
บทท่ี 2 
สาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  การแปรรูปอาหารโดยใชความรอน 
        การใชความรอนเปนวิธีท่ีสําคัญท่ีสุดวิธีหนึ่งในกระบวนการแปรรูปอาหาร  นอกจากเพื่อให
อาหารมีคุณภาพการบริโภคตามท่ีตองการแลวยังมีวัตถุประสงคหลัก คือ การยับยั้งการเนาเสียของ
อาหารและการสรางสารพิษจากจุลินทรียในอาหาร  รวมท้ังยับยั้งการทํางานของเอนไซมท่ีอยูใน
อาหาร (วิไล, 2543)  โดยท่ัวไปแลวการแปรรูปอาหารโดยใชความรอนจะมีข้ันตอนอยู  3  ข้ันตอน  
คือ  การใหความรอน  (heating)  การคงอุณหภูมิ  (holding)  และการทําใหเย็น  (cooling)  โดยใน
ข้ันตอนการทําใหอาหารรอนข้ึนจะมีการถายเทความรอนดวยกลไกใดกลไกหน่ึงหรือหลายกลไก
รวมกัน  ดังนี้ 
        1.  การนําความรอน  (conductive heat transfer)  เปนการถายเทพลังงานในระดับโมเลกุล  โดย
เม่ือโมเลกุลไดรับพลังงานความรอนจะเกิดการส่ัน (vibration) ข้ึน  ซ่ึงขนาดของการสั่นนี้จะเพิ่ม
มากข้ึนตามระดับของพลังงานความรอนท่ีโมเลกุลไดรับและจะมีการสงผาน (transmitted) การส่ัน
จากโมเลกุลหนึ่งไปยังอีกโมเลกุลหนึ่งโดยไมมีการเคล่ือนท่ีของโมเลกุล (อภิรักษ, 2551) 
        2.  การพาความรอน (convective heat transfer) การถายเทความรอนโดยอาศัยการการพาความ
รอนเกิดข้ึน  ระหวางผิวของแข็งและของไหลในบริเวณใกลเคียงกันท่ีมีอุณหภูมิตางกัน  โดย
ตัวกลางการถายเทความรอนมีการเคล่ือนท่ี  ท้ังนี้ของไหลท่ีกลาวถึง  ไดแก  กาซ  หรือของเหลว  
เปนตน  โดยของไหลเหลานี้เปรียบเสมือนตัวพาความรอน (พรพล, 2545) 
        3.  การแผรังสีความรอน (radiation) กลไกการถายเทความรอนดวยการแผรังสี  มีความ
แตกตางจากการถายเทความรอนดวยการนําและการพาความรอน  กลาวคือ การแผรังสีความรอน
ไมจําเปนตองอาศัยตัวกลางในการถายเทความรอน  ความรอนจะถูกถายเทในรูปของรังสี
แมเหล็กไฟฟา  โดยรังสีในชวงความยาวชวงคล่ืน  0.1 – 100  ไมโครเมตรนี้  จัดเปนรังสีความรอน  
(thermal  radiation)  (พรพล, 2545) 
        ตัวอยางของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบตางๆท่ีใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร (รุงนภา, 
2535) คือ 
        1.  เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบแผน (plate heat exchanger)  
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        เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบแผน เปนแผนเหล็กปลอดสนิมบางๆ หรือแผนไทเทเนียม ซ่ึง
ทนตอสนิมไดอยางดี เอามาอัดใหเกิดสวนนูน สวนเวา เพื่อใหของเหลวไหลแบบปนปวน 
(turbulence) ซ่ึงชวยใหการถายเทความรอนดีข้ึน แลววางประกบกันหลายๆ แผน ยึดแนนดวย
ปะเก็น (gaskets) ซ่ึงทําจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห เพื่อปองกันของเหลวผสมกัน ของไหล
แตละชนิดจะไหลสลับกันไปตามชองวางท่ีเกิดจากการประกบเพื่อแลกเปล่ียนความรอน ซ่ึงอาจจะ
ไหลขนานกันหรือสวนทางกัน เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบแผนจะเหมาะสําหรับอาหารเหลวท่ี
มีความหนืดตํ่าและถามีอนุภาคของแข็งอยู  เสนผานศูนยกลางของอนุภาคควรนอยกวา                  
0.3 เซนติเมตร ถาอนุภาคใหญเกินไปอาจจะติดอยูระหวางแผนกอใหเกิดการไหมท่ีสวนใหความ
รอน ขอควรระวังในการใชเคร่ืองชนิดนี้คือ ของเหลวท่ีตกคางบนผิวของแผน เชน โปรตีนนม อาจ
กอใหเกิดตะกรันข้ึน ซ่ึงทําใหอัตราการถายเทความรอนลดลงรวมท้ังความดันลดลงดวย ซ่ึงทําให
กระบวนการตองหยุดชะงักลง เพื่อทําความสะอาดแผน 
        ขอดีของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบแผน คือ สามารถถอดเปนแผนๆ ออกมาทําความ
สะอาดไดท่ัวถึง การบํารุงรักษาก็งาย และสามารถปรับปริมาณการถายเทความรอนไดโดยการเพ่ิม
หรือลดแผนถายเทความรอน 
        2.  เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบทอ (tubular heat exchanger) 
        เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบทอสองช้ัน (double-pipe heat exchanger) เปนแบบที่งายท่ีสุด 
โครงสรางของเคร่ืองประกอบดวยทอ 2 ขนาดท่ีซอนกันอยู โดยมีแกนกลางของทอรวมกัน ของ
ไหลชนิดหนึ่งจะไหลอยูในทอใน และของไหลอีกชนิดหนึ่งจะไหลอยูในชองวางระหวางทอท้ัง
สอง ของไหลท้ังสองอาจจะไหลในทิศขนานกันหรือสวนทางกันก็ได 
        3.  เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบมีใบมีดขูดผิว (scraped surface heat exchangers) 
        ในเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบทอ ความรอนท่ีเกิดข้ึนในทอมีผลตอการถายเทความรอน 
ความตานทานท่ีเกิดข้ึนนี้สามารถลดลงใหนอยท่ีสุด ถาผิวภายในทอถูกขูดออกไปอยางตอเนื่อง การ
ขูดนี้ทําใหถายเทความรอนไดเร็วข้ึน เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบมีใบมีดขูดผิวเปนเคร่ืองท่ี
นิยมใชกันมากในการแปรรูปอาหาร ถังทรงกระบอกของเคร่ืองท่ีสัมผัสอาหารสรางจากเหล็กปลอด
สนิม หรือวัสดุอ่ืนท่ีไมกัดกรอน ตัวหมุน (rotor) ภายในมีใบมีดซ่ึงหุมดวยพลาสติกลามิเนทหรือ 
พลาสติกหลอ ท่ีหมุนดวยความเร็วประมาณ 150-500 รอบตอนาที ซ่ึงความเร็วรอบท่ีสูงข้ึนจะชวย
ใหการถายเทความรอนดีข้ึนและมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ  
        ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารไดมีการนํากระบวนการใหความรอนมาประยุกตใชกัน
อยางกวางขวาง โดยกระบวนการใหความรอนท่ีนําประยุกตใชนั้นจะประกอบดวย การลวก 
(blanching) การปรุงอาหาร (cooking) การระเหย (evaporation) การทําแหง (drying) กระบวนการ
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อัดพอง (extrution) การพาสเจอไรซ (pasteurization) การสเตอริไลซ (sterilization) เปนตน 
(Ramaswamy and Marcotte, 2006) 
        1.  การลวก (blanching) เปนการใชความรอนท่ีไมรุนแรงเพื่อการยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซมท่ี
เกิดจากออกซิเจนในผักและผลไม นอกจากนี้ยังใชการลวกวัตถุดิบกอนเขาสูกระบวนการแปรรูป
อาหาร เชน การแปรรูปอาหารกระปอง (canning) การแชเยือกแข็ง (freezing) และการทําแหง 
(dehydration) เปนตน มิฉะนั้นอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงของสี กล่ิน และคุณคาทางโภชนาการท่ี
ไมตองการของผลิตภัณฑได นอกจากการยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซมแลว การลวกยังทําใหเนื้อเยื่อ
สะอาดและในบางกรณีการลวกจะชวยปรับปรุงสีและเนื้อเยื่อของผักสีเขียวไดอีกดวย  
        2.  การปรุงอาหาร (cooking) เปนวิธีการใชความรอนแบบดั้งเดิมซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อทําให
อาหารมีความอรอยข้ึน  โดยท่ัวไปวิธีการปรุงอาหารหลายๆวิธีสามารถทําไดในภายครัวเรือน เชน 
การตม (boiling) การอบ (baking) การปง (broiling) การยาง (roasting) การทอด (frying) และการ
ตุน (stewing) ซ่ึงวิธีการปรุงอาหารท้ังหมดมีการประยุกตใชความรอนท่ีแตกตางกัน สามารถ
พิจารณาไดวาการปรุงอาหารเปนวิธีการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งเพราะโดยท่ัวไปแลวอาหารท่ีถูก
ปรุงสุกแลวจะสามารถเก็บรักษาไดเปนระยะเวลานานในตูเย็นเม่ือเปรียบเทียบกับอาหารท่ีไมผาน
การปรุงใหสุก ถาสามารถปองกันใหเกิดการการปนเปอนภายหลังนอยท่ีสุด การปรุงอาหารมีผลใน
การทําลายหรือลดปริมาณจุลินทรียและยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซมท่ีไมตองการ ซ่ึงท้ังสองอยางเปน
ส่ิงสําคัญของวิธีการถนอมอาหาร การปรุงอาหารทําใหอาหารยอยไดงายข้ึนและมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของสี กล่ินและเนื้อสัมผัสท่ีตรงตอความตองการของผูบริโภค 
        3.  การระเหย (evaporation) เปนวิธีการใหความรอนท่ีทําใหน้ําระเหยกลายเปนไอแยกออกจาก
อาหารเหลว วัตถุประสงคของการระเหย คือ การทําใหอาหารมีความเขมขนข้ึนเพื่อใหการทําแหง 
การเก็บรักษาและการขนสงทําไดสะดวกข้ึน ทําใหปริมาณของแข็งเพิ่มข้ึน ลดคา water activity 
(aw) ของอาหาร และทําการเปล่ียนแปลงสีหรือกล่ินของอาหารใหดีข้ึน 
        4.  การทําแหง (drying หรือ dehydration) เปนการประยุกตใชความรอนภายใตการควบคุม
ส่ิงแวดลอมเพ่ือกําจัดความช้ืนออกจากอาหาร การทําแหงมีผลตอคุณภาพเนื้อสัมผัสและคุณคาทาง
โภชนาการของอาหารอยางชัดเจนและสามารถลดคา awไดมาก ดังนั้นผลิตภัณฑท่ีไดจะมีอายุการ
เก็บรักษาใหยาวนานข้ึนได โดยมีเง่ือนไขวาตองทําการเก็บรักษาในสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมและ
ในภาชนะบรรจุท่ีปองกันความช้ืนได 
        5.  กระบวนการอัดพอง (extrusion) เปนกระบวนการท่ีมีหนวยปฏิบัติการหลายหนวยมา
รวมกัน เชน การนวด (kneading) การตัด (shearing) การผสม (mixing) การรวมกันกับน้ํา 
(hydration) การเกาะกัน (agglomeration) การบีบอัด (compression) การบด (grinding) การข้ึนรูป 
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(shaping) และการทําใหเปนรูปราง (forming) เทคโนโลยีการอัดพอง เปนวิธีการแปรรูปอาหารท่ี
สามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสและกล่ินของอาหารได 
        6.  การพาสเจอไรซ (pasteurization) เปนวิธีการใหความรอนแบบไมรุนแรงกับอาหาร โดย 
การพาสเจอไรซมีจุดประสงคในการทําลายจุลินทรียท่ีมีลักษณะเปน vegetative cell เชน จุลินทรียที่
ทําใหเกิดโรค (pathogen) หรือยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซมแตการพาสเจอไรซเกือบจะไม
สามารถทําลายสปอรของจุลินทรียได อาหารที่ผานการพาสเจอไรซซ่ึงมีการเติมหรือไมมีการเติม
วัตถุกันเสียจะตองเก็บรักษาภายในตูเย็นหรือเก็บรักษาในบรรจุภัณฑที่ดัดแปลงสภาพโดยจะข้ึนอยู
กับชนิดของผลิตภัณฑซ่ึงจะทําใหจุลินทรียมีการเจริญนอยมากท่ีสุด อายุการเก็บรักษาของอาหารท่ี
ผานการพาสเจอไรซจะสามารถเก็บรักษาไดหลายวัน เชน นม ไปจนถึงหลายเดือน เชน น้ําผลไม
โดยความรุนแรงของการใหความรอนและระยะเวลาการเก็บรักษาจะข้ึนอยูกับธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑ คาพีเอช การทนตอความรอนของจุลินทรียหรือเอนไซมและความไวของผลิตภัณฑ 
        7.  การสเตอริไลซ (sterilization) เปนวิธีการใหความรอนแบบรุนแรงมากข้ึนกวาการพาสเจอ
ไรซ  เนื่องจากมีวัตถุประสงคในการทําลายจุลินทรียท่ีทําใหอาหารเนาเสียและทําใหเกิดโรค กอน
ทําการบรรจุอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทซ่ึงอากาศไมสามารถผานเขาออกได อาหารที่ผานการ
ใหความรอนแบบสเตอริไลซสามารถเก็บรักษาไดท่ีอุณหภูมิหอง เพื่อการจํากัดการเจริญของ
เช้ือจุลินทรียอ่ืน เชน thermophiles กระบวนการสเตอริไลซจะตองทําการคํานวณการตานความรอน
ของสปอรจุลินทรียซ่ึงมีความไวตอออกซิเจน พีเอชและอุณหภูมิและเกิดการเจริญได การบรรจุ
ภัณฑในสภาวะสุญญากาศจะสามารถปองกันการเจริญของจุลินทรียท่ีใชออกซิเจนในการเจริญได 
อาหารที่มีสภาพเปนกรด (pH 4.5) อาจจะมีการเจริญของจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค คือ Clostridium 
botulinum ซ่ึงเปนจุลินทรียท่ีทนความรอน สรางสปอรและไมใชออกซิเจนในการเจริญ ซ่ึงถา        
C. botulinum สามารถรอดชีวิตและเจริญไดจะผลิตสารพิษ botulism toxin ซ่ึงทําใหผูบริโภค
เสียชีวิตได แต C. botulinum ไมสามารถเจริญและสรางสารพิษ botulism toxin ไดท่ี pH < 4.5 
ดังนั้นการสเตอริไลซอาหารที่มีกรดตํ่าจะตองใชอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน (อุณหภูมิอยูในชวง 115 ถึง 125 oC) 
ในขณะท่ีอาหารที่มีกรดสูงสามารถจะใชความรอนท่ี 100 oC (หรือตํ่ากวา) ก็เพียงพอสําหรับยับยั้ง
การเกิดปฏิกิริยาเอนไซมหรือการทําลาย vegetative cell 
        8. การใหความรอนโดยอาศัยรังสีอินฟาเรด (infrared) คล่ืนไมโครเวฟ (microwave) ความถ่ี
ของคล่ืนวิทยุ (radio frequency) และการใหความรอนแบบโอหมิก (ohmic heating) เปนวิธีการให
ความรอนท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด (infrared) จะเกิดระดับ
ความถ่ีของแถบแมเหล็กไฟฟาท่ีกวางมากและวัตถุดิบท่ีไดรับรังสีอินฟาเรดจะสามารถดูดซับคล่ืน
ความถ่ีท่ีมีความเขมขนได ในขณะท่ีคล่ืนไมโครเวฟจะสามารถใชแถบความถ่ีเฉพาะท่ีเทานั้น (2540 
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และ 915 MHz) ความถ่ีของคล่ืนวิทยุจะมีคล่ืนท่ีกวางมากเม่ือเปรียบเทียบกับคล่ืนไมโครเวฟ คล่ืน
ไมโครเวฟและคล่ืนวิทยุจะทําใหโมเลกุลของน้ําในอาหารเกิดการส่ันสะเทือนและเกิดความรอนข้ึน
ในอาหาร คล่ืนไมโครเวฟและคล่ืนวิทยุสามารถผานทะลุทะลวงเขาไปในอาหารไดสูงและขอบเขต
ของความรอนในอาหารจะข้ึนอยูกับฉนวนของเคร่ืองและปริมาณความช้ืนของอาหาร คล่ืน
ไมโครเวฟสามารถนําไปใชกับกระบวนการแปรรูปอาหารไดหลายอยาง เชน การอุนอาหาร
(reheating) การปรุงอาหาร (cooking) การทําใหน้ําแข็งละลาย (thawing) การทําแหง (drying) การ
ยาง (roasting) และการทําใหกรอบ (crisping) สวนการใหความรอนแบบโอหมิกเปนการ
ประยุกตใชคาความตางศักยไฟฟาผานเขาไปยังอาหาร อาหารจะเกิดความรอนข้ึนเนื่องจากความ
ตานทานไฟฟาของอาหาร 
        ความรอนทําใหโปรตีนท่ีอยูในเซลลของจุลินทรียสูญเสียสภาพธรรมชาติมีผลใหจุลินทรียถูก
ทําลาย โปรตีนท่ีสําคัญในเซลลจุลินทรีย คือเอนไซมซ่ึงเปนตัวเรงปฏิกิริยาในเซลล การใชความ
รอนช้ืน เชน การนึ่งจะทําลายจุลินทรียไดดีกวาการใชความรอนแหง เชน การอบท่ีอุณหภูมิเดียวกัน  
        เซลลของแบคทีเรียจะมีความทนทานตอความรอนนอยกวาสปอร และเซลลของแบคทีเรีย
ตานทานความรอนไดนอยกวาเซลลของยีสตและรา ในขณะท่ีสปอรของแบคทีเรียตานทานความ
รอนไดดีกวาสปอรของยีสตและรา ชวงการเจริญของจุลินทรียมีผลตอความทนทานตอความรอน
แตกตางกัน เซลลของแบคทีเรียจะตานทานความรอนไดมากท่ีสุด ในชวงปลายของระยะพักตัว  
(lag phase) ซ่ึงเปนชวงท่ีแบคทีเรียขยายเซลลใหมีขนาดใหญข้ึน เนื่องจากเกิดเมตาบอลิซึมในเซลล
และจะมีความตานทานความรอนตํ่าสุดในระยะการเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว (log phase) จุลินทรียท่ี
เจริญท่ีอุณหภูมิสูงจะตานทานความรอนไดดีกวาจุลินทรียท่ีเจริญท่ีอุณหภูมิปกติ 
        การทําลายเซลลและสปอรของยีสตดวยความรอนจะข้ึนอยูกับชนิดและสายพันธุ โดยทั่วไป
การใชความรอนช้ืนท่ีอุณหภูมิ 50 oC เปนเวลา 10-15 นาทีจะทําลายเซลลได สวนความรอนท่ี
อุณหภูมิ 65 oC นาน 10-15 นาทีจะทําลายสปอรของยีสตได เซลลและสปอรของเช้ือราถูกทําลายได
ท่ีอุณหภูมิ 60 oC นาน 10-15 นาทีในอาหารที่เปนกลาง สปอรของแบคทีเรียถูกทําลายลงเปนจํานวน 
90 % ของจํานวนท้ังหมด ใชเวลา 4-5 นาที ท่ีอุณหภูมิ 121 oC สวนเซลลของแบคทีเรียถูกทําลายได
ท่ีอุณหภูมิ 60 oC ข้ึนไป 
        จุลินทรียจะถูกทําลายในอาหารที่มี aw สูงไดงายกวาจุลินทรียในอาหารที่มี aw ตํ่า องคประกอบ
ของอาหารก็มีผลตอความตานทานความรอนเชนกัน จุลินทรียท่ีอยูในไขมันจะมีความตานทาน
ความรอนสูงกวาจุลินทรียท่ีอยูในน้ํา เนื่องจากจุลินทรียในไขมันจะไมเจริญ แตถาไดรับความช้ืน
หรือสัมผัสกับอาหารสวนอ่ืน จุลินทรียจะเจริญได สวนอาหารท่ีมีความเปนกรด จุลินทรียจะมีความ
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ทนทานตอความรอนนอยลงกวาอาหารท่ีเปนกลาง การใชความรอนควบคูกับสารปองกันการเจริญ
ของจุลินทรียจะเพิ่มประสิทธิภาพในการฆาจุลินทรียไดมากกวาใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
        อุณหภูมิและเวลาในการใหความรอนแกอาหาร มีผลตอความตานทานความรอนของจุลินทรีย
เชนกัน การใหความรอนท่ีอุณหภูมิไมสูงพอท่ีจะทําลายสปอรได ถึงแมวาจะใชเวลานาน ก็ไม
สามารถทําลายสปอรได กลับเปนการกระตุนสปอรใหมีการงอกและเจริญเร็วข้ึน ถาอุณหภูมิ
เหมาะสมตอการเจริญ โดยท่ัวไปการใชอุณหภูมิสูงจะมีประสิทธิภาพสูงทําใหใชเวลานอยลง สวน
เวลาท่ีใหความรอนจะข้ึนอยูกับขนาดของบรรจุภัณฑของอาหารมากกวา (รังสินี, 2550) 
        ความรอนสามารถทําลายวิตามินไดหลายชนิด เชน วิตามินบี รวมท้ังสารใหกล่ินและสารสี 
เชน คลอโรฟลล แตการใชอุณหภูมิสูงและระยะเวลาส้ัน (high temperature short time, HTST) จะมี
ผลกระทบตอสารอาหารนอย ดังนั้นควรจะเลือกใชเวลาและอุณหภูมิใหเหมาะสม เพื่อรักษา
สารอาหาร สารสี และสารใหกล่ินใหคงเหลืออยูมากท่ีสุด (นิธิยา, 2544) 
2.2  การพาสเจอไรซ 
        การพาสเจอไรซ  เปนกระบวนการใหความรอนท่ีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดเดือดของน้ํา  (100 oC)  
เพื่อทําลายจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคและเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร  การพาสเจอไรซจะทําลาย
เอนไซมและจุลินทรียบางชนิดท่ีไวตอการถูกทําลายไดดวยความรอนและกอใหเกิดโรค เชน  
แบคทีเรียท่ีไมสรางสปอร  ยีสต  และรา  ความรอนท่ีใชในการพาสเจอไรซจะมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสและคุณคาทางโภชนาการของอาหารนอยมาก (นิธิยา, 
2544)  การพาสเจอไรซเปนการทําลายจุลินทรียสวนใหญในอาหารแตไมใชจุลินทรียท้ังหมดท่ีมีอยู
ในอาหาร ดังนั้น อาหารท่ีผานการพาสเจอไรซแลวเก็บรักษาในสภาวะท่ีไมเอื้อตอการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย เชน ท่ีอุณหภูมิตํ่าจะสามารถเก็บไดนานข้ึน  ความรุนแรงของการใหความรอนท่ีมีตอ
การยืดอายุผลิตภัณฑอาหารสามารถกําหนดไดโดยคาพีเอชของอาหาร  วัตถุประสงคหลักใน      
การพาสเจอไรซอาหารท่ีมีความเปนกรดตํ่า  (pH > 4.5)  คือ  การทําลายเช้ือจุลินทรียท่ีกอใหเกิด
โรค  สวนวัตถุประสงคหลักในการพาสเจอไรซอาหารที่มีความเปนกรดสูง  (pH < 4.5)  คือ การ
ทําลายจุลินทรียท่ีกอใหเกิดการเนาเสียและยับยั้งการทํางานของเอนไซม (วิไล, 2543)  การใชความ
รอนระดับพาสเจอไรซทําได 2 ระบบ (พรพล, 2545) ดังนี้ 
        1.  ระบบชา อุณหภูมิตํ่า (Low  Temperature  Long  Time, LTLT)  เปนระบบท่ีใหความรอน
ในข้ันตํ่ากวาจุดเดือด  เชน  การพาสเจอไรซน้ําผลไมท่ีอุณหภูมิ  65 oC นาน 30  นาที (นิธิยา, 2543) 
แลวทําใหเย็นทันที  นับวาเปนวิธีท่ีงายสามารถทําไดในระดับครัวเรือน โดยนําอาหารที่ตองทํา   
การพาสเจอไรซใสในภาชนะท่ีเหมาะสม ต้ังไฟใหรอนถึงอุณหภูมิท่ีตองการวัดดวยเทอรโมมิเตอร  



 10

จับเวลาตามท่ีกําหนด  หรือจะบรรจุอาหารใสขวดแลวนําไปต้ังในน้ําท่ีตมใหรอนถึงอุณหภูมิท่ี
ตองการก็ได 
        2.  ระบบเร็ว อุณหภูมิสูง (High  Temperature  Short  Time, HTST)  เปนระบบท่ีใหความรอน
ระดับสูงข้ึนแตใชเวลาส้ันลง  เชน  การพาสเจอไรซน้ํานมท่ีอุณหภูมิ  71.5 oC นาน 15 วินาที (นิธิยา, 
2543)  แลวทําใหเย็นโดยเร็ว  ระบบนี้มักจะเปนแบบตอเนื่อง  เคร่ืองมือท่ีใชเปนเคร่ืองมือท่ีมีการ
ออกแบบเฉพาะ  โดยปลอยใหอาหารเหลวไหลผานแผนแลกเปล่ียนความรอนในชวงระยะเวลาท่ี
กําหนด   
        ในการถนอมอาหารโดยการใชความรอนระดับการพาสเจอไรซ มีจุดประสงคโดยภาพรวม
ดังตอไปนี้ (พรพล, 2545) 
        1.  ตองการหลีกเล่ียงการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการ  เชน  ไมตองการใหเกิดการสูญเสีย
วิตามินซีในน้ําสม 
        2.  ตองการใหคุณภาพของผลิตภัณฑดีคงเดิม  เชน  ไมตองการใหโปรตีนเกิดการจับตัวเปน
กอนในน้ํานม 
        3.  ตองการทําลายจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค  เชน ทําลายเช้ือ  Coxiella  burnetii  ท่ีทําใหเกิด
โรค Q-fever ในน้ํานม 
        4.  ทําลายจุลินทรียในอาหารสวนใหญท่ีไมสามารถทนความรอนสูงๆได  เชน ยีสตและราใน
น้ําผลไมและนํ้าผักดอง 
        5.  เพื่อตองการทําลายจุลินทรียบางชนิดท่ีขัดขวางการเจริญของจุลินทรียท่ีตองการ  เชน  ใน
การทําไวนจะตองการทําลายจุลินทรียอ่ืนท่ีไมตองการเพื่อทําใหเช้ือจุลินทรียท่ีตองการในการทํา
ไวนเจริญได   
        การเลือกอุณหภูมิและเวลาท่ีใชในการพาสเจอไรซผลิตภัณฑแตละชนิดนั้นมีปจจัยหลายปจจัย
ท่ีตองนํามาพิจารณา ไดแก  
        1.  องคประกอบของผลิตภัณฑอาหาร  มีปจจัยท่ีตองพิจารณา  คือ 
        1.1 คาพีเอชของอาหาร อาหารที่มีพีเอชต่ํา  เชน  น้ําผลไม  ผัก และผลไมดอง  การใชความรอน
ในระดับพาสเจอรไรซก็เพียงพอในการยืดอายุการเก็บรักษา  เนื่องจากคาพีเอชที่ตํ่ามีผลชวยยับยั้ง   
จุลินทรียท่ีทําใหอาหารเนาเสียอยูแลว 
        1.2 ปริมาณเกลือในอาหาร  เกลือมีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย  ดังนั้นผลิตภัณฑท่ีเติมหรือ
มีปริมาณเกลือสูง  เชน  ผลิตภัณฑน้ําปลา  จึงสามารถใชความรอนในระดับพาสเจอไรซเพื่อการ
ทําลายจุลินทรียเปาหมายและยืดอายุการเก็บรักษาได 
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        1.3 ปริมาณนํ้าตาลในอาหาร  ผลิตภัณฑท่ีมีน้ําตาลเปนสวนประกอบในปริมาณสูง  เชน  นม
ขนหวาน  สามารถท่ีจะใชความรอนในระดับพาสเจอไรซในการทําลายหรือยับยั้งจุลินทรีย
เปาหมายได  เนื่องมาจากผลของความดันออสโมติกท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียได 
นอกจากนี้เม่ือความเขมขนของน้ําตาลสูงข้ึนจะทําใหคา  aw ของอาหารลดตํ่าลง  จึงมีผลตอการ
ยับยั้งจุลินทรียท่ีปนเปอนไดมากยิ่งข้ึนดวย  (พรพล, 2545) 
        2.  คุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑอาหาร  อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการพาสเจอไรซมีผล
โดยตรงตอคุณภาพของอาหาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑนั้นๆ  เชน  
การพาสเจอไรซน้ํานมท่ีอุณหภูมิตํ่า  ระยะเวลานาน  (LTLT)  จะมีการสูญเสียวิตามินมากกวาการ
พาสเจอไรซท่ีอุณหภูมิสูง  ระยะเวาลาส้ัน  (HTST) เปนตน (นิธิยา, 2544) 
        3.  ความทนทานตอความรอนของจุลินทรียและสปอร  
        ความตานทานความรอนของจุลินทรียสามารถอธิบายไดโดย  thermal  death  time  ซ่ึง
หมายถึง  เวลาท่ีใชในการทําลายเซลลหรือสปอรท่ีอุณหภูมิท่ีกําหนดใหและภายใตสภาพท่ีจําเพาะ  
โดยปจจัยท่ีมีผลตอการทนตอความรอนของจุลินทรียมีหลายปจจัยดวยกัน คือ (นิธิยา, 2544) 
        3.1 ชนิดของจุลินทรีย จุลินทรียมีหลายชนิด หลายสปชีสและหลายสายพันธุ ดังนั้นจึงมี
ความสามารถในการทนตอความรอนไดแตกตางกัน และสปอรของจุลินทรียจะทนความรอนได
ดีกวาตัวเซลลของจุลินทรีย 
        3.1.1 ความทนทานตอความรอนของยีสตและสปอรของยีสต  ข้ึนอยูกับชนิดและสายพันธของ
เช้ือยีสต  ตามปกติเซลลของยีสตจะถูกทําลายไดดวยความรอนท่ีอุณหภูมิ 50 - 58 oC นาน 10 - 15 
นาที  สปอรของยีสตสวนใหญจะถูกทําลายดวยความรอนท่ีอุณหภูมิ 60 oC นาน 10 – 15 นาที  แตยัง
มีสปอรของยีสตบางชนิดก็สามารถทนความรอนดังกลาวได ตองใชความรอนอุณหภูมิสูงถึง 100 oC 
จึงจะสามารถทําลายเซลลและสปอรของยีสตทุกชนิดได (วราวุฒ, 2538) 
        3.1.2 ความทนทานตอความรอนของเช้ือราและสปอรของเช้ือรา  เช้ือราสวนใหญรวมถึงสปอร
สามารถถูกทําลายไดดวยความรอนท่ีอุณหภูมิ 60 oC นาน 5 – 10 นาที  แตก็มีบางสายพันธุสามารถ
ตานทานความรอนไดสูงกวานี้  สําหรับสปอรท่ีไมมีเพศ (asexual spores) จะสามารถตานทานความ
รอนไดดีกวาเสนใยของเช้ือราปกติและในการทําลายสปอรชนิดนี้จําเปนตองใชอุณหภูมิสูงกวาท่ีใช
ทําลายเสนใยประมาณประมาณ 5 – 10 oC ในชวงเวลาท่ีกําหนด (วราวุฒ, 2538) 
        3.1.3 ความทนทานตอความรอนของแบคทีเรียและสปอรของแบคทีเรีย  ความตานทานความ
รอนของเซลลของแบคทีเรียมีความแตกตางกันอยางมากตามสายพันธุของเช้ือแบคทีเรีย  โดย
ลักษณะจําเพาะท่ีมีผลตอความตานทานของแบคทีเรียสามารถจะแยกออกไดดังนี้ 
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        (1) เซลลแบคทีเรียท่ีมีรูปรางกลม (cocci) สามารถทนทานตอความรอนไดสูงกวาเซลลท่ีมี
รูปรางเปนทอน (rod shaped) 
        (2) แบคทีเรียท่ีสามารถเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิสูงนั้นมีความสามารถในการทนทานตอความรอน
ท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนไปอีก 
        (3) แบคทีเรียท่ีจับกันเปนกลุมหรือท่ีสรางแคปซูล (capsule) ถูกทําลายไดยากกวากลุมท่ีไมมี
การจับตัวหรือไมสรางแคปซูล 
        (4) เซลลแบคทีเรียท่ีมีองคประกอบเปนไขมันสูงจะถูกทําลายไดยากกวาเซลลปกติ  ในขณะท่ี
สปอรของแบคทีเรียนั้น  สภาพในระหวางการสรางสปอร (sporulation) ก็มีผลตอความสามารถใน
การทนความรอน ซ่ึงอาจทําใหความทนทานตอความรอนท่ีอุณหภูมิ 100 oC มีความแตกตางกัน
ต้ังแต 1 นาทีจนถึง 20 ช่ัวโมงก็เปนได โดยท่ัวไปแลวสปอรของแบคทีเรียท่ีเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิสูง
จะมีความสามารถในการทนทานตอความรอนไดสูงกวาสปอรของแบคทีเรียท่ีเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิ
ท่ีตํ่ากวา (วราวุฒ, 2538) 
        3.2.  อุณหภูมิในการเจริญของจุลินทรีย  
        สปอรท่ีถูกสรางเม่ืออยูในสภาวะแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูงจะมีความทนทานตอความรอน
มากกวาสปอรท่ีถูกสรางท่ีอุณหภูมิตํ่า ดังนั้นสปอรท่ีถูกสรางจากจุลินทรียพวก thermophile มี
แนวโนมจะทนทานตอความรอนไดมากกวาสปอรท่ีถูกสรางจากพวกมีโซไฟลและไซโครไฟล  
(นวพร, 2549) 
        3.3.  อายุของเซลลจุลินทรีย  
        เซลลแบคทีเรียท่ีแก (อยูในระยะ stationary phase) จะทนทานตอความรอนไดดีกวาเซลล
แบคทีเรียท่ีออนกวา (อยูในระยะ logarithmic phase) เซลลแบคทีเรียจะมีความทนทานตอความรอน
สูงในระยะเร่ิมแรกของระยะ lag phase แตจะลดลงตํ่าสุดเม่ือเซลลเจริญเขาสูระยะ log phase 
ในขณะท่ีสปอรท่ีอายุนอยจะทนทานตอความรอนไดนอยกวาสปอรท่ีอายุมาก (นวพร, 2549) 
        3.4.  สารละลายอาหาร 
        ลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของสารละลายอาหารท่ีมีจุลินทรียเจริญอยูจะมีอิทธิพลตอ
ความทนทานตอความรอนของจุลินทรีย การใหความรอนกับสปอรท่ีอยูในน้ํากล่ัน สปอรจะ
ทนทานตอความรอนมากกวาสปอรท่ีอยูในสารละลายบัฟเฟอรตางๆ อยางมีนัยสําคัญ ปจจัยท่ีนาจะ
มีความสําคัญท่ีสุดท่ีมี อิทธิพลตอการทนทานความรอนของเซลลและสปอรก็คือ พีเอชของ
สารละลาย นอกจากนี้ยังมีคา aw และตัวถูกละลายอ่ืนๆ ท่ีมีในสารละลายอาหารพวกคารโบไฮเดรต 
ไขมัน โปรตีนเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอความรอนของจุลินทรีย (นวพร, 2549) 
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        3.4.1  คาพีเอชของอาหาร  แบคทีเรียท่ีทําใหเกิดโรคและทําใหอาหารเนาเสียจะทนความรอน
ไดดีเม่ือคาพีเอชของอาหารมีคาใกลเปนกลาง (pH 7.0) ไดดีกวาเม่ือคาพีเอชของอาหารมากกวา 8.0 
หรือตํ่ากวา 6.0 (นวพร, 2549) สวนยีสตและราสามารถทนตอสภาวะท่ีมีความเปนกรดได แตทน
ความรอนไดนอยกวาสปอรแบคทีเรีย (นิธิยา, 2544) 
        3.4.2 คา aw ของอาหารมีอิทธิพลตอการทนความรอนของ vegetative cell ของจุลินทรีย และ
การใชความรอนช้ืนจะมีประสิทธิภาพดีกวาความรอนแหงสําหรับการทําลายสปอร (นิธิยา, 2544)  
        3.4.3 คารโบไฮเดรต  สารประกอบอินทรียชนิดนี้มีอิทธิพลตอความทนทานความรอนของ      
จุลินทรียจากการศึกษาพบวา ความทนทานตอความรอนของสปอร C. botulinum จะเกี่ยวของ
โดยตรงตอความเขมขนของน้ําตาลซูโครสในสารละลายอาหาร เม่ือความเขมขนของน้ําตาลซูโครส
เพิ่มมากข้ึนการทนทานตอความรอนของสปอรก็จะเพิ่มข้ึนดวย อาหารที่มีคารโบไฮเดรตเปน
องคประกอบ เชน แปง และเพคตินท่ีสูงกวาจะเพิ่มความทนทานตอความรอนของเซลลและสปอร 
(นวพร, 2549) 
        3.4.4 โปรตีน อาหารท่ีมีโปรตีนสูง จะพบวามีสวนชวยใหจุลินทรียมีความทนทานตอความ
รอนไดดี เพปโทน สารสกัดจากยีสต (yeast extract) และไขขาวสามารถปองกันความรอนใหกับ
เซลลจุลินทรียบางชนิดได (นวพร, 2549) 
        3.4.5 ไขมัน จุลินทรียท่ีอยูในสารละลายท่ีมีไขมันหรือน้ํามันจะถูกทําลายไดยากเพราะนํ้ามัน
สามารถนําความรอนไดไมดี ดังนั้นจุลินทรียจึงมีความทนทานตอความรอนมากข้ึนโดยเฉพาะใน
สารอาหารท่ีมีกรดไขมันหลายๆ ตัวตอกันเปนสายโซยาว (long-chain fatty acid) จะปองกัน
อันตรายใหเซลลมากกวาพวกท่ีมีสายโซส้ันของกรดไขมัน (short-chain fatty acid) (นวพร, 2549) 
        3.4.6 เกลือ ผลของเกลือท่ีมีผลตอความทนทานความรอนของจุลินทรียจะแตกตางกันข้ึนอยูกับ
ชนิดของเกลือ ความเขมขนท่ีใชและปจจัยอ่ืนๆ เกลือบางชนิดจะชวยใหจุลินทรียทนทานตอความ
รอนไดดี แตเกลือบางชนิดจะทําใหเซลลไวตอความรอนซ่ึงถูกทําลายไดงาย เกลือจะชวยลดคา aw 
และในขณะเดียวกันจะชวยเพิ่มความตานทานความรอนดวย มีรายงานวา การใสสาร CaCl2 ใน
อาหารเล้ียงเช้ือ Bacillus megaterium จะทําใหสปอรของแบคทีเรียชนิดนี้ทนตอความรอนไดดี แต
ถาใชสาร แอล-กลูตาเมต (L-glutamate), แอล-โพรลีน (L-proline) หรือการเพ่ิมปริมาณฟอสเฟตใน
อาหาร ทําใหเซลลถูกทําลายดวยความรอนไดงายข้ึน (นวพร, 2549) 
        3.5.  จํานวนของจุลินทรีย  จํานวนจุลินทรียยิ่งมาก ระดับการทนทานตอความรอนยิ่งสูง มี
รายงานวา กระบวนการปองกันความรอนโดยจุลินทรียสวนมากเกิดจากการผลิตสารท่ีตานทาน
ความรอนโดยหล่ังออกมาจากเซลล และสารประกอบท่ีพบนอกเซลลในอาหารเล้ียงเช้ือสวนใหญ
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จะเปนโปรตีนธรรมชาติท่ีพบในจุลินทรีย ซ่ึงชวยในการปกปองความรอนใหกับเซลล ซ่ึงจัดเปน
ความทนทานตอความรอนตามธรรมชาติของจุลินทรีย (นวพร, 2549) 
        3.6.  Decimal reduction time (D-value) และ thermal death time  (Z-value) 
        D-value คือ เวลา (นาที) ท่ีจําเปนตองใชในการทําลายจุลินทรียใหลดลง 90 % หรือ 1 log cycle 
ของจํานวนจุลินทรียท้ังหมดภายใตระดับอุณหภูมิท่ีกําหนดจําเพาะ (ภาพ 2.1a) D-value เปน
ตัวกําหนดถึงระดับการใหความรอนเพื่อใหอาหารมีความคงตัวดานจุลินทรีย  เชน  การพาสเจอไรซ
น้ํานมจะใช D-value = 60 และ 12 log cycle reduction ในการลดจํานวนเช้ือ Coxiella  burnetii       
จุลินทรียแตละชนิดจะมี D-value แตกตางกัน หาก D-value สูง แสดงวาจุลินทรียนั้นทนทานตอ
ความรอนไดดี จึงตองใชเวลาในการทําลายนาน การทําลายจุลินทรียจะข้ึนอยูกับอุณหภูมิเปนปจจัย
สําคัญ เซลลของจุลินทรียถูกทําลายไดเร็วข้ึนเม่ือเม่ือใชอุณหภูมิสูงข้ึน ดังนั้น D-value ท่ีอุณหภูมิ
ตางกันก็จะแตกตางกันดวย ท่ีเรียกวา thermal death time curve (TDT) (ภาพ 2.1b) คาความลาดชัน 
(slope) ของ TDT curve เรียกวา Z-value ซ่ึงหมายถึง จํานวนองศาเซลเซียสของอุณหภูมิท่ีทําใหมี
การเปล่ียนแปลงเวลาของ D-value ลง 10 เทา (decimal reduction time) ดังนั้นท้ัง D-value และ Z-
value จึงมีประโยชนในการบงช้ีสถานะความคงทนตอความรอนของเอนไซม จุลินทรียและสารเคมี
ท่ีเปนสวนประกอบของอาหาร (นิธิยา, 2544) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2.1  (a) Thermal death rate curve (D-value) (b) thermal death time curve (Z-value) 

(ท่ีมา : Ahmed and Shivhard, 2006) 
         
        การพาสเจอไรซอาหารสามารถที่จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
        1.  การพาสเจอไรซอาหารที่ผานการบรรจุแลว 
        การพาสเจอไรซอาหารเหลวบางชนิด เชน เบียร หรือน้ําผลไม  จะทําการพาสเจอไรซหลังจาก
การบรรจุอาหารลงในภาชนะบรรจุแลว  อาหารเหลวบรรจุในภาชนะท่ีเปนแกว  การใชความรอน

(a) (b) 
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อาจจะเกิด thermal shock ทําใหขวดแตกได  ดังนั้นความแตกตางของอุณหภูมิระหวางน้ํารอนและ
ภาชนะบรรจุไมควรเกิน 20 oC  สําหรับอาหารท่ีบรรจุในภาชนะท่ีเปนพลาสติกหรือโลหะสามารถ
ทําการพาสเจอไรซโดยการใชไอน้ําผสมอากาศ (steam-air mixture) หรือใชน้ํารอนก็ไดและจะเกิด
ปญหา thermal shock นอยมาก  หลังจากนั้นทําการลดอุณหภูมิของอาหารใหลดลงเหลือ 40 oC เพื่อ
ระเหยเอาน้ําท่ีผิวนอกของภาชนะออกจนแหง  ทําใหภาชนะบรรจุไมเกิดเปนสนิมท่ีฝาขวดหรือ
กระปองและชวยใหติดฉลากไดงายดวย (นิธิยา, 2544)  กระบวนการนี้มีการทั้งแบบกะและ
แบบตอเนื่อง  เคร่ืองมือท่ีงายท่ีสุดจะประกอบดวยอางน้ํารอนซ่ึงจะใหความรอนแกอาหารท่ีบรรจุ
แลวและวางในภาชนะท่ีอุณหภูมิและเวลาท่ีกําหนด  หลังจากนั้นจะมีการปลอยน้ําเย็นเขาไปเพื่อทํา
ใหอาหารเย็นลง  สําหรับในระบบตอเนื่องจะมีสายพานเพ่ือลําเลียงอาหารที่บรรจุแลวเขาไปใน
หนวยใหความรอนและลําเลียงตอไปในหนวยใหความเย็น (วิไล, 2543) 
        2.  การพาสเจอไรซอาหารเหลวกอนการบรรจุ 
        การพาสเจอไรซอาหารเหลวบางชนิดในปริมาณไมมากนักอาจใชเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน
แบบมีใบมีดปาดผิวหรือใชหมอเปดในการตมก็ได  ในขณะท่ีการพาสเจอไรซของเหลวท่ีมีความ
หนืดตํ่ากอนการบรรจุในปริมาณมาก เชน นม ผลิตภัณฑนม น้ําผลไม ไขเหลว เบียร และไวน นิยม
ใชเคร่ืองท่ีทํางานไดอยางตอเนื่อง เชน การใชเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบแผน สําหรับน้ํา
ผลไม ไวน ผลิตภัณฑบางอยางจําเปนตองมีข้ันตอนการกําจัดอากาศออกเพ่ือปองกันการ
เปล่ียนแปลงเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดในระหวางการเก็บรักษา  และขอดี
ของการพาสเจอไรซโดยใชการแลกเปล่ียนความรอน  เม่ือเปรียบเทียบกับการพาสเจอไรซอาหารท่ี
บรรจุอยูในภาชนะบรรจุพอสรุปไดดังนี้ คือ (วิไล, 2543) 
        1) เปนการใหความรอนท่ีมีความท่ัวถึงกวา 
        2) เปนเคร่ืองมือท่ีใชงายและเสียคาใชจายในการดูแลรักษานอยกวา 
        3) ตองการพื้นท่ีและแรงงานนอยกวา 
        4) มีความยืดหยุนกวา กลาวคือ อุปกรณสามารถประยุกตใชไดกับผลิตภัณฑหลายชนิด 
        5) สามารถควบคุมเง่ือนไขหรือสภาวะในการพาสเจอไรซไดดีกวา 
        เนื่องจากการพาสเจอไรซเปนกระบวนการท่ีใชความรอนท่ีอุณหภูมิไมสูงมากนัก ดังนั้นจึงมี
ผลตอคุณคาทางโภชนาการและคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสเพียงเล็กนอย  อยางไรก็ตามอายุการ
เก็บรักษาของอาหารท่ีผานการพาสเจอไรซก็ส้ันเพียง  2 – 3  วันเทานั้น  เม่ือเปรียบเทียบกับอาหารท่ี
ผานการสเตอริไลซดวยความรอนซ่ึงสามารถเก็บรักษาไวไดนานหลายเดือน  การพาสเจอไรซมีผล
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตออาหาร (นิธิยา, 2543) ดังนี้ 
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        1.  ผลตอสี  กล่ิน  และรสชาติ  น้ําผลไมบางชนิดจะเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลดวยเอนไซม
โดยเฉพาะเอนไซมโพลิฟนอลออกซิเดส  (Polyphenol oxidase, PPO)  ซ่ึงจะเกิดไดเร็วข้ึนในภาวะท่ี
มีออกซิเจน  แตโดยปกติแลวมักจะมีการไลอากาศออกจากนํ้าผลไมกอนการพาสเจอไรเซชัน  ซ่ึงจะ
ชวยลดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลได  สวนน้ํานมท่ีมีสีขาวข้ึนเปนผลเน่ืองจากการโฮโมจิไนซ สวน
การพาสเจอไรซไมมีผลใดๆ  ตอสีของน้ํานม  สารสีในผัก  ผลไม  และเนื้อสัตวมักไมคอยไดรับ
กระทบจากการพาสเจอไรซ  สําหรับสารใหกล่ินอาจมีการสูญเสียบาง  และอาจเกิด  cooked  
flavour  ได  ผลิตภัณฑอาหารบางชนิดมีการเติมกล่ินสังเคราะหลงไปทดแทนกล่ินท่ีหายไป  
สําหรับน้ํานมเม่ือไดรับความรอนจะมีการสูญเสียสารระเหยบางชนิด  ซ่ึงจะชวยกําจัดกล่ินหญาแหง
หรือกล่ินท่ีผิดปกติของน้ํานมใหลดนอยลงได 
        2.  การพาสเจอไรซน้ําผลไมจะทําใหสูญเสียวิตามินซีและบีตา-แคโรทีน  การสูญเสียวิตามิน
บางชนิดอาจลดนอยลงได  หากมีการไลอากาศออกเสียกอนการพาสเจอไรซเพื่อลดการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน  สําหรับน้ํานมจะมีการสูญเสียซีร่ัมโปรตีน  คือ  แลคโตอัลบูมินและแลคโตกลอบูลิน 
ประมาณ  5 %  และมีการสูญเสียวิตามินเพียงเล็กนอยเทานั้น (นิธิยา, 2543) 
2.3  การใหความรอนแบบโอหมิก  (ohmic  heating)    
        การใหความรอนแบบโอหมิก เปนวิธีการทําใหอาหารรอนโดยการใชไฟฟากระแสสลับ 
(alternating electrical current, AC) ผานโดยตรงไปยังผลิตภัณฑอาหารผานทางอิเล็คโทรด 
(electrodes) อาหารจะทําหนาท่ีเปนตัวตานทานไฟฟา  ทําใหอาหารท่ีไดรับกระแสไฟฟาเกิดความ
รอนข้ึน การใหความรอนแบบโอหมิกมีความแตกตางจากวีธีการใหความรอนดวยกระแสไฟฟา
แบบอ่ืน คือ (1) การใหความรอนแบบโอหมิกนั้น อาหารจะสัมผัสกับอิเล็คโทรดโดยตรงแตถาเปน
วิธีอ่ืน เชน การใหความรอนแบบไมโครเวฟ อาหารจะไมมีการสัมผัสกับอิเล็คโทรดแตการทําให
เกิดความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ อาหารจะถูกทําใหรอนดวยการทะลุทะลวงของคล่ืนไมโครเวฟ 
(2) การใหความรอนแบบโอหมิกจะใชความถ่ีของกระแสไฟฟาไดไมมีขีดจํากัด ในขณะท่ีการใช
รังสีหรือการใหความรอนดวยคล่ืนไมโครเวฟมีการกําหนดระดับความถ่ี (Vicente et al., 2006) โดย
หลักการใหความรอนแบบโอหมิกสามารถแสดงไดดังภาพ 2.2 กระบวนการใหความรอนแบบโอห
มิกนั้นมีความแตกตางกับกระบวนการใหความรอนแบบด้ังเดิมโดยการใชอุปกรณแลกเปล่ียนความ
รอนแตกตางกันอยางส้ินเชิง เชน การใชความรอนในการฆาเช้ืออาหารบรรจุกระปอง  ซ่ึงวิธีการนี้
จะใชไอน้ําท่ีอุณหภูมิสูงสุดระดับหนึ่งในระบบ ในขณะท่ีกระบวนการใหความรอนแบบโอหมิก
นั้นความรอนท่ีเกิดข้ึนจะไมมีขีดจํากัด ทําใหกระบวนการใหความรอนแบบโอหมิกมีขอไดเปรียบ
กวากระบวนการใหความรอนวิธีอ่ืน (ธีรพร, 2550) การใหความรอนแบบโอหมิกไมไดเปน
เทคโนโลยีใหม  เนื่องจากเปนเทคโนโลยีท่ีใชในอุตสาหกรรมของการพาสเจอรไรซน้ํานมใน
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ตอนตนของศตวรรษท่ี 20 อยางไรก็ตามในระหวางป ค.ศ.1930 – 1960 ไดมีการยกเลิกใช  เนื่องจาก
การใหความรอนแบบโอหมิกถือวาเปนเทคโนโลยีท่ีมีตนทุนในการผลิตท่ีสูง นอกจากนั้นยังมีการ
จํากัดการใชกระแสไฟฟาและการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีเหมาะสมในการสรางอิเล็กโทรด  และยัง
พบวาการใชกระแสไฟฟาในการฆาเช้ือในอาหารในชวงเวลากอนหนานี้แตเดิมจะใชไฟฟา
กระแสตรง (Direct Current, DC) จากแหลงไฟฟา (D.C. supply) ทําใหเกิดปฏิกิริยาอิเลคโตรไลซิส 
(electrolysis) บนอิเล็คโทรด และยังตองใชอิเล็คโทรด ชนิดท่ีมีราคาแพงเกินไปอีกดวย (ธีรพร, 
2550) ตอมาในป ค.ศ.1980  การใหความรอนแบบโอหมิกไดรับการสนใจอีกคร้ังหนึ่ง  เม่ือมีนักวิจัย
ไดทําการศึกษาการสเตอริไลซอาหารผสมท่ีมีช้ินอาหารขนาดใหญกับอาหารเหลวโดยการใหความ
รอนแบบโอหมิกซ่ึงพบวาเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูง(Lima, 2007) ปจจุบันนี้เทคโนโลยีการให
ความรอนแบบโอหมิกกลับมาไดรับความสนใจมากข้ึน เนื่องจากผลิตภัณฑท่ีไดจากกระบวนการ
ใหความรอนแบบโอหมิกมีคุณภาพท่ีดีกวาผลิตภัณฑท่ีผานการใหความรอนตามวิธีปกติ เชน การ
พาความรอน ยิ่งไปกวานั้นเคร่ืองใหความรอนของระบบการใหความรอนแบบโอหมิกสามารถ
ตอเช่ือมรวมกับอุปกรณของกระบวนการสเตอริไลซหรือการแปรรูปอาหารอ่ืนๆได ดังนั้นใน
ปจจุบันจึงมีการประยุกตใชเทคโนโลยีการใหความรอนแบบโอหมิกอยางกวางขวางมากในหนวย
ปฏิบัติการของกระบวนการแปรรูปอาหาร เชน การลวก การระเหย การทําแหง การหมัก การพาส
เจอไรซ และ   การสเตอริไลซ  เปนตน การใหความรอนแบบโอหมิกนิยมใชแพรหลายกันมากท้ัง
ในยุโรป เอเชียและอเมริกาใต โดยเฉพาะการผลิตอาหารประเภทอาหารเสริม อาหารที่มีกรดตํ่าและ
สูง เปนตน (Vicente et al., 2006) 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพ 2.2 หลักการของการทําใหเกิดความรอนแบบโอหมิก  
(ท่ีมา : Ruan  et  al., 2002) 

 
        หลักการและสวนประกอบพ้ืนฐานของการใหความรอนแกอาหารโดยกระบวนการโอหมิก
แสดงในภาพ 2.2  เม่ือกระแสไฟฟาไหลผานไปยังอาหารจะทําใหอาหารรอนข้ึน  ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว
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กระแสไฟฟาท่ีใชเปนกระแสไฟฟาสลับความถ่ีตํ่า (low frequency alternating current) ประมาณ 50 
– 60 เฮิรตซ (Hz) โดยผานจากอิเล็คโทรดท่ีถูกออกแบบและผลิตข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือการให
กระแสไฟฟาแกอาหารโดยไมมีการปนเปอนจากวัสดุท่ีใชทําอิเล็คโทรด เม่ืออาหารที่เปนของแข็ง
และของเหลวสัมผัสไดรับกระแสไฟฟาจะทําใหอาหารนั้นรอนข้ึนเนื่องจากความตานทานของ
อาหาร (electrical resistance) ซ่ึงตามทฤษฎีแลวถาอาหารท้ังสองเฟส(ของแข็งและของเหลว) มี
ความตานทานไฟฟาเทากันจะทําใหอัตราการเกิดความรอนเทากัน จากการทดลองเปรียบเทียบอัตรา
การเกิดความรอนในช้ินอาหารท่ีเปนของแข็งและสวนท่ีเปนของเหลวระหวางกระบวนการใหความ
รอนตามวิธีท่ีใชกันโดยท่ัวไป (conventional) และแบบโอหมิก (ธีรพร, 2550)  ไดผลการทดลองดัง
แสดงในภาพ 2.3   

 
 
 
 
 

 
ภาพ 2.3  การเกิดความรอนในช้ินอาหารของแข็ง (เสนบาง) และในของเหลว (เสนหนา)ใน 

       กระบวนการใหความรอนแบบดั้งเดิม (a) และแบบโอหมิก (b)   
(ท่ีมา : ธีรพร, 2550) 

 
        จากกราฟในภาพ 2.3 จะเห็นวาเม่ือทําการใหความรอนแกอาหารตามวิธีท่ีใชโดยท่ัวไป 
อุณหภูมิของช้ินอาหารท่ีเปนของแข็ง จะเพิ่มข้ึนชากวาอุณหภูมิของสวนท่ีเปนของเหลว ในขณะท่ี
เม่ือทําการใหความรอนแบบโอหมิกนั้นพบวาอุณหภูมิของสวนท่ีเปนของช้ินอาหารท่ีเปนของแข็ง
จะเพิ่มข้ึนเร็วกวาในสวนท่ีเปนของเหลว ดังนั้น  จึงสามารถนําหลักการนี้ไปใชในการฆาเช้ืออาหาร
ท่ีมีลักษณะเปนอาหารเหลวท่ีมีช้ินอาหารท่ีเปนของแข็งปนอยูดวยไดเปนอยางดี 
        ปจจัยท่ีมีสําคัญในการใหความรอนแบบโอหมิก คือ  
        1.  สมบัติของผลิตภัณฑ 
        ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการใหความรอนแบบโอหมิกแกอาหารก็คือ สมบัติการนําไฟฟาของ
อาหารและสวนผสมของอาหาร โดยคาการนําไฟฟาของอาหารนั้นสามารถคํานวณไดจากสมการ
ดังตอไปนี้  
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โดยท่ี σ คือ คาการนําไฟฟา (S/m)  A คือ พื้นท่ีหนาตัดของตัวอยาง (m2)  L คือ ความยาวของ
ตัวอยาง (m) และ R คือ ความตานทานไฟฟา (ohm) (Lima, 2007) 
        องคประกอบของอาหารจะมีบทบาทตอสภาพการนําไฟฟาของอาหาร เชน สภาพการนําไฟฟา
ของอาหารจะเพ่ิมข้ึนเม่ืออาหารมีสารประกอบพวกไอออนิก (เกลือ) กรดและความช้ืน ในขณะท่ี
สภาพการนําไฟฟาของอาหารจะลดลงเม่ืออาหารมีไขมัน น้ํามันและแอลกอฮอล โดยสภาพการนํา
ไฟฟาจะเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิและความตางศักยไฟฟาเพิ่มข้ึนและสภาพการนําไฟฟาจะลดลงเม่ือ
ปริมาณของแข็งเพิ่มข้ึน ในระหวางการใหความรอนแบบโอหมิกสภาพการนําไฟฟาจะเพิ่มข้ึนเม่ือ
ใชกระแสไฟฟาความถ่ีตํ่าและรูปแบบของคล่ืนไฟฟามีอิทธิพลตอคาการนําไฟฟาของอาหาร 
กลาวคือ คล่ืนไฟฟาแบบฟนเล่ือยสามารถทําใหคาการนําไฟฟาเพิ่มข้ึนไดในบางกรณี ในขณะท่ี
คล่ืนไฟฟาแบบสีเหล่ียมจตุรัสจะทําใหคาการนําไฟฟาลดลง  อัตราการใหความรอนของการให
ความรอนแบบโอหมิกจะสัมพันธกับความเขมของสนามแมเหล็กไฟฟา  สภาพการนําไฟฟาของ
อาหารและชนิดของอาหาร  โดยท่ีความเขมของสนามแมเหล็กไฟฟาสามารถควบคุมไดดวยการ
ปรับชองวางระหวางอิเล็คโทรดหรือการใชความตางศักยไฟฟา  แตอยางไรก็ตามคาการนําไฟฟา
ของอาหารเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด อยางไรก็ตามสามารถจะปรับสมบัติการนําไฟฟาของอาหารไดโดย
การการเติมสารพวกอิเล็กโทรไลต (electrolytes)(Ruan  et  al., 2002)   
        Sarang  et  al. (2008) ศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพการนําไฟฟาระหวางการใหความรอนแบบ
โอหมิกของผลไมสด  6  ชนิด  คือ  แอปเปลแดง  มะตูม ทอ  สาล่ี  สับปะรด  และสตรอเบอร่ี  
รวมท้ังเนื้อสัตว  3  ชนิด  คือ  เนื้อไก  เนื้อหมู  และเนื้อวัว  โดยทําการวัดคาสภาพการนําไฟฟาท่ี
อุณหภูมิหองจนกระท่ังตัวอยางมีอุณหภูมิสูงถึงอุณหภูมิในการสเตอริไลซ  (25 – 140 oC)  พบวา  
สภาพการนําไฟฟาของตัวอยางผลไมสดและเนื้อสัตวท้ังหมดเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน  โดย
ผลไมจะมีสภาพการนําไฟฟาตํ่ากวาสภาพการนําไฟฟาของเน้ือสัตว  ในตัวอยางผลไม  พบวา  ทอ
และสตรอเบอร่ีมีสภาพการนําไฟฟาสูงกวา  แอปเปล  สาล่ี  และสับปะรด  ในขณะท่ี สภาพการนํา
ไฟฟาของเน้ือสัตวท่ีไมมีไขมันมีสภาพการนําไฟฟามากกวาเนื้อสัตวท่ีมีไขมันแทรกอยู    
        Icier et  al. (2006) ศึกษาผลของอุณหภูมิและสภาพนําไฟฟาในระหวางการใหความรอนแบบ
โอหมิกของซุปผลไม  2  ชนิด  คือ  ซุปเอพริค็อทและซุปทอ  พบวา  อุณหภูมิของซุปผลไมจะ
เพิ่มข้ึนพรอมกับการเพิ่มข้ึนของคาการนําไฟฟาของซุปผลไม  ซ่ึงซุปเอพริค็อทจะมีอัตราการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิสูงกวาซุปทอในทุกระดับความเขมสนามไฟฟาและซุปผลไมเกิดฟองข้ึน
เม่ืออุณหภูมิสูงกวา  60 oC  ท่ีความเขมสนามไฟฟาระดับสูง   
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        Shirsat  et  al. (2004)  ศึกษาสภาพการนําไฟฟาของเน้ือหมูท่ีใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
จากเนื้อสัตว พบวา เนื้อหมูท่ีไมมีไขมันมีคาการนําไฟฟาสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับเนื้อหมูท่ีมีไขมัน  
ในขณะท่ี  เนื้อหมูท่ีมีไขมันแทรกอยูนั้น  ถาเปอรเซ็นตของไขมันมีคาสูงสภาพการนําไฟฟาก็จะ
ลดลงตามเปอรเซ็นตของไขมันท่ีเพิ่มข้ึน   
        Castro  et  al. (2004) ศึกษาคาการนําไฟฟาระหวางการใหความรอนแบบโอหมิกของเนื้อ    
สตรอเบอร่ีและผลิตภัณฑสตรอเบอร่ี  (strawberry  topping , strawberry  filling  และ  strawberry- 
apple  sauce)  พบวา  อุณหภูมิจะเพิ่มข้ึนพรอมกับการเพ่ิมข้ึนของคาการนําไฟฟาของทุกผลิตภัณฑ  
โดยเน้ือสตรอเบอร่ีและ  strawberry  filling  จะมีคาการนําไฟฟาเพิ่มขึ้นเม่ือความเขมสนามไฟฟา
เพิ่มข้ึน   
        ปนิธัตถ (2545) ศึกษาการใหความรอนแบบโอหมิกเพื่อทําการพาสเจอไรซนมเปร้ียวพรอมดื่ม
ผสมเนื้อสับปะรด โดยศึกษาชนิดของวัสดุท่ีใชทําข้ัวอิเล็กโทรต 3 ชนิด  ไดแก  เหล็กปลอดสนิม
เบอร 304, 316 และไทเทเนียม ท่ีความเขมสนามไฟฟา  4  ระดับ คือ 10, 20, 30 และ 40 โวลต/ซม.  
พบวา วัสดุท่ีใชทําอิเล็กโทรตไมมีผลตอสภาพนําไฟฟาของนมเปร้ียวแตความเขมสนามไฟฟามีผล
ตอสภาพการนําไฟฟาของนมเปร้ียว โดยสภาพการนําไฟฟามีคาสูงข้ึนเม่ือความเขมสนามไฟฟา
เพิ่มข้ึน  และปริมาณเนื้อสับปะรดมีผลตอสภาพการนําไฟฟาของนมเปร้ียวผสมเนื้อสับปะรด  โดย
ท่ีสภาพการนําไฟฟามีคาลดลงเม่ือปริมาณของแข็งเพิ่มข้ึนในชวง 5 – 20 % (w/w)  
        สําหรับสมบัติอ่ืนของผลิตภัณฑอาหารนั้นอาจมีผลตอการกระจายของอุณหภูมิ ไดแก ความ
หนาแนนและ specific heat ของผลิตภัณฑอาหาร เม่ือสวนของของเหลวและของแข็งมีสภาพการนํา
ไฟฟาท่ีเหมือนกัน สภาพการนําความรอนจะตํ่าลงเม่ือความหนาแนนและ specific heat มีคาสูง 
ในขณะท่ีความหนืดของของเหลวมีอิทธิพลตอการใหความรอนแบบโอหมิก คือ อาหารท่ีมีความ
หนืดของของเหลวท่ีสูงจะเกิดการรอนท่ีเร็วกวาอาหารท่ีมีความหนืดของของเหลวตํ่าเม่ือนําไปให
ความรอนแบบโอหมิก (Lima, 2007) 
        2.  เนื้อสัมผัสของอาหาร 
        อาหารท่ีผานกระบวนการแปรรูปจําเปนตองมีการประเมินคาสมบัติทางประสาทสัมผัส 
ผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพดีข้ึนนั้นมาจากการลดระยะเวลาในการแปรรูปผลิตภัณฑ มีผลงาน
ตีพิมพทางวิชาการจํานวนมากท่ีช้ีใหเห็นวา เทคโนโลยีการใหความรอนแบบโอหมิกมีศักยภาพท่ีจะ
รักษาคุณภาพตลอดจนอายุการเก็บรักษาของอาหารได (shelf-stable food) 
        Ozkan et al. (2004) แสดงใหเห็นวาแฮมเบอรเกอรท่ีผานการใหความรอนโดยการพาความ
รอนรวมกับการใหความรอนแบบโอหมิกมีคุณภาพและสมบัติไมแตกตางกับแฮมเบอรเกอรท่ีผาน
การใหความรอนแบบพาความรอนตามวิธีการดั้งเดิม 
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        3.  เจลาติไนเซชัน (gelatinization) 
        เจลาติไนเซชันของสตารซมีอิทธิผลตอสภาพการนําไฟฟาของผลิตภัณฑอาหาร งานวิจัยของ
นักวิจัยหลายทานนั้น แสดงใหเห็นวา การลดลงของคาการนําไฟฟาของอาหารจะข้ึนอยูกับระดับ
ของเจลาติไนเซชัน (degree of gelatinization) และยังพบวากระบวนการใหความรอนแบบโอห
มิกสามารถทําใหเกิดเจลท่ีมีโครงสรางท่ีแข็งแรงกวาการใหความรอนแบบพาความรอน (วิธีการให
ความรอนแกอาหารด้ังเดิม) เนื่องจากการใหความรอนแบบโอหมิกสามารถทําใหอาหารรอนข้ึน
อยางรวดเร็วและยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซมไดอีกดวย (Lima, 2007) 
        4.  การสรางความรอน (heat generation) 
        ในระหวางการใหความรอนแบบโอหมิกจะมีความรอนถูกสรางข้ึนภายในอาหาร ซ่ึงไม
สามารถรูถึงรูปแบบท่ีแนชัดได ดังนั้นการทํานายสมการเพื่อประมาณคา heat generation จึงมี
ความสําคัญเพื่อตองการตอบคําถามท่ีเปนปญหาในกระบวนการใหความรอนแบบโอหมิก โดย
คําถามท่ีตองหาคําตอบคือ (1)  cold spot ตรงใจกลางของผลิตภัณฑอาหารอยูตรงไหน (2) วิธีไหนท่ี
มีความรุนแรงเพียงพอท่ีจะสงผานเขาไปใน cold spot ได (3) แนใจไดอยางไรวาวิธีนั้นมีความ
รุนแรงเพียงพอ โดยคําตอบของปญหาเหลานั้นคือ อัตราการสรางความรอน (rate of heat 
generation) สภาพการนําไฟฟาของสวนประกอบของอาหารและทิศทางการไหลของอาหารผานเขา
ในสวนใหความรอนของกระบวนการใหความรอนแบบโอหมิก (Lima, 2007) 
        ขอดีของการใหความรอนแบบโอหมิกท่ีสามารถเห็นไดชัด คือ ระยะเวลาการใหความรอนส้ัน
กวาวิธีอ่ืน อาหารจะไดรับความรอนคอนขางสม่ําเสมอท้ังอาหารท่ีเปนของแข็งหรือของแข็งผสม
รวมอยูกับของเหลวหรืออาหารท่ีมีความขนหนืดสูงและสามารถจะปรับเปล่ียนอัตราการใหความ
รอนไดงายโดยการเปล่ียนคาความตางศักยไฟฟา (นิธิยา, 2544) ขอดีอีกอยางหน่ึงคือ การใหความ
รอนแบบโอหมิกจะไมมีการถายเทความรอนท่ีผิว จึงลดโอกาสท่ีจะเกิดคราบท่ีผิว (deposit 
formation) ทําใหลดการสงถายอนุภาคที่ไหมไปยังผลิตภัณฑสุดทายและไมจําเปนตองอาศัยการ
กวนท่ีทําใหเกิดการสูญเสียลักษณะเฉพาะของชิ้นอาหาร (สมบัติ, 2550) และเม่ือนํากระบวนการให
ความรอนแบบโอหมิกมาเปรียบเทียบกับกระบวนการใหความรอนแบบดั้งเดิมนั้น พบวา
กระบวนการใหความรอนแบบโอหมิกมีขอไดเปรียบหลายอยางดวยกัน ไดแก (สมบัติ, 2550) 
        - สามารถผลิตผลิตภัณฑท่ีมีช้ินอาหารซ่ึงมีรสชาติสดกวาและมีคุณคาทางโภชนาการมากกวา 
        - สามารถผลิตผลิตภัณฑท่ีทําใหเพิ่มมูลคาสูงข้ึนได (high added value) 
        - ใหความรอนในระบบการไหลตอเนื่องโดยไมตองใชพื้นผิวในการถายเทความรอน 
        - เหมาะสําหรับผลิตภัณฑท่ีไวตอการเคล่ือนท่ีมีแรงเฉือนเกิดข้ึน (shear sensitive) 
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        - ความรอนเกิดข้ึนในผลิตภัณฑของแข็งโดยไมข้ึนกับความสามารถในการนําความรอนผาน
ของเหลว 
        - การเดินเคร่ืองในระบบมีความเงียบ  ตนทุนในการบํารุงรักษาตํ่า 
        - กระบวนการงายตอการควบคุมและสามารถเปดหรือปดไดทันที 
        - ประหยัดตนทุนในการแปรรูปและการบรรจุ 
        - ประยุกตใชกับภาชนะบรรจุไดหลายประเภท 
        ผลกระทบของการใหความรอนแบบโอหมิกท่ีมีตอองคประกอบของอาหาร (Rahman, 1999) 
        1.  ผลท่ีมีตอจุลินทรียและเอนไซม 
        ระดับความตางศักยไฟฟาท่ีสูงสามารถทําลายจุลินทรียไดโดยทําใหเกิดรูหรือเรียกวา 
electroporation ท่ีผนังเซลลของจุลินทรีย  ในขณะท่ี ระดับความตางศักยไฟฟาท่ีตํ่าสามารถลด
ปริมาณจุลินทรียไดแตตองใชเวลานานข้ึน  
        Sastry (1994) พบวา ภายใตสภาวะของการใหความรอนแบบโอหมิก  ระดับความตาง
ศักยไฟฟาสูงหรือระดับความตางศักยไฟฟาตํ่าและใชเวลานานเพียงอยางเดียวไมมีผลตอการทําให
เกิดรูท่ีผนังเซลลของจุลินทรีย  ตองใชรวมกับอุณหภูมิและเวลาในการใหความรอนแบบโอหมิกจึงจะ
มีผลทําใหจุลินทรียตายได   
        Mizrahi et al. (1975) ศึกษาการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซมโดยการใหความรอนจาก
กระแสไฟฟากับซังขาวโพด พบวา การใหความรอนแบบโอหมิกท่ีเวลานอยกวา 3 นาที สามารถ
ยับยั้งปฏิกิริยา peroxidase ไดสมบูรณเม่ือเปรียบเทียบกับการใชการลวกในน้ําเดือดนาน 17 นาที   
        Icier et al. (2006)  ศึกษาการใหความรอนแบบโอหมิกเพื่อยับยั้งการทํางานของเอนไซมเพอร
ออกซิเดสและการเปล่ียนแปลงของสีในระหวางการลวกถั่วในการทําซุปถ่ัว แลวเปรียบเทียบผลท่ี
ไดกับการลวกดวยวิธีดั้งเดิมท่ีอุณหภูมิ  100 oC  พบวา  การใหความรอนแบบโอหมิกเพื่อทําการ
ลวกถ่ัวท่ีความเขมสนามไฟฟา  30  โวลต/ซม. และมากกวาสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม
เพอรออกซิเดสและใชเวลานอยกวาการลวกดวยวิธีดั้งเดิม  ในขณะที่  ความเขมสนามไฟฟา  50  
โวลต/ซม.  สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมเพอรออกซิเดสโดยใชเวลานอยท่ีสุดและมีคุณภาพ
สีดีท่ีสุด   
        Icier et al. (2008) ศึกษาการเปล่ียนแปลงกิจกรรมของเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส (PPO) ใน
ระหวางการใหความรอนแบบโอหมิกกับน้ําองุน (grape juice) พบวา  ท่ีอุณหภูมิ  60 oCหรือตํ่ากวา  
ท่ีความเขมสนามไฟฟา  40  โวลต/ซม. และท่ีอุณหภูมิ  70 oC ท่ีความเขมสนามไฟฟา  20  และ 30  
โวลต/ซม. กิจกรรมของเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดสจะลดลง   
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        2.  Electroosmosis 
        Schreier et al. (1993) พบวา การแพรของเบตานีนจากบีทรูทในระหวางการใหตวามรอนดวย
กระแสไฟฟาท่ีมีความถ่ี 50 Hz ดีกวาในระหวางการใหความรอนแบบปกติ  การแพรท่ีเพิ่มข้ึนใน
การใหความรอนดวยกระแสไฟฟาอาจจะมีผลทําใหการขนสงผานทางเซลลเมมเบรนท่ีเพิ่มข้ึนและ
จากสารละลายท่ีบรรจุอยูและไอออนในสารละลายท่ีทําหนาท่ีเหมือนกับกระแสไฟฟา  การใหความ
ตางศักยไฟฟากับเนื้อเยื่อพืชเพื่อทําใหเกิดรูของเซลลเมมเบรนและทําใหการซึมผานเพ่ิมข้ึน  ในบาง
กรณีการสูญเสียของแข็งท่ีสามารถละลายไดในระหวางการลวกสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ  
การลวกโดยการใชน้ํารอนเปนกระบวนการท่ีใชเวลานาน ดังนั้นผักท่ีมีขนาดใหญจะทําการตัดแตง
ใหเปนรูปสีเหล่ียมลูกเตากอนการนําไปลวกซ่ึงทําใหพื้นท่ีผิวหนาของผลิตภัณฑท่ีจะสัมผัสกับน้ํา
รอนเพิ่มข้ึน  เม่ือพื้นท่ีผิวหนาของอาหารเพิ่มข้ึน การสูญเสียของของแข็งท่ีสามารถละลายไดก็
เพิ่มข้ึนเชนกัน   
        Mizrahi (1996) รายงานวา การสูญเสียของแข็งท่ีสามารถละลายไดจะลดลงไดเม่ือทําการลวก
อาหารดวยการใหความรอนแบบโอหมิก  เนื่องจากการลวกอาหารโดยวิธีโอหมิกไมจําเปนตองเพ่ิม
พื้นท่ีผิวในการถายเทความรอนแกอาหารและเปนกระบวนการท่ีใชเวลาส้ัน 
        3.  ผลท่ีมีตอสมบัติเชิงหนาท่ี (functional  properties) 
        Yongsawatdigul et al. (1995) พบวา สมบัติเจลของ Pacific whiting surimi จะเพิ่มข้ึนเม่ือผาน
การใหความรอนแบบโอหมิก  สวน Surimi ท่ีไมมีตัวยับยั้งเอนไซมหลังจากเก็บรักษาท่ี 55 oC และ
นํามาใหความรอนท่ี 90 oC อยางชาๆใน water bath จะมีคุณภาพเจลท่ีตํ่าลง  ในขณะท่ี เจลที่ไมมีตัว
ยับยั้งเอนไซมหลังจากเก็บรักษาท่ี 55 oC เชนกัน และนํามาผานการใหความรอนแบบโอหมิก  ผล
การทดสอบแสดงใหเห็นวา สมบัติของเจล (shear stress และ strain) เพิ่มข้ึนมากกวาเดิมสองเทาเม่ือ
เปรียบเทียบกับเจลท่ีถูกใหความรอนแบบปกติ  ซ่ึงการใหความรอนแบบโอหมิกจะทําใหไมโอซิน
และแอคตินเกิดการเส่ือมเสียนอยมาก 
        Bansal and  Chen  (2006) ศึกษาการเกิด fouling  ของนมในระหวางการใหความรอนแบบโอห
มิก  พบวา  อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนจะทําใหโปรตีนในนมเสียสภาพและไหลมารวมกัน  ทําใหเกิด  
fouling  ได  แตเม่ือใชความถ่ีท่ีสูงข้ึน (10 kHz) จะสามารถลดการ fouling ของนมไดเม่ือ
เปรียบเทียบกับการใชความถ่ีตามปกติ  (50 Hz)  
        4.  ผลท่ีมีตอคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
        ปจจุบันการใหความรอนแบบโอหมิกเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการสเตอริไลซและ             
การพาสเจอไรซผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑท้ังท่ีมีคาพีเอชตํ่าและคาพีเอชสูง จะถูกเก็บรักษาไวในตูเย็น
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา  และพบวา ผลิตภัณฑเหลานั้นมีลักษณะเนื้อสัมผัส สี กล่ิน และสารอาหาร
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ท่ีใกลเคียงกับของสด ซ่ึงคุณสมบัติของอาหารท่ีแปรรูปโดยผานการใหความรอนแบบโอหมิก 
สามารถเทียบเคียงหรืออาจจะดีกวาผลิตภัณฑอาหารที่ผานกระบวนการแบบวิธีดั้งเดิม เชน การแช
เยือกแข็ง การกล่ัน และกระบวนการทําใหปลอดเช้ือ เปนตน 
        Imai et al. (1995) ศึกษาการเปล่ียนแปลงความแข็งในหัวไชเทาขาวท่ีผานการใหความรอน
แบบโอหมิก  พบวา  ตัวอยางท่ีผานการตมดวยน้ํารอนจะมีความนุมท้ังขางในและขางนอก  ในขณะ
ท่ี  ตัวอยางท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกนั้น  ขางนอกของตัวอยางจะมีความแข็งเกือบจะ
เหมือนตัวอยางสดตามธรรมชาติ  แตขางในของตัวอยางจะนุม 
        กระบวนการใหความรอนแบบโอหมิกนี้  สามารถนําไปประยุกตใชกับกระบวนการฆาเช้ือ
อาหารไดหลายรูปแบบ (ธีรพร, 2550) ไดแก   
        1.  ใชรวมกับกระบวนการบรรจุแบบปลอดเช้ือ (aseptic processing) สําหรับอาหารท่ีมีมูลคา
สูงและอาหารพรอมบริโภคโดยสามารถเก็บรักษาและขนสงท่ีอุณหภูมิหอง 
        2.  ใชเพื่อการพาสเจอไรซอาหารเหลวท่ีมีช้ินอาหารปนอยูเพื่อใชเปนไสใน (hot filling) ของ
อาหาร 
        3.  ใชเพิ่มระดับอุณหภูมิของอาหารกอนนําอาหารนั้นไปฆาเช้ือตอโดยวิธีการแบบดั้งเดิม         
(อาหารบรรจุกระปอง) 
        4.  ใชในการพาสเจอไรซอาหารพรอมบริโภคที่มีความสะอาดและมีมูลคาสูง โดยสามารถเก็บ
รักษาและขนสงโดยการแชเย็น   
        เทคโนโลยีการใหความรอนแบบโอหมิกจะทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูง 
ผลิตภัณฑที่มีอายุการเก็บรักษาและความคงตัวสูง (shelf-stable product) ซ่ึงเปนคุณภาพท่ีไม
สามารถหาไดจากกระบวนการใหความรอนแบบดั้งเดิม  การใหความรอนแบบโอหมิกสามารถนํา
ไปประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหารหลายประเภทดวยกัน (Vicente et al., 2006) เชน 
        1.  ผลิตภัณฑประเภทเน้ือ 
        ในประเทศฟนแลนด ป ค.ศ. 1970 มีการทดลองการใชการใหความรอนแบบโอหมิกใน
ผลิตภัณฑประเภทเน้ือเปนแหงแรกแตเกิดความยุงยากในการใชทําใหโครงการถูกยกเลิกไป ตอมา
ภายหลังในป ค.ศ. 1990 ประเทศฝร่ังเศสประสบความสําเร็จในโครงการการท่ีมีการใหความรอน
แบบโอหมิกสําหรับการปรุงอาหารประเภทตับ (liver pate) และแฮมโดย The Meat Institute 
Development Association (ADIV) และ Electricite de France (EDF) โดยการประยุกตใชการให
ความรอนแบบโอหมิกคร้ังแรกในกระบวนการการละลายนํ้าแข็งของอาหารแชเยือกแข็งซ่ึงวิธีการ
ละลายนํ้าแข็งแบบดั้งเดิมไมสามารถรักษาคุณคาทางอาหารของอาหารไวได 
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        Wang et al. (2000) ไดประยุกตใชเทคโนโลยีการใหความรอนแบบโอหมิกกับตัวอยางเนื้อ   
แชแข็งเพื่อทําการละลายนํ้าแข็งซ่ึงผลท่ีไดคือสามารถละลายนํ้าแข็งไดสมํ่าเสมอและรวดเร็ว ดังนั้น 
สมบัติของผลิตภัณฑเนื้อ เชน สีและพีเอชจะไมมีการเปล่ียนแปลงและผลิตภัณฑสุดทายมีคุณภาพดี
เนื่องมาจากอัตราการละลายนํ้าแข็งท่ีสูง 
        Piette and Brodeur (2001) ไดใชการใหความรอนแบบโอหมิกในการปรุงอาหารประเภท
ผลิตภัณฑเนื้อ (ไสกรอกและแฮม) พบวาการใหความรอนแบบโอหมิกสามารถลดเวลาในการปรุง
อาหารประเภทผลิตภัณฑเนื้อท่ีใชเกลือในการถนอมอาหารลงได เชน แฮม 1 กิโลกรัมจะใชเวลาใน
การปรุงอาหารนอยกวา 2 นาที แตอยางไรก็ตามการปรุงอาหารที่ใชเวลาอยางรวดเร็วจะไมสามารถ
ลดปริมาณแบคทีเรียไดจนถึงระดับท่ีผลิตภัณฑมีความปลอดภัยได 
        2. ผลิตภัณฑประเภทผลไมและผัก 
        Castro et al. (2003) ไดทดสอบการใหความรอนแบบโอหมิกกับผลิตภัณฑสตรอเบอร่ีหลาย
ชนิด จากผลการทดลองพบวา การใหความรอนแบบโอหมิกสามารถทําใหอัตราการใหความรอน
สูงข้ึนไดแตอัตราการใหความรอนมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางผลิตภัณฑท่ีทํา
การทดสอบ ยิ่งไปกวานั้น ความเขมของสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีเพิ่มข้ึนสามารถทําใหอัตราการให
ความรอนเพิ่มข้ึนได (ดูจากภาพ 2.4a และ b)  และจากภาพ 2.5a ความเหมาะสมของการให      
ความรอนแบบโอหมิกสําหรับผลิตภัณฑสตรอเบอรี่มีความแตกตางกันท่ีความเขมขนของของแข็ง
หรือคา Brix  อัตราการใหความรอนจะลดลงพรอมกับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณของแข็งในผลิตภัณฑ
ท่ีมีสวนผสมทั้งของแข็งและของเหลวแตอัตราการใหความรอนจะลดลงอยางมีนัยสําคัญ จากการ
สังเกตผลการทดลองพบวา ปริมาณของแข็งท่ีสูง (>20 % w/w) และปริมาณนํ้าตาลท่ีมี oBrix 
มากกวา 40 oBrix จะมีอัตราการใหความรอนลดตํ่าลงเม่ือใชการใหความรอนแบบโอหมิก (ดูจาก
ภาพ  2.5b) 
        อุณหภูมิและกระบวนการใหความรอนมีอิทธิผลตอเนื้อสัมผัสของผักและผลไม  ความแข็งแรง
ของผัก (เชน ตนดอกกระหลํ่ากระปอง หนอไมฝร่ังกระปอง) ท่ีผานกระบวนการใหความรอน
สามารถจะปรับปรุงใหดีข้ึนโดยใชอุณหภูมิตํ่า ระยะเวลานานในการลวก 
        Eliot et al. (1974) ไดทําการศึกษาอิทธิผลของการใหความรอนแบบโอหมิกในการลวกกอน
การปรุงอาหารตอความแข็งแรงของตนกะหลํ่า จากผลการทดลองนั้นพบวา การลวกตนกะหลํ่าดวย
การใหความรอนแบบโอหมิกรวมกับการใชอุณหภูมิตํ่าในสารละลายนํ้าเกลือกอนการสเตอริไลซ
จะสามารถปองกันการสูญเสียความแข็งแรงไดเม่ือเปรียบกับการลวกแบบวิธีดั้งเดิม 
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ภาพ 2.4  (a) ความเขมของสนามแมเหล็กไฟฟามีอิทธิผลตอการนําไฟฟาของเน้ือสตรอเบอร่ี 

        (b) ความแตกตางของอัตราการใหความรอนของผลิตภัณฑสตรอเบอร่ี 3 ชนิด  
(ท่ีมา : Castro et al., 2003) 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 2.5  (a) ความเขมขนของของแข็งท่ีมีอิทธิผลตอการนําไฟฟาของเนื้อสตรอเบอร่ี 
(b) ความแตกตางของอัตราการใหความรอนของเนื้อสตรอเบอร่ีกับความแตกตางของคา Brix   

(ท่ีมา : Castro et al., 2003) 
 

        3.  ผลิตภัณฑอาหารทะเล 
        งานตีพิมพทางวิทยาศาสตรของผลิตภัณฑอาหารทะเลจํานวนมากจะเกี่ยวของกับซูริมิ โดย     
ซูริมิเปน stabilized myofibrillar protein จากกลามเน้ือของปลาซ่ึงเปนผลิตภัณฑอาหารท่ี
หลากหลายในประเทศญ่ีปุน การใหรอนแบบโอหมิกกับผลิตภัณฑซูริมินั้นพบวา ผลิตภัณฑซูริมิท่ี
ผานการใหความรอนแบบโอหมิกจะมีลักษณะเนื้อสัมผัสท่ีดีกวาผลิตภัณฑซูริมิท่ีผานการใหความ
รอนในอางน้ํารอนท่ีอุณหภูมิ 90 oC และทําให shear stress และ shear strain ของเจลซูริมิเพิ่มข้ึนอีก
ดวยซ่ึงจะสงเสริมทําใหคุณภาพของเจลดีข้ึนดวย และอัตราการใหความรอนท่ีสูงไมเปนประโยชน
ตอผลิตภัณฑซูริมิ ในขณะท่ีอัตราการใหความรอนท่ีชาจะทําใหเจลซูริมิมีความแข็งแรงเพ่ิมมากข้ึน 
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        ผลิตภัณฑท่ีไดจากการใหความรอนแบบโอหมิกนั้น มีคุณภาพดีกวาเม่ือเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑท่ีผานการใหความรอนแบบดั้งเดิม (canning  processing)   กระบวนการใหความรอน
แบบโอหมิก  ทําใหผูประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหารสามารถผลิตผลิตภัณฑอาหารชนิดใหม
ท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง รวมทั้งสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑไดเปนเวลานานท่ีอุณหภูมิ
ปกติ และสามารถนํามาใชในการใหความรอนโดยเฉพาะการฆาเช้ืออาหารท่ีมีช้ินของแข็งอยูใน
ปริมาณท่ีสูงและใชรวมกับกระบวนการบรรจุแบบปลอดเช้ือ ซ่ึงในปจจุบันกระบวนการนี้ไดรับการ
พัฒนาข้ึนอยางตอเนื่องและนํามาใชในเชิงการคาในหลายประเทศท่ัวโลก  (ธีรพร, 2550)  ในป ค.ศ. 
2001  FDA  ของสหรัฐอเมริกา  รายงานวา  ในอนาคตจะมีนํากระบวนการใหความรอนแบบโอหมิก  
มาประยุกตใชอยางกวางขวาง ประกอบดวย การลวก (blanching) การระเหย (evaporation) การทํา
แหง (dehydration) การหมัก (fermentation) และการสกัด (extraction) (Lima, 2007)  
        1.  การลวก (blanching)  
        Mizrahi (1996) รายงานวา การใหความรอนแบบโอหมิกมีประสิทธิภาพท่ีดีในการลวก 
เนื่องจากเปนวิธีท่ีใชเวลาส้ัน เร็ว และไมจําเปนตองหั่นผักเปนสีเหล่ียมลูกเตาซ่ึงสามารถลดการ
สูญเสียของแข็งท่ีสามารถละลายได  Sensoy and Sastry (2004) พบวา เห็ดท่ีผานการลวกดวยการให
ความรอนแบบโอหมิกจะเกิดการหดตัวและสูญเสียน้ํานอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับการลวกดวยน้ํา
รอนแบบปกติ 
        2.  การระเหย (evaporation) 
        Wang and Chu (2003) ไดทําการศึกษาผลของการใหความรอนแบบโอหมิกในการระเหย
น้ําสมในสภาวะสุญญากาศ และพบวา อัตราการระเหยจะเพ่ิมข้ึน 3 เทาเม่ือใชการใหความรอนแบบ
โอหมิกและคุณภาพของผลิตภัณฑก็ดีข้ึนอีกดวย 
        3.  การทําแหง (dehydration) 
        Wang and Sastry (2000) รายงานวา มันเทศท่ีผานการใหรอนแบบโอหมิกกอนนําไปทําแหง
อยางรวดเร็วดวยการทําแหงแบบอบลมรอนมีลักษณะท่ีแตกตางเม่ือเปรียบเทียบกับวัตถุดิบตัวอยาง
ท่ีใหความรอนแบบดั้งเดิมและการทําแหงดวยไมโครเวฟอยางมีนัยสําคัญ  Zhong and Lima (2003) 
รายงานวา การใหความรอนแบบโอหมิกกอนนําไปทําใหแหงในสภาวะสุญญากาศจะทําใหอัตรา
การทําแหงเร็วข้ึน 24 % 
        4.  การหมัก (fermentation) 
        Cho et al. (1996) พบวา การใชกระแสไฟฟาท่ีไมรุนแรงสามารถทําใหระยะ lag time ของ 
Lactobacillus  acidophilus ลดลงได  โดยท่ีกระแสไฟฟาจะทําใหเกิดรูท่ีเซลลเมมเบรน  ทําใหการ
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ขนสงซับสเตรตขามผานเซลลเมมเบรนทําไดดีข้ึน  ซ่ึงในภายหลังไดมีการนํากระแสไฟฟามา
ประยุกตใชในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย 
        5.  การสกัด (extraction) 
        Lima and Sastry (1999) และ Wang and Sastry (2002) พบวา การใหความรอนแบบโอหมิกกับ
เนื้อแอปเปลกอนนําไปทําการสกัดจะทําใหปริมาณนํ้าแอปเปลท่ีสกัดไดเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ
เนื้อแอปเปลท่ีไดไมผานการใหความรอนแบบโอหมิกกอนนําไปสกัด  Lakkakula et al. (2004) 
ศึกษาการประยุกตใชการใหความรอนแบบโอหมิกเพื่อการสกัดน้ํามันจากเมล็ดขาว  พบวา ปริมาณ
น้ํามันท่ีสกัดไดเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 
2.4 บัวบก   
        บัวบก หรือ ผักหนอก  มีช่ือวิทยาศาสตรวา  Centella  asiatica  Urb  มีท่ัวไปหลายช่ือ  คือ 
Tiger  Herbal Indian  Hydrocotyle  Asiatic  Pennywort หรือ Hydrocotyle  บัวบกเปนวัชพืชในเขต
รอน พบตามท่ีช้ืนแฉะท่ัวไป ถ่ินกําเนิดเดิมพบในอินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา สวนในประเทศไทย
พบไดทุกภาค บัวบกเปนพืชลมลุกอายุหลายป ลําตนทอดเล้ือยไปตามพื้นดิน เรียกวาไหล (stolen)  
ชอบเล้ือยแผตามพื้นดินท่ีชุมช้ืนแฉะ ๆ มีรากฝงลงในดินและงอกปลายยอดใหมชูข้ึน  รากจะออก
ตรงใบท่ีชูสูงข้ึนทุก ๆ ขอ  ใบเดี่ยวออกเปนกระจุกตรงขอ 2 – 6 ใบ  กานใบยาวมากชูสูงต้ังฉากกับ
ดินตรงทุกๆ ขอ  ใบรูปไต  ขอบใบหยัก  ใบกวาง 1 - 5  ซ.ม.  ยาว 2 - 4  ซ.ม.(ภาพ 2.6) ดอกชอเปน
กระจุกสีแดงอมเขียว  ออกระหวางซอกกานใบกับลําตนท่ีแผติดดิน  ผลมีขนาดเล็กเปนรูปเกือบ
กลมแบน ๆ แตกได  บัวบกเปนพืชท่ีขึ้นงาย ปลูกไดท่ัวไป ชอบดินท่ีมีความชุมช้ืนสูงมากและ
ชอบรมเงา สามารถปลูกไดตลอดป ขยายพันธุโดยใชเมล็ดและไหล แตนิยมการปกชําไหล โดยตัด
แยกไหลท่ีมี ตนออนและมีรากงอก นําไปปลูกในท่ีช้ืนแฉะ ไมชาก็จะขยายพันธุไปอยางรวดเร็ว 
สามารถปลูกไดในกระถางและภาชนะอ่ืนๆ  
         
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.6  ลักษณะใบและกานของบัวบก 
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        บัวบกมีสรรพคุณทางยาหลายอยาง  ไดแก  รักษาโรคเร้ือน  วัณโรค  ซิฟลิส   แผลไฟไหม  น้ํา
รอนลวก  โรคผิวหนังบางชนิด  รักษาแผลสด  ลดความดันโลหิตสูง แกไข  แกปวดศีรษะ  รักษา
อาการเปนบิด  เนื่องจากบัวบกมีสารไกลโคไซด ช่ือ  asiaticoside  และ  madecassoside ซ่ึงเปนสาร
พวก  triterpenoid   สารกลุมนี้มีฤทธ์ิตานการอักเสบ และสาร triterpenoids ก็ยังมีฤทธ์ิกลอม
ประสาท และสารบางตัวยังมีฤทธ์ิกดประสาทอยางออนทําใหชวยแกปวดไดอีกดวย (พเยาว, 2537) 
และสาร triterpenoid มีโครงสรางดังแสดงในภาพ 2.7 ยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางคอลลา
เจน  ซ่ึงเปนโครงสรางหลักของเซลลในสวนตางๆของรางกาย  และยังเปนผนังท่ีหุมลอมรอบหลอด
เลือดอีกดวย  ดังนั้นใบบัวบกจึงสามารถลดความดันเลือดไดเนื่องจากจะชวยเพิ่มความยืดหยุนใหแก
เสนเลือด  ใบบัวบกจึงมีประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูเปนเบาหวานเพราะจะชวยเพิ่มการไหลเวียน
ผานเสนเลือดฝอย การแลกเปล่ียนออกซิเจนผานเสนเลือดฝอยจึงชวยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดการ
บวม เสนประสาทเส่ือม เหน็บชา แขนขาออนแรง   การศึกษาการนําสารสกัดจากบัวบกมาปอนให
หนูทดลอง พบวาในหนูทดลองท่ีเปนความดันเลือดสูงแบบเร้ือรัง สารสกัดบัวบกมีฤทธ์ิลดความดัน
เลือดใน renal clip stenosis และสารสกัดบัวบกยังมีฤทธ์ิปองกันกระเพาะอาหารบาดเจ็บไดดีในหนู
ทดลองท่ีเปนกระเพาะบาดเจ็บจากภาวะขาดเลือด (สถาบันการแพทยแผนไทย, 2543) 

 
 
 
 
    

 
 

ภาพ 2.7  โครงสรางของ (a) asiatic acid และ (b) madecassic acid 
 
       นอกจากนี้ใบบัวบกทําใหผิวหนังเตงตึงและมีความยืดหยุนข้ึน    ตลอดจนชวยปองกันการเกิด
แผลเปนและชวยในขบวนการหายของแผล เนื่องจากใบบัวบกจะควบคุมไมใหเกิดการสรางคอลลา
เจนบริเวณแผลมากจนเกินไป และบัวบกยังเแกรอนในกระหายน้ํา และชวยใหผอนคลายจาก
ความเครียดได เนื่องจากในใบบัวบกประอบดวยวิตามินบี 1 บี 2 และบี 6 ในปริมาณสูง  นอกจากนี้
ยังทําใหรางกายหล่ัง gamma-aminobutyric acid (GABA )  ซ่ึงเปนสารส่ือประสาทชนิดหนึ่งใน
ปริมาณท่ีมากข้ึนดวย   จากการศึกษายังพบวา การรับประทานใบบัวบกจะทําใหมีความสามารถใน
การจดจอกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งไดนานข้ึน มีสมาธิมากข้ึน ความจําดีข้ึน  และใบบัวบกยังชวยกําจัด

a) b) 
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สารพิษซ่ึงสะสมในสมองและระบบประสาท  ตลอดจนชวยกําจัดสารพิษตกคางในรางกายไดเปน
อยางดี (goodhealth, 2549)  คุณคาทางโภชนาการของบัวบกแสดงในตาราง 2.1 
ตาราง 2.1  คุณคาทางโภชนาการของบัวบกในสัดสวน  100  กรัม 

คุณคาทางโภชนาการ ปริมาณ 
พลังงาน 
ความช้ืน 
โปรตีน 
ไขมัน 

คารโบไฮเดรต 
เสนใยอาหาร 
แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส 

เหล็ก 
วิตามิน เอ 

วิตามินบี1 (thiamine) 
วิตามินบี2 (riboflavin) 

ไนอะซีน 
วิตามินซี 

เบตา-แคโรทีน 

44.00  แคลอร่ี 
86.00 กรัม 
1.80  กรัม 
0.90  กรัม 
7.10  กรัม 
2.60  กรัม 

146.00  มิลลิกรัม 
30.00  มิลลิกรัม 
3.90  มิลลิกรัม 
10,962.00 หนวย 
0.24  มิลลิกรัม 
0.09  มิลลิกรัม 
0.80  มิลลิกรัม 

4.00  มิลลิกรัม 
238.23 RE (ไมโครกรัมเทียบหนวยเรตินลั) 

(ท่ีมา  :  สมพร , 2542) 
         
        นอกจากนี้ยังมีฤทธ์ิบํารุงสมอง และกระตุนการเจริญของเดนไดรท ฤทธ์ิปองกันเซลลประสาท 
ความจําเส่ือม และการเกิดอนุมูลอิสระจากความเครียด ฤทธ์ิในการเรงการสรางเซลลประสาท และ
ฤทธ์ิคลายกังวลอีกดวย (กลุมงานเภสัชกรรม, 2551) การศึกษาปริมาณรวมสารประกอบฟนอล และ
มีสมบัติเปนสารตานออกซิเดชันในลําตน ราก และใบของบัวบก พบวา ในรากและใบของบัวบกมี
สมบัติตานออกซิเดชันสูง นอกจากนี้ปริมาณรวมสารประกอบฟนอลยังมีความสัมพันธกับฤทธ์ิตาน
ออกซิเดชัน ซ่ึงผลการทดลอง ช้ีใหเห็นวา สารประกอบฟนอลเปนตัวเสริมสมบัติตานออกซิเดชัน
ของใบบัวบก (Zainol et al., 2003) การศึกษาสมบัติการตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสาร
สกัดจากใบ ลําตน และรากท่ีไดมาจากสกัดโดยใชสารละลาย 3 ชนิด คือ เอทานอล น้ํา และน้ํามัน
ปโตรเลียม จากการพบวา สารสกัดจากใบ ลําตน และรากท่ีใชเอทานอลในการสกัดมีสมบัติการตาน
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การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมากท่ีสุด รองลงมา คือ สารสกัดจากน้ํา ในขณะท่ีสารสกัดจากน้ํามัน
ปโตรเลียมมีการตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพียงเล็กนอย และเม่ือความเขมขนของสารสกัด
จากเอทานอลและนํ้าเพิ่มข้ึน (1,000-3,000 ppm) สมบัติการตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็
เพิ่มข้ึนเชนกัน (Hamid et al., 2002) 
        เนื่องจากน้ําบัวบกเม่ือไดรับความรอนจะเกิดการเปล่ียนสีข้ึน  ทําใหไมสามารถทําการแปรรูป
น้ําบัวบกโดยการใชความรอนแบบดั้งเดิมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาได  แตก็มีผูทําการศึกษาวิจัยการ
แปรรูปผลิตภัณฑน้ําบัวบกโดยการใชเทคโนโลยีอ่ืนๆ  เชน  การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑน้ําใบ
บัวบกพรอมดื่มดวยการใชความดันสูงยิ่ง โดยทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ท่ีความดัน 400, 500 และ 600 MPa  อุณหภูมิ 30, 40 และ 50 °C  ท่ีเวลา  20  และ 40 นาที  
พบวา ทุกตัวอยางมีปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด และเช้ือยีสตและรา อยูในเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนนํ้าบัวบก มผช. 163/2546  ซ่ึงน้ําใบบัวบกท่ีผานการใหสภาวะความดัน 600 MPa 
อุณหภูมิ 50 °C เวลา 40 นาที มีปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมดและเช้ือยีสตและรานอยท่ีสุด  และ โดย
ที่น้ําใบบัวบกท่ีผานความดันสูงยิ่งและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 °C จะมีการเปล่ียนแปลงคุณภาพดาน
กายภาพและเคมีเพียงเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับน้ําใบบัวบกที่ผานการพาสเจอไรซดวยความรอน 
90 °C 15 นาที (ปยะมาศ, 2550)  การศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมีในระหวาง
การเก็บรักษาของเคร่ืองดื่มบัวบกผงท่ีผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็งซ่ึงเตรียมจากนํ้าบัวบกสดไม
ใสน้ําตาลและใสน้ําตาล พบวา น้ําบัวบกคืนรูปมีคา pH เทากับน้ําบัวบกสด  การใสน้ําตาลชวยรักษา
คุณภาพสี ปริมาณของสารประกอบฟนอลิคและคลอโรฟลลในระหวางกระบวนการทําแหง โดยท่ี
บัวบกผงท่ีใสน้ําตาลและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 และ40 ºC มีการเปล่ียนแปลงปริมาณ
สารประกอบฟนอลิค คลอโรฟลล และคาสี นอยกวาบัวบกผงที่ไมใสน้ําตาล ซ่ึงบัวบกผงที่ผานการ
ทําแหงแบบแชเยือกแข็งและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 40 °C มีการเปล่ียนแปลงคุณภาพมากกวาการเก็บ
รักษาท่ี 25 ºC ตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห (ธัญญรัตน, 2550) และการศึกษาการพัฒนาสูตรไอศกรีม
บัวบกโดยนําสูตรไอศกรีมพื้นฐาน 4 ชนิด คือ สูตรท่ีใชนําเปนสวนประกอบหลัก สูตรท่ีใชนมเปน
สวนประกอบหลัก สูตรไอศกรีมกะทิ และสูตร sherbet มาผสมกับนน้ําบัวบก และทําการแตงกล่ิน 
คือ กล่ินครีมโซดา กล่ินใบเตย กล่ินชาเขียว และกล่ินบัวบกตามธรรมชาติ (ไมแตงกล่ิน) แลวทําการ
ประเมินดวยประสาทสัมผัสโดยวิธีการจัดลําดับ จากผลการทดสอบพบวา ไอศกรีมบัวบกกล่ินโซดา
ไดรับคะแนนความชอบมากท่ีสุด รองลงมาคือ ไอศกรีมบัวบกกล่ินใบเตยและไอศกรีมบัวบกไม
แตงกล่ิน สวนไอศกรีมบัวบกกล่ินชาเขียวไดรับคะแนนความชอบนอยท่ีสุด (รัชนกและวัชรี, 2540) 
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2.5 จุลินทรียในอาหาร  
        จุลินทรียมีท้ังคุณประโยชนและโทษตอผลิตภัณฑอาหาร คุณประโยชนของจุลินทรียในอาหาร 
คือ การเปล่ียนน้ําตาลเปนแอลกอฮอล การเปล่ียนน้ํานมเปนเนยแข็ง เปนตน สวนโทษของจุลินทรีย
ในอาหาร คือ การทําใหสีและรสชาติของอาหารเปล่ียนไป อาหารมีกล่ินเหม็น จุลินทรียบางชนิด
ไมไดทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในอาหารโดยตรง แตจะไปทําลายจุลินทรียท่ีตองการในอาหาร
ชนิดนั้นๆ จึงเปนสาเหตุของอาหารเสีย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมตองการของผูบริโภค (รังสินี, 2550) 
        จุลินทรียท่ีปนเปอนมากับอาหารเปนไดท้ังจุลินทรียท่ีกอใหเกิด และไมกอใหเกิดการเจ็บปวย
กับรางกาย จุลินทรียมีความสําคัญตออาหารและแบงไดดังนี้ 
        1.  จุลินทรียท่ีบงช้ีถึงสุขลักษณะของอาหาร ไดแก โคลิฟอรม และ Escherichia coli 
        2.  จุลินทรียท่ีกอใหเกิดประโยชน เชน จุลินทรียท่ีนํามาใชในอาหารหมัก ทําใหไดอาหาร
รสชาติใหมและยืดอายุการเก็บ จุลินทรียนี้เปนพวกท่ีใชในการผลิตนมเปร้ียว ผักดอง แหนม 
        3.  จุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค คือ จุลินทรียท่ีทําใหเกิดอาหารเปนพิษ เนื่องจากสารพิษท่ีจุลินทรีย
สรางข้ึน หรือทําใหเกิดอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร คล่ืนไส ทองเดิน หรืออาเจียน 
แลวแตชนิดของเช้ือ รวมท้ังจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคกับอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย 
        จุลินทรียท่ีสําคัญในอาหารแบงไดเปน 3 ประเภท คือ แบคทีเรีย ยีสต และรา จุลินทรียแตละ
ชนิดมีบทบาทท่ีแตกตางในอาหารตางชนิดกัน (รังสินี, 2550) คือ 
        1. แบคทเีรีย (bacteria) 
        แบคทีเรียเปนจุลินทรียท่ีมีเซลลแบบโปรคาริโอต (prokaryote cell) มีขนาดเล็กมาก เสนผาน
ศูนยกลาง 0.5 ไมครอน ยาว 2.0-5.0 ไมครอน มีรูปราง 3 แบบ คือ แบบทรงกลม (cocci) อยูเดี่ยวๆ 
หรือ เรียงเปนคูๆ (diplococci) เปนสายเด่ียว (streptococci) และพวกที่อยูเปนกลุมเรียก 
staphylococci สวนแบบแทงหรือทอน (bacillus, rod) อยูเดี่ยวๆ หรือเรียงเปนสาย (streptobabilli) 
และแบบเกลียว (spirilla) แบคทีเรียจะเพิ่มจํานวนโดยแบงตัวของนิวเคลียสและแบคทีเรียจะแบง
เซลลจาก 1 เปน 2 เรียกวา binary fission โดยการสรางผนังกั้น ชวงเวลาในการเจริญของแบคทีเรีย
หลังการแบงเซลลแลวแบงเซลลอีกคร้ังข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมท่ีแบคทีเรียเจริญอยู  
         การเจริญของแบคทีเรีย (growth of bacteria) 
        รูปแบบการเจริญของแบคทีเรียแสดงไดจากความสัมพันธระหวางคา log ของจํานวนแบคทีเรีย
กับเวลา ซ่ึงมีลักษณะเปนเสนโคง เรียกวา growth curve (ภาพ 2.8) แบงไดเปน 4 ระยะ คือ  
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ภาพ 2.8  รูปแบบการเจริญของแบคทีเรีย (growth curve) 
(ท่ีมา : www.microvet.arizona.edu/.../05Ex2key.htm) 

 
        ระยะพักตัว   เปนระยะท่ีแบคทีเรียกําลังปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม ระยะนี้เรียกวา  lag phase 
        ระยะเจริญ   หลังจากแบคทีเรียปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี แบคทีเรียจะเจริญเพิ่มจํานวน
ข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเสนการเจริญมีลักษณะชัน (exponential growth) ระยะนี้เรียกวา  log phase 
        ระยะคงที่    เปนระยะหลังจากท่ีแบคทีเรียเจริญเต็มท่ีแลว ปริมาณแบคทีเรียท่ีเพิ่มข้ึนทําให
อาหารเหลือนอยลง จํานวนแบคทีเรียจะคงท่ี เรียกวา  stationary phase 
        ระยะตาย     อาหารที่เหลือนอยลง ในขณะท่ีแบคทีเรียเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก รวมท้ังอาจเกิด
สารพิษท่ีเปนผลจากการเกิดเมตาบอลิซึมของแบคทีเรีย สารพิษอาจเปนอันตรายตอแบคทีเรีย ทําให
แบคทีเรียคอยๆ ตายลง เสนโคงมีลักษณะตํ่าลง เปนระยะท่ีแบคทีเรียตาย เรียกวา  death phase 
        ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญของแบคทีเรีย ไดแก 
        1.  น้ํา แบคทีเรียตองการน้ํามากกวารา และยีสต คา aw ท่ีเหมาะสมในการเจริญของแบคทีเรีย
คือ 0.98–0.99 โดย aw ของอาหารท่ีแบคทีเรียเจริญไดคือ 0.86–0.97 
        2.  อุณหภูมิ สามารถใชในการจําแนกแบคทีเรียไดเปน 3 ประเภท คือ 
        2.1 แบคทีเรียประเภทไซโครไฟล (psychrophiles) คือ แบคทีเรียท่ีเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิ < 15  oC         
        2.2 แบคทีเรียประเภทมีโซไฟล (mesophiles) คือ แบคทีเรียท่ีเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิ 15-45 oC  
        2.3 แบคทีเรียประเภทเทอรโมไฟล (thermophiles) คือแบคทีเรียท่ีเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิ 45 oC 
หรือสูงกวา อาหารที่ใชความรอนตํ่าในการปรุงอาหาร จะไมสามารถทําลายแบคทีเรียชนิดนี้ได 
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        3.  ออกซิเจน สามารถใชในการจําแนกชนิดแบคทีเรียไดเปน 3 ประเภท คือ 
        3.1 แบคทีเรียประเภทแอโรบิกแบคทีเรีย หรือแอโรบ (aerobic bacteria หรือ aerobe) คือ 
แบคทีเรียท่ีตองการออกซิเจน ในการออกซิไดสสารเพื่อใหไดพลังงานออกมาใชในเซลล 
        3.2 แบคทีเรียประเภทแอนแอโรบิกแบคทีเรีย หรือแอนแอโรบ (anaerobic bacteria หรือ 
anaerobe) คือ แบคทีเรียท่ีไมตองการออกซิเจนในการสรางพลังงาน แตจะใชสารอนินทรียรับ
ไฮโดรเจนแนออกซิเจน ซ่ึงออกซิเจนเปนพิษตอแบคทีเรียชนิดนี้ แบคทีเรียประเภทนี้จะเจริญไดดี
ในสภาวะท่ีเปนสุญญากาศ 
        3.3 แบคทีเรียประเภทแฟคคัลเตทีฟ แอนแอโรบิก หรือแฟคคัลเตทีฟแอโรบิก แบคทีเรีย 
(facultative anaerobic หรือ facultative aerobic bacteria) คือ แบคทีเรียท่ีเจริญไดท้ังในท่ีมีและไมมี
ออกซิเจน  ซ่ึงสวนใหญเปนแบคทีเรียท่ีใชในกระบวนการหมัก 
        4.  ความเปนกรด (acidity) สวนใหญแบคทีเรียจะเจริญไดดีท่ีสภาวะเปนกลาง pH 6.5-7.5       
โดยท่ี  pH ตํ่ากวา 4.6 จะไมมีการเจริญของแบคทีเรียท่ีทําใหเกิดโรค 
        5.  ชนิดของอาหาร เปนตัวกําหนดชนิดของแบคทีเรียท่ีจะเจริญได แบคทีเรียจะเจริญไดดีใน
อาหารที่มีโปรตีนและคารโบไฮเดรตสูง เชน เนื้อสัตว ผลิตภัณฑนม และม่ันฝร่ัง 
        6.  ระยะเวลา แบคทีเรียท่ัวไปจาก 1 เซลลจะสามารถแบงเซลลเพิ่มจํานวนแบคทีเรียไดมากกวา 
1 ลานเซลลภายในเวลา 5 ช่ัวโมง  
        2.  ยีสต (yeast) 
        ยีสตเปนฟนไจ (fungi) ท่ีเปนเซลลเดี่ยวๆ แบบยูคาริโอต (eukaryote) มีรูปรางท้ังแบบกลม รูป
ไข รูปทรงกระบอก รูปสามเหล่ียม มีขนาดใหญกวาแบคทีเรีย ยีสตสรางไมซีเลียมแท โดยการแบง
เซลลแบบผนังเทียมเกิดจากยีสตแตกหนอ (budding) เซลลไมแยกจากกัน เห็นรอยคอดระหวาง
เซลล ยีสตมีประโยชนในอุตสาหกรรมเบเกอร่ี เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และการผลิตเอนไซมบางชนิด 
แตยีสตก็ทําใหอาหารเสียไดเชนกัน เชน ในผลิตภัณฑกลวยตากท่ีลดความช้ืนไมดีพอ (รังสินี, 
2550) 
        การเจริญของยีสต (growth of bacteria) 
        การสืบพันธของยีสตจะมี 3 วิธี คือ การแตกหนอ (budding), การแบงตัวของเซลลจากหนึ่งเปน
สอง (fission) และการแตกหนอและการสรางผนังกั้นแบงเซลลรวมกัน (bud fission) แตเม่ือสภาวะ
ท่ีไมเหมาะสม ยีสตจะสรางสปอร ท่ีเรียกวา แอสโคสปอร (ascospore)  
        ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญของยีสต มีดังนี้ 
        1.  น้ํา ยีสตเจริญไดดีท่ี aw ตํ่ากวาแบคทีเรียแตมากกวารา คือ aw 0.88-0.94 
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        2.  อุณหภูมิ ยีสตเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิ 25-33 oC แตพบยีสตท่ีเจริญไดท่ีอุณหภูมิตํ่าท่ี 0 oC จึงทน
ตออุณหภูมิแชแข็งไดดี หรือทนความรอนสูงท่ี 35-47 oC 
        3.  pH ยีสตเจริญท่ี pH 4-4.5 
        4.  ออกซิเจน ยีสตเจริญไดในสภาพท่ีมีออกซิเจนเทานั้น แตถาไมมีออกซิเจนจะเกิดการหมัก  
ในสภาวะท่ีมีออกซิเจน ยีสตจะเปล่ียนน้ําตาลเปนกาซคารบอนไดออกไซดและนํ้า สวนในสภาวะท่ี
ไมมีออกซิเจนหรือสภาพการหมัก ยีสตจะเปล่ียนน้ําตาลเปนแอลกอฮอล 
        5.  ชนิดของอาหาร น้ําตาลเปนแหลงพลังงานท่ีดีท่ีสุดของยีสต แตก็ยังใชอาหารที่มีไนโตรเจน 
เชน แอมโมเนีย ยูเรีย กรดอะมิโน ได 
        3.  รา (mold)  
        ราเปนจุลินทรียท่ีพบไดท่ัวไป ประกอบดวยหลายเซลล (multicellular) เซลลของรามีรูปราง
ติดตอกันเปนเสนใยท่ีเรียกวา ไฮฟา (hypha) เปนรูปทรงกระบอกโปรงใสและบาง ภายในมีโปรโต
ปลาสซึม (protoplasm) ซ่ึงเสนใยจะมี 2 ชนิด คือ เสนใยชนิดไมมีผนังกั้นและเสนใยชนิดท่ีมีผนัง
กั้น เช้ือราเจริญโดยสรางกลุมเสนใยเรียกวา ไมซีเลียม (mycelium) กลุมเสนใยนี้มาจากก่ิงกานสาขา
ของเสนใยเรียกวา hypha ไมซีเลียมจะอยูบนผิวหนาอาหารหรือกระจายท่ัวไปหรือแทงทะลุลงไป
ในผนังเซลลของพืชหรือสัตวท่ีใชเปนอาหาร  เสนใยของรา แบงตามหนาท่ีได 2 พวก คือ เสนใยท่ี
ยึดเกาะอาหาร กับเสนใยท่ีทําหนาท่ีสืบพันธุและสรางอวัยวะสืบพันธุคือ สปอร (spore) รามีท้ังชนิด
ท่ีเปนประโยชนในทางอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร เชน การผลิตอาหารหมักพวก
ซีอ้ิว เตาเจียว เตาหูยี้ และเนยแข็ง แตราท่ีใหโทษก็เปนสาเหตุทําใหอาหารเส่ือมเสีย โดยทําให
อาหารมีสีและกล่ินเปล่ียนไป หรือสรางสารพิษในอาหาร (รังสินี, 2550) 
        การเจริญของรา (growth of bacteria) 
        ราเจริญเติบโตไดชากวายีสตและแบคทีเรีย ราจะสรางสปอรข้ึนในอาหารและใชสารอาหาร
เพื่อการเจริญเติบโต ทําใหอาหารเนาเสีย ราทนตอสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมไดดีกวายีสตและ
แบคทีเรีย 
        ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญของรา มีดังนี้ 
        1.  น้ํา อาหารที่มีน้ํามากจะเกิดการเนาเสียเร็วกวาอาหารท่ีมีน้ํานอย ราเจริญไดในท่ีท่ีมีความช้ืน
ตํ่ากวายีสตและแบคทีเรีย 
        2.  อุณหภูมิ ราสวนใหญเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิหองคือ 25-32 oC เชน อาหารที่วางตามทองตลาด
หรือในครัวท่ีอับช้ืน แตราบางชนิดก็สามารถเจริญไดท่ีอุณหภูมิตํ่าถึง 5 oC 
        3.  pH ราเจริญไดในอาหารท่ีมี pH 2.0-8.5 แตสวนใหญเจริญไดดีในอาหารที่คอนขางเปนกรด
และอาหารท่ีมีรสเปร้ียว เชน มะเขือเทศ สม และผักดองเปร้ียว 
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        4.  ออกซิเจน ราตองการออกซิเจนในการเจริญและจะเกิดข้ึนท่ีผิวของอาหารท่ีมีความช้ืนสูง 
ชนิดของอาหาร ราสามารถใชอาหารไดหลายชนิด เนื่องจากรามีเอนไซมหลายชนิด เชน อะมิเลส 
โปรตีเนส ไลเปส และเพกติเนส เช้ือราจึงยอยสลายอาหารประเภทคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 
และผลไมท่ีมีเพกติน แลวนําสารอาหารไปใชในการเจริญได 
        การเนาเสียของอาหารจากจุลินทรีย 
        อาหารมีการเปล่ียนแปลงทางดานเคมีและทางกายภาพ สงผลตอคุณลักษณะของอาหาร เชน 
ลักษณะเนื้อสัมผัส กล่ิน รสชาติ สี และคุณคาทางอาหารเปล่ียนไป ทําใหอาหารเกิดการเส่ือม
คุณภาพและเกิดการเนาเสียของอาหารและมีลักษณะท่ีผูบริโภคไมตองการ  
        อาหารแตละชนิดจะเนาเสียไดเร็ว-ชาตางกัน ซ่ึงสามารถแบงอาหารตามความยากงายในการ
เนาเสียไดเปน 3 ประเภท คือ (รังสินี, 2550) 
        1.  อาหารที่เนาเสียยาก คือ อาหารที่มีความคงตัวดี มีปริมาณนํ้านอย สามารถเก็บรักษาไวได
นานเปนเวลาหลายเดือนหรือเปนป เชน ธัญชาติ ถ่ัวเมล็ดแหง น้ําตาลและแปง 
        2.  อาหารที่เนาเสียเร็วปานกลาง คือ อาหารที่มีปริมาณนํ้าคอนขางมาก เชน ผักและผลไมท่ีแก
เต็มท่ี ถึงแมวาอาหารเหลานี้จะมีปริมาณน้ํามาก แตมีเนื้อเยื่อยึดเกาะติดกันแนน และบางชนิดมี
เปลือกหุมไว ทําใหสามารถเก็บรักษาไวไดเปนเวลาคอนขางนานประมาณ 1-2 สัปดาห 
        3.  อาหารท่ีเนาเสียเร็ว คือ อาหารท่ีมีปริมาณน้ํามากทําใหเนาเสียไดงาย เชน เนื้อสัตว ไก     
นมสด และอาหารทะเล จะเกิดการเนาเสียภายใน 1-2 วัน 
        อาหารที่เนาเสียจะมีลักษณะนิ่ม เหี่ยว เนา มีกล่ินเหม็น มีเช้ือราข้ึน ทําใหอาหารมีกล่ินรส
เปล่ียนไป ยีสตจะทําใหน้ําผลไมท่ีมีน้ําตาลเปล่ียนเปนกาซคารบอนไดออกไซด สวนแบคทีเรียทํา
ใหอาหารสด เชน นมสด ปลา และกุงเนาเสียไดงาย สวนผลไมเนาเสียเนื่องจากเอนไซมท่ีมีอยูใน
อาหารและท่ีมาจากจุลินทรีย 
        แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคจากการบริโภคอาหาร 
        โรคอาหารเปนพิษ หมายถึง โรคท่ีเกิดจากการบริโภคอาหาร ซ่ึงสวนมากมีสาเหตุจากจุลินทรีย 
อาการของโรคอาหารเปนพิษท่ีรูจักกันท่ัวไป คือ ปวดทอง ทองเสีย และบางคร้ังมีอาจมีอาการ
คล่ืนไส อาเจียน และ/หรืออาจมีอาการเปนไขรวมดวย การระบาดของโรคอาหารเปนพิษ ตามปกติ
จะตองมีผูปวยท่ีอยูในเหตุการณเดียวกัน บริโภคอาหารอยางเดียวกันและเกิดอาการปวยคลายๆ กัน
ต้ังแต 2 คนข้ึนไป ยกเวนโรคอาหารเปนพิษท่ีเกิดจากสารพิษของเช้ือ C. botulinum หากมีผูปวย
เพียงคนเดียว ก็ถือวาเกิดการระบาดของโรคอาหารเปนพิษข้ึน (สุมณฑา, 2549) โดยโรคท่ีเกิดจาก
การบริโภคอาหารซ่ึงมีแบคทีเรียเปนสาเหตุมี 3 ประเภทไดแก (บุษกร, 2550) 
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        1.  โรคท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารซ่ึงมีสารพิษซ่ึงสรางโดยแบคทีเรียโดยผูปวยไมจําเปนตอง
ไดรับเช้ือท่ียังมีชีวิตอยูเขาไป (food intoxication หรือ food poisoning) 
        1.1 โรคท่ีเกิดจากสารพิษท่ีสรางโดยเช้ือ Staphylococcus aureus 
        S. aureus เปนแบคทีเรียรูปกลม จัดเรียงเปนกลุมคลายพวงองุน ติดสีแกรมบวก ไมสรางสปอร 
เจริญไดท่ีอุณหภูมิ 10-45 oC ทนเกลือท่ีความเขมขน 10-15 % เช้ือนี้พบไดตามสวนตางๆ ของ
รางกาย เชน จมูก มือ ผิวหนัง เช้ือจะแพรกระจายระหวางการจามและการไอหรืออาหารท่ีมีการ
สัมผัสกับมือของผูประกอบการท่ีไมไดทําการฆาเช้ือ จะมีโอกาสเกิดอาหารเปนพิษสูง เม่ือ            
S. aureus ปนเปอนในอาหาร และมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญ และมีระยะเวลานานเพียงพอ
ตอการเจริญ จะสรางสารพิษ (enterotoxin) ภายในเซลล แลวปลอยออกนอกเซลลลงสูอาหาร เม่ือ
ผูบริโภครับประทานอาหารท่ีมีสารพิษเขาไปเปนเวลานาน 1-6 ช่ัวโมง จะทําใหเกิดอาการคล่ืนไส 
อาเจียน ปวดทอง และทองเดิน อาการปวยจะดีข้ึนในเวลา 8-24 ช่ัวโมง อาหารที่พบเช้ือ S. aureus 
ไดบอย คือ อาหารที่ทําดวยแปง ขนมปงท่ีมีครีมหรือคัสตารด ขนมหวานตางๆ แฮม และสัตวปก 
เปนตน (บุษกร, 2550) 
        1.2 โรคท่ีเกิดจากสารพิษท่ีสรางโดยเช้ือ C. botulinum 
        C. botulinum เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปทอนตรง โคงเล็กนอย ปลายมน สรางสปอรท่ีทน
ความรอน เม่ือมีอายุมากข้ึนจะติดสีแกรมลบ เคล่ือนท่ีไดโดยใชแฟลกเจลลาท่ีอยูรอบเซลล เปนเช้ือ
ท่ีไมตองการออกซิเจนในการเจริญเนื่องจากออกซิเจนเปนพิษตอเซลล C. botulinum ท่ีปนเปอน
และเจริญในอาหาร จะสรางสารพิษออกมา 7 ชนิด ไดแก A B C D E F และ G โดยสารพิษชนิด A 
พบมากในมนุษยและไก สารพิษชนิด B พบมากท่ีสุดในมา สารพิษชนิด C ทําใหเกิดโรคในสัตวปก 
สารพิษชนิด D ทําใหเกิกโรคในวัว ควาย สําหรับสารพิษชนิด E และ F เปนพิษกับมนุษย  เม่ือ
ผูบริโภครับประทานอาหารท่ีมีสารพิษเขาไป จะมีอาการของโรคเกิดข้ึนดังนี้ อาการจะเร่ิมดวยตา
พรา มองเห็นภาพซอน เนื่องจากกลามเน้ือตาเปนอัมพาต จากน้ันจะกลืนอาหารลําบาก พูดลําบาก 
ปากแหง คอแหง เสียงแหบ ล้ินคับปาก แขนขาไมมีแรง ถารักษาไมทัน ผูปวยจะถึงแกความตาย 
ดวยระบบทางเดินหายใจลมเหลว โดยพบวาสารพิษชนิด A  มีพิษมากท่ีสุดและอาจทําใหผูปวย
เสียชีวิตไดภายใน 1-2 วัน อาหารที่พบเช้ือ C. botulinum คือ อาหารกระปองท่ีมีความเปนกรดตํ่า
(บุษกร, 2550) 
        2.  โรคท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีเช้ือกอโรคทางเดินอาหารซ่ึงยังมีชีวิตเขาไป  (food  infection) 
        2.1 โรคซัลโมเนลโลซิส (Salmonellosis)ซ่ึงเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีมีเช้ือ Salmonella spp. 
        เช้ือ Salmonella  spp. ทุกชนิดมีรูปทอนติดสีแกรมลบ ไมสรางสปอร สามารถเจริญไดท้ังท่ีมีและ 
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ไมมีออกซิเจน เปนเช้ือท่ีเคล่ือนท่ีได (motile) ถาบริโภคอาหารท่ีมีเช้ือ Salmonella spp. จํานวนมากจะ
เกิดการเจ็บปวยภายในเวลา 6-36 ช่ัวโมง โดยจะมีอาการ คือ เปนตะคริวท่ีทอง ทองเสีย คล่ืนไส 
อาเจียน ตัวเย็น มีไข สําหรับเด็กทารกและคนชราจะมีอาการรุนแรง ซ่ึงอาจทําใหตายได อาหารท่ีพบ
เช้ือ Salmonella spp. คือ อาหารที่ทําจากเน้ือสัตว เชน เนื้อวัว เนื้อไก เนื้อหมู ไข น้ํานม และ
ผลิตภัณฑตางๆ ท่ีทําจากเนื้อและนม เปนตน (บุษกร, 2550) 
        2.2 โรคลิสเตอริโอซิส (Listeriosis) ซ่ึงเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีมีเช้ือ Listeria monocytogenes 
        เช้ือ L. monocytogenes เปนแบคทีเรียรูปทอน แกรมบวก ไมสรางสปอร เคล่ือนท่ีได ชอบเจริญใน
ท่ีมีอุณหภูมิตํ่า สามารถเจริญไดท้ังท่ีมีและไมมีออกซิเจน ผูท่ีมีสุขภาพแข็งแรง เม่ือรับประทานอาหาร
ท่ีมีเช้ือ L. monocytogenes เขาไป อาจมีหรือไมมีอาการปวยเกิดข้ึน ถามีอาการปวยเกิดข้ึน จะพบ
ภายหลังจากการรับประทานอาหารที่มีเช้ือ L. monocytogenes เขาไประหวาง 1-7 วัน โดยมีอาการคลาย
ไขหวัด มีไข เปนตะคริวท่ีทอง และทองเสีย อาการเหลานี้จะลดลงภายใน 2-3 วัน อาหารท่ีพบเช้ือ     
L. monocytogenes  คือ น้ํานมดิบ นมพาสเจอรไรซ และผลิตภัณฑตางๆ ของนม เนื้อไกท่ีปรุงไมสุก
และเนื้อรมควัน เปนตน (บุษกร, 2550)   
        2.3 โรคท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีมีเช้ือ E. coli 
        เช้ือ E. coli เปนแบคทีเรียแกรมลบ รูปทอน ไมสรางสปอร เคล่ือนท่ีได สามารถเจริญไดท้ังท่ีมี
และไมมีออกซิเจน มีถ่ินท่ีอยูในลําไสของมนุษย สัตวเลือดอุน และสัตวปก โดยเชื้อ E. coli เปน
เช้ือจุลินทรียดัชนีบงช้ีการปนเปอนของอุจจาระในอาหารและนํ้า เช้ือกลุม enteropathogenic E. coli 
(EPEC) เปนจุลินทรียท่ีทําใหทารกทองเสีย ในขณะท่ีเช้ือกลุม enterohaemorrhagic E.coli (EHEC) 
เปนจุลินทรียท่ีทําใหเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร เช้ือกลุมนี้ไดแก E. coli 0157:H7 ซ่ึงเปน
แบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุของการกระบาดของโรคอาหารเปนพิษในหลายประเทศท่ัวโลก ผูปวยท่ีติด
เช้ือจะมีเลือดออกในลําไสใหญ ปสสาวะมีเลือด และตอมน้ําเหลืองอักเสบ อาการของโรคจะเกิดข้ึน
ภายหลังจากรับประทานอาหารที่มีเช้ือเขาไป 3-9 วัน โดยจะมีอาการอยู 4 วัน โดยเปนตะคริวท่ีทอง 
ถายเหลว (35-75 % อุจจาระเปนเลือด) อาเจียน อาจมีไขตํ่าหรือไมมีไข ผูติดเช้ืออาจไมแสดงอาการ
ของโรคแตสามารถถายทอดเช้ือใหผูอ่ืนได อาหารที่พบเช้ือ E. coli 0157:H7 คือ ไสกรอกที่ไมผาน
การปรุงสุก เนื้อวัวบด เนื้อหมู เนื้อไก เนื้อแกะ และนํ้านมดิบ เปนตน (บุษกร, 2550) 
        3.  โรคทางเดินอาหารท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีมีแบคทีเรียซ่ึงยังมีชีวิตและสามารถสราง
สารพิษไดเขาไป (food toxic infection) 
        3.1 โรคทางเดินอาหารท่ีเกิดจากเช้ือ Clostridium  perfringens 
        เช้ือ C.  perfringens เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปทอน สรางสปอรได ไมตองการออกซิเจนใน
การเจริญ เซลลปกติจะถูกทําลายไดโดยใชความรอนตํ่า  เชน อุณหภูมิในการพาสเจอรไรส แตไม
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สามารถทําลายสปอรของเช้ือได C.  perfringens จะผลิตสารพิษออกมา 5 ชนิด โดยสารเอนเทอโร-
ทอกซินจะถูกสรางภายในระบบทางเดินอาหาร สารเอนเทอโรทอกซินจะทําใหเกิดโรคทางเดิน
อาหาร โดยมีอาการเกิดข้ึนภายหลังการรับประทานอาหารท่ีมีเช้ือท่ียังมีชีวิตจํานวนมากเขาไป 8-24 
ช่ัวโมง อาการท่ีพบคือ ทองเสีย ปวดทอง คล่ินไส อาเจียน มีไข อัตราการตายตํ่า ถามีการตายจะพบ
ในเด็กทารก คนชรา และคนปวยดวยโรคอ่ืนท่ีมีรางกายออนแอ อาการตางๆ จะหายไดเองภายใน 
24 ช่ัวโมง อาหารท่ีพบเช้ือ C.  perfringens คือ เนื้อดิบทุกชนิด อาหารท่ีทําจากเนื้อสัตว (บุษกร, 
2550) 
        3.2 โรคทางเดินอาหารท่ีเกิดจากเช้ือ Bacillus cereus 
        เช้ือ B. cereus เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปทอน สรางเอนโดสปอรบริเวณกลางเซลล เซลลถูก
ทําลายไดดวยความรอนระดับพาสเจอรไรซ แตสปอรสามารถทนความรอนสูงได ชอบออกซิเจน
ในการเจริญแตสามารถเจริญไดในท่ีไมมีออกซิเจน ผูบริโภคที่รับประทานอาหารที่มีเช้ือท่ียังมีชีวิต
อยูเขาไปในปริมาณ 106-107 เซลลตอกรัม จึงจะทําใหเกิดโรคทางเดินอาหาร และมีการสรางสารพิษ 
2 ชนิด ท่ีทําใหอาการของโรคตางกัน คือ สารพิษชนิดท่ีทําใหมีอาการทองเสีย เกิดจากพิษท่ีเปน
โปรตีนท่ีไมทนความรอน ผูปวยจะมีอาการทองเสียเกิดข้ึน ภายหลังการรับประทานอาหารท่ีมีเช้ือท่ี
ยังมีชีวิตเขาไป 6-12 ช่ัวโมง อาการอ่ืนๆ คือ ปวดทอง ทองเสีย คล่ืนไส แตไมอาเจียนหรือมีไข 
ผูปวยจะหายไดเองภายใน 24 ช่ัวโมง โดยมีอาการคลายกับผูปวยท่ีไดรับเช้ือ C. perfringens และ 
สารพิษท่ีทําใหมีอาการอาเจียน เกิดจากพิษท่ีเปนโปรตีนซ่ึงทนความรอนได ผูปวยจะอาเจียน 
ภายหลังการรับประทานอาหารท่ีมีเช้ือท่ียังมีชีวิตเขาไป 1-5 ช่ัวโมง โดยพิษชนิดนี้จะทนความรอน
ได  ผูปวยจะมีอาการคล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง ทองเสีย อาการปวยของสารพิษชนิดนี้จะคลายกับ
การปวยท่ีเกิดจากเช้ือ S .aureus (บุษกร, 2550) 


