บทที่ 2
การแปรรูปอาหารโดยใชความดันสูง
(High hydrostatic pressure
food processing)
บทนํา
กระบวนการใชความดันสูงในการแปรรูปหรือถนอมรักษาอาหาร เปนกระบวนการหนึ่งที่เปนที่รูจัก
และมีศักยภาพ โดยมีการศึกษาและนํามาประยุกตใชกับอาหารเปนเวลานานกวาศตวรรษแลว
และปจจุบันมีผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตและแปรรูปโดยใชกระบวนการนี้และประสบผลสําเร็จทาง
การคาโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนประเทศเริ่มแรกและทําใหเกิดการกระตุนและเกิดการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารโดยการใชความดันสูงในการแปรรูปและถนอมรักษาอาหารเพิ่ม
มากขึ้นและแพรหลายไปยังประเทศตางๆ หลายประเทศ เชนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใน
แถบยุโรป ไดแกฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมันนีและสวีเดน ซึ่งไดมีการรวมกลุมเพื่อวิจัยและ
ศึกษากระบวนการใชความดันสูงในการแปรรูปและถนอมอาหาร โดยมีการวิจัยพื้นฐานและการ
ประยุกตใช รวมไปถึงการวิจัยในหนวยงานวิจัยของบริษัทผลิตอาหารของเอกชนซึ่งมีบุคลากรและ
หองปฏิบัติการเปนของตนเอง
กระบวนการใช ค วามดั น สู ง ในการแปรรู ป และถนอมอาหารนั้ น จะต อ งใช ค วามรู ท างด า น
วิทยาศาสตรหลายแขนงมาประกอบกันซึ่งรวมทั้งดานเคมีและจุลินทรียและทางดานวิศวกรรม
(Ledward et al., 1995) เพื่อทําใหสามารถนําวิธีการนี้มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและทําให
อาหารมีความปลอดภัย อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้มีการนํามาประยุกตใชกับผลิตภัณฑอาหาร
บางชนิดและไดผลดีโดยมีการผลิตและจําหนายทางการคา ไดแกอาหารประเภทที่เปนกรด (acid
foods) เชนแยม เครื่องดื่มน้ําผลไมและโยเกิรต เปนตน แมวากระบวนการใชความดันสูงนั้นจะตอง
ใชงบประมาณตั้งตนในการลงทุนคอนขางสูง แตพบวาจะใหผลตอบแทนดีในระยะยาว เนื่องจาก
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เทคโนโลยีนี้เปนเทคโนโลยีสะอาด ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑที่ผาน
กระบวนการนี้มีความสดและใกลเคียงกับธรรมชาติ (Ledward, 1995)
ประวัติการใชความดันสูงในการแปรรูปและถนอมรักษาอาหาร
เทคโนโลยีการใชความดันสูงนั้น เริ่มตนมาจากการใชความดันสูงในอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก
(ceramics) เหล็กและซุบเปอรอัลลอยด (superalloys) (Barbosa-Canovas et al., 1998 ;
Devlieghere et al., 2004) และเริ่มนํามาใชกับอุตสาหกรรมอาหารในภายหลัง โดยมีการศึกษา
ผลของความดันสูงตอจุลินทรียต ั้งแตตนศตวรรษที่ 20 โดยในป คศ. 1899 Hite ไดตีพิมพวารสาร
งานวิจยั ในการใชความดันเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาน้ํานมและหลังจากนัน้ 15 ปมีการวิจยั ศึกษา
ในประเทศฝรัง่ เศสเรื่องผลของความดันสูงตอแบคทีเรีย และพบวาการใชความดันสูง 600 เมกา
ปาสคาล (MPa) สามารถทําลายเซลลจุลนิ ทรียปกติ (vegetative cells) ได ตอมาในป คศ. 1914
Percy Bridgeman
นักวิจัยชาวอเมริกันศึกษาผลของความดันสูงตอการตกตะกอนโปรตีน
(protein coagulation) จากผลงานดังกลาวทําใหเขาไดรับรางวัลโนเบลและในปเดียวกัน Hite
และคณะไดตีพิมพงานวิจัยเกี่ยวกับการใชความดันในการถนอมรักษาผลไมโดยสามารถยืดอายุ
การเก็บรักษาไดเปนเวลาถึง 5 ป อยางไรก็ตามงานวิจยั เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใชความดันสูงยังไม
เปนทีน่ า สนใจมากนักจนกระทั่งในชวงป คศ. 1980 จึงเริ่มมีการวิจัยการใชเทคโนโลยีนี้อีกครั้งหนึ่ง
โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุนและประเทศในยุโรปและไดมีการวางจําหนายผลิตภัณฑที่ผาน
การแปรรูปโดยกระบวนการใชความดันเปนครั้งแรกในประเทศญี่ปุนในป คศ.1990 (Earnshaw,
1996)
ในการใชความดันสูงในกระบวนการแปรรูปอาหารนัน้ มีนักวิจัยหลายทานที่ใหคําจํากัดความและ
กําหนดชวงของความดันที่ใชแตกตางกันออกไป เชนเปนกระบวนการที่ใหความดันสูงแกอาหารที่
อุณหภูมิปกติหรืออุณหภูมหิ องในชวง 4,000-9,000 atm (Potakamury et al, 1995) หรือ 100 –
1,000 MPa (Ledward, 1995 ; Earnshaw, 1996) หรือ 100 – 600 MPa (Mertens, 1995) หรือ
100 – 800 MPa (Farkas and Hoover, 2000) ซึ่งโดยทั่วไปจะใชน้ําเปนตัวกลางในการผาน
ความดันใหแกอาหาร (pressurizing medium) เนื่องจากสะดวกและใชไดกับอาหาร และอาจใช
แกสเปนตัวกลางได (โดยทําใหเกิดความดันนอยกวา 50 MPa) แตไมเปนทีน่ ิยมเนื่องจากทําใหเกิด
พลังงานที่สงู เกินไปและเกิดปญหาเกี่ยวกับการระเบิดของถังความดัน (Earnshaw, 1996) ซึ่งน้ําที่
ใชเปนตัวกลางนัน้ จะมีปริมาตรลดลงเพียงเล็กนอยเมื่อใหความดันสูงในชวงที่ใหแกอาหารและเก็บ
พลังงานไวนอยกวามากในขณะที่ใหความดัน จึงสามารถลดความเสีย่ งจากการระเบิดเนื่องมาจาก
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การใชแกสเปนตัวกลางได ในสวนของอาหารทีม่ ีลักษณะเปนของเหลวนั้นสามารถนํามาใสในถัง
ความดันและใหความดันไดโดยตรงและในกรณีที่อาหารมีลักษณะเปนของแข็งหรือของแข็งผสม
ของเหลวอาจนํามาบรรจุในภาชนะบรรจุทอี่ อนตัว (flexible containers) และจุมลงในของเหลวที่
เปนตัวกลางในถังความดันแลวจึงใหความดันจนถึงระดับที่กําหนดไว
กระบวนการใชความดันสูงในการแปรรูปอาหารจัดเปนกระบวนการแปรรูปที่ไมทําใหเกิดความรอน
(nonthermal process) หรืออาจทําใหเกิดความรอนขึน้ นอยมาก งาน (work) ที่เกิดจากการกดอัด
ในระหวางการใหความดัน (pressurization) หรือที่เรียกวา adiabatic heat นัน้ จะทําใหอุณหภูมิ
ของอาหารเพิม่ ขึ้น (ประมาณ 3 องศาเซลเซียสตอ 100 MPa) และขึ้นอยูกับองคประกอบของ
อาหาร แตความรอนที่เกิดขึ้นนี้จะหายไปทันทีที่ลดความดันจนถึงระดับความดันบรรยากาศปกติ
(Farkas and Hoover, 2000) จากขอดีของกระบวนการนี้ในแงของการไมทําใหเกิดความรอนเปน
ผลใหคุณภาพอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยและยังเปนกระบวนการที่สามารถทําลาย
หรือยับยัง้ จุลนิ ทรียท ที่ ําใหเกิดโรคและที่ทาํ ใหอาหารเกิดการเสื่อมเสียได รวมทั้งยับยั้งเอนไซมและ
ใชผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงได กระบวนการนี้จงึ ไดรับความนิยมเพิม่ ขึ้น (Barbosa-Canovas et
al.,1998) ในปจจุบันไดมีการวิจัยและศึกษาการใชความดันสูงในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารประเภทตางๆรวมทัง้ การใชความดันสูงรวมกับกระบวนการแปรรูปหรือเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อ
ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารและปรับปรุงคุณภาพอาหารทางดานตางๆ ใหดียงิ่ ขึ้น
หลักการของกระบวนการใชความดันสูง
ความดันเปนหนึง่ ในตัวแปรที่สําคัญของปฏิกิริยาทางเทอรโมไดนามิกสและมีผลตอโครงสรางและ
กระบวนการทางชีวเคมีและความดันมีผลตอปฏิกิริยาเคมีและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเปน
ไปตามกฏของ Le Chatalier ที่กลาววาภายใตสภาวะที่สมดุลเมื่อใหความดันแกระบบจะทําให
ปริมาตรลดลงและจะเกิดขึ้นในทางกลับกัน
นอกจากนัน้ การที่ความดันเกิดขึ้นโดยทันทีและ
สม่ําเสมอโดยจะเกิดทัว่ ถึงเทากันทุกจุด (isostatic) ในทางปฏิบัติจะเห็นวาการใหความดันสูงแก
อาหารจะไมมสี วนใดของอาหารทีห่ ลีกเลี่ยงความดันสูงได และกระบวนการใชความดันสูงไมขึ้นอยู
กับขนาด รูปรางและองคประกอบของอาหาร (Farkas and Hoover, 2000) เปนผลใหเวลาที่ใชใน
กระบวนการแปรรูปอาหารลดลง (Zimmermann and Bergman, 1993)
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เครื่องมือและระบบที่ใชในกระบวนการใหความดันสูงแกอาหาร
เครื่องมือและระบบที่ใชในกระบวนการใหความดันสูงแกอาหารสามารถแบงตามหนาที่การทํางาน
ไดแก ตัวถังและฝาปด ระบบทีท่ ําใหเกิดความดันสูง อุปกรณที่ใชควบคุมอุณหภูมิในระบบและ
ระบบการลําเลียง ซึง่ ในแตละระบบหรืออุปกรณอาจทําเปนอัตโนมัติไดมากนอยแตกตางกัน
1) ตัวถัง (pressure vessels) และฝาปด (closures) เปนสวนที่สาํ คัญที่สุดของกระบวนการให
ความดันสูง โดยทัว่ ไปตัวถังจะทําดวยเหล็กหลอครั้งเดียวและไรรอยเชื่อมตอ (monobloc high
pressure vessel) เปนรูปทรงกระบอก (ดังภาพที่ 2.1) ซึ่งสามารถทนความดันสูง โดยความหนา
ของตัวถังจะขึน้ อยูกับความดันสูงสุดที่ตองการทําใหเกิดขึ้น ขนาดเสนผานศูนยกลางของตัวถัง
และจํานวนรอบที่ใชงาน โดยทั่วไปความดันสูงสุดที่ใชกับตัวถังชนิดนี้อยูในชวง 4,000 – 6,000
บารขึ้นอยูกับขนาดเสนผานศูนยกลางดานในของตัวถัง
ในกรณีที่ตองการใชความดันสูงกวานี้
จะตองออกแบบตัวถังเพื่อลดความเครียดที่เกิดมาจากความดันสูงโดยอาจใชตัวถังมาซอนกัน
หลายชั้น (multilayer vessels) หรือนําเสนลวดมาพันรอบตัวถัง (wired wound)

ภาพที่ 2.1 ถังความดันสูงรูปทรงกระบอก
ที่มา : Mertens (1995)
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ภาพที่ 2.2 ฝาแบบเกลียวตอเนื่อง (continuous thread closures)
ที่มา : Mertens (1995)

ภาพที่ 2.3 ฝาแบบเกลียวไมตอเนื่อง (interrupted thread closures)
ที่มา : Mertens (1995)
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ภาพที่ 2.4 ฝาแบบโครง (frame closures)
ที่มา : Mertens (1995)
ในสวนของฝาปด (closures) สําหรับถังความดันสูงนั้นอาจแบงตามลักษณะที่แตกตางกันได 3
ประเภทไดแกฝาแบบเกลียวตอเนื่อง (continuous thread closures) ฝาแบบเกลียวไมตอเนื่อง
(interrupted thread closures) และฝาแบบโครง (frame closures) แสดงดังภาพที่ 2.2 2.3
และ 2.4 ตามลําดับ

Mertens (1995) รายงานวาการออกแบบฝาปดถังความดันนั้นขึน้ อยูกับลักษณะของการนําไปใช
งาน โดยฝาแบบเกลียวไมตอ เนื่องนั้นนิยมใชกับอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากเปดไดรวดเร็ว ทําให
เวลาในการใหความดันสูงในแตละครั้งลดลงหรือทําใหจํานวนรอบการใชงานเพิม่ ขึ้นแตฝาชนิดนีม้ ี
ราคาสูง สําหรับฝาแบบเกลียวตอเนื่องนัน้ มีขอเสียตรงทีเ่ ปดไดชา เหมาะแกกระบวนการที่ใชความ
ดันสูงเปนเวลานานแตมีขอดีตรงที่ราคาต่าํ กวา สวนฝาแบบโครงนั้นตองการพื้นที่มากขึ้นเพื่อใหตวั
โครงสามารถเลื่อนเขามาประกบกับถังความดันสูงได แตฝาแบบนี้มรี าคาแพงเนื่องจากตองมีการ
ปองกันการรั่วไหลและใชเวลาในการเปดปดนานกวาฝาแบบเกลียวไมตอ เนื่อง
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กระบวนการทําใหเกิดความดันสูง
ตัวถัง (pressure vessels) ทีท่ นตอความดันสูงนี้ปกตินํามาใชในอุตสาหกรรมเหล็กและเซรามิกส
แตสําหรับอุตสาหกรรมอาหารตองใชตัวถังที่มีความทนทานตอความดันที่สงู มาก ประมาณ 4,000
atm ซึ่งพบวาจะมีประสิทธิภาพในการใชประมาณ 100,000 รอบหรือ cycle ตอป (BarbosaCanovas et al., 1998) การทําใหเกิดความดันสูงสามารถกระทําไดหลายวิธีไดแก
1) การกดอัดโดยตรง (direct compression)
วิธีการนี้กระทําโดยการกดอัดสารตัวกลาง
(pressurizing medium/pressure medium) โดยตรงโดยใชกระบอกสูบ (piston) ดังภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 การทําใหเกิดความดันสูงโดยการกดอัดโดยตรง (direct compression)
ที่มา : Mertens (1995)
จากภาพจะเห็นวามีการใชปมแรงดันต่ํา (low pressure pump) ซึ่งจะทําหนาที่ดันลูกสูบ
ใหลงมาอัดสารตัวกลางอีกทีหนึง่ วิธกี ารกดอัดโดยตรงนี้สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วแตมี
ขอจํากัดตรงรอยตอระหวางบริเวณลูกสูบและดานในของกระบอกสูบ ซึ่งอาจไมแข็งแรงพอ ดังนัน้
ทําใหวิธกี ารนีใ้ ชไดกับเครื่องกําเนิดความดันสูงที่มีขนาดเล็กหรือระดับนํารอง (pilot plant) เทานั้น
2) การกดอัดโดยทางออม (indirect compression) วิธกี ารนี้ใชอนิ เทนซิฟายเออร (intensifier) ใน
การปมสารตัวกลางจากถังเก็บ (reservoir) เขาไปยังถังความดันที่ปดสนิทจนกระทัง่ ไดความดันใน
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ภาพที่ 2.6 การทําใหเกิดความดันสูงโดยการกดอัดทางออม (indirect compression)
ที่มา : Mertens (1995)
ระดับที่ตองการ ดังภาพที่ 2.6 ซึ่งในอุตสาหกรรมสวนใหญมกั ใชวธิ ีนี้ในการทําใหเกิดความดัน
สูง
3) การใหความรอนแกสารตัวกลาง (heating of the pressure medium) ใชหลักการขยายตัวของ
ตัวกลางเมื่อเพิ่มอุณหภูมิใหสูงขึน้ และทําใหเกิดความดันสูง การใหความรอนแกสารตัวกลางนี้จึง
ซึ่งจําเปนตองมีระบบควบคุม
ใชเมื่อตองการทําใหเกิดความดันสูงรวมกับการใชอุณหภูมิสูง
อุณหภูมิที่มีความเที่ยงตรงภายในตัวถังความดัน
ระบบที่ทาํ ใหเกิดความดันสูง (isostatic pressing systems) นั้น Mertens and Deplace (1993)
รายงานวาสามารถแบงตามลักษณะการปฏิบัติงานไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก
1) cold isostatic pressing (CIP) ระบบนี้เปนระบบที่ใชในอุตสาหกรรมขึ้นรูปเหล็ก เซรามิกส
คารบอน/กราไฟต และพลาสติก โดยการนําผงวัสดุมาใสลงในแมพมิ พ (elastomer mold) และ
นําไปใหความดันสูงในชวงระหวาง 500 – 6000 atm กระบวนการ CIP นี้ใชวิธีการที่แตกตางกัน
2 แบบ ไดแก wet bag และ dry bag โดยวิธี wet bag นั้น จะมีการเติมวัสดุลงในแมพมิ พ
ภายนอกตัวถังความดัน แสดงดังภาพที่ 2.7 จากภาพหลังจากเติมวัสดุในแมพิมพแลว นําแมพิมพ
ไปใสในถังความดัน แลวจึงเติมสารตัวกลางลงไปและทําการใหความดัน สวนวิธี dry bag นัน้
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ภาพที่ 2.7 โรงงานที่ใชวธิ ี wet bag
ที่มา : Barbosa-Canovas et al. (1998)

แมพิมพจะอยูใ นตัวถังความดันและแยกจากสารตัวกลาง ในทางปฏิบัติพบวาวิธี wet bag จะใช
เวลาในแตละรอบ (cycle) ประมาณ 2 – 3 นาที ในขณะที่ dry bag จะใชเวลาตัง้ แต 20 – 60
วินาที โดยระบบ CIP นี้เปนระบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับใชในอุตสาหกรรมอาหาร
2) warm isostatic pressing (WIP) ระบบนีเ้ ปนระบบที่ใชในอุตสาหกรรมขึน้ รูปวัสดุตางๆ
เชนเดียวกันแตมีการใชรวมกับอุณหภูมิในชวงระหวางอุณหภูมิปกติจนถึง 200 องศาเซลเซียส โดย
ระบบ WIP นี้ใชเพื่อทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีในระหวางการใหความดันสูง
3) hot isostatic pressing (HIP) ระบบนี้เปนระบบที่ใชในอุตสาหกรรมหลอโลหะและเซรามิกส
โดยทําใหวัสดุเกิดความรอนและใหความดันสูงอยางสม่ําเสมอ ซึ่งอุณหภูมิที่ใชอาจสูงถึง 2,200
องศาเซลเซียสและความดันที่ใชอยูในชวง 1,000 – 4,000 atm สารตัวกลางใหความดันที่ใชไดแก
แกสอารกอน ไนโตรเจน ฮีเลียมหรืออากาศและเวลาที่ใชในแตละรอบอยูระหวาง 6 – 12 ชั่วโมง
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เครื่องมือที่ใชระบบ CIP นัน้ มีการพัฒนาขึ้นเพื่อใชในอุตสาหกรรมเซรามิกสในตอนแรกและตอมา
มีการนํามาประยุกตและดัดแปลงเพื่อใชสาํ หรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเดิมสารตัวกลางที่ใชคือน้าํ
ที่ผสมสารปองกันสนิม (anti rusting agent) หรือผสมน้ํามันสังเคราะหเพื่อปองกันตัวถังความดัน
จากการกัดกรอนแตสารตัวกลางที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารคือน้ําประปาและความดันสูงที่ใชใน
การขึ้นรูปเซรามิกสอยูระหวาง 1,000 – 3,000 atm โดยใชเวลา (holding time) ระหวาง 10 วินาที
จนถึง 1 นาทีในขณะที่ความดันสูงที่ใชในการอุตสาหกรรมอาหารมีคาสูงกวา 4,000 atm และใช
เวลาระหวาง 5 - 20 นาที
ผลของความดันสูงตอจุลนิ ทรีย
ความดันสูงสามารถทําลายจุลินทรียได โดยทั่วไปแบคทีเรียที่อยูในระยะ log phase จะทนตอ
ความดันสูงไดนอยกวา (มีความไวหรือ sensitive มากกวา) เซลลที่อยูใ นระยะ stationary สปอร
และจุลินทรียท ี่อยูในระยะ death phase อยางไรก็ตามความดันสูงขนาดปานกลาง (ระหวาง 300
– 600 MPa) จะสามารถยับยั้งการเจริญหรือทําลายเซลลปกติ (vegetative cells) ได Hoover
et al. (1989) รายงานวาการใชความดัน 350 MPa เปนเวลา 30 นาทีหรือ 400 MPa เปนเวลา 5
นาที จะสามารถลดปริมาณเซลลปกติของแบคทีเรีย ยีสตและเชื้อราไดถึง 10 เทา การใชความดัน
ที่ระดับสูงมากจะทําใหสปอรของแบคทีเรียงอกและทําลายเซลลที่งอกแลวนี้ เปนที่รูกนั วาความ
ดันสูงทําใหแวคคิวโอล (vacuoles) ภายในเซลลแตกและทําลายผนังเซลลและเซลลเมมเบรน โดย
Knorr (1995b) สันนิษฐานวาอาจเกิดจากการที่ความดันสูงมีผลตอเอนไซมภายในเซลลเปนผลให
เมตาโบลิซึมตางๆ ถูกทําลาย อยางไรก็ตามผลของความดันสูงตอจุลนิ ทรียสามารถสรุปเปนหัวขอ
ไดดังนี้
1) ผลตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของจุลินทรีย
โดยทัว่ ไปแบคทีเรียสวนใหญสามารถเจริญไดที่ความดันระหวาง 200 - 300 atm สวนจุลนิ ทรียที่
สามารถเจริญไดที่ความดันที่สูงกวา 400 – 500 atm เรียกวา barophiles ซึ่งจุลนิ ทรียเหลานี้จะ
เจริญไดนอยมากหรือไมเจริญเลยที่ความดันในชวง 300 – 400 atm สวนจุลนิ ทรียที่เจริญในชวง
ความดัน 1 – 500 atm นั้นเรียกวา eurybaric และจุลินทรียชนิด baroduric จะรอดชีวิตแตจะไม
สามารถเจริญไดที่ความดันที่สูงตั้งแต 500 - 2000 atm ผลของความดันสูงตอการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของจุลินทรียไดแก
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1.1 ผลตอการสรางฟลาเมนต (filament)
การสรางฟลาเมนตเปนการเปลี่ยนแปลงทีเ่ ดนชัดของจุลนิ ทรียสว นใหญเมื่อจุลินทรียเหลานัน้ ไดรับ
ความดันสูง เชน Escherichia coli จะสรางฟลาเมนตจํานวนมากที่ความดันในชวง 240 – 400
atm และที่ความดัน 400 atm พบวาเชือ้ นี้จะเจริญและมีขนาดยาว 10 – 100 ไมโครเมตรเมื่อ
เปรียบเทียบกับเซลลขนาดปกติ (1 - 2 ไมโครเมตร) ซึ่งเจริญที่ 1 atm โดยพบวาฟลาเมนตที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของความดันมีลกั ษณะเปนเซลลเดี่ยวที่ไมมปี ลอง (single unsegmented
cells) มีความกวางประมาณ 0.6 ไมโครเมตร เชื้อ Vibrio spp. จะสรางฟลาเมนตที่มีขนาดยาว 5
– 8 เทา ของเซลลปกติที่เจริญที่ 1 atm สวน Bacillus mycoides จะมีขนาดยาวขึ้น 2 – 3 เทา
เมื่อใหความดันที่ 270 atm และ Serratia marinorubra จะสรางฟลาเมนตที่ยาวถึง 200
ไมโครเมตร ทีค่ วามดัน 600 atm เปรียบเทียบกับเซลลปกติที่มีความยาว 0.6 – 1.5 ไมโครเมตร ที่
เจริญที่ความดัน 1 atm การสรางฟลาเมนตของจุลนิ ทรียเมื่อใหความดันสูงจะมีความแตกตางกัน
ขึ้นกับสปซีสและสายพันธุ ในสวนของปริมาณโปรตีนทีส่ รางขึ้นของ E. coli ตอหนวยความยาว
ของเซลลเมื่อใหความดันสูงแตกตางกันพบวามีความใกลเคียงกัน โดยปริมาณของ RNA ในเซลล
เพิ่มขึ้นมากอยางเห็นไดชัดในขณะที่ DNA ของเซลลมปี ริมาณนอยกวาอยางเห็นไดชัดเชนเดียวกัน
เมื่อเปรียบเทียบกับเซลลที่เจริญที่ความดันปกติ
1.2 การหยุดการเคลื่อนที่ (cessation of motility)
แบคทีเรียที่เคลื่อนที่ไดโดยสวนใหญจะหยุดการเคลื่อนทีเ่ มื่อใหความดันตอเนื่องที่ 200 – 400
atm และที่ความดัน 100 atm พบวา E. coli Vibrio และ Pseudomonas จะยังคงมีแฟลกเจล
ลา (flagella) แตเมื่อเพิ่มความดันเปน 400 atm พบวาเชื้อเหลานี้จะสูญเสียอวัยวะนี้และใน
แบคทีเรียบางชนิดพบวาจะสามารถกลับมาเคลื่อนที่ไดอีกครั้ง
2) การทําลายจุลินทรีย
ความดันสูงปานกลางมีผลทําใหอัตราการเจริญและการขยายพันธุของจุลินทรียลดลง สวนความ
ดันที่สงู มากจะทําลายจุลนิ ทรียได ขนาดของความดันสูงที่สามารถยับยั้งการขยายพันธุและการ
เจริญจะมีคาที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับชนิดและสปซีส (species) ของจุลินทรีย ตัวอยางเชนการ
เจริญและการขยายพันธุของ E. coli (ATTC 11303) จะถูกยับยั้งทีค่ วามดันระหวาง 100 – 500
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atm และการขยายพันธุ (การเพิม่ จํานวนของเซลลที่มชี ีวิต) จะถูกยับยั้งมากกวาการเจริญ (การ
เจริญเปนการเพิ่มปริมาณชีวมวล (biomass) ซึ่งหาไดจากการวัดคา optical density) Metrick
et al. (1989) ศึกษาเปรียบเทียบการทนตอความรอนและความดันของ Salmonella typhimurium
7136 S. senftenberg 775W โดยเชื้อ S. senftenberg เปนสายพันธุท ี่ทนตอความรอนและมีคา
D เทากับ 15 นาที ที่ 57.5 องศาเซลเซียส และ S. typhimurium มีคา D เทากับ 3 นาทีที่ 57.5
องศาเซลเซียส การศึกษาผลของความดันตอเชื้อทัง้ สองชนิดกระทําในสารละลายฟอสเฟส
บัฟเฟอรและอาหารทารกที่มเี นื้อไกเปนสวนผสมหลักพบวาความดันสูงจะมีผลในการยับยั้งเชื้อทัง้
สองชนิดในบัฟเฟอรมากกวาในอาหารทารก ดังกราฟการรอดชีวิตของเชื้อในภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.8 การรอดชีวิตของ Salmonella ในฟอสเฟสบัฟเฟอร 63 mM และอาหารทารกที่มีเนือ้
ไกเปนสวนผสมจากการใหความดันที่ 2,720 atm ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส
ที่มา : Metrick et al. (1989)
และเมื่อใหความดันสูงถึง 3,400 atm แกอาหารทั้งสองชนิดพบวาการรอดชีวิตของเชือ้ จะลดลง
เล็กนอยในชวงแรกซึ่งเรียกวา stabilization effect หรือ tailing effect แสดงดังภาพที่ 2.9
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ภาพที่ 2.9 การรอดชีวิตของ Salmonella ในฟอสเฟสบัฟเฟอร 63 mM และอาหารทารกที่มีเนือ้
ไกเปนสวนผสมจากการใหความดันที่ 3,400 atm ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส
ที่มา : Metrick et al. (1989)
ลักษณะการรอดชีวิตหรือ stabilization effect ที่เกิดขึ้นนี้ อาจเนือ่ งมาจากการที่มีปริมาณของ
เชื้อที่ทนตอความดันสูงมากกวา มีปริมาณนอยกวาปริมาณของเชื้อสวนใหญหรืออัตราการยับยัง้
หรือทําลายเชือ้ เนื่องจากความดันสูงเกิดขึน้ เพียงเล็กนอย เมื่อแยกเชือ้ ที่ทนความดันสูงจากอาหาร
และนํามาเพาะเลี้ยงใหเจริญ
และนําไปใหความดันอีกครั้งพบวาการใหความดันสูงใหผลไม
แตกตางกันระหวางเชื้อดัง้ เดิมและเชื้อที่ผา นการใหความดันมาแลว เมือ่ ลดการใหความดันพบวามี
เชื้อเจริญเฉพาะในอาหารทารกที่มเี นื้อไกเปนสวนผสมหลักและไมพบการเจริญของเชื้อในบัฟเฟอร
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในอาหารทารกมีสารอาหารตางๆ สําหรับเชื้อจุลนิ ทรียเพื่อใชในการซอมแซม
ตนเองมากกวาและพบวาความดันสูงไปทําลายเซลลเมมเบรนซึ่งเปนสวนที่สําคัญของเซลลเปนผล
ทําใหสามารถยับยั้งหรือทําลายจุลนิ ทรียได
ในสวนบริเวณอื่นๆ ไดแกทพี่ นั ธะระหวาง amino acyl- tRNA ที่จับกับไรโบโซม (ribosome) และ
mRNA รวมทั้งการยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซมที่สาํ คัญตางๆ ภายในเซลล ซึ่งกลไกการทําลายหรือ
ยับยั้งจุลนิ ทรียเนื่องจากความดันสูงนี้ คลายกับการทําลายจุลนิ ทรียโดยใชความรอนที่มีปจ จัยที่
เกี่ยวของหลายประการที่มีผลในการทําลายเชื้อ
นอกจากนัน้ Styles และคณะ (1991)
ทําการศึกษาผลของความดันสูงตอเชื้อ Listeria monocytogenes โดยทําการทดลองในฟอสเฟต
บัฟเฟอรและในน้าํ นมยูเอชที (UHT) และน้ํานมดิบและเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในน้ําสกัด
จากหอยกาบที่ผานการสเตอริไลส ผลการศึกษาแสดงดังภาพที่ 2.10 พบวาที่ความดัน 2,380 atm
สามารถลดปริมาณเชื้อ L. monocytogenes ไดเล็กนอยแตที่ 2,720 atm พบวาเชือ้ ในสารละลาย
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ภาพที่ 2.10 การรอดชีวิตของ L. monocytogenes ในน้าํ นมยูเอชทีและน้าํ นมดิบจากการให
ความดันสูงทีร่ ะดับตาง ๆ
ที่มา : Styles et al. (1991)
บัฟเฟอรลดลงประมาณ 3 log cycle สวนการใชความดันสูง 3,060 atm จะทําใหเชื้อนี้ลดจํานวน
ลง 3 log cycle ภายในเวลา 20 นาที และที่ 3,400 atm พบเชื้อรอดชีวิตอยูนอยกวา 10 CFU/mL
ถึงแมวา น้าํ นมจะมีสวนในการปกปองจากการทําลายเซลลเนื่องจากความดันสูง แตการใชความ
ดันที่ 3,400 atm จะทําลายเชื้อนี้ในน้ํานม ยูเอชทีใหลดลงไดถึง 6 log cycle ภายในเวลา 80
นาที และในน้าํ นมดิบภายในเวลา 60 นาที
ในสวนของเชือ้ V. parahaemolyticus ผลการศึกษาแสดงดังภาพที่ 2.11 และ 2.12 พบวาเชื้อนี้
จะถูกทําลายและลดปริมาณลงอยางรวดเร็วเมื่อใหความดันสูงทีม่ ากกวา 1,700 atm โดยปริมาณ
เชื้อที่มีในสารละลายฟอสเฟสบัฟเฟอร 106 CFU/mL จะลดลงประมาณ 6 log cycle ภายในเวลา
30 นาทีเมื่อใหความดันสูงที่ 1,700 atm สวนในน้ําสกัดจากหอยกาบพบวาเชื้อนีจ้ ะลดปริมาณลง
6 log cycle เมื่อใชความดันสูง 1,700 atm ภายในเวลา 10 นาทีและถาใชที่ความดันสูง 1,360
atm และ 1,020 atm จะลดปริมาณลง 6 log cycle ภายในเวลา 30 และ 40 นาทีตามลําดับ
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ภาพที่ 2.11 การรอดชีวิตของ V. parahaemolyticus ในฟอสเฟสบัฟเฟอร 100 mM ผสม
โซเดียมคลอไรดจากการใหความดันสูงทีร่ ะดับตางๆ
ที่มา : Styles et al. (1991)

ภาพที่ 2.12 การรอดชีวติ ของ V. parahaemolyticus ในน้าํ สกัดจากหอยกาบจากการใหความ
ดันสูงที่ระดับตางๆ
ที่มา : Styles et al. (1991)

การแปรรูปอาหารโดยใชความดันสูง

20

โดยทัว่ ไปการทนตอความดันสูงของจุลนิ ทรียสามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้แบคทีเรีย
แกรมบวก ยีสตและแบคทีเรียแกรมลบตามลําดับ Shigehisa et al. (1991) ศึกษาการทนตอ
ความดันสูงของจุลินทรียชนิดตาง ๆ โดยเพาะเชื้อ Bacillus cereus Campylobacter jejuni
Candida utilis E. coli Micrococcus luteus Pseudomas aeruginosa Saccharomyces
cerevisiae Salmonella typhimurium Staphylococcus aureus Streptococcus faecalis
และ Yersinia enterotica ลงไปในเนื้อหมูบดเหลว (pork slurries) และนําใปใหความดันที่ 3,000
– 6,000 atm ผลการศึกษาแสดงดังภาพที่ 2.13 พบวา จุลนิ ทรียท ั้งหมดถูกทําลายยกเวน
B. cereus ซึ่งเปนชนิดที่สรางสปอรโดยลดปริมาณลงเหลือนอยกวา 10 CFU/mL จากการสังเกต
ลักษณะของเนื้อหมูบดเหลวที่ผา นการใหความดันสูงพบวามีสีซีดจางลงและเกิดตกตะกอน ซึง่
ลักษณะตะกอนที่ไดจะมีสีขาวกวาและมีความแข็งเพิม่ ขึ้นเมื่อใหความดันที่สงู กวา 3,000 atm ใน
สวนของเชื้อ E. coli จะถูกทําลายที่ความดันสูงกวา 4,000 atm โดยจะลดปริมาณลงมากกวา 6
log cycle ภายในเวลา 10 นาทีที่ความดันสูง 4,000 atm และสปอรของเชื้อ B. cereus จะถูก
ทําลายลดลงนอยกวา 1 log cycle เมื่อใชความดันสูง 6,000 atm การใชความดันสูงจะทําใหเกิด
การแตกตัวของสารตางๆ ออกมาและวัดคาการดูดกลืนคลื่นแสงอัลตราไวโอเลตสูงสุดที่ประมาณ
260 นาโนเมตร ซึ่งปริมาณการดูดกลืนแสงจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อความดันสูงที่ใชเพิ่มขึ้น
3) การทําลายสปอร
การทําลายสปอรที่ปนเปอนอยูในอาหารสามารถทําไดโดยการใชความรอนแตจะมีผลเสียคือทําให
คุณภาพทางดานตางๆ ของผลิตภัณฑลดลง การศึกษาการใชความดันสูงในการทําลายสปอรของ
B. subtilis ปริมาณเริ่มตน 8 x 104 สปอร/mL ที่อุณหภูมิ 93.6 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 1 atm
พบวาสามารถทําลายสปอรไดหมดภายในเวลา 1 ชั่วโมง แตถาเพิ่มความดันเปน 600 atm ที่
อุณหภูมิ 93.6 องศาเซลเซียส พบวาตองใชเวลาถึง 4 ชั่วโมงเพื่อที่จะทําลายสปอรไดหมด ในทาง
กลับกันพบวาที่อุณหภูมิต่ํา อัตราการทําลายสปอรจะเพิ่มขึ้นเมื่อความดันสูงที่ใชเพิ่มขึ้น โดยที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสและความดัน 600 atm จะเรงอัตราการทําลายสปอรและพบสปอรที่
รอดชีวิตปริมาณนอยกวา 10% ของจํานวนสปอรเริ่มตนหลังจากเวลาผานไป 48 ชั่วโมง (Johnson
and Zobell, 1949) นอกจากนัน้ Sale et al. (1969) ศึกษาการทําลายสปอรของ Bacillus spp.
โดยใชความดันสูงในชวง 1,000 และ 8,000 atm พบวาอัตราการทําลายสปอรจะสูงกวาเมื่อใช
ความดันสูงในระดับต่ํากวา (ประมาณ 1,000 – 3,000 atm) และเมื่อใชอุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียสรวมดวยพบวาอัตราการทําลายสปอรจะยิ่งเพิม่ มากขึน้ ในชวงความดันสูงระหวาง 1,000
– 3,000 atm
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ที่มา : Shigehisa et al. (1991)
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ภายใตสภาวะความดันสูงประมาณ 200-300 atm พบวาทําใหสปอรงอกกลายเปนเซลลแตความ
ดันสูงระดับนีย้ ังไมสามารถทําลายเซลลไดและสปอรที่กระตุนใหงอกดวยความรอนและผานการให
ความดันจะงอกไดสมบูรณกวาสปอรที่ไมไดถูกกระตุนดวยความรอน อยางไรก็ตามพบวาการใช
ความรอนกระตุนการงอกของสปอรและใหความดันสูงกวา 1,000 atm จะมีผลนอยกวาการงอก
ของสปอรเมื่อใหความดันสูงในระดับต่ํากวา (Gould and Sale, 1970) ในสภาวะที่อุณหภูมิตา่ํ
นั้นพบวาความดันสูงในระดับต่ําจะทําใหสปอรงอกและตอมาเซลลทงี่ อกจะถูกทําลาย โดยความ
ดันสูงจะมีผลทําใหเกิดการงอกและทําใหการทนตอความรอนของสปอรลดลง แตยังไมสามารถ
ทําลายสปอรที่งอกแลวได ที่ความดันสูงระดับปานกลางจะทําใหการงอกของสปอรเพิ่มขึ้นและ
สปอรที่งอกสวนใหญจะถูกทําลายเนื่องจากความดันสูงและการใชความดันสูงในระดับสูงจะทําให
การงอกของสปอรลดลงและมีสปอรที่งอกบางสวนจํานวนเล็กนอยที่ถกู ทําลาย การใชอุณหภูมทิ ี่
สูงกวา 65 องศาเซลเซียสพบวาผลการทําลายสปอรจะเกิดเนื่องมาจากความรอนเพียงอยางเดียว
(Sale et al.,1969) โดยระดับของอุณหภูมิและความดันสูงที่มีผลตอการงอกและทําลายสปอรจะ
แตกตางกันตามสปซีสของจุลินทรีย และการทนตอความรอนของสปอรจะลดลงในชวงที่สปอรเริ่ม
งอกโดยจะเกิดรวมกับการเกิดไฮเดรชัน (hydration) ของเซลลและการเปลี่ยนแปลงรูปของสารจาก
เจล (gel) ไปเปนซอล (sol)
การใชความดันสูงในการทําลายสปอรนนั้ พบวาอุณหภูมิมีบทบาทที่สาํ คัญมาก สวนปจจัยอืน่ ๆทีม่ ี
ผลรองลงมาไดแกคา pH วอเตอรแอคติวิตี้ (water activity) และความแรงของอิออน (ionic
strength)
โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเริ่มงอกของสปอรจะมีความแตกตางกันไปตาม
ระดับของความดันสูงและการยับยัง้ การงอกของสปอรจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อ pH มีคาปาน
กลางและมีประสิทธิภาพต่ําสุดเมื่อคา pH สูงหรือต่ําเกินไป ความดันระดับทีท่ ําใหสปอรเริ่มงอก
ไดดีจะมีความเหมาะสมที่ระดับ pH ปานกลาง สําหรับตัวถูกละลายที่ไมแตกตัวเปนอิออนที่มีคา
วอเตอรแอคติวิตี้ต่ํามีผลเล็กนอยในการยับยั้งสปอรดวยความดันสูง ในขณะที่สารละลายที่แตกตัว
เชนโซเดียมคลอไรดและแคลเซียมคลอไรด จะมีผลในการลดประสิทธิภาพในการยับยั้งสปอรซึ่ง
โดยทัว่ ไปสปอรสวนใหญไมสามารถงอกไดในสภาวะทีม่ ีความดันสูง และปราศจากอิออนของสาร
อนินทรียเนื่องจากอิออนมีผลตอการสลายตัวของสารเปบติโดไกลแคน (peptidoglycan) จาก
ปฏิกิริยาของเอนไซมระหวางการงอก
และยังมีผลทําใหการทนตอความรอนของสปอรในสาร
ละลายบัฟเฟอรลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสารละลายสปอรในน้ํากลัน่ ที่ความดันสูงและอุณหภูมิ
เดียวกัน
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ในอุตสาหกรรมการผลิตน้าํ นมสเตอริไลสบรรจุกระปองนั้นตองใชอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสเปน
เวลา 20 นาที แตวิธีนี้จะมีผลทําใหนา้ํ นมเกิดสีที่ผิดปกติรวมทัง้ เคซีน (casein) เกิดการตกตะกอน
Hayakawa et al. (1994) ศึกษาผลของการใชความดันสูงตอสปอรของ Clostridium
thermoaceticum ซึ่งเปนสาเหตุของการเสื่อมเสียของกาแฟบรรจุกระปองโดยทําใหเกิดรสเปรี้ยว
แตไมทําใหกระปองเกิดการบวม (flat sour) พบวาการใชความดันสูง 400-1,000 atm เปนเวลา 20
และ 60 นาทีที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสไมสามารถทําลายสปอรของเชื้อนี้ได แตถาใชความดัน
สูงรวมกับความรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเปนเวลา 60 นาที จะสามารถลดปริมาณสปอร
ใหเหลือนอยกวา 100 สปอร/mL นอกจากนั้นนักวิจยั กลุมนี้ไดศึกษาผลของการใชความดันสูง
และการใชความดันสูงรวมกับความรอนตอสปอรของ B. stearothermophilus แสดงดังภาพที่
2.14 พบวาการใหความดันสูงเปนจังหวะ (pulse) และแบบแกวง (oscillatory) มีประสิทธิภาพสูง
กวาการใหความดันสูงแบบตอเนื่อง (continuous) โดยการใหความดันแบบแกวงที่ 600 atm ที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจํานวน 6 รอบ (5 นาที/รอบ) สามารถลดสปอรของเชื้อนี้จาก 106
เหลือ 102 สปอร/mL และเมือ่ เพิ่มอุณหภูมเิ ปน 70 องศาเซลเซียสพบวาสามารถลดปริมาณสปอร
ไดดียิ่งขึ้น รวมทัง้ การเพิม่ จํานวนรอบของการใหความดันแบบแกวงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทําลายสปอรใหดียิ่งขึ้น การใหความดันสูงเปนจังหวะนัน้ จะชวยลดเวลาในการทําลายสปอร
และกลไกการทําลายสปอรนั้นยังไมทราบแนชัด แตอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความดันสูงทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ํา เชน ที่อณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียสน้ํามีความหนืดและแรงตึงผิว
ลดลงเมื่อใหความดันสูงแบบแกวงซึง่ อาจมีผลทําลายสปอรไดโดยหลังจากใหความดันแกสปอร
พบวาที่บริเวณพื้นผิวสปอรถูกทําลายโดยสิ้นเชิงและการที่อุณหภูมิเพิม่ ขึ้นจาก 20 เปน 70 องศา
เซลเซียสนั้นจะทําใหโครงสรางของผนังสปอรเกิดการเปลีย่ นแปลงและทําลายสปอรได
ประสิทธิภาพของการใชความดันสูงในการยับยั้งจุลนิ ทรียขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการไดแก
คา pH องคประกอบ แรงดันออสโมติกและอุณหภูมขิ องอาหารเลี้ยงเชื้อ มีการศึกษาผลของการใช
ความดันสูงระดับตางๆ ตอ E. coli พบวาที่ความดัน 1 atm เชื้อนี้จะหยุดการเจริญที่คา pH
ระหวาง 4.9 ถึง 10.0 เมื่อใหความดันสูง 272 และ 340 atm พบวาจะสามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อนี้ไดเมือ่ มีคา pH ระหวาง 5.8 – 9.0 และ 6.0 – 8.7 ตามลําดับ โดยพบวาการทนตอ
ความดันสูงของเชื้อจะลดลงมากกวาในสารละลายเกลือที่ไมมีสารอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับ
อาหารเลี้ยงเชือ้ ที่มีกรดอะมิโนจําเปน (essential amino acids) และวิตามิน (vitamins)
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ภาพที่ 2.14 ผลของความดันสูงและความดันสูงรวมกับความรอนตอสปอร
B. stearothermophilus
ที่มา : Hayakawa et al. (1994)
ความดันสูงนัน้ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคา pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อซึง่ ทําใหมีผลตออัตราการเจริญ
และอัตราการทําลายหรือยับยั้งเชื้อ การใชความดันสูงรวมกับการใชความรอนในระดับปานกลาง
จะมีผลเสริมฤทธิ์กนั (synergistic effect) ในการทําลายเชื้อแตประสิทธิภาพการทําลายเชื้อโดยใช
ความรอนที่ระดับสูงจะลดลงเมื่อใหความดันสูงรวมดวย โดยพบวาการใชความดันสูง 400 atm
ที่อุณหภูมิ 46.9 องศาเซลเซียสจะทําลาย E. coli ใหลดลงในอัตราเร็วที่ต่ํากวาทีค่ วามดัน 1 atm
Iwahashi et al. (1991) รายงานวาการใหความรอนแกยีสต Saccharomyces cerevisiae
ที่อุณหภูมิ 51 องศาเซลเซียสเปนเวลา 10 นาทีกอนนําไปใหความดันสูงจะสามารถปองกันเซลล
จากการถูกทําลายไดและการใหความดันสูงแกเซลลยีสตที่ 1,500 atm เปนเวลา 60 นาทีจะ
ปองกันอันตรายจากการใหความรอนสูงทีต่ ามมาได
การทําลายเชือ้ จุลินทรียโ ดยการใชความดันสูง จะขึน้ กับคาวอเตอรแอคติวิตี้ของอาหารเลี้ยงเชื้อ
โดย Ogawa et al. (1990) ศึกษาผลของความดันสูงตอ Rhodotorula rubra แสดงดังภาพที่
2.15 พบวาความดันสูงไมมผี ลตอเชื้อถาอาหารเลี้ยงเชื้อมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ต่ํากวา 0.94 และที่
คาวอเตอรแอคติวิตี้ 0.96 พบวาความดันสูงจะสามารถทําลายเชื้อใหลดลงไดถึง 7 log cycle/mL
ในขณะที่อาหารเลี้ยงเชื้อที่มคี าวอเตอรแอคติวิตี้ 0.91 พบวาความดันสูงจะไมสามารถทําลายเชือ้
นี้ได นอกจากนัน้ ยังรายงานวาของแข็งทีล่ ะลายน้ําไดจะชวยปกปองจุลินทรียช นิดตาง ๆ ไดแก
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ภาพที่ 2.15 ผลของคาวอเตอรแอคติวิตี้ตอ Rhodotorula rubra เมือ่ ใหความดันสูง 4,000 atm
เปนเวลา 15 นาที
ที่มา : Ogawa et al. (1990)
S. cerevisiae Aspergillus awamori S. Bayanus Pichia membranaefaciens และ Mucor
plumbers จากความดันสูงได
Patterson et al. (1995) รายงานวาการที่ความดันสูงสามารถทําลายเซลลปกติ (vegetative
cells) ของจุลินทรียไดนนั้ เกิดจากกระบวนการตางๆ หลายกระบวนการซึ่งเกิดขึน้ ในเวลาเดียวกัน
โดยเฉพาะการทําลายเซลลเมมเบรนและการยับยัง้ เอนไซมที่สําคัญตางๆ
รวมทั้งกระบวนการ
จําลอง DNA (DNA replication) และการคัดลอกรหัส (transcription) ขนาดของการทําลาย
จุลินทรียดว ยความดันสูงในแตละระดับนั้นขึ้นอยูก ับปจจัยหลายประการ ไดแกขนาดของความดัน
สูงและเวลาทีใ่ หความดันสูง สปซีสของเชือ้ อุณหภูมิและสารตั้งตนในกระบวนการ
ผลของความดันสูงตอปฏิกิริยาของเอนไซม
ความดันสูงสามารถทําลายหรือยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซมได มีรายงานผลของการเพิ่มความดันสูง
ตอ succinate formate และ malate dehydrogenase ซึง่ มีผลทําใหกิจกรรมของเอนไซมเหลานี้
ุ หภูมิหองจะสามารถทําลาย
ลดลง และเมือ่ ใหความดันสูงถึง 1,000 atm เปนเวลา 15 นาที ที่อณ
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เอนไซมนี้ไดอยางสมบูรณ Hoover et al. (1989) รายงานวาปจจัยทีม่ ีผลตอการทําลาย จุลินทรีย
ดวยความดันสูงไดแกคา pH ความเขมขนของสารตัง้ ตน หนวยยอยของโครงสรางเอนไซมและ
อุณหภูมิขณะใหความดันสูง
อยางไรก็ตามมีรายงานวาเอนไซมบางชนิดสามารถคืนกิจกรรม
หลังจากที่หยุดใหความดันสูงเชน lactate dehydrogenase ใน Bacillus stearothermophilus
ซึ่งเกิดการแยกของไดเมอร (dimer) ขณะไดรับความดันสูงและรวมตัวกันใหมเมื่อหยุดใหความดัน
สูงและพบวาคุณสมบัติตางๆ ของเอนไซมที่คืนกิจกรรมนี้ไมแตกตางจากเอนไซมที่ไมผานการให
ความดันสูง
Ogawa et al. (1990) รายงานวาการใหความดันสูงระหวาง 1,000 และ 2,000 atm สามารถ
ทําลายเอนไซม pectinesterase ไดเพียงเล็กนอย การศึกษาผลของความดันสูงตอเอนไซม
pectinesterase ในน้ําสม (Satsuma mandarin juice) แสดงดังภาพที่ 2.16 พบวาจะสามารถ
ทําลายกิจกรรมของเอนไซมนี้ไดเมื่อใหความดันสูงระหวาง 3,000 – 4,000 atm และความดันสูง
3,000 atmหรือสูงกวาสามารถทําลายกิจกรรมของ pectinesterase บริสุทธิ์ไดเชนเดียวกัน โดย
ทําลายกิจกรรมของเอนไซมไดอยางถาวร (irreversible) และเอนไซมนี้จะไมคนื กิจกรรมระหวาง
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสหรือในขณะลําเลียงขนสง นอกจากนัน้ ยังพบวาของแข็ง
ที่ละลายไดชนิดตางๆ ไดแกน้ําตาล โปรตีนและไขมัน มีสวนชวยปกปองการสูญเสียกิจกรรมของ
เอนไซมนี้จากการไดรับความดันสูงหรือความรอน

ภาพที่ 2.16 ผลของความดันสูงตอกิจกรรมของเอนไซมเพคตินเอสเทอเรสในน้ําสม (Satsuma
mandarin juice) ระหวางการเก็บรักษาที่ 0 องศาเซลเซียส
ที่มา : Ogawa et al. (1990)
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มีรายงานวาการสูญเสียกิจกรรมเอนไซมเนื่องจากความดันสูงนั้นมีสาเหตุมาจากความดันสูงทําให
โครงสรางภายในโมเลกุล (intramolecular structures) หรือทําใหบริเวณ active site เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การใชความดันสูงระหวาง 1,000 – 3,000 atm ในการยับยั้งพบวาเอนไซมบางชนิด
อาจคืนกิจกรรม (reversible) ได ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับระดับของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางโมเลกุล
เอนไซมและการคืนกิจกรรมจะมีโอกาสเกิดนอยลงถาใชความดันสูงเกินกวา 3,000 atm
การศึกษาผลของความดันสูงตอกิจกรรมของเอนไซมทยี่ อยสลายโปรตีนโดย Homma et al.
(1994) รายงานวาความดันสูงมีผลทําใหกิจกรรมของเอนไซมเหลานี้เพิม่ ขึ้น แสดงดังภาพที่ 2.17
โดยพบวากิจกรรมของ cathepsin B D และ L และ acid phosphatase ในกลามเนื้อจะเพิม่
สูงขึ้นเมื่อใหความดันสูงระหวาง 1,000 – 5,000 atm เปนเวลา 5 นาที ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส
ยกเวน cathesin H และ aminopeptidase ที่มีกิจกรรมลดลง ผลของการใชความดันสูงที่เรง
กิจกรรม cathepsin B1 นี้เปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ใหเนื้อนุมซึง่ เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการ
tenderization ซึง่ ใชวิธกี ารรวมกันระหวางการใชความรอนและความดันสูง

ภาพที่ 2.17 ผลของความดันสูงตอกิจกรรมของเอนไซมชนิดตางๆ ทีย่ อยสลายโปรตีน
ที่มา : Ogawa et al. (1990)
Asaka และ Hayashi (1991) ศึกษาผลของความดันสูงตอกิจกรรมเอนไซมโพลีฟน อลออกซิเดส
(polyphenol oxidase) ในแพร Bartlett หั่นชิน้ แสดงดังภาพที่ 2.18 พบวากิจกรรมของโพลีฟ
นอลออกซิเดสเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5 เทา เมื่อใหความดันสูง 4,000 atm ที่ 25 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 2.18 ผลของความดันสูงตอกิจกรรมของเอนไซมเพคตินเอสเทอเรสในน้ําสม (Satsuma
mandarin juice) ระหวางการเก็บรักษาที่ 0 องศาเซลเซียส
ที่มา : Asaka and Hayashi (1991)
เปนเวลา 10 นาที และเมื่อเพิ่มความดันสูงมากขึ้นจะไมทําใหกิจกรรมของเอนไซมดังกลาวเพิม่ ขึน้
ในขณะที่การใหความดันสูงแกแอปเปลบด กลวยบดและมันเทศบดพบวาไมมีผลตอกิจกรรมของ
เอนไซมนี้
ผลของความดันสูงตอปฏิกิริยาชีวเคมี
Heremans (1995) รายงานวาผลของการใชความดันสูงตอระบบทางชีวภาพ ไดแกการทําให
โปรตีนสูญเสียสภาพธรรมชาติ
การทําใหไขมันแข็งตัวและทําใหเมมเบรนแตกสลายซึง่ เปนผล
ทําใหสามารถทําลายจุลนิ ทรียได ในสวนของโปรตีนนัน้ โดยทั่วไปมีโครงสรางอยู 4 ระดับไดแก
โครงสรางระดับแรกซึ่งไดแกเสนสายของกรดอะมิโนที่ตอกันเปนสายโซ ซึ่งยังไมมีรายงานวาความ
ดันสูงมีผลตอพันธะโคเวเลนต (covalent bonds) โครงสรางระดับที่สองไดแกการที่สายโซของ
โพลีเปบไตด (polypeptide chain) มาจับกันดวยพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) ทั้งภายใน
เสนสายเดียวกันและระหวางเสนสาย โครงสรางระดับทีส่ ามไดแกเสนสายตางๆ ในโครงสรางที่สอง
มารวมตัวกันเปนกลุมกอน (globular shape) ดวยพันธะนอนโคเวเลนต (noncovalent) ซึ่งคาด
วาความดันสูงมีผลในการทําลายพันธะนี้ สวนโครงสรางระดับที่สี่ไดแกการทีโ่ ปรตีนกลุมกอนใน
โครงสรางระดับที่สามดวยพันธะนอนโคเวเลนตซึ่งไมทนตอความดันสูงเชนเดียวกันกับโครงสราง
ในระดับที่สาม (Silva and Weber, 1993)
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ความดันสูงจะมีผลตอปฏิกิริยาชีวเคมีโดยเฉพาะปฏิกิรยิ าที่สารตั้งตนเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ระบบมีปริมาตรเพิ่มขึ้นหรือลดลง Hoover et al. (1989) รายงานวาความดันสูงจะทําใหระยะหาง
ระหวางโมเลกุลลดลงหรือทําใหเกิดปฏิกิรยิ าลูกโซไดดีขึ้น ซึ่งปฏิกิริยาทีเ่ กี่ยวของการสรางพันธะ
ไฮโดรเจนจะเกิดไดดีขึ้นเมื่อความดันสูงขึน้
เนื่องจากพันธะดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อปริมาตรลดลง
อยางไรก็ตามมีบางรายงานกลาววาความดันไมมีผลตอการเกิดพันธะไฮโดรเจน
การใชความดันสูงทําใหโมเลกุลของโปรตีนสูญเสียสภาพธรรมชาติ (denaturation) ได การสูญเสีย
สภาพธรรมชาติของโปรตีนเนื่องจากความดันสูง ขึ้นอยูก ับปจจัยหลายประการ ไดแก โครงสราง
ของโปรตีน ขนาดของความดันสูงที่ใช อุณหภูมิ คา pH และองคประกอบของตัวทําละลาย
โปรตีนชนิด oligomeric ซึ่งมีเสนสายกรดอะมิโนหลายเสนจับตัวกันจะสูญเสียสภาพธรรมชาติ
เมื่อใหความดันสูงในระดับต่ํา (ประมาณ 2,000 atm) ในขณะที่โปรตีนที่เปนเสนสายกรดอะมิโน
ตอกันเพียงเสนเดียว (single chain) สูญเสียสภาพธรรมชาติเมื่อใหความดันสูงในระดับที่สงู กวา
3,000 atm ปฏิกิริยาการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนเนื่องจากความดันสูงนั้นบางครั้งอาจ
ผันกลับได (reversible) แตการกลับคืนสภาวะเดิม (renaturation) หลังจากหยุดใหความดันสูง
อาจกินเวลานาน
ผลของความดันสูงตอความคงตัว (stability) ของโปรตีนนั้นเกิดขึ้นและเปนไปตามกฏของ Le
Chatelier ที่กลาววาการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของระบบเมื่อความดันเพิ่มขึ้นทําใหเกิดการ
สรางหรือทําลายพันธะเคมีเพื่อทําใหเกิดสภาวะสมดุล ความดันสูงมีผลตอโครงสรางของโปรตีน
อยางมากโดยเฉพาะพันธะ electrostatic และ hydrophobic โดยทําใหโปรตอน ของกลุม
โมเลกุลที่มีประจุหลุดออก (deprotonation) และทําลายพันธะเกลือ (salt bridges) และพันธะ
hydrophobic ภายในโครงสราง นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของโมเลกุลโปรตีนยัง
เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา hydration ที่มนี ้ําเขามาเกี่ยวของซึ่งเกิดจากการที่
มีปริมาตรลดลงและสายโซของโปรตีนแยกและคลายตัวออกจากกัน
การสูญเสียสภาพของโปรตีนเนื่องมาจากความดันสูงนัน้ มีความแตกตางจากการสูญเสียสภาพ
เนื่องมาจากการใชความรอน โดยความดันสูงจะทําลายพันธะ hydrophobic และ ionic ของ
โมเลกุลโปรตีนและการคลายตัวของโมเลกุลโปรตีนจะทําใหปริมาตรของโปรตีนลดลงประมาณ
2% Johnson et al. (1992) ศึกษาผลของความดันสูงตอโปรตีนในน้าํ นม พบวาความดันสูงทําให
โปรตีนในน้ํานมคลายตัวออกจากกันอยางนอย 8 วัน เมื่อเก็บรักษาน้าํ นมที่อุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียส ซึง่ ทําใหมีผลตอคุณสมบัติเชิงหนาที่ (functional properties) ของน้ํานม ในสวนของ
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การสูญเสียสภาพของโปรตีนเนื่องมาจากความรอนนัน้ Farr (1990) รายงานวาเกิดขึ้นเนื่องจาก
การเกิดหรือการสลายตัวของพันธะโคเวเลนต (covalent bonds)
ความดันสูงมีผลในการยับยัง้ ปฏิกิริยาในกระบวนการหมัก (fermentation) โดยพบวาผลิตภัณฑที่
เกิดจากการหมักที่สภาวะความดันสูงแตกตางจากผลิตภัณฑที่ไดจากการหมักที่ความดันปกติ
(1 atm) มีรายงานวาการเก็บรักษาน้ํานมดิบที่ความดัน 700 atm จะสามารถเก็บไวไดถึง 12 วัน
โดยน้าํ นมไมเกิดการเปรี้ยว และการใหความดันสูง 13,710 atm เปนเวลา 1 ชั่วโมงแกน้ํานมดิบจะ
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได 4 วันโดยน้ํานมไมเกิดการเปรี้ยว Hoover (1993) รายงานวา
การใชความดันสูงระหวาง 2,000 – 3,000 atm เปนเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส
แกโยเกิรตสามารถปองกันไมใหเกิดกรดในปริมาณสูงทีเ่ กินไปในระหวางการหมักโยเกิรตแบบ
ตอเนื่อง โดยที่ความดันสูงสามารถยับยัง้ การเจริญและคงปริมาณของแบคทีเรียแลคติกไวที่ระดับ
เริ่มตนได
Ohmiya et al. (1987) รายงานวาการใชความดันสูงที่ระดับต่ํากวา 400 atm จะชวยเรงการเกิด
เคิรด (curd) ในน้าํ นมจากการใชเอนไซมเรนเน็ต (rennet) ในการตกตะกอนโปรตีน แตความดันสูง
ไมมีผลตอระยะแรกของการเกิดเคิรด (primary phase) เชนการสลายของเคซีน (casein) ในขณะ
ที่ระยะที่สอง (secondary phase) ความดันสูงจะยับยัง้ การเริ่มตนการเกิดเคิรดและในระยะที่สาม
(tertiary phase) ซึ่งเปนระยะระหวางการเกิดเคิรดพบวาความดันสูงจะเรงใหเกิดไดเร็วขึ้น โดย
การเกิดเคิรดดังกลาวจะถูกยับยั้งเมื่อความดันสูงเพิ่มขึ้นในชวงระหวาง 600-1,300 atm และเมื่อ
ใหความดันสูง 1,300 atm เปนเวลา 70 นาที ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสพบวาการยอยสลาย
โปรตีนจะเกิดเพิ่มขึ้น 2% และกิจกรรมของเรนเน็ตมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย การที่ความ
ดันสูงสามารถยับยั้งการเกิดเคิรดในระยะทีส่ องไดนั้นอาจเนื่องมาจากความดันสูงทําใหลดการ
ปะทะ (collisions) ของเคซีนไมเซลล (casein micelles) ที่ถูกทําลายจากการยอยสลายบางสวน
ของแคปปาเคซีน (κ-casein) เนื่องจากเอนไซมเรนเน็ต และการใชความดันสูงกวา 600 atm
พบวามีผลทําใหระยะที่สองเกิดขึ้นชาเปนผลใหชะลอเวลาในการเกิดระยะที่สามและทําใหการเกิด
เคิรดชาลงในที่สดุ
ผลของความดันสูงตอเซลลจุลนิ ทรีย
มีรายงานวาโมเลกุลของโปรตีนนั้นทนตอความดันสูงไดต่ํากวากรดนิวคลีอิก (nucleic acids) ทัง้ นี้
เนื่องจากโครงสรางของ DNA นั้นสวนใหญประกอบไปดวยพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bonds)
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ซึ่งความดันสูงไมมีผลตอพันธะดังกลาว ในขณะทีค่ วามรอนสูงมีผลทําใหโครงสรางโมเลกุลของ
DNA สูญเสียสภาพธรรมชาติ การที่ความดันสูงสามารถทําลายกระบวนการ DNA transcription
และ replication ไดนั้นสวนหนึ่งเกี่ยวของกับเอนไซมโดยพบวาปฏิกิริยาการยับยั้งเอนไซมจะ
สามารถผันกลับไดถาใชความดันสูงในระดับต่ํา
โดยทั่วไปเซลลเมมเบรนของจุลินทรียม ีหนาที่
หลายประการ ไดแกปองกันการแพร (diffusion) โดยเฉพาะตัวถูกละลายที่มีประจุ (charged
solutes) เปนที่อยูของ receptors เอนไซมและชองทางผานเขาออกของอิออน (ions) สราง lipid
precursor สําหรับระบบการสงสัญญาณภายในเซลล และคงรูปรางของเซลลไว การศึกษาผลของ
ความดันสูงตอเซลลเมมเบรนของจุลนิ ทรียพบวามีผลทําใหโปรตีนที่เปนองคประกอบของเซลล
เมมเบรนสูญเสียสภาพธรรมชาติและลดขนาดของฟอสโฟไลปด (phospholipids) ในเซลล
เมมเบรน
เปนผลใหหยุดการนําเขากรดอะมิโนจําเปนไปยังภายในเซลลและมีผลตอการเจริญ
นอกจากนัน้ ความดันสูงยังเพิ่มความสามารถในการเลือกผาน (permeability) ของเซลลเมมเบรน
ทําใหสารภายในเซลลรั่วไหลออกและทําลายโครงสราง
กรณีทใี่ ชความดันไมสูงเกินไปพบวา
ความสามารถในการเลือกผานเซลลจะสามารถคืนกลับมาได แตถาใชความดันสูงมากจะมีผล
ทําลายเซลลได
การประยุกตใชความดันสูงในกระบวนการแปรรูปอาหาร
ความดันสูงสามารถยืดอายุการเก็บรักษาอาหารรวมทัง้ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางประการเชน
เนื้อสัมผัสและคุณภาพทางประสาทสัมผัสได การศึกษาและการประยุกตใชความดันสูงในการ
แปรรูปและถนอมอาหารในปจจุบันมีเพิ่มขึ้นและมีการผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการดังกลาว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การใชความดันสูงยังสามารถใชในการละลายน้าํ แข็งของอาหารแชเยือกแข็ง
และการเก็บรักษาอาหารโดยไมเกิดการแชเยือกแข็ง การใชความดันสูงในระดับที่เหมาะสมมีผล
ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารโดยการทําลายหรือยับยั้งจุลนิ ทรีย
สปอรและเอนไซมที่ไม
ตองการในอาหาร และสามารถใชความดันสูงในการละลายน้ําแข็งอาหารแชเยือกแข็งโดยทําให
เกิดขึ้นในอัตราเร็วที่สม่ําเสมอและจะเกิดไดรวดเร็วยิ่งขึน้ เมื่ออาหารนัน้ มีของแข็งทีล่ ะลายไดเชน
น้ําตาลหรือเกลือในปริมาณที่สูง ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากการใชความดันสูงแสดงดัง
ตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ตัวอยางของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากการใชความดันสูง
ผลิตภัณฑ
แยม ท็อปปงผลไม โยเกิรตและ
เจลลี่
น้ําองุน
Mikan Juice

ผูผลิต
Meiji-ya
Pokka Corp
Wakayama Nokyo Food Industry
Takanashi Milk

ไอศกรีม (ผสมผลไมสด)
เนื้อสัตวที่มีความนุม

Nisshin Oil Mills
Fuji Chika & Mutterham

ภาชนะและขนาดบรรจุ
ถวยพลาสติก
(100 – 125 กรัม)
ขวดแกว
(200 – 800 กรัม)
ขวดแกว
(500 กรัม)
กลองกระดาษ
(1,000 กรัม)
ถวยกระดาษ
(130 กรัม)
-

ที่มา : Knorr (1995b)
การประยุกตใชความดันสูงในกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารและผลิตภัณฑตางๆ แบงเปน
หัวขอไดดังนี้
การปรับปรุงคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร
ผลของความดันสูงตอคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารมีความแตกตางกันไปตามชนิดของ
อาหาร Hoover et al. (1989) รายงานวาความดันสูงทําใหโครงสรางภายในของมะเขือเทศมี
ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ในสวนของเนื้อไกและปลาพบวาทําใหความสวางลดลงและเพิ่มความนุม แก
เนื้อวัวระยะ prerigor การใชความดันสูงชวยลดเวลาทําใหเนื้อนุม ในกระบวนการ tenderization
จากวิธปี กติที่ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาหที่อุณหภูมิแชเย็นเหลือเพียง 10 นาที โดยที่ความดันสูง
นอกจากจะมีผลตอโครงสรางกายภาพภายในชิน้ เนื้อแลวยังเรงปฏิกริ ิยาเอนไซมทยี่ อยสลาย
โปรตีนในชิน้ เนื้อเปนผลใหเนื้อเกิดความนุม เพิ่มขึน้ (Homma et al. 1994) นอกจากนั้นการให
ความดันสูงแกขาวมีผลทําใหโครงสรางของสตารช (starch) และโปรตีนเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให
สามารถนําไปหุงสุกไดภายในระยะเวลาสัน้ และการใหความดันสูงแกน้ําเกรฟฟรุต (grapefruit
juice) จะไมทําใหเกิดรสขมเนื่องจากสารลิโมนีน (limonene) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อฆาเชื้อโดย
กระบวนการใชความรอน Farr (1990) รายงานวาการใหความดันสูงแกน้ําผลไมจาํ พวกสมจะทํา
ใหนา้ํ ผลไมดังกลาวมีรสชาติที่ใกลเคียงกับของสดและไมเกิดการสูญเสียวิตามินซีรวมทั้งสามารถ
ยืดอายุการเก็บรักษาไดถึงประมาณ 17 เดือน
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ผลิตภัณฑที่ผา นกระบวนการใชความดันสูงในปจจุบนั ทีม่ ีจําหนายในประเทศญี่ปุนไดแกแยม
(jams) และซอสผลไมเชนซอสสตรอเบอรี่และมามาเลด (mamalade) โดยผลิตภัณฑดังกลาวเมื่อ
ผานกระบวนเตรียมแลวนําไปบรรจุในภาชนะพลาสติก ปดผนึกและนําไปใหความดันสูงในชวง
4,000 – 6,000 atm เปนเวลา 1 – 30 นาที ผลิตภัณฑแยมสตรอเบอรี่จะใหความดันสูง 4,000
atm เปนเวลา 15 นาทีสวนสตรอเบอรี่บด (strawberry puree) ใหความดันสูง 4,000 atm เปน
เวลา 10 นาที ผลิตภัณฑแยมที่ผานการใหความดันสูงพบวาจะยังคงรสชาติและสีของผลไมสดซึ่ง
แตกตางจากแยมที่ผลิตโดยผานกระบวนการใหความรอนแบบดั้งเดิม
Asaka และ Hayashi (1991) ศึกษาผลของการใหความดันสูงตอผักและผลไมชนิดตางๆ พบวา
แพร (pears) และพลับ (persimmons) จะมีความนุม ความใสและความหวานเพิ่มขึ้น ในขณะทีส่ ี
ของผักผลไมเชนแพร แอปเปล มันฝรั่ง (potatoes) และมันเทศ (sweet potatoes) จะคล้ําลงอยาง
รวดเร็วหลังจากการใหความดันสูง
การศึกษาผลของการใหความดันสูงแกแพรหั่นชิน้ (pear
slices) ที่ 4,000 atm อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบวาแพรหนั่ ชิ้นจะเกิดสีนา้ํ ตาลภายใน 30
นาทีหลังจากหยุดใหความดัน โดยพบวากิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในผักผลไมที่
ผานการใหความดันสูงจะเพิม่ ขึ้นประมาณ 5 เทาจากผักผลไมที่ไมผานการใหความดันสูงและ
กิจกรรมของเอนไซมดังกลาวจะไมเพิ่มขึ้นเมื่อนําผลไมไปผานการใหความดันสูงซ้าํ
ไดแกตัวกลาง
ปจจัยทีม่ ีผลตอการยับยัง้ กิจกรรมโพลีฟน อลออกซิเดสโดยการใหความดันสูง
(medium) และชนิดของผักหรือผลไม เชนการใหความดันสูง 4,000 atm ที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส แกเอนไซมดังกลาวโดยใชตัวกลางชนิดตางๆ เชนน้าํ ปราศจากอิออน (deionized water)
น้ําที่มีเกลือแคลเซียม (Ca2+) หรือน้ําที่มีแกสคารบอนไดออกไซด พบวาไมมีผลตอกิจกรรมเอนไซม
แตถาใหความดันสูง 4,000 atm ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสแกเอนไซมโดยใชตัวกลาง
สารละลายกรดซิตริกความเขมขนรอยละ 5 พบวาจะสามารถยับยั้งกิจกรรมเอนไซมนี้ไดอยาง
สมบูรณ (Iwahasi et al.,1991) Sumitani et al. (1994) รายงานวาความดันสูงอาจเพิม่ ปริมาณ
ของสารเบนซัลดีไฮด (benzaldehyde) ซึ่งมีผลตอคุณภาพของกลิ่นรสของผลไมได
การเกิดเจลของโปรตีน
Okamoto et al. (1990) ศึกษาการใหความดันสูง 4,000 atm เปนเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 25
องศาเซลเซียสแกไขแดง (egg yolk) พบวาทําใหเกิดเจลได การใหความดันสูง 5,000 atm แก
ไขขาว (egg white) ทําใหเกิดตะกอน (coagulate) บางสวนและเกิดความขุนในขณะที่ความดัน
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สูง 6,000 atm จะทําใหเกิดเจลอยางสมบูรณ เจลของไขขาวที่เกิดจากการใหความดันสูงพบวามี
กลิ่นรสธรรมชาติ ไมเกิดการสูญเสียวิตามินและกรดอะมิโนและยอยไดงายกวาเจลของไขขาวที่เกิด
จากความรอน นอกจากนัน้ เจลไขขาวและไขแดงจะยังคงสีดั้งเดิมและมีความนุม เปนประกาย
(lustrous) และมีความเหนียว (adhesive) ดีกวาเจลที่เกิดจากความรอน โดยในขณะที่ความ
แข็งแรงของเจลเพิ่มขึ้นพบวาความเหนียวของเจลจะลดลงเมื่อเพิ่มระดับของความดันสูง
การ
ศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของเจลจากไขแดงที่เกิดจากการใชความรอนและการใชความดัน
สูงระดับตางๆ แสดงดังภาพที่ 2.19 และ 2.20 ตามลําดับ

ภาพที่ 2.19 แรง (force) ที่ใชทดสอบความแข็งแรงของเจลจากไขแดงที่เกิดจากความรอนและ
ความดันสูง (4,000 – 5,000 atm)
ที่มา : Okamoto et al. (1990)

โดยทัว่ ไปไขตมจะมีกลิน่ ของกํามะถันและเกิดสารประกอบ lysinoalanine ขึ้นในระหวางการทําให
สุกแตไขที่ทําใหสุกดวยความดันสูงจะไมเกิดกลิ่นกํามะถันและสารประกอบดังกลาว
ซึ่งสารที่
เกิดขึ้นนี้จะไปรวมตัวกันเปนเครือขายสามมิติภายในลําไสและยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมทยี่ อย
สลายโปรตีนทําใหรางกายไมสามารถนํากรดอะมิโนไปใชไดอยางเต็มที่ นอกจากนัน้ การใชความ
ดันสูงไมมีผลตอปริมาณสารอาหารตางๆ ในไขเชนไรโบเฟลวิน (riboflavin) กรดโฟลิก (folic acid)
และไธอามีน (thiamine) ในขณะที่การใชความรอนทําใหสารตางๆ เหลานี้สูญสลายไป
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ภาพที่ 2.20 แรง (force) ที่ใชทดสอบความแข็งแรงของเจลจากไขแดงที่เกิดจากความรอนและ
ความดันสูง (6,000 – 7,000 atm)
ที่มา : Okamoto et al. (1990)
มีรายงานวาเจลของคาราจีแนน (carrageenan) โอวัลบูมิน (ovalbumin) และโปรตีนถั่วเหลือง
(soy protein) จะมีจุดหลอมเหลวลดลงเมื่อใหระดับของความดันสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งชี้ใหเห็นวาความ
ดันสูงมีผลใหเจลที่ไดมีความเสถียรต่ําลง สวนเจลของอกาโรส (agarose) และเจลาติน (gelatin)
พบวาจะมีจุดหลอมเหลวเพิม่ ขึ้นเมื่อระดับของความดันสูงเพิม่ ขึ้น Farr (1990) รายงานวาใน
ประเทศญี่ปุนมีการใชความดันสูงในกระบวนการผลิตซูริมิ (surimi) จากวัตถุดิบชนิดตางๆ พบวา
การใชความดันสูง 6,000 atm ทําใหเกิดเจลของซูริมิทมี่ ีสวนผสมหลักจากปลาหมึก (squid) และ
เจลที่ไดมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสดีกวาเจลที่เกิดจากการใหความรอน Okamoto et al.
(1990) รายงานวากลไกการเกิดเจลของโปรตีนเนื่องจากความดันสูงมีความแตกตางจากการเกิด
เจลจากการใชความรอน เนือ่ งจากความดันสูงทําใหปริมาตรของสารละลายโปรตีนลดลง ในขณะ
ที่ความรอนจะทําลายพันธะนอนโคเวเลนต (non covalent)
โปรตีนเกิดการสูญเสียสภาพ
ธรรมชาติและเกิดเครือขายแบบสุม (random network) นอกจากนัน้ ความดันสูงทําใหการจัดเรียง
ตัวของโมเลกุลของน้ําที่อยูโดยรอบของสวนที่เปนกรดอะมิโนในโปรตีนเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให
เจลที่ไดเปนประกายและมีความโปรงใสในขณะที่เจลทีเ่ กิดจากความรอนสูงจะมีลักษณะขุนและ
ทึบแสง
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การปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติเชิงหนาทีข่ ององคประกอบในอาหาร
จากการที่ความดันสูงมีผลในการทําลายพันธะนอนโคเวเลนต (non covalent) ในขณะที่ไมมีผลตอ
พันธะโคเวเลนต ทําใหเพิม่ ประสิทธิภาพในการยอยสลาย (digestibility) โปรตีนจากเนื้อสัตวได
นอกจากนัน้ ความดันสูงยังสามารถยับยัง้ เอนไซมในผักได โดยมีขอดีเหนือกวาการใชความรอนใน
การลวก (blanching) คือไมสูญเสียคุณคาทางโภชนาการและชวยรักษาสภาพแวดลอมโดยไมทาํ
ใหเกิดน้าํ เสียจากน้ําที่ใชในการลวกซึ่งมีคา biochemical oxygen demand ที่สูง Eshtiaghi และ
Knorr (1993) รายงานวาการใชน้ํารอนในการลวกมันฝรั่งจะสามารถลดปริมาณจุลินทรียได 3 log
cycle ในขณะที่การใชความดันสูงจะสามารถลดไดถงึ 4 log cycle และระหวางการลวกมันฝรั่ง
โดยใชน้ํารอนพบวาเกิดการสูญเสียโปตัสเซียมจากการชะ (leaching) ในขณะที่การใชความดันสูง
ไมทําใหเกิดการสูญเสียธาตุอาหารดังกลาว
Carlez et al. (1994) รายงานวาการใชความดันสูงชวยลดเวลาในการละลายน้าํ แข็งของอาหารแช
เยือกแข็งไดทาํ ใหรวดเร็วกวา โดยเนื้อสัตวทนี่ ํามาละลายน้ําแข็งโดยใชความดันสูงมีรสชาติและ
ความชุมฉ่าํ (juiciness) ไมแตกตางจากเนื้อสัตวที่ละลายน้าํ แข็งโดยการตั้งทิ้งไวทคี่ วามชืน้ ต่ําและ
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสแตสีของเนื้อสัตวจะซีดลงเล็กนอย
กระบวนการเกิดเจล (gelatinization) เกิดขึ้นเมื่อแกรนูลสตารช (starch granules) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจาก birefringent crystalline state ไปเปน non- birefringent และเกิดการพอง โดย
กระบวนการนีเ้ กิดไดทั้งจากการใหความรอนหรือความดันสูงและความดันสูงที่ทาํ ใหสตารชเกิด
เจล ขึ้นอยูกบั ชนิดของสตารช ผลของความดันสูงตอการเกิดเจลนั้นเนื่องมาจากการทําใหพนั ธะ
ไฮโดรเจนเสถียรซึ่งทําใหสามารถรักษาสภาพเดิมของแกรนูลสตารชไวได สวนการเปลี่ยนแปลง
ของสตารชในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํานั้นพบวาเกิดขึ้นชากวาสตารชที่เกิดจากการให
ความรอน โดยความรอนทําใหโครงสรางของสตารชถูกทําลายในระหวางการเกิดเจลและการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่ําจะโครงสรางของสตารชเปลี่ยนแปลงกลับคืนไดบางสวนในขณะที่ความดันสูง
จะทําใหแกรนูลสตารชเกิดการพองตัวแตยังคงโครงสรางของแกรนูลไว
Johnston et al. (1992) รายงานวาความดันสูงทําใหโมเลกุลโปรตีนเกิดการคลายตัว สาเหตุ
ดังกลาวทําใหคุณสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน ความสามารถในการเกิด
โฟม (foaming capacity) ความสามารถในการเกิดทําใหเกิดอิมัลชัน (emulsifying capacity)
ความสามารถในการเกิดเจล (gelling capacity) และความสามารถในการจับกับน้ํา (water
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binding capacity) เปนตน ความสามารถในการเกิดทําใหเกิดอิมัลชันของโปรตีนที่ผา นการให
ความดันสูงจะขึ้นอยูกับคา pHโดยพบวาความสามารถในการเกิดทําใหเกิดอิมัลชันของสารละลาย
โอวัลบูมนิ จะมีความเสถียรของอิมัลชัน (emulsion stability) และคา emulsifying activity สูงเมือ่
สารละลายมีคา pH เทากับ 12.5 ที่ความดันสูง 6,000 atm อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และคา
emulsifying activity จะลดลงเมื่อคา pH ลดลงถึง 5.5 ซึ่งใกลกับจุด isoelectric ของโอวัลบูมิน
สวนการใหความดันสูงแกเคซีน (casein) และอัลบูมิน (albumin) พบวาไมมีผลในการปรับปรุง
คุณสมบัติอิมัลชัน การที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากความแตกตางกันของโครงสรางของโปรตีนเชน
พันธะไดซัลไฟด (S-S bridges)
การประยุกตใชความดันสูงดานอื่นๆ
ความดันสูงสามารถนํามาใชเพิ่มปริมาณผลผลิต (yield) ของผลิตภัณฑที่ไดจากการสกัดเมตา
โบไลตที่มีความสําคัญไดที่อุณหภูมิหอง (ambient) เชนสารใหกลิ่นรส (flavors) หรือเม็ดสี
(pigments) ตัวอยางเชนเม็ดสี amaranthin ที่สกัดไดจากเซลลของ Chenododium rubrum
การใหความดันสูงที่ 2,500 atm เวลา 10 นาทีแกเซลลจะทําใหสามารถสกัดเม็ดสีออกมาได
ปริมาณมากถึง 99% จากตัวเซลลออกมายังอาหารเลีย้ งเชื้อ (Knorr, 1993) นอกจากนัน้ ความดัน
สูงนํามาใชในการยับยัง้ การสรางเม็ดสีของแบคทีเรียที่ 2,900 atm และอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เชนในเชื้อ Serratia marcescens และ Staphylococcus aureus โดยกระบวนการดังกลาว
สามารถยอนกลับได โดยปกติแลวที่ความดันบรรยากาศ เชื้อสีแดง Serratia marinorubra จะ
ผลิตเม็ดสีหลายชนิดเชนสีสม เหลือง ครีม และขาวในปริมาณที่ลดลงมาตามลําดับ แตที่ความดัน
300 atm ลําดับการสรางเม็ดสีจะผันกลับ กลาวคือจะสรางเม็ดสีขาว หรือปราศจากสี และสรางสี
แดงเพียงเล็กนอย
ความดันสูงยังสามารถนํามาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการเลือกการยอยโปรตีนเฉพาะ
ชนิด (selective proteolysis) เชน เบตาแลกโตโกลบูลนิ (β-lactoglobulin) หลังจากที่ผานการให
ความดันที่ 2,000 atm จะถูกเลือกยอยไดมากกวา โดยการใชเอนไซมเทอรโมไลซิน (thermolysin)
ในขณะที่แอลฟาแลกโตโกลบูลิน (α-lactoglobulin) จะยังไมถูกยอย การกําจัดเบตาแลก
โตโกลบูลินจากเวยที่ไดจากน้ํานม (bovine milk whey) ในขณะทีย่ ังคงปริมาณของแอลฟาแลก
โตโกลบูลินไว มีความสําคัญในการนําเวยเขมขน (whey concentrates) มาใชเปนวัตถุเจือปนใน
นมปรุงแตงสําหรับทารก
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ในการนําผลผลิตไปเก็บรักษาไวที่อุณหภูมติ ่ําจะมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการแชเย็น
(frost injury) ไดมากขึ้นถามีแบคทีเรียชนิด ice nucleation-active อยูดวย ซึ่งเซลลของแบคทีเรีย
ชนิดนี้จะถูกยับยั้งโดยการใชความดันที่สงู กวา 3,000 atm
การเพิม่ ระดับของความดันสูงจะชวยใหจดุ หลอมเหลวของไตรกลีเซอไรด (triglycerides) มีคา
สูงขึ้น โดยปกติไขมันที่ปรากฏในรูปของเหลวที่อุณหภูมิหองและเกิดผลึกภายใตความดันสูง โดยที่
ความดันสูงจะกระตุนใหเกิดผลึกไขมันทีม่ ีความหนาแนนและคงตัวมากขึ้น
ความดันสูงจะกระตุนการเกิดการยอยสลายโปรตีนโดยใชกรด (acid hydrolysis) แตไมมีผลตอ
การยอยสลายของสตารชขาวโพด (corn starch) และกัมโลคัสบีน (locust bean gum)
การใชความดันสูงจะสามารถยับยัง้ ปฏิกิรยิ าการเกิดสีนา้ํ ตาลทีเ่ กิดจาก xylose lysine, xylose βalanine หรือ glutaraldehyde β-alanine และการใชความดันสูง 1,000 – 4,000 atm ที่อุณหภูมิ
4-20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาทีสามารถยับยัง้ เอนไซมไลเปส (lipase) ในเนือ้ ปลาซารดีนได
ซึ่งจะทําใหไมเกิดการสะสมของกรดไขมันอิสระที่มีผลทําใหเกิดรสชาติผิดปกติและความดันสูงไมมี
ผลตอรงควัตถุเชนแคโรทีนอยด (carotenoids) คลอโรฟลล (chlorophyll)และแอนโทไซยานิน
(anthocyanins) แตสําหรับไมโอโกลบิน (myoglobin) พบวาจะไมทนตอความดันสูงและจะ
สูญเสียสีแดงสด
สรุป
การใชเทคโนโลยีความดันสูงเปนวิธกี ารหนึ่งที่ไมใชความรอนในการถนอมอาหาร นอกจากนัน้ ยัง
ชวยในการปรับปรุงคุณสมบัติเกี่ยวกับการไหล (rheological) และคุณสมบัติเชิงหนาที่ (functional
properties) ของอาหาร สิ่งที่มีความสําคัญในการใชความดันสูงคือสามารถนํามาใชในการยับยั้ง
ปฏิกิริยาของเอนไซมในขณะที่ยงั คงรักษาคุณคาทางโภชนาการและรสชาติของอาหารไวได ทําให
อาหารมีรสชาติที่ยังคงสดใหมรวมทัง้ คงคุณภาพทางเนือ้ สัมผัส อยางไรก็ตามการใชความดันสูง
ในปจจุบันมีขอจํากัดการใชในระดับอุตสาหกรรมอยูท ี่เครื่องมือหรืออุปกรณ ซึ่งจะตองออกแบบให
ทนตอแรงดันที่สูงมากและยังตองมีการพัฒนาและปรับปรุงตอไป
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