    -   หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
    การวิเคราะหไมรวมถึงชุดควบคุมและการแปรรูปดวยการพาสเจอไรซ 

  
 จากตาราง 4.10 แสดงการแปรรูปลําไยในน้ําเชื่อมดวยความดันสูงยิ่ง หนวยทดลองที่ผาน
การแปรรูปดวยความดันสูง 400 และ 500 MPa อุณหภูมิ 40 oC มีปริมาณกิจกรรมของเอนไซม   
โพลีฟนอลออกซิเดสที่ต่ํากวาชุดควบคุมเล็กนอยเทากับ 93 และ 91 % ตามลําดับ แสดงวาความดัน
สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสไดเพียงเล็กนอยเทานั้น ซ่ึงอาจมีผลตอคาสี
ของผลิตภัณฑในระหวางเก็บรักษาเพราะวาโพลีฟนอลออกซิเดสมีผลตอการเปลี่ยนสีของผลไม 
(Fennema, 1996) สวนความรอนสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสไดดี
กวาความดันสูงยิ่ง ขณะที่สุนทรี และอรุณี (2550) ศึกษาการแปรรูปล้ินจี่ในน้ําเชื่อมดวยความรอนที่
อุณหภูมิ 90 oC เปนเวลา 3 นาที สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสโดยมีคา
กิจกรรมที่เหลือเทากับ 7.58 % สวนการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa อุณหภูมิ 30 และ      
50 oC เปนเวลา 20 นาที พบวากิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเหลือเทากับ 34.02 และ 
45.66 % ตามลําดับ Castro et al. (2007) ไดทําการศึกษาผลของความดันสูงที่ 100 - 200 MPa 

เวลา 10 - 20 นาที สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในพริกหยวกได
ประมาณ 50 % โดยพริกหยวกที่ผานการลวกที่อุณหภูมิ 70 - 98 oC เปนเวลา 1 - 2.5 นาที สามารถ
ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมไดถึง 25 - 75 % เรวัตร (2549) ทําการพาสเจอไรซน้ําฝร่ังที่อุณหภูมิ     
90 oC เปนเวลา 30 และ 60 นาที พบวาสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิ-         
เดสใหลดลงเหลือ 66.67 และ 52.31 % ตามลําดับ ในขณะที่การใชความดันสูงยิ่งที่ 500 MPa เปน
เวลา 15 และ 20 นาที ทําใหกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสลดลงเหลือ 82.41 และ     
76.39 % ตามลําดับ Phunchaisri and Apichartsrangkoon (2005) รายงานวาการใชความดันสูง
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ที่ 600 MPa อุณหภูมิ 60 oC เปนเวลา 20 นาที สามารถยับยั้งเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในลิ้นจี่
สดได 90 % แตการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมนี้ในล้ินจี่ในน้ําเชื่อมมีผลเล็กนอย เนื่องจากน้ําเชื่อม
ชวยปองกันเอนไซมจากความดันสูง นอกจากนั้น Gomes and Ledward (1996) และ Weemaes 

et al. (1997) ยังพบวาเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในเห็ด มันฝร่ัง และอโวกาโด สามารถทนตอ    
ความดันไดมาก โดยตองใชความดันสูงถึง 800 - 900 MPa จึงสามารถลดกิจกรรมของเอนไซม
ชนิดนี้ไดและการที่จะทําลายเอนไซมไดอยางสมบูรณอาจตองใชรวมกับอุณหภูมิในระดับที่
เหมาะสม      
  

 จากตาราง 4.11 จะเห็นวาถาไมเปรียบเทียบกับชุดควบคุมและการพาสเจอไรซ อุณหภูมิที่
ใชทั้ง 2 ระดับ ทําใหกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) 

 

จากผลงานวิจัยพบวากระบวนการความดันสูงยิ่งและความรอนสงผลตอกิจกรรมของ
เอนไซมเปอรออกซิเดสและโพลีฟนอลออกซิเดสในระดับที่แตกตางกัน อาจเนื่องแหลงที่มาของ
เอนไซมแตกตางกัน (Whitaker et al., 2003)  

 
ตาราง 4.12 ผลของระดับความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิและการพาสเจอไรซตอปริมาณจุลินทรีย

ทั้งหมด ปริมาณยีสต และเชื้อรา 
 

กระบวนการแปรรูป ปริมาณจุลินทรียท้ังหมด 
(CFU/g) 

ปริมาณยีสต และเชื้อรา 
(CFU/g) 

ชุดควบคุม 2,620 740 
การพาสเจอไรซ   อุณหภูมิ 93 oC ND ND 

อุณหภูมิ 30 oC 2 ND 
ความดัน 400 MPa 

อุณหภูม ิ40 oC 2 ND 

อุณหภูม ิ30 oC 1 ND 
ความดัน 500 MPa 

อุณหภูม ิ40 oC 1 ND 
หมายเหตุ   -  ชุดควบคุม คือ ลําไยในน้ําเชื่อมที่ไมผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซ 

-  ND = Not Detected 
 

จากตาราง 4.12 แสดงการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งทุกหนวยทดลอง พบปริมาณ    จุลินท
รียทั้งหมดต่ํากวา 25 CFU/g โดยลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานความดันสูงยิ่ง 400 MPa อุณหภูมิ 30 และ 
40 oC พบปริมาณจุลินทรียทั้งหมดสูงกวาที่ 500 MPa อุณหภูมิ 30 และ 40 oC เล็กนอย สวน
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ปริมาณยีสต และรา ตรวจไมพบในหนวยทดลองที่ผานความดันสูงยิ่ง ตลอดจนลําไยในน้ําเชื่อมที่
ผานการแปรรูปดวยการพาสเจอไรซตรวจไมพบปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมด ปริมาณยีสต และ  
เชื้อรา จากผลการทดลองแสดงวาระดับความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
หรือทําลายจุลินทรียทั้งหมด ยีสต และเชื้อราในผลิตภัณฑใกลเคียงกับการพาสเจอไรซ ทั้งนี้อาจเกิด
จากความดันสูงทําใหเอนไซมภายในเซลลจุลินทรียเกิดการเสียสภาพ ผนังเซลลถูกทําลายทําให
สูญเสียการซึมผานของสารอาหาร ซ่ึงความดันสูงยิ่งเปนกระบวนการที่ไมใชความรอนสามารถ
ทําลายเชื้อจุลินทรียที่กอโรค สามารถยับยั้งเอนไซม ทําใหอาหารปลอดภัย และยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ (Knorr, 1995; Phunchaisri and Apichartsrangkoon, 2005) จากรายงานของ 
Garriga et al. (2004) ซ่ึงศึกษาการแปรรูปน้ํามะเขือเทศ โดยใชระดับความดัน 300 - 500 MPa 
อุณหภูมิ 25 oC เปนเวลา 10 นาที พบวาที่ระดับความดัน 400 และ 500 MPa สามารถลดปริมาณ
ยีสตและเชื้อราไดอยางสมบูรณ สวน Hoover et al. (1989) พบวาการใชความดัน 350 MPa เปน
เวลา 30 นาที และ 400 MPa เปนเวลา 5 นาที สามารถลดปริมาณเซลลของแบคทีเรีย ยีสต และ   
เชื้อราไดถึง 10 เทา นอกจากนั้นวัชราภรณ (2549) รายงานวาการใชความดัน 500 - 600 MPa 
อุณหภูมิ 30 - 50 oC เวลา 20 นาที ในการแปรรูปแยมฝรั่งตรวจไมพบเชื้อจุลินทรียทั้งหมดรวมถึง
เชื้อยีสต และรา อีกทั้งน้ําบรอคโคลีและน้ําแอปเปลที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงที่ 500 MPa 
เวลา 10 นาที ตรวจพบปริมาณจุลินทรียทั้งหมดต่ํากวา 10 CFU/g และตรวจไมพบปริมาณยีสตและ
เชื้อราระหวางเก็บรักษานาน 21 วัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิไมเกิน 5 oC (Houska  et al., 2006) 

นอกจากนี้น้ําเสาวรสที่มีปริมาณยีสตและเชื้อราเร่ิมตนเทากับ 1.5×103 CFU/g หลังจากผาน
กระบวนการความดันสูงที่ 300 MPa เปนเวลา 5 นาที อุณหภูมิ 25 oC ตรวจไมพบปริมาณยีสต และ
เชื้อรา (Laboissiere et al., 2007) การใชความดันสูงยิ่งเปนการทําลายจุลินทรียและเอนไซม 
รวมทั้งทําใหโปรตีนและโพลิแซคคาไรดเสียสภาพ (วิไล, 2546) โดยทั่วไประดับความดัน           
300 - 600 MPa สามารถยับยั้งจุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสียและจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคได 
(Smelt, 1998) และระดับความดัน 300 - 700 MPa สามารถทําลายยีสตและเชื้อราในอาหารได 
(Bull et al., 2004) 
 

สรุป จากผลจากการวิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา จึง
คัดเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการแปรรูปลําไยในน้ําเชื่อม ไดแก ความดัน 500 MPa อุณหภูมิ      
30 oC เวลาคงความดัน 40 นาที ในการแปรรูปลําไยในน้ําเชื่อม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ระหวางการเก็บรักษา เนื่องจากมีคาความแนนเนื้อที่ดี สามารถกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดส
ไดใกลเคียงกับสภาวะความดัน 500 MPa อุณหภูมิ 40 oC และเพียงพอตอการฆาเชื้อจุลินทรีย 
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4.3 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 

ลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานการแปรรูปโดยวิธีการใชความดันสูงยิ่งที่มีลักษณะดีที่สุด โดยใช
สภาวะความดัน 500 MPa อุณหภูมิ 30 oC เวลาคงความดัน 40 นาที จากตอนที่ 4.2 เปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑที่ผานการพาสเจอไรซที่อุณหภูมิ 93 oC เปนเวลา 10 นาที (สถาบันอาหาร, 2549) ทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 9-point hedonic scale โดยวางแผนการทดสอบชิมแบบ RCBD ใช
จํานวนผูบริโภคในการทดสอบ 50 คน 
    
ตาราง 4.13 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง

เปรียบเทียบกับการพาสเจอไรซ 
 

กระบวนการแปรรูป สี กล่ิน 
ลักษณะเนื้อ
สัมผัส 

รสชาต ิ
การยอมรับ

รวม 

ความดัน 500 MPa 
อุณหภูมิ 30 oC เปนเวลา   

40 นาที 
7.92a ± 0.70 7.46a ± 1.16 7.54a ± 1.01 6.88NS ± 1.55 7.24a ± 1.29 

การพาสเจอไรซ    
อุณหภูมิ 93 oC เปนเวลา   

10 นาที 
7.60b ± 0.88 6.54b ± 1.34 6.76b ± 1.35 6.72NS ± 1.51 6.64b ± 1.63 

หมายเหตุ   -  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้งในกลุมการทดลองเดียวกัน ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแตละ     
    คอลัมนแสดงคาความแตกตางกันของขอมูลอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาเฉลี่ยที ่
     มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 

-  NS = แสดงวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 95 
-  ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
-  ตัวเลขที่แสดงในตาราง เปนคาเฉลีย่ของการทดลอง 50 ซ้ํา ทดสอบโดยวิธี 9-point hedonic scale คะแนนเต็ม 
   9 คะแนน 
 

 จากตาราง 4.13 แสดงลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งมีคุณภาพ
ทางดานประสาทสัมผัส ไดแก สี กล่ิน ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม ดีกวาผลิตภัณฑที่
แปรรูปดวยการพาสเจอไรซอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ยกเวนรสชาติที่ไมตางกัน ทั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ Polydera et al. (2005) พบวาน้ําสมที่ผานกระบวนการความดันสูงยิ่ง 
(600 MPa อุณหภูมิ 40 oC เวลา 4 นาที) มีกล่ินและรสชาติใกลเคียงกันน้ําสมสดและไดรับการ
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ยอมรับจากผูชิมสูงกวาน้ําสมที่ผานการพาสเจอไรซ (80 oC เวลา 60 นาที) นอกจากนี้ Laboissiere   

et al. (2007) ศึกษาผลของความดันสูงตอคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ําเสาวรส โดย
เปรียบเทียบน้ําเสาวรสที่ผานกระบวนการความดันสูง (300 MPa อุณหภูมิ 25 oC เวลา 5 นาที) กับ 
น้ําเสาวรสพาสเจอไรซที่ไดจากทองตลาด พบวาการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งสามารถรักษาสี
เหลืองและรสชาติของน้ําเสาวรสไดดีกวาการพาสเจอไรซ  
  

 จากผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานการพาสเจอไรซ
ไดรับการยอมรับคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสต่ํากวากระบวนการความดันสูงยิ่งเนื่องจาก
กระบวนการความรอนมีผลทําใหผลิตภัณฑสูญเสียคุณภาพทางดานสี กล่ิน ลักษณะเนื้อสัมผัส จะ
เห็นไดวากระบวนการความรอนเปนกระบวนการที่ใชอุณหภูมิสูงเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการเก็บ
รักษาอาหาร อยางไรก็ตามกระบวนการนี้มีผลทําใหอาหารสูญเสียการยอมรับคุณภาพทางดาน
ประสาทสัมผัส และสารอาหารที่มีประโยชน (Thakur and Nelson, 1998) ในขณะที่การแปรรูป
ดวยความดันสูงยิ่งเปนเทคโนโลยีใหมที่ทําใหผลิตภัณฑมีความปลอดภัยจากจุลินทรีย รักษา
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร และสารอาหารที่มีประโยชน มีลักษณะใกลเคียงกับของสด 
อาหารที่ผลิตดวยกระบวนการความดันสูงเปนการผลิตอาหารดวยนวัตกรรมใหมเหมือนของสด ซ่ึง
เปนที่ตองการของผูบริโภคในปจจุบัน (Deliza et al., 2005) 
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4.4 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา ขณะเก็บรักษาผลิตภัณฑท่ีผาน 
       การแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซ 
 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บรักษาลําไยในน้ําเชื่อมที่แปรรูปโดยใช
เทคนิคความดันสูงยิ่งที่มีลักษณะดีที่สุดจากตอนที่ 4.2 คือ สภาวะความดัน 500 MPa อุณหภูมิ      
30 oC เวลาคงความดัน 40 นาที และการพาสเจอไรซที่อุณหภูมิ 93 oC เปนเวลา 10 นาที (สถาบัน
อาหาร, 2549) มาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37 oC เปนเวลา 28 วัน และสุมตัวอยางทุกๆ 7 วัน จากนั้น
วิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา ตามลําดับ ไดผลการทดลองดังนี้ 

 
4.4.1 ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาตอคาความแนนเนื้อ (Firmness) 

 

 
 

รูป 4.1 คาความแนนเนื้อ (Firmness) ของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและการ
พาสเจอไรซเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 28 วัน 
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จากรูป 4.1 พบวาลําไยในน้ําเชื่อมหลังจากผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 500 MPa 

อุณหภูมิ 30 oC เวลาคงความดัน 40 นาที ในวันที่ 0 ของการเก็บรักษามีคาความแนนเนื้ออยูในชวง 
1.02 - 1.08 นิวตัน โดยมีคาสูงกวาลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานการแปรรูปดวยการพาสเจอไรซที่อุณหภูมิ 
93 oC เปนเวลา 10 นาที โดยในวันที่ 0 ของการเก็บรักษามีคาความแนนเนื้ออยูในชวง                
0.78 - 0.80 นิวตัน ระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลใหคาความแนนเนื้อของลําไยในน้ําเชือ่มทีแ่ปรรปู
ทั้งสองกระบวนการลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) จากผลการทดลองจะเห็นวา     
ความดันสูงยิ่งสามารถคงความแนนเนื้อไดดีกวาการพาสเจอไรซ ซ่ึงการสูญเสียโครงสรางพื้นฐาน
ของอาหารที่ผานความรอนเกิดจากผนังเซลลแยกออกจากกัน เนื่องจากตาขายเพคตินของผนังเซลล
ถูกทําลาย (Lillford, 2000) สอดคลองกับการทดลองของ Castro et al. (2007) พบวาไมมีการ
ลดลงของคาความแนนเนื้อของพริกหยวกหลังจากผานความดันสูงยิ่งที่ 100 - 200 MPa เปนเวลา            
10 - 20 นาที ในขณะที่พริกหยวกหลังจากผานการลวกดวยความรอน 70 - 98 oC เวลา 1 - 2.5 นาที 
มีคาความแนนเนื้อลดลง ซ่ึงพริกหยวกที่ผานความดันสูงยิ่งมีคาความแนนเนื้อดีกวาพริกหยวกที่
ผานการพาสเจอไรซ นอกจากนั้น Lau et al. (2000) ยังพบวาเกิดการออนนิ่มของหนอไมฝร่ัง
หลังจากผานกระบวนการความรอนที่อุณหภูมิ 70 และ 98 oC และ Greve et al. (1994) 
ทําการศึกษาแครอทที่ผานการใหความรอน พบวาคาความแนนเนื้อจะลดลงมากกวา 50 % จากคา
ความแนนเนื้อเร่ิมตน โดยคาความแนนเนื้อที่ลดลงเนื่องมาจากเยื่อหุมเซลลถูกทําลาย โดยไดผลการ
ทดลองสอดคลองกับ Verlinden and De Baerdemaeker (1997) พบวาคาความแนนเนื้อของ 
แครอทลดลง 50 % หลังจากใหความรอนเปนเวลา 2 - 20 นาที  
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4.4.2 ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาตอคาสี L* a*  และ b* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 4.2 คาสี L* a* และ b* ของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซ

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 28 วัน 
 

จากรูป 4.2 พบวาเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น คาสี L* ของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมที่
ผานการแปรรูปความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

ผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งที่ 500 MPa อุณหภูมิ 30 oC นาน 40 นาที ในวันที่ 0 
ของการเก็บรักษามีคาสี L* อยูในชวง 56.37 - 56.79 และวันที่ 28 ของการเก็บรักษามีคาสี L* อยู
ในชวง 41.48 - 41.50 ผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยการพาสเจอไรซที่อุณหภูมิ 93 oC เปนเวลา  
10 นาที ในวันที่ 0 ของการเก็บรักษามีคาสี L* อยูในชวง 49.43 - 49.95 และวันที่ 28 ของการเก็บ
รักษามีคาสี L* อยูในชวง 48.18 - 48.26 จากผลการทดลองจะเห็นวาคาสี L* ของผลิตภัณฑที่ผาน
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การแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งมีคาสูงกวาผลิตภัณฑที่ผานการพาสเจอไรซชวงสัปดาหแรกของการ
เก็บรักษาหลังจากนั้นจะลดลงต่ํากวาตลอดระยะเวลาเก็บรักษา ซ่ึงคาสี L* เปนคาที่บงบอกถึง 
ความสวางในอาหาร (McGuir, 1992) ดังนั้นคา L* ที่ลดลงแสดงวาลําไยมีสีเขมขึ้นตามระยะเวลา
เก็บรักษา ซ่ึงอาจเกิดจากเอนไซมโพลีนอลออกซิเดสในอาหารเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันสารประกอบ    
ฟนอลที่อยูในอาหารไปเปน o-quinone ทําใหลําไยมีสีคลํ้าขึ้น โดยคาสี L* ลดลงแสดงถึงการเกิด
สีน้ําตาล (Petriella et al., 1985; Sapers et al., 1989) ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ          
วัชราภรณ (2549) ไดทําการศึกษาคุณภาพระหวางการเก็บรักษาแยมฝรั่งที่แปรรูปดวยเทคนิค   
ความดันสูงยิ่งและความรอนพบวาแยมฝรั่งทุกหนวยทดลองมีคาสี L* ลดลงตลอดระยะเวลาการ
เก็บรักษา (60 วัน) นอกจากนี้จากการศึกษาของ สุนทรี และอรุณี (2550) พบวาการแปรรูปล้ินจี่ใน
น้ําเชื่อมดวยความรอนที่อุณหภูมิ 90 oC เปนเวลา 3 นาที มีคา L* ลดลงตามระยะการเก็บรักษาที่
เพิ่มขึ้น โดยล้ินจี่จะมีสีคลํ้าขึ้น และจากรายงานของประไพ (2547) โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาสี
ของลิ้นจี่กระปองเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง พบวาระยะเวลาเก็บรักษาเพิ่มขึ้น คาสี L* มีแนวโนม
ลดลงลิ้นจี่มีคาความสวางลดลงและมีสีเหลืองเพิ่มขึ้น อีกทั้งสุทธิศักดิ์ และอรุณี (2550) พบวาเมื่อ
ระยะเวลาเก็บรักษาเพิ่มขึ้น คาสี L* ของน้ําพริกหนุมที่ถนอมดวยความดันสูงยิ่ง 400 - 600 MPa 

เปนเวลา 20 - 40 นาที มีแนวโนมลดลงตามระยะการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น 
  

คาสี a* ของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานความดันสูงยิ่งและผานการพาสเจอไรซมีคาเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑที่ผานการ 
แปรรูปดวยความดันสูงยิ่งในวันที่ 0 ของการเก็บรักษามีคาสี a* อยูในชวง -1.18 - -1.14 (ชวงสี
เขียว) และวันที่ 28 ของการเก็บรักษามีคาสี a* อยูในชวง 3.89 - 3.91 (ชวงสีแดง) โดยผลิตภัณฑที่
ผานการแปรรูปดวยการพาสเจอไรซในวันที่ 0 ของการเก็บรักษามีคาสี a* อยูในชวง -0.77 - -0.73 
และวันที่ 28 ของการเก็บรักษามีคาสี a* อยูในชวง -0.19 - -0.13 นั้นคือผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูป
ดวยความดันสูงยิ่งเปลี่ยนสีจากชวงสีเขียวเปนสีแดงมากกวาผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยการ
พาสเจอไรซ นอกจากนี้การแปรรูปล้ินจี่ในน้ําเชื่อมดวยความรอนที่อุณหภูมิ 90 oC เปนเวลา 3 นาที 
พบวาคาสี a* ของเนื้อล้ินจี่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อระยะการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น (สุนทรี และอรุณี, 
2550) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสุทธิศักดิ์ และอรุณี (2550) โดยพบวาเมื่อระยะเวลาเก็บ        
รักษาเพิ่มขึ้น คาสี a* ของน้ําพริกหนุมที่ถนอมดวยความดันสูงยิ่ง 400 - 600 MPa เปนเวลา           
20 - 40 นาที มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และจากการรายงานของ Krebbers et al. (2002) โดยทําการศึกษา
การแปรรูปถ่ัวเขียวดวยกระบวนการความดันสูงยิ่ง 500 MPa ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 60 วินาที 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 6 oC พบวาคาสี a* มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเก็บรักษาถั่วเขียวเปนระยะเวลานานขึ้น 
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คาสี b* ของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานการแปรรูปความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซมีคา
เพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ผลิตภัณฑที่ผาน
การแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งในวันที่ 0 ของการเก็บรักษามีคาสี b* อยูในชวง 0.89 - 0.95 และวันที่ 
28 ของการเก็บรักษามีคาสี b* อยูในชวง 12.12 - 12.16 โดยผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยการ
พาสเจอไรซในวันที่ 0 ของการเก็บรักษามีคาสี b* อยูในชวง 1.20 - 1.24 และวันที่ 28 ของการเก็บ
รักษามีคาสี b* อยูในชวง 2.64 - 2.68 นั้นคือเนื้อลําไยมีสีเหลืองเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาในการเก็บ
รักษาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งคาสี b* จะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นสูงมากกวาการแปรรูปดวยการพาสเจอไรซ และจากรายงานของสุนทรี และอรุณี (2550) 
พบวาการแปรรูปล้ินจี่ในน้ําเชื่อมดวยความรอนที่อุณหภูมิ 90 oC เปนเวลา 3 นาที พบวาล้ินจี่มีคา 
b* เพิ่มขึ้นตามระยะการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งจากการศึกษาของสุทธิศักดิ์ และอรุณี (2550) 
พบวาเมื่อระยะเวลาเก็บรักษาเพิ่มขึ้น คาสี b* ของน้ําพริกหนุมที่ถนอมดวยความดันสูงยิ่ง           
400 - 600 MPa เปนเวลา 20 - 40 นาที มีแนวโนมเพิ่มขึ้น Zhang et al. (2000) รายงานวา
สารประกอบโพลีฟนอลในกลุม flavan-3-ols ที่เปนสารตั้งตนหลักของปฏิกิริยาออกซิเดชันโดย
เอนไซม บางสวนมีการเกิด polymerized ของโมเลกุลไดผลิตภัณฑเปนสารแทนนินออกมา 
โดยสารนี้จะมีตั้งแตสีขาวอมเหลืองไปจนถึงสีน้ําตาลออนซึ่งมีผลทําใหคา b* เพิ่มขึ้น 

 

 จากผลการทดลองในการวัดคาสี L* a* และ b* พบวาเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมมีคา L* ลดลง 
แสดงวาเนื้อลําไยมีคาความสวางลดลง มีคา a* เพิ่มขึ้น โดยพบวาในระหวางการเก็บรักษาเนื้อลําไย
มีสีแดงเพิ่มขึ้น และคา b* เพิ่มขึ้นในระหวางการเก็บรักษา เนื้อลําไยมีสีเหลืองเพิ่มขึ้น โดยคา L* 

a* และ b* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซ่ึงจากการเก็บรักษานั้นเวลามี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงสีอันอาจเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลที่เรงดวยเอนไซมและปฏิกิริยา
สีน้ําตาลที่ไมอาศัยเอนไซมเปนตัวเรง ซ่ึงระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑที่แปรรูปโดยใชเทคนิค
ความดันสูงยิ่งพบวาคาสี L* a* และ b* มีการเปลี่ยนแปลงมากกวาผลิตภัณฑที่แปรรูปดวยการ 
พาสเจอไรซ อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑที่แปรรูปโดยใชเทคนิคความดันสูงยิ่งมีคากิจกรรมของ
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในระหวางการเก็บรักษาเทากับ 92 - 29 % แตในขณะที่การพาสเจอ-
ไรซมีคากิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเหลืออยูเพียง 14 - 8 % โดยการเกิดปฏิกิริยาสี
น้ําตาลที่เรงดวยเอนไซมนั้นเกิดจากสารประกอบฟนอลิคที่อยูในแวคคิวโอลในเนื้อเยื่อผักและ
ผลไมสัมผัสกับออกซิเจนที่อยูภายในถุงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันขึ้น โดยมีเอนไซมโพลีฟนอลออก-
ซิเดสทําหนาที่เรงปฏิกิริยา สารประกอบฟนอลิคมักพบในผักและผลไม สวนปฏิกิริยาสีน้ําตาลที่ไม
อาศัยเอนไซมเปนตัวเรง อาจเกิดจากปฏิกิริยาเมลลารด (maillard reaction) ซ่ึงเกิดจากการรวมตัว
ของโปรตีนและคารโบไฮเดรตเปนโพลีเมอรใหญเกิดสารสีน้ําตาล การเกิดปฏิกิริยาเมลลารดเมื่อ
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น้ําตาลแอลโดสหรือคีโตสซึ่งเปนน้ําตาลรีดิวซไดรับความรอนในสภาวะที่มีน้ําทําปฏิกิริยากับ
หมูอะมิโนในโมเลกุลของแอมโมเนีย กรดอะมิโนและโปรตีน ไดเปนกลัยโคซิลเอมีนจากนั้นจะ
เกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชันไดเปนอิมีน และมีการจัดเรียงตัวใหมไดแอลโดสเอมีนหรือคีโตสเอมีน และ
จะเกิดปฏิกิริยาตอเนื่องจนไดสารสีน้ําตาลเกิดขึ้น (Fennema, 1996) นอกจากนั้น Kanner et al. 

(1982) ยังพบวาอุณหภูมิในการเก็บรักษามีผลในการเกิดสีน้ําตาลในผลิตภัณฑ อุณหภูมิจะมีผลตอ
การทํางานของเอนไซมเพราะอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่เรงดวยเอนไซมจะผันแปรตามอุณหภูมิ และ
อุณหภูมิยังมีผลตอความคงตัวของเอนไซม โดยอุณหภูมิ 37 oC เปนอุณหภูมิที่เอนไซมสวนใหญ
ทํางานไดดี (ฐิติคม และวราภรณ, 2008) ในการทดลองไดทําการเก็บรักษาลําไยในน้ําเชื่อมที่ผาน
การแปรรูปที่อุณหภูมิ 37 oC ซ่ึงเปนอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการทํางานเอนไซม ทําใหเอนไซม
ทํางานไดดี สงผลใหคาสีเปลี่ยนแปลงไปมาก  
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4.4.3 ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาตอคาความเปนกรด-ดาง (pH)  
 

 
 

รูป 4.3 คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของลําไยในน้ําเชื่อมแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและการพาสเจอ-
ไรซเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37 oC เปนเวลา 28 วัน 

 
จากรูป 4.3 คาความเปนกรด-ดางของลําไยในน้ําเชื่อมแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและการ

พาสเจอไรซเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 28 วันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p > 0.05) โดยคาความเปนกรด-ดางของลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและ
การพาสเจอไรซในวันที่ 0 ของการเก็บรักษาอยูในชวง 4.34 - 4.38 และ 4.32 - 4.34 ตามลําดับ ใน
วันที่ 28 ของการเก็บรักษาอยูในชวง 4.37 - 4.39 และ 4.32 - 4.36 ตามลําดับ จากผลการทดลอง
พบวาคาความเปนกรด-ดางของผลิตภัณฑไมมีการเปลี่ยนแปลงอาจเนื่องมาจากการแปรรูป
ผลิตภัณฑดวยเทคนิคความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซสามารถทําลายจุลินทรียไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงสารอาหารในผลิตภัณฑโดยจุลินทรียที่เหลืออยูเพียงเล็กนอยจึงไมมี
ผลตอคาความเปนกรด-ดาง โดยเมื่อจุลินทรียเจริญจุลินทรียจะใชน้ําตาลโดยเฉพาะกลูโคสเปน
แหลงคารบอนและพลังงานในการเจริญเติบโตและผลิตกรดขึ้นทําใหคาความเปนกรด-ดางลดลง 
(สุมาลี, 2539) นอกจากนี้ผลิตภัณฑยังมีคาความเปนกรดสูงเนื่องจากการเติมกรดซิตริกซึ่งมีสวน
ชวยในการลดการเนาเสียของผลิตภัณฑอันมีสาเหตุจากจุลินทรีย โดยแบคทีเรียสวนใหญมีคา pH ที่
เหมาะสมในการเจริญเติบโตอยูระหวาง 6.5 - 7.5 (นงลักษณ และปรีชา, 2544)  

 
4.4.4 ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาตอปริมาณน้ําตาลทั้งหมด และปริมาณน้ําตาลรีดิวซ 

 

 
 

รูป 4.4 ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด และปริมาณน้ําตาลรีดิวซของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมแปรรูปดวย     
ความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37 oC เปนเวลา 28 วัน 
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 จากรูป 4.4 ในระหวางการเก็บรักษาปริมาณน้ําตาลทั้งหมดของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมแปรรูป
ดวยความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 

พบปริมาณน้ําตาลทั้งหมดอยูในชวง 20.30 - 21.08 % และ 20.25 - 20.92 % ตามลําดับ ขณะที่
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < 0.05) เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษา
เพิ่มขึ้น โดยปริมาณน้ําตาลรีดิวซของผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งในวันที่ 0 ของ
การเก็บรักษาอยูในชวง 9.77 - 9.97 % ในวันที่ 28 ของการเก็บรักษาอยูในชวง 16.72 - 16.84 % ใน
สวนผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยการพาสเจอไรซในวันที่ 0 ของการเก็บรักษาอยูในชวง       
9.09 - 9.13 % ในวันที่ 28 ของการเก็บรักษาอยูในชวง 14.64 - 14.96 % ปริมาณน้ําตาลรีดิวซของ
ผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งมีแนวโนมเพิ่มมากกวาการแปรรูปดวยการพาสเจอ-
ไรซ ซ่ึงการเกิดปริมาณน้ําตาลรีดิวซเพิ่มขึ้นอาจเนื่องมาจากน้ําตาลซูโครสไมคงตัวในสารละลายที่
เปนกรดจะถูกไฮโดรไลสไดเปนน้ําตาลกลูโคส และฟรุกโตส ซ่ึงเปนน้ําตาลรีดิวซที่เกิดขึ้น โดย
ลําไยในน้ําเชื่อมมีคา pH อยูในชวง 4.3 - 4.4 นอกจากนี้เอนไซมอินเวอรเทสทําหนาที่เปลี่ยนน้ําตาล
ซูโครสเปนน้ําตาลกลูโคส และฟรุกโตส ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ Butz et al. (2003) 

พบวาน้ําตาลซูโครสของราสเบอรร่ีที่ผานความดันสูงยิ่ง 600 MPa อุณหภูมิ 25 และ 44 oC เปนเวลา          
6 นาที มีปริมาณลดลงมากหลังจาก 15 - 30 วัน โดยราสเบอรร่ีที่ผานการพาสเจอไรซอุณหภูมิ       
95 oC เปนเวลา 4 นาที มีการลดลงของน้ําตาลซูโครสเพียงเล็กนอยเทานั้น อีกทั้งไดทําการวัด
ปริมาณน้ําตาลซูโครส น้ําตาลกลูโคส และฟรุกโตส ของราสเบอรร่ีที่ผานความดันสูงยิ่ง 600 MPa 

อุณหภูมิ 25 oC เปนเวลา 6 นาที พบวาน้ําตาลซูโครสมีปริมาณลดลง มีการเพิ่มขึ้นของน้ําตาลรีดิวซ 
คือ น้ําตาลกลูโคส และฟรุกโตส ในปริมาณมากในระหวางเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 oC นอกจากนี้ 
Kimura et al. (1994) ไดทําการศึกษาการแปรรูปแยมสตรอเบอรร่ีที่ผานความดันสูงยิ่ง                 
400 - 500 MPa เปนเวลา 10 - 30 นาที เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 oC พบวาน้ําตาลซูโครสมีปริมาณ
ลดลงเหลือเพียง 10 % ภายใน 60 วัน ในขณะที่แยมสตรอเบอรร่ีที่ผานการพาสเจอไรซอุณหภูมิ    
70 oC ยังคงมีปริมาณน้ําตาลซูโครสเหลืออยู 80 และ 70 % เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 และ 25 oC 
ตามลําดับ จากผลการทดลองจะเห็นไดวาผลไมและแยมที่ผานความดันสูงยิ่งจะมีการลดลงของ
ปริมาณน้ําตาลซูโครสและมีการเพิ่มขึ้นของของน้ําตาลรีดิวซ คือ น้ําตาลกลูโคส และฟรุกโตส 
มากกวากระบวนการความรอน โดยในกรณีนี้อาจเกิดจากการเรงปฏิกิริยาของเอนไซม เชน 
เอนไซมอินเวอรเทส ในกรณีของผลไมและแยมที่ผานความดันสูงยิ่ง โดยเอนไซมอินเวอรเทส
สามารถทนความดันไดสูงถึง 600 MPa (Butz et al., 2003) 
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4.4.5 ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาตอปริมาณวิตามินซี 

 
รูป 4.5 ปริมาณวิตามินซีของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซเก็บ

รักษาที่อุณหภูมิ 37 oC เปนเวลา 28 วัน 
 
 จากรูป 4.5 พบวาการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งชวยถนอมวิตามินซีไดถึง 80 % ในขณะที่
การพาสเจอไรซทําใหลําไยสูญเสียวิตามินซีไปมากกวา โดยมีปริมาณวิตามินซีคงเหลืออยูเพียง      
46 % วิตามินซีเปนสารที่ไมทนตออุณหภูมิสูงระหวางการผานกระบวนการความรอน ดังนั้น
อุณหภูมิสูงจึงมีผลตอการลดลงของปริมาณวิตามินซี (Gahler et al., 2003) สอดคลองกับการ
ทดลองของสุนทรี และอรุณี (2550) ซ่ึงทําการศึกษาปริมาณวิตามินซีของเนื้อล้ินจี่ในน้ําเชื่อมที่ผาน
การแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa อุณหภูมิ 30 และ 50 oC เปนเวลา 20 นาที และการพาส-
เจอไรซที่อุณหภูมิ 90 oC เปนเวลา 3 นาที โดยพบวาล้ินจี่ที่ผานความดันสูงยิ่ง 600 MPa อุณหภูมิ 
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30 และ 50 oC มีปริมาณวิตามินซีที่เหลือไมแตกตางกันที่ 78.56 และ 80.53 % ตามลําดับ ซ่ึงมี
ปริมาณวิตามินซีที่เหลือมากกวาล้ินจี่ที่ผานการพาสเจอไรซมีปริมาณวิตามินซีเทากับ 46.63 % 
นอกจากนี้การศึกษาวิตามินซีในถั่วที่ผานความดันสูง 900 MPa พบวามีปริมาณวิตามินซีเหลือ      
82 % ซ่ึงถ่ัวที่ผานการลวกมีวิตามินซีเหลือเพียง 12 % (Quaglia et al., 1996) และพริกหยวกที่
ผานความดันสูง 100 - 200 MPa มีปริมาณวิตามินซีเหลือมากกวาพริกหยวกที่ผานการลวกที่
อุณหภูมิ 80 และ 98 oC ตามลําดับ (Castro et al., 2007) อีกทั้งจากรายงานของ Krebbers et al. 

(2002) รายงานวาถ่ัวเขียวที่ผานความดันสูงมีปริมาณวิตามินซีเหลือเทากับ 76 % ในขณะที่ถ่ัวเขียว
ที่ผานความรอน 90 oC เปนเวลา 4 นาที มีปริมาณวิตามินซีเหลือนอยกวาเทากับ 10 % และ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาเปนปจจัยหลักในการลดลงของปริมาณวิตามินซีในระหวาง 1 เดือนของ
การเก็บรักษา และสอดคลองกับการศึกษาของ Polydera et al. (2003) โดยพบวาน้ําสมที่ผาน
กระบวนการความดันสูงยิ่ง 500 MPa อุณหภูมิ 35  oC เปนเวลา 5 นาที เมื่อเก็บรักษาเปนเวลานาน
ขึ้นปริมาณวิตามินซีจะลดลง โดยปจจัยหลักที่ทําใหปริมาณวิตามินซีลดลงคือระยะเวลาในการเก็บ
รักษาและอุณหภูมิในการเก็บ ซ่ึงในการทดลองนี้พบวาปริมาณวิตามินซีของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมที่
ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

ในระหวางการเก็บรักษา พบวาปริมาณวิตามินซีของผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง
มีแนวโนมลดลงมากกวาผลิตภัณฑที่ผานการพาสเจอไรซ การลดลงของปริมาณวิตามินซีอาจมี
สาเหตุเนื่องจากวิตามินซีเปนสารรีดิวซิงเอเจนตที่มีความคงตัวต่ํา ดังนั้นเมื่อสัมผัสกับออกซิเจน
ภายในบรรจุภัณฑอาจเกิดการออกซิเดชันไปเปนกรดดีไฮโดรแอสคอรบิก หลังจากนั้นจะถูก 
ไฮโดรไลสตอเปนกรด 2,3-ไดคีโตกูโตนิก ซ่ึงไมมีคุณคาทางชีวภาพ (นิธิยา, 2549) นอกจาก
ปริมาณวิตามินซีลดลงจากการเกิดออกซิเดชันกับออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑแลว แสง เปอร-
ออกไซด และเอนไซมโดยเฉพาะกรดแอสคอรบิกออกซิเดส และเปอรออกซิเดส ซ่ึงเปนเอนไซมที่
ทําหนาที่เรงปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันวิตามินซี (Davey et al., 2000; Lee and Coates, 1999 
และนิธิยา, 2549) อีกทั้งการลดลงของปริมาณวิตามินซีในระหวางเก็บรักษาขึ้นอยูกับชนิดของ
กระบวนการ สภาวะของการเก็บรักษา และชนิดของบรรจุภัณฑ (Ayhan   et al., 2001) โดยใน
การทดลองจากการวัดกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสในเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมแปรรูปดวย 
ความดันสูงยิ่งพบวามีกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสเหลือถึง 49 % ในขณะที่การแปรรูปดวย
การพาสเจอไรซสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสไดทั้งหมด ซ่ึงกิจกรรมของ
เอนไซมเปอรออกซิเดสที่เหลืออยูในผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งอาจเปนสาเหตุ
ในการลดลงของปริมาณวิตามินซี 
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4.4.6 ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาตอกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดส และ  
          กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส 

 

 
รูป 4.6 กิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งเก็บ

รักษาที่อุณหภูมิ 37 oC เปนเวลา 28 วัน 
    
 จากรูป 4.6 พบวากิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสที่เหลือของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมที่
ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งมีคาเทากับ 49 % ในขณะที่การพาสเจอไรซสามารถยับยั้ง
กิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสไดอยางสมบูรณ ซ่ึงเอนไซมเปอรออกซิเดสสามารถทน    
ความดันสูงไดดีกวาความรอน (Hendrickx and Knorr, 2002) สอดคลองกับการทดลองของ 
Castro et al. (2007) ศึกษาพริกหยวกที่ผานการพาสเจอไรซอุณหภูมิ 70 oC เปนเวลา 1 นาที 
สามารถลดกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสไดมากกวา 85 % ในขณะความดัน 200 MPa เปน
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เวลา 20 นาที สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสในพริกหยวกได 70 % โดยทั่วไป
การลวกสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสไดดีกวาการใชความดันสูงยิ่ง โดยการ
ลวกที่ 90 oC เปนเวลา 3 นาที สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมเปอรออกซิเดสในถั่วเขียวไดถึง 
90 % (Bahceci et al., 2004) นอกจากนั้น Schweiggert et al. (2005b) รายงานวาพริกหยวก
ปนที่ผานกระบวนการใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 oC เปนเวลา 10 นาที มีกิจกรรมเอนไซมเปอร-
ออกซิเดสลดลงประมาณ 98 % และน้ําแอปเปลที่ผานความรอน 94 oC เปนเวลา 26 วินาที มี
กิจกรรมเอนไซมเปอรออกซิเดสเหลืออยูเพียง 0.9 % (Noci et al., 2008) 
  

 
 

รูป 4.7 กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสของเนื้อลําไยในน้ําเชื่อมแปรรูปดวยความดันสูง-
ยิ่งและการพาสเจอไรซเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37 oC เปนเวลา 28 วัน 
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จากรูป 4.7 พบวากิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่เหลือของเนื้อลําไยใน
น้ําเชื่อมที่ผานแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งมีคาเทากับ 92 % ในขณะที่การพาสเจอไรซสามารถยับยั้ง
กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส โดยมีคากิจกรรมที่เหลือเทากับ 14 % จะเห็นไดวา  
ความรอนสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมไดดีกวาความดันสูงยิ่ง ซ่ึงสอดคลองกับการทดลอง
ของ สุนทรี และอรุณี (2550) พบวาล้ินจี่ในน้ําเชื่อมที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa 

อุณหภูมิ 30 และ 50 oC เปนเวลา 20 นาที มีกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่เหลือ
เทากับ 34.02 และ 45.66 % ตามลําดับ และล้ินจี่ในน้ําเชื่อมที่ผานการแปรรูปดวยความรอนที่
อุณหภูมิ 90 oC เปนเวลา 3 นาที สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสโดยมีคา
กิจกรรมที่เหลือเทากับ 7.58 % และจากรายงานของ Castro et al. (2007) พบวาความดันสูงที่       
100 - 200 MPa นาน 10 - 20 นาที สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในพริก
หยวกไดประมาณ 50 % โดยพริกหยวกที่ผานการลวกที่อุณหภูมิ 70 - 98 oC เปนเวลา 1 - 2.5 นาที 
สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมไดถึง 25 - 75 % อีกทั้งการใหความรอน 90 oC เปนเวลา 30 และ 
60 นาที สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในน้ําฝร่ังลดลงเหลือ 66.67 และ 
52.31 % ตามลําดับ (เรวัตร, 2549) และการใชความรอน 90 oC เปนเวลา 10 นาที สามารถยับยั้ง
กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในน้ําแอปปริคอทได (Ponting et al., 1954) ซ่ึงในการ
ยับยั้งเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่อุณหภูมิหองตองใชความดันสูงยิ่งมากโดยเฉพาะผลไมที่มี
ความเปนกรด (Ludikhuyze et al., 2001)โดยในเนื้อฝร่ังตีปนตองใชความดันสูงยิ่งมากกวา         
600 MPa อุณหภูมิ 25 oC เปนเวลา 10 นาที (Yen and Lin, 1996) น้ําองุนตองใชความดันสูงยิ่ง
มากกวา 900 MPa อุณหภูมิ 15 oC เปนเวลา 2 นาที (Castellari et al., 1997) จะเห็นไดวา     
ความรอนสามารถยับยั้งเอนไซมเปอรออกซิเดสและเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสไดดีกวาเทคนิค
ความดันสูงยิ่ง เนื่องมาจากความรอนทําใหโปรตีนเกิดการเสียสภาพ ทําใหเอนไซมไมสามารถ
ทํางานได ในขณะที่ความดันสูงยิ่งมีผลตอโปรตีนในระดับตติยภูมิ จตุรภูมิ และมีผลตอพันธะนอน-
โควาเลนททําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณเรงของเอนไซม (Active site) ทําใหเอนไซมไม
สามารถทํางานได 

 

ในระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑ พบวาระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอกิจกรรมของ
เอนไซมเปอรออกซิเดสและโพลีฟนอลออกซิเดส ซ่ึงกิจกรรมของเอนไซมจะลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น สาเหตุการลดลงของกิจกรรมเอนไซม
เปอรออกซิเดสและเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่บริเวณเรง
ของเอนไซม (Active site) โดยโครงสรางบริเวณนี้เปนบริเวณที่จับกับสารตั้งตนอยางจําเพาะแลว
เกิดการเรงปฏิกิริยา (ปราณี, 2543) ดังนั้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในบริเวณเรงของเอนไซมทําให
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เอนไซมจับกับสารตั้งตนไดลดลงมีผลทําใหเอนไซมมีกิจกรรมลดลงเชนกัน ในการเปลี่ยนแปลง
ของเอนไซมทั้งสองตามระยะเวลาการเก็บรักษาอาจมีผลโดยเฉพาะตอสีของผลิตภัณฑได ซ่ึง
สอดคลองกับรูป 4.2 

 

เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการทั้งสองพบวา ความรอนสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม
ทั้งสองไดผลมากกวาความดันสูงยิ่ง 

 
ตาราง 4.14 ผลของระยะเวลาเก็บรักษาตอปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ปริมาณยีสต และเชื้อรา 
 

ปริมาณจุลินทรียท้ังหมด (CFU/g) ปริมาณยีสต และเชื้อรา (CFU/g) 

  ระยะเวลา 
(วัน) แปรรูปดวยความดันสูงย่ิง 

500 MPa, 30 oC, 40 min 
แปรรูปดวยการพาสเจอไรซ 

93 oC, 10 min 
แปรรูปดวยความดันสูงย่ิง 
500 MPa, 30 oC, 40 min 

แปรรูปดวยการพาสเจอไรซ 
93 oC, 10 min 

ชุดควบคุม 4,270 1,280 

0 5 ND ND ND 

7 8 ND ND ND 

14 10 ND ND ND 

21 13 ND ND ND 

28 16 ND ND ND 

หมายเหตุ   -  ชุดควบคุม คือ ลําไยในน้ําเชื่อมที่ผานการวัดปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ปริมาณยีสต และเชื้อรา เร่ิมตนกอนการ    

     แปรรูปดวยความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิและการพาสเจอไรซ 
 -  ND = Not Detected 

 
จากตาราง 4.14 พบวาผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง พบปริมาณ

เชื้อจุลินทรียทั้งหมดนอยกวา 25 CFU/g เมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 28 วัน โดยตรวจไมพบปริมาณยีสต 
และเชื้อรา ตลอดจนผลิตภัณฑผานการแปรรูปดวยการพาสเจอไรซตรวจไมพบปริมาณเชื้อจุลินทรีย
ทั้งหมด ปริมาณยีสต และเชื้อรา ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 28 วัน จากผลการทดลองแสดง
วาระดับความดันสูงยิ่งรวมกับอุณหภูมิมีประสิทธิภาพในการยับยั้งหรือทําลายจุลินทรียทั้งหมด 
ยีสต และเชื้อราในผลิตภัณฑใกลเคียงกับการพาสเจอไรซ ทั้งนี้อาจเกิดจากความดันสูงทําให
เอนไซมภายในเซลลจุลินทรียเกิดการเสียสภาพ ผนังเซลลถูกทําลายทําใหสูญเสียการซึมผานของ
สารอาหาร ซ่ึงความดันสูงยิ่งเปนกระบวนการที่ไมใชความรอนสามารถทําลายเชื้อจุลินทรียที่กอ
โรค สามารถยับยั้งเอนไซม ทําใหอาหารปลอดภัย และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ (Knorr, 
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1995; Phunchaisri and Apichartsrangkoon,  2005) และจากรายงานของ Reddy et al. 

(2006) พบวาความดันสูงยิ่งสามารถทําลายจุลินทรียที่กอโรคและจุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสีย 
อีกทั้งยังสามารถทําลายไวรัสบางกลุมได เมื่อใชความดัน 250 - 700 MPa ที่อุณหภูมิต่ํา และ
โดยทั่วไประดับความดัน 300 - 700 MPa มีผลตอการทําลายจุลินทรียสวนใหญในอาหาร (Phua 

and Davey, 2007) นอกจากนั้นระดับความดัน 300 - 700 MPa สามารถทําลายยีสตและเชื้อราใน
อาหารได (Bull et al, 2004) สอดคลองกับ Garriga et al. (2004) ไดทําการศึกษาการแปรรูปน้ํา
มะเขือเทศ โดยใชระดับความดัน 300 - 500 MPa อุณหภูมิ 25 oC นาน 10 นาที เก็บรักษาที่ 4 oC 
เปนเวลา 28 วัน พบวาที่ระดับความดัน 400 และ 500 MPa สามารถลดระดับยีสตและเชื้อราได
อยางสมบูรณตลอดอายุการเก็บรักษา แตความดัน 300 MPa พบวามีปริมาณยีสตและเชื้อราเพิ่มขึ้น
เมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น และจากการทดลองของ Hoover et al. (1989) พบวาการใชความดัน 
350 MPa เปนเวลา 30 นาที หรือ 400 MPa เปนเวลา 5 นาที จะสามารถลดปริมาณเซลลปกติของ
แบคทีเรีย ยีสต และเชื้อราไดถึง 10 เทา นอกจากนี้วัชราภรณ (2549) รายงานวาการใชความดัน   
500 - 600 MPa อุณหภูมิ 30 - 50 oC นาน 20 นาที ในการแปรรูปแยมฝรั่งตรวจไมพบเชื้อจุลินทรีย
ทั้งหมดรวมถึงเชื้อยีสต และรา อีกทั้ง Houska et al. (2006) รายงานวาน้ําบรอคโคลีและน้ํา    
แอปเปลที่ผานการแปรรูปดวยความดันสูงที่ 500 MPa เวลา 10 นาที ตรวจพบปริมาณจุลินทรีย
ทั้งหมดต่ํากวา 10 CFU/g และตรวจไมพบปริมาณยีสตและเชื้อราระหวางเก็บรักษานาน 21 วัน 
โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิไมเกิน 5 oC และจากรายงานของ Laboissiere  et al. (2007) พบวาจาก
การศึกษาน้ําเสาวรสที่มีปริมาณยีสตและเชื้อราเริ่มตนเทากับ 1.5×103 CFU/g หลังจากผาน
กระบวนการความดันสูงที่ 300 MPa เปนเวลา 5 นาที อุณหภูมิ 25 oC ตรวจไมพบปริมาณยีสต และ
เชื้อรา  

  
 
 
 


