Inactivation of Microbial cells in Coconut – Juice using High Electrical Field Pulse
Technique for Sport Drink
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รายละเอียดผลงานและจุดเดนในการนําไปใชประโยชน
การสรางเครื่องพัลสสนามไฟฟาแรงสูงเพื่อลดปริมาณจุลินทรียในน้ําผลไมเปนเครื่องมือ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต น ทุ น ต่ํ า และสามารถผลิ ต ในประเทศได การใช เ ครื่ อ งพั ล ส ส นาม
ไฟฟาแรงสูงเปนกระบวนการที่ไมใชความรอน เพื่อเปนการพัฒนาการยืดอายุน้ําผลไมชนิด
ตางๆ ซึ่งไดเปรียบกวาเทคนิคกระบวนการใชความรอนเชน พาสเจอรไรส หรือ สเตอรริไรส
โดยเทคนิคนี้สามารถฆาเชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคและทําใหเกิดความเสื่อมเสียของอาหาร
ซึ่งเปนการยืดอายุการเก็บรักษาและสามารถรักษาคุณคาทางโภชนาการและคุณลักษณะทาง
กายภาพ เชน สี กลิ่น รส ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใกลเคียงกับธรรมชาติของน้ําผลไมสด
การพัฒนานี้จะเปนประโยชนในผลิตภัณฑน้ํามะพราวเพื่อเปนเครื่องดื่มใหพลังงาน เปนแนวทาง
ในการคุณภาพของผลิตภัณฑสงออก และสามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมอาหาร
ตอไป
โดยการสรางเครื่องมือ High Pulse Electric Field Chamber ที่มีกําลังการลดปริมาณ
เชื้อจุลินทรียในระดับหองปฏิบัติการซึ่งมีความสามารถในการผลิตประมาณครึ่งลิตรของน้ําผลไม
ซึ่งมีราคาประมาณ 3,000 บาท พบวามีความเปนไปไดในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรียชนิด
Escherichia coli (เปนสาเหตุของโรคทองรวง ทําใหผูบริโภคที่ไดรับเชื้อในปริมาณมากอาจจะ
เกิดโรคทองรวงรุนแรง จนเสียชีวิตได) กับ Saccharomycess cerevisiae (ซึ่งเปนเชื้อที่
ปนเปอนในน้ําผลไมแลวทําใหเกิดกระบวนการหมักเปนแอลกอฮอล ซึ่งเปนสาเหตุทําใหน้ํา
ผลไมเนาเสีย ลดคุณคาทางโภชนาการ และทําใหรสชาติเปลี่ยนแปลงไป) ที่ปนเปอนในน้ําผลไม
คือ น้ํา มะพร าว และน้ําฝรั่ ง ซึ่ งเปน เทคนิค ที่ไมใ ช ความร อน พบวาเวลาที่เ หมาะสมในการ
ลดปริมาณจุลินทรียที่ความเขมสนามไฟฟาเทากับ 25 กิโลโวลตตอเซนติเมตร (โดยทําการ
ทดสอบในชวงความเขม สนามไฟฟา 10, 15, 20, 25 และ 30 กิโลโวลตตอเซนติเมตร เปนเวลา
30 วินาที) และเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 150 วินาที (โดยทําการทดลองที่ 30 , 60 , 90 , 120
และ 150 วินาที) นอกจากนั้นผลการทดลองยังพบวา ที่ความเขมสนามไฟฟา 25 กิโลโวลตตอ
เซนติเมตร โดยใชระยะเวลา 150 วินาที ผลของสนามไฟฟาแรงสูงตอจุลินทรียในน้ํามะพราว
และน้ําฝรั่งทําใหเชื้อจุลินทรีย S.cerevisiae มีรอยละการตายมากกวา E.coli โดยรอยละ

การตายสูงสุดของ S.cerevisiae ในน้ํามะพราวคือรอยละ 99.60 และรอยละการตายต่ําสุดเปน
ของเชื้อ E.coli ในน้ําฝรั่ง คือ รอยละ 97.91 หลังผานกระบวนการใชสนามไฟฟาแรงสูงปริมาณ
โปรตีนในน้ําผลไมสูงขึ้นแสดงใหเห็นวาโปรตีนในเซลลจุลินทรียไหลออกมานอกเซลลเนื่องจาก
เซลลแตก และเมื่อศึกษาลักษณะรูปรางเซลลจุลินทรียผานกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบ
สองกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) พบวามีลักษณะของเซลลแตกเนื่องจาก
สนามไฟฟาแรงสูง และเมื่อเปรียบเทียบกระบวนการใชสนามไฟฟาแรงสูงกับกระบวนการใช
ความร อ นคื อ กระบวนการพาสเจอร ไ รซ และกระบวนการสเตอร ริ ไ รซ พบว า การใช
สนามไฟฟ า แรงสู ง เกิ ด การสู ญ เสี ย สารอาหารในรู ป วิ ต ามิ น ซี น้ํ า ตาลรวม และเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของสีนอยกวาการใชความรอน โดยงานวิจัยในอนาคตคือการขยายกําลังการผลิต
ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม และการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณและเครื่องมือดังกลาวใน
ผลิตภัณฑนม นอกจากนั้นยังทดสอบความสามารถในการลดปริมาณจุลินทรียที่ปนเปอนใน
อาหารเพิ่มเติม เชน Salmonella typhumurium , Staphylococcus aureus ,
Listeria monocytogenes และ Yersinia enterocolitica
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รูปที่ 1 แบบของ Treatment Chamber (ก) สวนประกอบ (ข) ชองใสน้ําผลไมตวั อยาง
(ค) ประกอบเปน Treatment Chamber (ง) Treatment Chamber แบบ Batch
โดยหมายเลข 1 คือ แผนยางกันรั่ว
2 คือ ชนวนที่ทําจากอะคริริค
3 คือ อิเลคโทรด (Stainless Steel 304)
4 คือ ขั้วทีต่ อไฟฟา
5 คือ ชอง Input และ Out put
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รูปที่ 2 ลักษณะกายภาพของเชื้อ Saccharomyces cerevisiae ในอาหารเลี้ยงชนิด Yeast Malt
Agar, (B) SEM ของเชื้อกอน (B1 , B2) และหลัง (B3 , B4) กระบวนการ HPF ที่สนามไฟฟา
25 kv/cm ระยะเวลา 150 วินาที เสนสีแดงแสดงการตายของเชื้อ
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รูปที่ 3 ลักษณะกายภาพของเชื้อ Escherichia coli ในอาหารเลี้ยงชนิด Eosin Methylene
Blue, (B) SEM ของเชื้อกอน (B1 , B2) และหลัง (B3 , B4) กระบวนการ HPF ที่สนามไฟฟา
25 kv/cm ระยะเวลา 150 วินาที เสนสีแดงแสดงการตายของเชื้อ
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