
บทที่ 2 
เอกสารที่เกีย่วของและงานวิจัย 

 
2.1 ผลิตภณัฑน้ําพริกหนุม 
 

น้ําพริกหนุมเปนอาหารชนดิหนึ่งซ่ึงบงบอกถึงวัฒนธรรม การกินของชาวลานนาท่ีสืบทอด
กันมาเปนเวลานาน อาหารของชาวลานนามักตองมีน้ําพริกหนุมอยูดวย นิยมรับประทานกับแคบหมู 
หรือจะเปนผักพื้นบานท้ังผักสด ตม หรือลวก นอกจากชวยเสริมรสชาติแลว ผูบริโภคยังไดรับ
สารอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการอีกดวย  ปจจุบันน้าํพริกหนุมไดกลายเปนของฝากท่ีมีช่ือเสียง
ของทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพริกหนุมมีคุณคาทางโภชนาการหลายอยาง เชน 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินซี และวิตามินเอ เปนตน (สุทธิศักดิ,์ 2550)                                                              

                                                                                                                                                                           

2.1.1 สวนประกอบของนํ้าพริกหนุม 
น้ําพริกหนุมประกอบดวยสวนประกอบตางๆ ท่ีสําคัญคือ พริกหนุม หอมแดง กระเทียม 

และเคร่ืองปรุงรส (รังสิมา, 2549) 

 

 2.1.1.1 พริกหนุม 
       พริกหนุมมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา  Capsicum annuum Linn. เปนพริกเม็ดขนาดใหญ  

มีความเผ็ดปานกลางและมีหลายสายพันธุ เปนพริกท่ีเม่ือออนเปนสีเขียว เม่ือสุกเปล่ียนเปนสีแดง มี
กล่ินหอม รสเผ็ด เนื้อหนา สารอาหารท่ีสําคัญไดแก วิตามินซี วิตามินบี และวิตามินอี รสเผ็ดรอน
ในพริกชวยเจริญอาหาร ขับลม บํารุงธาตุ เปนยาระบาย อีกท้ังมีฤทธ์ิตานจุลินทรีย สารแคปไซซิน
ทําใหอารมณดี เพราะรสเผ็ดรอนทําใหสมองกระตุนใหรางกายหล่ังฮอรโมนอะดรีนาลิน และยัง
ชวยขับเสมหะจากคอและหลอดลมทําใหโลงสบาย แกหวัดได (ทวีทอง และคณะ, 2547) 

    พริกหนุมพันธุแมปง (Capsicum annuum L. var. Maeping) เปนพริกเม็ดขนาดใหญ 
ผลออนเปนสีเขียว ผลแกเปนสีแดงออกสม ยาวประมาณ 10 - 15 ซม. ขอดีของพริกพันธุนี้ คือ เปน
พริกรสคอนขางเผ็ด มีลักษณะเนื้อแนน และมีสีเขียวจัด ซ่ึงจะทําใหน้ําพริกหนุมที่ผลิตออกมามี
คุณลักษณะสัมผัสและรสชาติดี
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 2.1.1.2 กระเทียม 

กระเทียมมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Allium sativum Linn. เปนพืชลมลุก ใบสีเขียว แบน
ยาว ลําตนเจริญเปนหัวอยูใตดิน ทรงกลมแปนและกลมรี มีกลีบหลายกลีบเรียงซอนกันเปนช้ันๆ มี
หลายสายพันธุ เชน พันธศรีสะเกษ พนัธุเชียงใหม พันธุบางชาง เปนตน กระเทียมสดมีสารอาหารท่ี
สําคัญ เชน สารอัลลิซิน (allicin) ซีลีเนียม (selenium) เจอรเมเนียม (germanium) ซ่ึงมีสวนชวยลด
ระดับโคเลสเตอรอลในเลือด โรคมะเร็ง การอักเสบ และชวยรักษาโรคผิวหนังท่ีเกดิจากเช้ือรา เชน 
หิด กลาก เกล้ือน เปนตน สวนสารอาหารท่ีโดดเดนอ่ืนๆ คือ เบตาแคโรทีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
วิตามินบี และวิตามินซี (ทวทีอง และคณะ, 2547) 

 

 2.1.1.3 หอมแดง 

 หอมแดง เปนสวนหัวท่ีแกแลวของตนหอม มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Allium 
ascalonicum Linn. เปนพืชลมลุก มีหัวใตดินเปนรูปทรงกลมหรือรูปไข มีท้ังแบบกลีบเดียวและ
หลายกลีบ หอมแดงมีรสซาและกล่ินฉุน เพราะมีสารอัลลิลซัลไฟล (allylsulphide) เม่ือปอก
เปลือกจึงทําใหแสบตา หอมแดงเปนเคร่ืองเทศสําคัญ นิยมใชในอาหารจําพวกตมและแกง 
สารอาหารท่ีสําคัญของหอมแดง คือ คารโบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ และวติามินซี 
หอมแดงมีสรรพคุณชวยบรรเทาอาการหวดั หายใจไมออก ทุบแลวดมทําใหจมูกโลงข้ึน (ทวีทอง 
และคณะ, 2547) 

 

 2.1.1.4 เคร่ืองปรุงรส 
 เคร่ืองปรุงรสท่ีนิยมใชปรุงรสในน้ําพริกหนุม เชน น้ําปลา น้ําตาล เกลือ มะนาว 
เตาเจี้ยว ซีอ้ิวขาว และอาจปรุงแตงดวยมะเขือเทศสม เนื้อปลาสุก น้ําปลาราตมสุก เปนตน ตามสูตร
ของผูผลิตท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ เพื่อเพิม่รสชาติตามความนิยมและความเหมาะสมของแตละทองถ่ิน 
(อรุณี, 2549) 
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2.1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑน้าํพริกหนุม  

น้ําพริกหนุมเปนอาหารประเภทท่ีมีความเปนกรดตํ่า ซ่ึงเปนอาหารท่ีตองมีการควบคุม
กรรมวิธีการผลิตอยางเขมงวดเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดจากเช้ือจุลินทรียตางๆ  โดยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนของน้าํพริกหนุม (มผช. 293/2547) ไดกําหนดมาตรฐานของเช้ือจุลินทรียใน
น้ําพริกหนุมไวดังนี้ (มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของน้ําพริกหนุม, 2547) 

1. จุลินทรียรวมทั้งหมด ตองไมเกิน 1x104 cfu/g 
2. Salmonella ตองไมพบในตัวอยาง 25 กรัม 
3. Staphylococcus aureus  ตองไมพบในตัวอยาง 0.1 กรัม 
4. Clostridium perfringens ตองไมพบในตัวอยาง 0.1 กรัม 
5. E. coli โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา 3 เอ็มพีเอ็นตอตัวอยาง 1 กรัม 
6. ยีสตและรา ตองนอยกวา 10 cfu/g 

 
2.2 สาเหตุของการเนาเสียในอาหาร 
 

การเนาเสียของอาหารมีหลายลักษณะ เชน การเปล่ียนสี มีกล่ินรสผิดปกติ เนื้อสัมผัส
เปล่ียนไป มีการสรางเมือก (slime) มีแกสสะสมทําใหอาหารมีฟอง หรืออาหารมีความขุนมาก
ข้ึน (บุษกร, 2550) การเนาเสียของอาหารเกิดจากสาเหตุท่ีสําคัญ 2 ประการคือ เกิดจากสาเหตุทาง
เคมี และเกิดจากจุลินทรีย (คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2546) 
 

2.2.1. การเนาเสียของอาหารท่ีเกิดจากสาเหตุทางเคมี 
อาหารท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเคมีสวนใหญมีสาเหตุมาจากเอนไซมท่ีมีอยูในอาหาร

ตามธรรมชาติ ภายใตสภาวะท่ีเหมาะสมเอนไซมทําหนาท่ีเปล่ียนแปลงลักษณะคุณภาพของอาหาร 
ถาเปนอาหารกระปอง เอนไซมไมมีบทบาทสําคัญในการทําใหอาหารเสีย เนื่องจากกระบวนการ
แปรรูปอาหารกระปองมีข้ันตอนทําลายเอนไซม อยางไรก็ตามถาในกระบวนการแปรรูปอาหาร
ตางๆ ไมมีข้ันตอนการทาํลายเอนไซมแลวจะมีผลนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีซ่ึงทําให
อาหารเกิดการเนาเสียได (คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2546) 

อาหารทุกชนิดท่ีมีแหลงมาจากพืชและสัตวจะมีเอนไซมเปนสวนประกอบ  เอนไซม
เปนสารอินทรียทําหนาท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยาเคมีในอาหาร เอนไซมจะทําใหอาหารเกิดการยอย
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สลายตัวเองเชน ยอยน้ําตาล โปรตีน และไขมัน เปนตน เอนไซมในผักและผลไมชวยทําใหผักและ
ผลไมสุก นิ่ม เละ และสูญเสียลักษณะเนื้อสัมผัส และถาปลอยใหเอนไซมยอยสลายตอไปเร่ือยๆ 
อาหารจะเกิดการเนาเสีย และมีกล่ินเหม็นเกิดข้ึน การเส่ือมคุณภาพของอาหาร เชน การเหม็นหนื 
และการเกิดสีน้ําตาลเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเคมีเชนกัน ดังนั้นถาตองการเก็บรักษาอาหาร
ไวไดเปนเวลานานควรทําลายเอนไซมท่ีมีอยูในอาหารเสียกอน เชน การใชความรอนในการลวก
หรือหุงตมก็เพียงพอท่ีจะยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซมและการเปล่ียนแปลงทางเคมีได ในบางกรณี
สามารถใชความเย็นเพื่อชะลอการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซมและปองกันการเปลี่ยนแปลงท่ีไมตองการ
ได เอนไซมท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางเคมีของอาหารมีดังนี้ คือ 
 
 2.2.1.1 เอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส (Polyphenol oxidase; PPO) 
 เอนไซมนี้มีช่ือตามระบบ คือ o-diphenol: oxygen oxidoreductase; EC 1.10.3.1  
เอนไซม PPO นี้มีช่ือสามัญตางๆ กัน เชน ไทโรซิเนส (tryrosinase) พอลิฟนอเลส (polyphenolase) 
ฟนอเลส (phenolase) แคทีคอลออกซิเดส (catechol oxidase) ครีซอเลส (cresolase) หรือแคทีคอเลส 
(catecholase) เปนตน ข้ึนอยูกับสับสเตรตท่ีใช  เอนไซม PPO พบท้ังในพืช สัตว และจุลินทรียบาง
ชนิด เชน ฟงไจ โดยเอนไซม PPO นี้เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวย
เอนไซม จะเกดิข้ึนกับเนื้อเยือ่พืชเม่ือเซลลถูกทําลายทางกล เชน การปอกเปลือก หรือการหั่นช้ิน ทํา
ใหเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบโมโนฟนอลที่อยูในเซลลพืชสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศและมี
เอนไซม PPO ทําใหเกิดปฏิกิริยาไฮดรอกซิเลชันไดเปนออรโท-ไดฟนอล (o-diphenol) สารนี้จะถูก
ออกซิไดสตอใหเปนออรโท-ควิโนน (o-quinone) ควิโนนท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาท่ีเรงดวยเอนไซม 
PPO นี้ จะรวมตัวกันและเกดิปฏิกิริยาเมลลารดกับสารประกอบฟนอลอ่ืนๆ หรือกับกรดอะมิโนได
เปนสารประกอบเชิงซอนสีน้ําตาล ทําใหสูญเสียคุณคาทางโภชนาการของโปรตีน เพราะกรดอะมิโนไลซีน 
เปนกรดอะมิโนจําเปนตอรางกาย นอกจากนี้ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลที่เรงดวยเอนไซมยังทําให
อาหารมีลักษณะเนื้อสัมผัสและรสชาติเปล่ียนไปดวย  ดงัแสดงในภาพ 2.1  
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  ภาพ 2.1 ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซม PPO 
 ท่ีมา: นิธิยา (2545) 
 

 สับสเตรตท่ีถูกออกซิไดสไดดวยเอนไซม PPO ไดแก สารประกอบฟนอลที่มีอยูในพืช
ซ่ึงเปนสารฟลาโวนอยด (flavonoids) เชน แอนโทไซยานิดิน ลูโคแอนโทไซยานิดนิ ลูโคแอนโท
ไซยานิดนิ ฟลาโวนอล แคตีคอล กรดคาเฟอิก กรดคลอโรจินิก แคตีชิน เอสเทอรของกรดซินนามิก 
3,4-ไดไฮดรอกซีฟนิลอะลานีน และไทโรซีน พีเอชท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานเอนไซม PPO อยู
ในชวงความเปนกรด-ดาง 5-7 เอนไซมนี้ไมคอยคงตัว ถูกทําลายไดดวยความรอน และถูกยับยั้งได
ดวยกรดแฮไลด (halide acid) กรดฟนอลิกซัลไฟต  คีเลติงเอเจนต (chelating agents) และรีดิวซิงเอเจนต 
(reducing agents) เชน กรดแอสคอรบิก และ ซีสเตอีน เปนตน (นิธิยา, 2545) 
 
 2.2.1.2 เอนไซมเปอรออกซิเดส (Peroxidase; POD)  

 เอนไซมนี้มีช่ือตามระบบ คือ doner: hydrogen-peroxide oxidoreductase; EC 
1.11.1.7 เอนไซม POD จัดเปนเอนไซมท่ีอยูในกลุมของเอนไซมออกซิโดรีดักเตส (oxidoreductase) 
เปนเอนไซมท่ีมีธาตุเหล็กเปนสวนประกอบในโครงสรางของโมเลกุล สามารถออกซิไดสสารประกอบ 
ฟนอลในสภาพท่ีมีไฮโดรเจนเปอรออกไซด มีลักษณะปฏิกิริยาหลัก คือ Peroxidatic reaction 
(ปราณี, 2535) ดังนี ้
 

H2O2 + 2 AH2 ------> 2H2O + HAAH (polymerized product) 
 

 ปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิริยาหลักของเปอรออกซิเดสใน in vitro ท่ีมีสารเริ่มตน (substrate) 
เปนสารประกอบฟนอล (A) เชน p-cresol, guaiacol, resorcinol และ aniline เปนตน 
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 ตัวอยางของปฏิกิริยาการออกซิไดสสาร guaiacol ซ่ึงเปนตัวใหไฮโดรเจนในขณะที่มี
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด เม่ือสารทําปฏิกิริยากับเอนไซมเปอรออกซิเดสจะไดผลิตภัณฑ คือ 

tetraguaiacol ซ่ึงมีสีน้ําตาล  ดังภาพ 2.2 
 

     
             Guaiacol                       Tetraguaiacol 

 
ภาพ 2.2  ปฏิกิริยาการออกซิไดซสาร guaiacol ของเอนไซมเปอรออกซิเดสในสภาพท่ี 

  มีไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
ท่ีมา:  ปราณี (2535) 
 

 2.2.1.3 เอนไซมลิพอกซิจิเนส (Lipoxigenase; LOX) 
 เอนไซมนี้มีช่ือตามระบบ คือ linoleate: oxygen oxidoreductase; EC 1.13.1.13 โดย

เอนไซม LOX นี้จะเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวท่ีมีพันธะคูมากท้ังท่ีอยูใน
รูปอิสระหรือจับอยูกับสารอ่ืนไดเปนอนุมูลอิสระ หลังจากนั้นจะเกิด ปฏิกิริยาตอโดยไมอาศัย
เอนไซมไดเปนแอลดีไฮด เชน มาโลนาลดีไฮล (malonaldehyde) และสารประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงทําให
เกิดกล่ินและรสชาติผิดปกติ อนุมูลอิสระและไฮโดรเปอรออกไซดทําใหสีเปล่ียนไปดวย เชน สี
เขียวของคลอโรฟลล หรือสีสมและสีแดงของแคโรทีนอยด และยังทําลายวติามินและโปรตีน เปนตน 
กรดอะมิโนในโมเลกุลของโปรตีนท่ีไวตอปฏิกิริยาออกซิเดชันมากท่ีสุด ไดแก ซิสเตอีน ไทโรซีน 
ฮิสติดีน และทริพโตเฟน การเติมสารตานออกซิเดชัน เชน วิตามินอี โพรพิลแกลเลต เบนโซอิเลเตด
ไฮดรอกซีโทลูอีน และกรดนอรไดไฮโดรกัวแอซิติก จะชวยปองกนัการถูกทําลายจากอนุมูลอิสระ
และไฮโดรเปอรออกไซดได (นิธิยา, 2545) 
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2.2.2. การเนาเสียของอาหารท่ีเกิดจากจุลินทรีย 
จุลินทรียเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กมาก พบกระจัดกระจายอยูท่ัวไปในอากาศ ดิน น้ํา 

อาหารและอุปกรณสําหรับใชประกอบอาหาร รวมท้ังตามมือและทางเดินอาหารของคนและสัตว 
ดังนั้นจึงยากที่จะหลีกเล่ียงจุลินทรียจากการบริโภคอาหาร จุลินทรียมีบทบาทสําคัญมากใน
อุตสาหกรรมอาหาร เปนสาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหอาหารเส่ือมคุณภาพและเนาเสียหรือเกิดโรค
อาหารเปนพิษระบาด จุลินทรียซ่ึงปนเปอนอยูในอาหารตองการพลังงาน เร่ิมดวยการใชเอนไซม
ตางๆ ท่ีมีอยูภายในเซลลทําหนาท่ียอยสลายสารอินทรียซ่ึงเปนสวนประกอบของอาหาร ซ่ึง
เอนไซมดังกลาวนี้จะมีอยูสองชนิด คือ extracallular enzyme และ intracellular enzyme โดย
เอนไซมชนิดหลังนี้จะเกิดข้ึนภายหลังการแตกสลายของเซลลจุลินทรีย จากน้ันจึงนาํสารตางๆ ท่ี
ยอยสลายแลวไปใชเพื่อการอยูรอด การเจริญ และการขยายพันธุตอไป อาหารที่จุลินทรียยอย
สลายจะมีการเส่ือมคุณภาพ มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน (คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546) 
 
 2.2.2.1 ชนิดจุลินทรียท่ีทําใหอาหารเนาเสีย 
 จุลินทรียท่ีเปนสาเหตุสําคัญทําใหอาหารเสียมี 3 ประเภทไดแก แบคทีเรีย ยีสตและเช้ือรา 
 

1) แบคทีเรีย 
เปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กมากหนวยท่ีใชวัดขนาดของแบคทีเรีย  คือ ไมโครเมตร 

(μm) หรือ 1 ไมครอนมีคาเทากับ 1 สวนใน 1000 มิลลิเมตร เม่ือสองดูดวยกลองจุลทรรศนจะ
มองเห็นแบคทีเรียมีรูปรางตางๆ เชน รูปทรงกระบอก เปนแทง รูปกลม ซ่ึงอาจจะวางตัวเกาะเรียง
กันเปนสายหรือเปนกลุมคลายพวงองุนและบางชนิดมีรูปรางเปนเกลียว เปนตน 

แบคทีเรียท่ัวไปมีท้ังในสภาพท่ีกําลังเจริญซ่ึงสามารถยอยสลายอาหารไดดีและใน
สภาพพักตัวหรือเรียกวา ระยะสปอรซ่ึงเปนสภาพท่ียากแกการทําลาย เซลลแบคทีเรียสวนใหญถูก
ทําลายโดยการพาสเจอไรซหรือท่ีอุณหภูมิน้าํเดือด แตในสภาพสปอรสามารถทนตอการตมท่ี 100 °C 
ไดเปนเวลานานถึง 16 ช่ัวโมง แบคทีเรียมีท้ังชนิดท่ีสรางสปอรและไมสรางสปอรชนิดท่ีตองการ
ออกซิเจนและไมตองการออกซิเจนในการดํารงชีวิต แบคทีเรียเพิ่มจํานวนโดยการแบงตัวตาม
ขวางอยางรวดเร็วเม่ืออยูในสภาวะท่ีเหมาะสม แบคทีเรียจะเพิ่มจํานวนเปน 2 เทาทุกๆ 30 นาทีคือ 
แบคทีเรียจะเพิ่มจํานวนจาก 1 เซลลเปน 2 เซลล ดังนั้นถาในอาหารมีแบคทีเรียปนเปอนเพียง 1 
เซลลภายในเวลา 10 ช่ัวโมงเทานั้นจะมีจํานวนแบคทีเรียมากกวาหนึ่งลานเซลล อาหารท่ีมี
แบคทีเรียปนเปอนประมาณหน่ึงลานเซลลจะมีการเนาเสียเกิดข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน สวนในกรณี
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ท่ีอาหารปนเปอนดวยแบคทีเรียชนิดเปนพิษในอาหาร แบคทีเรียดังกลาวจะยอยสลายและเพ่ิม
จํานวนไปเร่ือยๆ จนกระท่ังเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษหรือโรคระบบทางเดินอาหาร
เกิดข้ึนกับผูบริโภคแบคทีเรียตางชนิดท่ีกอใหเกดิอันตรายน้ันมีจํานวนตางกัน  

ตัวอยางแบคทีเรียชนิดสําคัญท่ีทําใหอาหารเนาเสีย ไดแก Pseudomonas, 
Acinetobacter, Moraxella,  Alcaligenes และ Flavobacterium 

 เอนไซมบางชนิดของแบคทีเรีย เชน โปรติเอส (protease) จะยอยโมเลกุลของ
โปรตีนใหสลายตัวเปนสารประกอบตางๆ ซ่ึงมีกล่ินเหม็น เชน แอมโมเนีย (ammonia) แอมีน 
(amine) ฟนอล (Phenol) อินโดล (indole) เมอแคพแทน (mercaptan) และกาซไฮโดรเจนซัลไฟล 
สวนรสเปร้ียวของอาหารและกาซคารบอนไดออกไซดสวนใหญมักเกิดจากการยอยอาหาร
ประเภทคารโบไฮเดรตของแบคทีเรีย และสลายใหกรดตางๆ (คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตร
การอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546) 
 

2) ยีสต 
ยีสตเปนจุลินทรียท่ีอยูเปนเซลลเดียว ซ่ึงตางจากราท่ีมักอยูรวมกันหลายๆ เซลล 

ยีสตตางจากแบคทีเรีย คือ เซลลมีขนาดใหญกวา มีรูปรางเปนรูปไข ยาว กลมหรือกลมรี โคโลนี
ของยีสตมีสีตางๆ จากสีครีมจนถึงสีชมพูและแดง การสืบพันธุเปนแบบไมอาศัยเพศโดยการแตก
หนอ (budding) เม่ือหนอขยายใหญข้ึนจะแตกออกเปนสองเซลล (fission) ยีสตสามารถเจริญได
ในชวงความเปนกรด-ดางท่ีกวาง และมีแอลกอฮอลสูงถึง 18 % ยีสตหลายชนิดเจริญในท่ีท่ีมีน้ําตาล
ซูโครสสูงถึง 55 - 60 % (สุมณฑา, 2545) 

ยีสตเจริญไดดใีนอาหารที่มีปริมาณนํ้าตาลมาก เชน น้าํผลไม และชอบอาหารที่มี
รสเปร้ียว จึงทนตออาหารที่มีกรดไดดีกวาแบคทีเรีย สปอรของยีสตไมทนตอความรอน อุณหภูมิ
เพียง 77 °C เทานั้นก็สามารถทําลายสปอรของยีสตได เปนคุณสมบัติท่ีตรงกันขามกับสปอรของ
แบคทีเรียซ่ึงทนตอความรอนไดดีมาก 

อาหารที่เกิดจากการเนาเสียจากยีสตมักมีกล่ินหมัก มีเมือกและฝาเกิดข้ึนบริเวณ
ผิวหนา สําหรับเคร่ืองดื่มจะขุนและมีฟองกาซเกิดข้ึน ยสีตมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถใชเอนไซม
ยอยกรดอินทรียตางๆ ท่ีใชในการถนอมอาหารเชน กรดแลคติก กรดซิตริก และกรดแอซิตริกได 
เม่ือยีสตใชกรดตางๆ ดังกลาวกรดจะมีความเขมขนลดลงเปนผลใหอาหารมีสภาพท่ีเหมาะสมตอ
การเจริญของแบคทีเรียชนดิท่ีเปนสาเหตุของอาหารเนาเสียได 

อาหารท่ีเกิดการเส่ือมคุณภาพและเนาเสียจากยีสตสวนใหญ ไดแก อาหารท่ีมีปริมาณ
น้ําตาลมาก เชน แยม น้ําเช่ือม และผลไมแหง ซึ่งเกิดจาก Saccharomyces rouxii และ 
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Shizosaccharomyces octosporus นอกจากนี้อาหารที่ปริมาณเกลือมาก เชน ผักดอง แฮม เบคอน 
และเนื้อเค็มมักเกิดการเส่ือมคุณภาพจากยีสตไดเชนกัน สวนมากเกดิจาก Hansenula, Saccharomyces 
และ Torulopsis (คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, 2546) 
 

3) เชื้อรา  
เช้ือราเปนเช้ือท่ีเติบโตและแผลามอยางรวดเร็ว โดยเติบโตเปนบริเวณกวางภายใน

ระยะ เวลา 2-3 วัน เช้ือราประกอบดวยเสนใยท่ีแตกแขนงเปนเสนสาย เรียกวา ไฮฟา (hypha) เช้ือรา
สามารถเติบโตในอาหารและมีการสรางสปอร การสรางสปอรของเช้ือรามี 2 แบบ คือ การสราง
สปอรแบบไมอาศัยเพศ (asexual spore) และแบบอาศัยเพศ (sexual spore) โดยเช้ือราทุกชนิด
สามารถสรางสปอรแบบไมอาศัยเพศ แตบางชนิดไมสรางสปอรแบบอาศัยเพศ (บุษกร, 2550) 

โดยท่ัวไปเช้ือราเจริญไดดีชากวายีสตและแบคทีเรีย ดังนั้นในอาหารท่ีเหมาะสม
สําหรับการเนาเสีย ในระยะแรกเช้ือราเจริญไดชา แตหลังจากท่ีเช้ือราผานชวงแรกไปแลวกจ็ะเจริญ
ตอไปไดอยางรวดเร็ว ดังท่ีเห็นไดจากอาหารท่ีมีเช้ือราปนเปอนอยูเพียงเล็กนอย หลังจากท่ีท้ิงไว
เพียงหนึ่งหรือสองวันจะเห็นเช้ือราข้ึนเต็มไปหมด เช้ือราเปนปญหาในอุตสาหกรรมอาหารมาก
เนื่องจากสามารถทนตอสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมไดดี เชน ในอาหารที่มีความช้ืนเพียงเล็กนอย
หรือในสภาพที่คอนขางเปนกรด เช้ือราก็สมารถเจริญและทําใหอาหารเสียได 

การเนาเสียของผักและผลไมสวนใหญมักเร่ิมจากเช้ือราเขาไปยอยสตารซ และ 
น้ําตาลเอนไซมตางๆจากเช้ือรา เชน ทรานเซลิมิเนส (transeliminase) และเอสเทอเรส (esterase) ไป
ทําลายเน้ือเยื่อของพืช เซลลูเลส (cellulase) มีหนาท่ียอยผนังเซลลของผักและผลไม สวนโปรติเอส 
(protease) แอมิเลส (amylase) และเอนไซมตางๆ ซ่ึงยอยคารโบไฮเดรตจะทําหนาท่ีทําลาย
โพรโทพลาสซึมไดภายในระยะเวลาเพียงไมกี่วัน เช้ือราก็สามารถทําลายโครงสรางของผักและ
ผลไมไดเกือบหมด การเจริญของเช้ือราในผักและผลไมโดยท่ัวไปจะทําใหเนื้อเยื่อของพืชแตกสลาย
และเกดิการเนาเสีย  

เช้ือราชนิดท่ีเปนสาเหตุสําคัญทําใหอาหารตางๆ เกิดการเนาเสีย ไดแก Aspergilus, 
Penicillium, Rhizopus, Cladosporium และ Mucor สวนการเสียของอาหารแหงทุกชนิดมักเกิด
จากเช้ือราชนิดท่ีทนตอสภาพความแหงไดดีคือ Xeromyces biosporus ซ่ึงกอใหเกิดปญหาใน
วงการอุตสาหกรรมอาหารมากมาย (คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, 2546) 
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 2.2.2.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญของจุลินทรีย 
 การศึกษาปจจัยตางๆ  ท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญของจุลินทรียเปนส่ิงจําเปนสําหรับ
ผูประกอบการผลิตอาหารจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับอาหารทุกชนิดเม่ืออยูในสภาวะท่ีเหมาะสมสามารถ
เจริญไดดีท่ีสุด ฉะนั้นความรูเร่ืองปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการเจริญของจุลินทรียประโยชนเพื่อ
นําไปใชในการทําใหเกิดสภาวะท่ีไมเหมาะสมสําหรับจุลินทรียเปนการยับยั้งการเจริญหรือทําลาย
จุลินทรียเพื่อชวยปองกันการเกิดการเนาเสียของอาหารและอันตรายท่ีอาจเกิดจากจุลินทรียได  ปจจัย
ตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญของจุลินทรียมีดงันี้  
 

1) อาหาร 
 สารอาหารท่ีจลิุนทรียใชในการเจริญเติบโต และชวยทําใหกระบวนการเมตาบอลิซึม
ของเช้ือเปนไปโดยปกติ ไดแก น้ํา ไนโตรเจน วิตามิน ฟอสฟอรัส และแรธาตุตางๆ ชนิดและสัดสวน
ของอาหารตางมีความสําคัญในการท่ีจะใหจุลินทรียแตละชนิดเติบโตไดแตกตางกัน องคประกอบ
ของอาหารท่ีสําคัญ ไดแก อาหารสําหรับการเติบโต อาหารสําหรับทําใหเกิดพลังงาน และ growth 
factor หรือวิตามินตางๆ ซ่ึงอาจมีความสําคัญตอการสรางพลังงานหรือการเจริญเติบโต 

 จุลินทรียใชสารประกอบไนโตรเจนเปนแหลงไนโตรเจนสําหรับการเติบโตได
แตกตางกัน จุลินทรียหลายชนิดใชไนโตรเจนท่ีอยูในรูปโปรตีนไมได เนื่องจากไมมีเอนไซมยอย
สลายโปรตีน การเนาเสียของอาหารประเภทตางๆ จะเร่ิมดวยเอนไซมชนิดตางๆ ของจุลินทรียทํา
หนาท่ียอยสลายสารอาหารท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลนอยและละลายน้าํไดงายกอนท่ีจะยอยสารประกอบ
อ่ืน ๆ กลาวคือ แบคทีเรียสวนใหญมักใชกลูโคส และสารประเภทคารโบไฮเดรตกอนสารชนิดอ่ืน 
(บุษกร, 2550) 
 
 2) วอเตอรแอคตวิิต ี
 ปริมาณนํ้าในอาหารเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย โดยท่ัวไป
แบคทีเรียตองการนํ้าท่ีเปนประโยชนตอจุลินทรียหรือท่ีเรียกวา วอเตอรแอคติวิตี (aw) ในการ
เจริญเติบโตสูงกวายีสตและเช้ือรา และในกลุมแบคทีเรียดวยกันก็ตองการวอเตอรแอคติวิตีในการ
เจริญเติบโตตางกันดวย คือ แบคทีเรียแกรมลบตองการวอเตอรแอคติวตีิสูงกวาแบคทีเรียแกรมบวก 
และแบคทีเรียท่ีทําใหอาหารเสียสวนมากจะไมเจริญถาคาวอเตอรแอคติวิตีตํ่ากวา 0.91 ในขณะท่ีรา
สามารถเจริญไดในอาหารทีมี่วอเตอรแอคติวิตีเพยีง 0.80 อาหารแตละชนิดจะเสียเร็วหรือชาข้ึนอยู
กับคาวอเตอรแอคติวิตีของอาหาร ตามปกติอาหารท่ีมีคาวอเตอรแอคติวิตีตํ่าท่ี 0.6 จุลินทรียจะไม
เจริญ สวนอาหารที่มีความช้ืนปานกลาง (Intermediate Moisture Foods, IMFs) ซ่ึงมีคาวอเตอรแอคติวตีิ
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อยูระหวาง 0.6 - 0.85 ท่ีสภาวะนี้จะสามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวกไดหลายชนิด 
รวมท้ังยีสตและรา ซ่ึงอาหารประเภท IMFs นี้จะสามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ หองไดนานพอควร 
(สุมณฑา, 2545)   

 จุลินทรียแตละชนิดเจริญไดในอาหารที่มีคาวอเตอรแอคติวิตีตางกัน แบคทีเรีย
เจริญไดดีอาหารท่ีมีคาวอเตอรแอคติวิตีสูง สวนยีสตและเช้ือราทนตอสภาพท่ีวอเตอรแอคติวิตีตํ่าได
ดีกวา นั่นคือการเนาเสียของอาหารแหง สวนใหญจึงเกิดจากเช้ือรา จุลินทรียแตละชนิดท่ีมี
ความสําคัญในอาหารสามารถเจริญในอาหารท่ีมีวอเตอรแอคติวิตีข้ันตํ่าแตกตางกัน ดังตารางท่ี 2.1 
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 ตารางท่ี 2.1 คาวอเตอรแอคติวิตีตํ่าสุดสําหรับจุลินทรียท่ีมีความสําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร      
 

ท่ีมา: คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546 
 
 

จุลินทรีย 
คาวอเตอรแอคติวิต ี

 ตํ่าสุด 

 
จุลินทรีย 

คาวอเตอรแอคติวิต ี

ตํ่าสุด 

Most spoilage bacteria 0.90 – 0.91  Staphylococcus albus 0.88 – 0.92 
Acinetobacter 0.95 – 0.98  Staphylococcus aureus 0.84 – 0.92 
Aeromonas 0.95 – 0.98  Vibrio parahaemolyticus 0.93 – 0.98 
Alcaligenes 0.95 – 0.98  Halophilic bacteria 0.75 
Arthrobacter 0.95 – 0.98  Most yeasts 0.87 – 0.94 
Bacillus 0.90 – 0.99  Osmophilic yeasts 0.60 – 0.78 
Bacillus Cereus 0.92 – 0.95  Most molds 0.70 – 0.80 
Citrobacter 0.90 – 0.98  Xerophilic molds 0.60 – 0.70 
Clostridium botulinum 0.90 – 0.98  Aspergillus 0.68 – 0.88 

Type A 0.95  Aspergillus glaucus 0.70 – 0.75 
Type B 0.94  Aspergillus flavus 0.80 – 0.90 
Type C 0.97  Aspergillus halophilicus 0.86 

Corynebacterium 0.95 – 0.98  Aspergillus niger 0.80 – 0.84 
Enterobacter 0.95 – 0.98  Botrytis cinerea 0.93 
Escherichia coli 0.94 - 0.97  Debaryomyces 0.87 – 0.91 
Flavobacterium 0.95 – 0.98  Fusarium 0.80 – 0.92 
Lactobacillus 0.90 – 0.94  Mucor 0.80 – 0.93 
Leuconostoc 0.96 – 0.98  Penicillium 0.80 – 0.90 
Micrococus 0.90 – 0.95  Penicillium rubrum 0.67 
Micrococcus roscus 0.90 – 0.93  Rhodotorula 0.89 – 0.92 
Pseudomonas aeruginosa 0.96 – 0.98  Saccharomyces cerevisiae 0.90 – 0.94 
Pseudomonas Fluorescens 0.95 – 0.97  Saccharomyces rouxii 0.62 – 0.81 
Salmonella 0.93 – 0.96  Xeromyces bisporus 0.60 – 0.61 
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 3) อุณหภูมิ 
 อุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียในอาหาร อุณหภูมิท่ี
เหมาะสมตอจลิุนทรียแตละชนิดแตกตางกนั อุณหภูมิตํ่าท่ีสุดในการเจริญเติบโตของจุลินทรียจะมี
อุณหภูมิตํ่ากวา -34 °C สวนอุณหภูมิสูงสุดท่ีจุลินทรียสามารถเจริญเติบโตไดคืออุณหภูมิสูงกวา 
100 °C (บุษกร, 2550) แบคทีเรียแตละประเภทมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญตางกัน 
สามารถแบงกลุมแบคทีเรียตามอุณหภูมิท่ีแบคทีเรียเจริญได 4 ประเภท ดังนี ้

1. ไซโครไฟล (Psychrophile) หมายถึงแบคทีเรียท่ีชอบความเย็น เจริญไดท่ี
อุณหภูมิตํ่าคือ -5 - 5 °C และเจริญไดอยางรวดเร็วท่ีอุณหภูมิประมาณ 12 - 15 °C  

2. มีโซไฟล (Mesophile) หมายถึงแบคทีเรียท่ีเจริญไดดท่ีีอุณหภูมิ 35 °C แบคทีเรีย
สวนใหญท่ีเกีย่วของกับอาหารมักอยูในประเภทมีโซไฟล 

3. เทอรโมไฟล (Thermophile) หมายถึงแบคทีเรียท่ีเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิสูงกวา 45 °C 
4. ไซโครโทรพ (Psychrotroph) หมายถึงกลุมแบคทีเรียท่ีเจริญไดท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 

-5 °C และเจริญ ไดดีท่ีอุณหภูมิปานกลางคือ 20 - 30 °C 
 แบคทีเรียแตละประเภทมีชวงอุณหภูมิท่ีสามารถเจริญไดแตกตางกัน เช้ือราสวน

ใหญจัดอยูในพวกมีโซไฟล คือ เจริญไดดีท่ีอุณหภูมิประมาณ 25 - 30 °C แตมีเช้ือราบางชนิด 
เชน Aspergillus สามารถเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิสูงกวา คือ ประมาณ 30 - 35 °C นอกจากนี้ยังมีเช้ือรา
อีกมากท่ีสามารถทนตออุณหภูมิตํ่าไดดีมาก คือ เจริญไดท่ีอุณหภูมิ -5 °C (คณาจารยภาควิชา
วิทยาศาสตรการอาหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, 2546) 
 

4) ความเปนกรด-ดาง (pH) 
คาความเปนกรด-ดางเปนอีกปจจยัหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของเช้ือจุลินทรีย 

ซ่ึงมีอิทธิพลตอกระบวนการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีและเมตาบอลิซึม (metabolism) ของ
เช้ือจุลินทรีย เช้ือแบคทีเรียโดยท่ัวไปจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสภาวะความเปนกรด-ดางท่ีเปน
กลาง คือ คาความเปนกรด-ดาง 7.0 ซ่ึงเปนชวงท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเจริญเติบโต เม่ือความเปน
กรด-ดางลดลงอยูในชวงท่ีเปนกรด คือคาความเปนกรด-ดางตํ่ากวา 4.5 เช้ือแบคทีเรียก็จะเร่ิม
ดํารงชีวิตอยูไดลําบากมากข้ึน ยกเวนเช้ือแบคทีเรียในกลุมแลกติกแอซิดแบคทีเรีย ซ่ึงสามารถอยูใน
สภาวะแวดลอมท่ีเปนกรดท่ีมีความเปนกรด-ดางตํ่าถึง 3.5 ได และเช้ือแบคทีเรียบางจําพวกท่ีทน
กรด สวนเช้ือยีสตและราโดยท่ัวไปสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสภาวะท่ีเปนกรดออนๆ (คาความ
เปนกรด-ดาง 5.0 - 6.0) บางชนิดสามารถทนไดถึงคาความเปนกรด-ดาง 2  สวนความเปนกรด-ดาง
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สูงสุดท่ีเช้ือยีสตและราดํารงอยูไดคือชวง 8 - 11 (สุวิมล, 2546) ขอบเขตของความเปนกรด-ดางท่ี
จุลินทรียชนิดตางๆ สามารถเจริญเติบโตไดแสดงไวในตารางท่ี 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 ขอบเขตของความเปนกรด-ดางท่ีจุลินทรียเจริญเติบโตได 
 

จุลินทรีย 
ความเปน
กรด-ดาง
ต่ําสุด 

ความเปน
กรด-ดาง 
สูงสุด 

เช้ือแบคทีเรีย 
     Acetobacter acidophilum 
     Escherichia coli 
     Pseudomonas aeruginosa 
     Salmonella typhi 
     Thiobacillus thiooxidans 
     Vibrio parahaemolyticus 
     Bacillus subtilis 
     Bacillus stearothermophilus 
     Clostridium botulinum  
     Lactobacillus sp. 
     Staphylococcus aureus 
เช้ือยีสต 
     Saccharomyces sp. 
     Hansenula Canadensis 
     Candida krusei 
เช้ือรา 
     Aspergillus oryzae 
     Penicillum italicum 
     Fusarium oxysporum 
     Phycomyces blakeslecanus 

 
2.8 
4.4 
5.6 

4.0-4.5 
1.0 
4.8 
4.5 
5.2 
4.7 

3.8-4.4 
4.0 

 
2.1-2.4 

2.15 
1.5 

 
1.6 
1.9 
1.8 
3.0 

 
4.3 
9.0 
8.0 

8.0-9.6 
9.8 
11.0 
8.5 
9.2 
8.5 
7.2 
9.8 

 
8.6-8.8 

8.6 
- 
 

9.3 
9.3 
11.1 
7.5 

ท่ีมา: สุวิมล, (2545) 
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5) ปริมาณออกซิเจน 
ในการเจริญของแบคทีเรียแตละประเภทตองการปริมาณออกซิเจนนอยมากแตกตาง

กันดังนี้คือ 
1. Aerobic Bacteria คือ แบคทีเรียท่ีตองการออกซิเจนสําหรับการเจริญ เชน 

Escherichia  และ Pseudomonas 
2. Anaerobic Bacteria คือ แบคทีเรียท่ีเจริญไดในสภาพท่ีไมมีออกซิเจน 

ตัวอยางเชน Clostridium 
3. Facultative Bacteria คือ แบคทีเรียท่ีสามารถเจริญไดท้ังในสภาพที่มีออกซิเจน

และไมมีออกซิเจน เชน Staphylococcus 
 แบคทีเรียสวนใหญท่ีเปนสาเหตุของการเนาเสียและอาหารเปนพิษเปนแบคทีเรียท่ี

ตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโต อยางไรก็ตามมีแบคทีเรียท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่งท่ีเปนอันตราย
มาก คือ Clostridium ซ่ึงไมตองการออกซิเจนเลย (คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, 2546) 
 

6) สารยับยัง้การเจริญแบคทีเรีย 
สารยับยั้งการเจริญของจุลินทรียพบมากจาก 3 แหลงดวยกันคือ 
1. สารยับยั้งชนิดท่ีแบคทีเรียสรางข้ึนเองในระหวางท่ีเจริญ  ซ่ึงมีคุณสมบัติในการ

ยับยั้งการเจรญิของจุลินทรียชนิดอ่ืนได เชน สารปฏิชีวนะ เปนตน 
2. สารยับยั้งท่ีมีอยูในอาหารตามธรรมชาติ เชน ไลโซไซม (lysozyme) และ 

คอนแอลบูมิน (conalbumin) ซ่ึงมีอยูในสวนประกอบของไขดาว 
 3. สารยับยั้งท่ีเติมลงไปในอาหาร  เพื่อปองกันการเจริญของจุลินทรียชนิดท่ีไม
ตองการ เชน เกลือโพรพิโอเนต และเกลือซอรเบต เปนตน (คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรการ
อาหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, 2546) 
 

2.2.2.3 การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย 
วิธีการปองกันการเนาเสียของอาหารที่ไดผลดีมากท่ีสุด คือ การปองกันการเจริญ

และการทําลายจุลินทรีย ฉะนั้นกระบวนการแปรรูปอาหาร เชน การใชความรอน การใชอุณหภูมิตํ่า 
การฉายรังสีแกมมา และการอบแหง เปนกรรมวิธีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมการ
เจริญของจุลินทรีย ชวยยืดอายุการเก็บอาหารไมใหเกิดการเนาเสียกอนเวลาอันควร 
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การฆาเช้ือในอาหารโดยใชความรอนหรือการสเตอริไรซถือวาเปนการแปรรูป
อาหารท่ีใชกันอยางแพรหลายมาเปนเวลานาน แมวาการใหความรอนแกอาหารจะสามารถควบคุม
จุลินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม ความรอนท่ีใชอาจเปล่ียนคุณสมบัติของอาหาร เชน กล่ินรส 
วิตามิน ดังนั้นการแปรรูปอาหารดวยวิธีท่ีไมตองใชความรอนเพื่อฆาเช้ือในอาหารโดยใหผลการ
ถนอมรักษาใกลเคียงกัน จึงไดรับความสนใจจากบริษทัผูผลิตอาหารตางๆ ปจจุบันวิธีการแปรรูป
อาหารโดยใชความดันสูงไดรับความนิยมเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง มีการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการ
ใชความดนัสูงเพื่อการใชงานในอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากในชวงเวลา 10 ปท่ีผานมา โดยเร่ิมใช
กับผลิตภัณฑประเภทแยม น้ําผลไม และในปจจุบันมีการประยกุตใชกับอาหารแปรรูปในภาชนะ
บรรจุดวย (วิไล, 2545) จากการศึกษาผลของกระบวนการความดันสูงยิ่งในน้ําสมตอ Total 
antioxidant activity เปรียบเทียบกับการใชความรอน พบวาน้ําสมท่ีผานความดันสูงยิง่ท่ีระดับความ
ดัน 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 40 oC เปนเวลา 4 นาที มีปริมาณ antioxidant activity เหลือมากกวาน้ําสมท่ี
ผานการพาสเจอไรซท่ีอุณหภูมิ 80 oC เปนเวลา 60 วินาที (Polydera et al., 2005) 

 
2.3 การแปรรูปดวยกระบวนการความดนัสูงยิง่ (high pressure processing) 
 
 กระบวนการใชความดันสูงยิ่งในการแปรรูปอาหาร จัดเปนกระบวนการแปรรูปท่ีไมใช
ความรอน (nonthermal process) หรืออาจทําใหเกิดความรอนข้ึนนอยมาก ในระหวางการใหความ
ดัน (pressurization) หรือท่ีเรียกวา adiabatic heat ซ่ึงจะทําใหอุณหภูมิของอาหารเพ่ิมข้ึน (ประมาณ 
3 oC ตอ 100 MPa) และข้ึนอยูกับองคประกอบของอาหาร อยางไรก็ตามความรอนท่ีเกิดข้ึนนี้จะ
หายไปทนัทีท่ีลดความดันจนถึงระดับความดันบรรยากาศปกติ ขอดีของกระบวนการน้ี คือ การไม
ทําใหเกิดความรอนซ่ึงเปนผลทําใหคุณภาพอาหารเกิดการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย เปนการลด
ปญหาท่ีเกิดเนือ่งจากความรอน โดยจะยังคงความสด กล่ินรส ลักษณะเนื้อสัมผัส สี และลดการ
สูญเสียวิตามินซี (Martín, 2002) และยังเปนกระบวนการท่ีสามารถทําลายหรือยับยั้งจุลินทรียท่ีทํา
ใหเกิดโรค จุลินทรียท่ีกอใหเกิดการเนาเสีย และสามารถยับยั้งเอนไซมได ดังนั้นกระบวนการนี้จึง
ไดรับความนยิมเพ่ิมข้ึน สําหรับการฆาเช้ือในอาหารโดยใชความรอนหรือการสเตอริไรซถือวาเปน
การแปรรูปอาหารท่ีใชกันอยางแพรหลายมาเปนเวลานาน (ธีรพร, 2548)   

 Polydera et al (2003) ไดทําการศึกษาใชกระบวนการความดันสูงยิ่งท่ี 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 
40 °C เปนเวลา 4 นาทีในน้ําสม พบวา ยังคงมีปริมาณกรดแอสคอรบิคมากกวาการใหความรอน
แบบพาสเจอไรซท่ี 80 °C นาน 1 นาที ในระหวางการเก็บรักษาน้าํสมท่ีอุณหภูมิ 0 - 30 °C  
นอกจากน้ี Kuo-chiang (2008) ไดศึกษาผลของกระบวนการความดันสูงยิ่งท่ีระดับความดัน 
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300 - 500 MPa ท่ีอุณหภูมิ 25 °C เปนเวลา 10 นาที ตอการยับยั้งจุลินทรียของน้ํามะเขือเทศใน
ระหวางการเกบ็รักษาท่ี 4 °C เปนเวลา 28 วัน เปรียบเทียบกับกระบวนการความรอนแบบธรรมดา 
พบวา กระบวนการความรอนสามารถยับยัง้จุลินทรีย และเอนไซม pectolytic ได แตสีของน้ํามะเขือเทศ 
แคโรทีนอยดท่ีสกัดได และปริมาณไลโคพีน และวิตามินซี มีคาลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับน้ํามะเขือเทศสด 
ในขณะท่ีน้ํามะเขือเทศท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่ง พบวาสามารถรักษาปริมาณของแคโรทีนอยด 
และไลโคพีน เม่ือเทียบกับน้าํมะเขือเทศสด นอกจากนี้ยงัคงรักษาปริมาณของวิตามินซีในน้ํามะเขือ
เทศไดมากกวาการใชความรอนแบบธรรมดา  
 ความดันจะมีผลใหอาหารเกิดการเปล่ียนแปลง เชน การสรางหรือทําลายพันธะ non-
covalent ไดแก พันธะไฮโดรเจน พันธะเชิงอิออน และพันธะ hydrophobic สวนพนัธะ covalent จะ
ไมเกิดการเปล่ียนแปลง แมจะใชความดันสูงยิ่งถึง 1,000 MPa ดังนั้น สารประกอบท่ีมีโมเลกุลขนาด
ใหญมีพันธะท่ีมีความสําคัญตอโครงสราง และการทํางานจะถูกทําลายโครงสรางทําใหสูญเสีย
ประสิทธิภาพการทํางาน ในขณะท่ีสารประกอบโมเลกลุขนาดเล็กท่ีไมมีพันธะ non-covalent เชน 
วิตามิน กล่ินรส จะไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ (วิไล, 2545) ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ 
Butz et al (2003) ซ่ึงไดศึกษาผลของระดับความดัน 800 MPa ท่ีอุณหภูมิ 44 °C เปนเวลา 6 นาที 
ความดัน 600 MPa ท่ีอุณหภมิู 44 °C เปนเวลา 6 นาที  และความดัน 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 25 °C เปน
เวลา 6 นาที  ท่ีมีตอ antimutagenic  antioxidant  ปริมาณน้ําตาล  ปริมาณกรดแอสคอรบิค  และ
แคโรทีนอยดในสม  แอปเปล  ลูกพีช  น้ําผลไมรวม  แครอท  มะเขือเทศ  สตรอเบอรร่ี และ
ราสเบอรร่ี  โดยเปรียบเทียบกบัการใชความรอนท่ี 95 °C เปนเวลา 4 นาที  พบวาการใชความดนัสูงยิง่
ไมทําใหสารอาหารท่ีมีประโยชนในผักและผลไมสูญหาย  แตความดนัไมสามารถยับยั้งการสูญเสีย
ของปริมาณนํ้าตาลระหวางการเก็บรักษาในราสเบอรร่ีได  
 

 2.3.1 หลักการของกระบวนการความดันสูงยิง่ 
 กระบวนการความดันสูงในอาหารโดยท่ัวไปจะประยุกตใช isostatic และ hydraulic 
pressure ซ่ึงใชความดันในชวง 100 - 1000 MPa อาหารจะถูกแรงกดอัดสูงโดยตรงใน pressure 

vessel โดยความดันจะมีผลตอโครงสราง ปฏิกิริยาเคมี และกระบวนการทางชีวเคมี ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงโดยเปนไปตามหลักการของ Le Chatalier ท่ีกลาววาภายใตสภาวะท่ีสมดลุเม่ือใหความดัน
แกระบบจะทําใหปริมาตรลดลงและจะเกิดข้ึนในทางกลับกัน นอกจากนี้ความดันจะเกิดข้ึนโดย
ทันทีและสมํ่าเสมอโดยจะเกดิท่ัวถึงเทากนัทุกจุด (isostatic) (ธีรพร, 2548)   
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 การใชความดนัสูงจะชวยทําลายจุลินทรีย และเอนไซมรวมท้ังโปรตีนและโพลีแซคคาไรด 
ในอาหารเสียสภาพ (Chapleau et al., 2006) หลักการพื้นฐานของการใชความดันสูงกับอาหาร คือ 
การบีบอัดน้ําท่ีอยูลอมรอบอาหาร การลดปริมาตรน้ําท่ีความดันสูงข้ึนถือวานอยมาก เม่ือ
เปรียบเทียบกบักาซ น้ําจะมีปริมาตรลดลงประมาณ 4 % ท่ี 100 MPa 7 % ท่ี 200 MPa และ 11.5 % 
ท่ี 400 MPa ท่ีอุณหภูมิ 22 oC และนํ้าจะเปล่ียนเปนของแข็งท่ีความดันสูงกวา 1,000 MPa ที่
อุณหภูมิหอง (วิไล, 2545) 

 เม่ือสารละลายโปรตีนถูกบีบอัดตามท่ีไดกลาวมาแลว โปรตีนจะเกิดการเสียสภาพ
อยางยอนกลับไดหรือยอนกลับไมไดข้ึนอยูกับธรรมชาติของโปรตีนนั้นรวมท้ังคาความดันท่ีให 
ท้ังนี้เนื่องจากพันธะ non-covalent จะถูกทําลายลงหรือมีการสรางพันธะใหมจากการท่ีระบบมี
ปริมาตรลดลง พันธะ covalent จะไมเกิดการเปล่ียนแปลงภายใตสภาวะดังกลาว โครงสรางของ
สารประกอบขนาดใหญ เชน กรดนวิคลีอิก แปง โพลีแซคคาไรด และไขมัน ซ่ึงมีพันธะ non-
covalent เปนองคประกอบ จะถูกทําลายและสูญเสียประสิทธิภาพการทํางานท่ีความดันสูง เชน เกดิ
การเสียสภาพ ตกตะกอน เกิดเจล ในขณะท่ีสารโมเลกุลเล็กๆ ซ่ึงไมมีพันธะ non-covalent เชน 
วิตามิน กล่ินรส ไมเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ (วิไล, 2545) 

 ความดันจึงมีผลคลายคลึงกับความรอนตออาหารและวัตถุทางชีวภาพ กลาวคือ การใช
ความดันสูงใหผลใกลเคียงกับการใชอุณหภูมิสูง แตขอดีของความดนัสูง คือ น้ําซ่ึงเปนของเหลวจะ
ถูกอัดแตจะไมมีผลตอพันธะ covalent ในการใชความดันสูงจะไมพบผลอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนหากใช
ความรอนในการแปรรูป เชน ปฏิกิริยาเมลลารด การเกิดกล่ินไหม ดังนัน้การประยกุตใชความดนัสูง
ในการถนอมอาหารโดยใหคงรักษากล่ินรสธรรมชาติไวไดจึงเปนเทคนิคท่ีนาสนใจ ผลจากการ
ทดลองบีบอัดไขในน้ําดวยความดันสูงหลายพันเทาของบรรยากาศ พบการตกตะกอนของโปรตีน
ไข แตไมพบการเปล่ียนแปลงทางเคมี ไขขาวและไขแดงจะตกตะกอนโดยสมบูรณท่ี 620 และ 400 
MPa ตามลําดับ โปรตีนไขท่ีตกตะกอนจะยอยงายข้ึน โดยมีกล่ินรสและสีตามธรรมชาติ และ
ปริมาณวิตามินไมลดลง การใชความดนัสูงโดยท่ัวไปจะทําใหโปรตีนเสียสภาพ ซ่ึงนับเปนการ
ทําลายเอนไซม และทําใหแปงกอเจล นอกจากนี้ยังทําลายจุลินทรียตางๆ โดยไมทําลายสารอาหาร 
(วิไล, 2545) 
 
 2.3.2 เคร่ืองความดันสูง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารดวยความดันสูงคลายคลึงกับการแปรรูป
โดยการใชความรอนซ่ึงเปนวิธีท่ีใชกันท่ัวไปคือ เปนระบบกะหรือตอเนื่อง โดยท่ัวไปเครื่องจะ
ประกอบดวยถังทนความดนัสูงขนาด 10 - 50 ลิตร และเคร่ืองผลิตความดันสูง เม่ือวางอาหารใน
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ภาชนะบรรจุลงในถังแลวจะปดฝาดานบนเคร่ือง ตอจากนั้นจะเปนการสูบตัวกลางในการใหความ
ดันซ่ึงนิยมใชน้ําเขามาทางใตถัง ความดันจะถูกสงผานตัวกลางและอาหารอยางรวดเร็วและ
สมํ่าเสมอท่ัวท้ังช้ินอาหาร อาหารจะไมเปล่ียนรูปรางเนื่องจากไดรับความดันเทากันทุกดาน รอบ
เวลาท่ีใชท่ัวไปเปนเวลาส้ันๆ ไมเกิด 15 นาที เม่ือไดความดันตามท่ีตองการแลว ระบบปมจะหยุด 
วาลวปด และความดันจะคงท่ีโดยท่ีไมจําเปนตองใหพลังงานแกระบบอีก (วิไล, 2545) ตัวถัง 
(pressure vessels) และฝาปด (closures) เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของเคร่ืองความดนัสูง โดยท่ัวไป
ตัวถังจะทําดวยเหล็กหลอคร้ังเดียวและไรรอยตอเช่ือมเปนรูปทรงกระบอก ซ่ึงสามารถทนความดัน
สูง โดยความหนาของตัวถังจะข้ึนอยูกับความดันสูงสุดท่ีตองการใหเกิดข้ึน ในสวนของฝาปด 
สําหรับถังความดันสูงนั้นอาจแบงตามลักษณะได 3 ประเภท ไดแก ฝาเกลียวแบบตอเนื่อง 
(continuous thread closures) ฝาเกลียวแบบไมตอเนื่อง (interrupted thread closures) และฝาแบบ
โครง (frame closures) การออกแบบฝาปดถังนั้นข้ึนอยูกับลักษณะของการนาํไปใชงาน (ธีรพร, 
2548)   
 
 2.3.3 ผลของความดันตอจุลินทรีย 

 ความดันสูงยิง่สามารถทําลายจุลินทรียได โดยท่ัวไปแบคทีเรียท่ีอยูในระยะ log phase 
จะทนตอความดันสูงไดนอยกวา เซลลท่ีอยูในระยะ stationary phase และระยะ death phase โดย
ระดับของการฆาเช้ือข้ึนอยูกบัปจจัยหลายประการ เชน ระดับของความดัน เวลาท่ีใหความดนั ชนิด
ของจุลินทรีย อุณหภูมิท่ีใช และชนดิของอาหาร งานวิจยัและพัฒนาเกีย่วกับการใชความดันสูงท่ี
ดําเนินอยูในปจจุบันสวนใหญจะมุงเนนการหาสภาวะท่ีเหมาะสมเพื่อใหไดอาหารที่มีความปลอดภัย
ดานจุลินทรีย (วิไล, 2545) จากการถนอมน้าํผลไมดวยความดันสูงยิ่งโดย Houska et al (2006)  โดย
ศึกษากระบวนการความดันสูงยิ่งในน้ําผักผลไม ซ่ึงนําน้ําแอปเปล-บรอคโคล่ีไปผานกระบวนการ
ความดันสูงยิ่งท่ีความดัน 500 MPa เปนเวลา 10 นาที พบวาสามารถทําลายจุลินทรียไดมากกวา 
1 x 105 cfu/g ของจุลินทรียเร่ิมตนท่ีมีอยูในน้ําผักผลไมดิบ และผลิตภัณฑไมพบเช้ือ Coliform 
bacteria Salmonella ยีสตและราในชวงระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภมิูหองเปนเวลา 30 วัน Guan 
Dongsheng et al (2006) ไดศึกษาการยับยั้ง S. aureus และ Escherichia coli O157:H7 ภายใตสภาพ 
isothermal endpoint pressure โดยแปรผันอุณหภูมิภายใตกระบวนการความดันสูงยิง่ในนม Ultra 
high temperature (UHT) ท่ีเพาะเช้ือ Staphylococcus aureus ATCC 12600 หรือ Escherichia coli 
O157:H7 ATCC 43895 โดยใชความดนัสูงยิ่งท่ี 600 MPa ท่ี อุณหภูมิ 4  21 และ 45 °C ซ่ึงจะ
ควบคุมอุณหภมิูคงท่ีในระหวางการเพ่ิมความดัน พบวาท่ีอุณหภูมิตํ่า S. aureus และ E. coli 
O157:H7 จะเหลือรอดมากกวาท่ีอุณหภูมิสูง   
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 ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการยับยั้งจุลินทรียในกระบวนการความดันสูงยิ่ง คือ ความดัน 
อายุของเซลล สวนประกอบของอาหาร และระยะเวลาในการคงความดัน Dogan (2004) การใช
ความดันสูงยิ่งสามารถยับยั้งขบวนการทางชีวเคมีของส่ีงมีชีวิตซ่ึงมีโมเลกุลอันซับซอนของพันธะ 
non-covalent ซ่ึงทําใหสามารถทําลายจุลินทรียได (แตสปอรของแบคทีเรียบางชนิดสามารถทน
ความดันสูงยิง่ได) Voldich et al (2004)  ไดศึกษาผลของความดันสูงยิง่ตอเซลล  และสปอรของรา 
Talaromyces avellaneus ในน้ําผลไม พบวาเซลลของรามีความตานทานตอความดันนอย โดยระดับ
ความดัน 200 MPa ท่ีอุณหภมิู 17 °C เปนเวลา 60 นาที  หรือระดับความดัน 300 MPa  17 °C  เปน
เวลา 5 นาที สามารถทําลายเซลลเร่ิมตนจาก 106 cfu/g ใหเหลือ 10 cfu/g ได  อยางไรก็ตามการใช
ความดัน 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 17 °C หรือ 25 °C เปนเวลา 60 นาที สปอรของรายังเหลือรอด
ประมาณ 102  - 103 cfu/g  นอกจากนี้ยังพบวาการใชระดับความดัน  เวลาคงความดนั  และอุณหภมิูท่ี
มากข้ึน มีผลทําลายราไดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน นอกจากนี้พบวาการรักษาระดับความดันท่ี 500 MPa 
เปนเวลา 15 นาทีจะสามารถชวยลดแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดอาหารเปนพิษ เชน Salmonella, 
Campylobacter และ Listeria ในผลิตภัณฑและเนื้อสัตวไดถึง 10,000 เทา และสภาวะดังกลาวยัง
สามารถทําลายแบคทีเรียท่ีกอใหเกดิการเนาเสียอีกดวย ผลิตภัณฑท่ีไดจงึมีอายุการเก็บรักษานานข้ึน
ท่ีอุณหภูมิแชเย็น พบวาการใชความดนัสูงรวมกับการใหความรอนท่ีอุณหภูมิไมสูงนกั (ไมเกนิ 60 °C) 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายจลิุนทรียไดดียิ่งข้ึน (วไิล, 2545) 

 
 2.3.4 ผลของความดันสูงยิง่ตอเอนไซม 

 ความดันสูงยิ่งสามารถทําลายหรือยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมได การสูญเสียกิจกรรม
ของเอนไซมนัน้มีสาเหตุมาจากผลของความดันสูงยิ่งท่ีทําใหโครงสรางภายในโมเลกุล (intramolecular 
structure) หรือ ทําใหบริเวณ active site เกิดการเปล่ียนแปลง การใชความดันสูงยิง่ระหวาง 1,000 - 
3,000 atm ในการยับยั้งพบวาเอนไซมบางชนิดอาจคืนกจิกรรม (reversible) ได ท้ังนีข้ึ้นอยูกับระดับ
ของการเปล่ียนแปลงโครงสรางโมเลกุลของเอนไซมและการคืนกิจกรรมจะมีโอกาสเกิดนอยถาใช
ความดันสูงเกิดกวา 3,000 atm (ธีรพร, 2548)  การทดลองของ Krebbers et al (2002) ศึกษาผล
ความดันสูงยิง่ท่ีมีตอกิจกรรมของเอนไซม POD ในถ่ัวเขียว พบวาความดันสูงยิ่งทําใหกจิกรรมของ
เอนไซม POD ลดลงเหลือ 76 % ของปริมาณเร่ิมตนและลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาตลอด
ระยะเวลา 1 เดือน ตอมาในป 2003 ไดศึกษาผลของความดันสูงยิ่งในซุปมะเขือเทศ พบวาการใช
ความดันสูงยิ่งท่ี 700 MPa ท่ีอุณหภูมิ 20 °C ในระหวางการเก็บรักษาสามารถยับยั้งเอนไซม 
polygalacturonase ได  แตทําใหเอนไซม pectin methylesterase เพิ่มข้ึน สําหรับการใชความดันสูงยิ่ง
รวมกับการใชอุณหภูมิมากกวา 80 °C ทําใหผลิตภณัฑมีคุณภาพคงท่ี โดยความดัน 700 MPa ท่ี
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อุณหภูมิ 90 °C เปนเวลา 30 นาที สามารถยับยั้งเอนไซม polygalacturanase และ pectin 
methylesterase ไดมากกวา 99 % และ Bayindirli et al (2006) ไดศึกษาผลจากความดันสูงยิ่งในน้ํา
ผลไม ไดแก แอปเปล สม ผลแอปปริคอท และเชอร่ี พบวาคากิจกรรมของเอนไซม PPO ในน้ําแอปเปล 
ลดลงเหลือ 9 % หลังจากใชความดัน 450 MPa ท่ี อุณหภูมิ 50 °C เปนเวลา 60 นาที และเอนไซม 
pectinesterase ในน้ําสมเหลือ  7 % เม่ือใชความดัน 450 MPa  ท่ีอุณหภูมิ 50 °C เปนเวลา 30 นาที 
และเหลือ 12 % เม่ือใชความดัน 450 MPa ท่ีอุณหภมิู 40 °C เปนเวลา 60 นาที 

 
 2.3.5 ผลกระทบตออาหาร 
 การใชความดนัสูงเปนการทําลายจุลินทรียและเอนไซม  รวมท้ังทําใหโปรตีนและพอลิ
แซคคาไรดเสียสภาพ ขอดีของเทคนิคดังกลาวคือ อาหารและกล่ินรสและคุณคาทางโภชนา การได
ใกลเคียงธรรมชาติจึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีกล่ินรส และเนื้อสัมผัสใกล เคียง
วัตถุดิบแตมีอายุการเก็บรักษานาน ดังนัน้การใชกระบวนการความดนัสูงยิ่งในการแปรรูปอาหารจึง
เปนทางเลือกท่ีนาสนใจในการถนอมอาหาร เนื่องจากความดันมีผลจํากัดเฉพาะพันธะโควาเลนส 
และมีผลตอคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส และคุณคาทางโภชนาเพียงเล็กนอย Oey et al (2008) 

 อยางไรก็ตามในการประยุกตใชความดนัสูงในการฆาเช้ือกับอาหารตางๆ จําเปนตองมี
การศึกษาเร่ืองความปลอดภยัดานจุลินทรียเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นปญหาท่ีสําคัญอีกขอคือ การใชความ
ดันสูงเปนกระบวนการท่ีตองใชเงินลงทุน คาดูแลรักษาสูงมาก (วิไล, 2545) 
  
 


