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ผลของความเขมสนามไฟฟาและเวลาตอการทําลายจุลินทรียในน้ํามะพราวดวยเทคโนโลยีพัลสสนามไฟฟา
Effect of Electrical Field and Time on Inactivating the Microorganisms of Coconut Water by
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โครงการวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ผ ลกระทบของการพาสเจอร ไรซ น้ํ ามะพรา วด ว ยเทคนิ ค พั ล สส นามไฟฟ า ความเข ม ของ
สนามไฟฟาที่ 5, 10 และ 15 kV cm-1 และเวลาที่ 2, 4 และ 6 min ถูกเปรียบเทียบกับการพาสเจอรไรซ ดวยการใชความรอนที่
อุณหภูมิที่ 95 oC เปนเวลา 60 sec น้ํามะพราวที่ใชในการศึกษาถูกเติมเชื้อ aerobic plate count และมีปริมาณเชื้อเริ่มตนเทากับ
41.2x104 CFU mL-1 ผลการศึกษาพบวา การพาสเจอรไรซดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา สามารถลดปริมาณจุลินทรียกลุม aerobic
plate count เมื่อเพิ่มปริมาณความเข มของสนามไฟฟา และเวลาในการพาสเจอรไรซมากขึ้น การพาสเจอรไรซดวยเทคนิค พัลส
สนามไฟฟาที่ 15 kV cm-1 และเวลา 6 min สามารถลดปริมาณจุลนิ ทรียกลุม aerobic plate count เทากับ 2.65 log10 CFU mL-1
ซึ่งเปรียบเทียบกับ การใชความรอนสามารถลดปริมาณจุลินทรียกลุม aerobic plate count เทากับ 2.81 log10 CFU mL-1 น้ํา
มะพราวสดถูกนํามาใชในการศึกษาอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 oC อายุการเก็บรักษาของน้ํามะพราวพาสเจอรไรซดวยเทคนิคพัลส
สนามไฟฟา และการใชความรอนมีอายุการเก็บรักษาระหวาง 21 ถึง 25 days และ 24 days ตามลําดับ การพาสเจอรไรซน้ํามะพราว
ดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟาเปนหนึ่งในเทคโนโลยีแปรรูปสมัยใหมที่เขามาแทนทีการพาสเจอรไรซดวยความรอน
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คําสําคัญ: น้ํามะพราว การพาสเจอรไรซ เทคนิคพัลสสนามไฟฟา
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Abstract
This research investigated the effect of pulsed electric field (PEF) pasteurization of coconut water. The 5 ,
10, 15 kV cm-1 and 2, 4 and 6 min of PEF were compared with the 95 ºC for 60 sec of conventional thermal
pasteurization. The bacteria added and fresh coconut water were studied. The initial aerobic plate count of bacteria
added coconut water was 4 1 . 2 x104 CFU mL-1. The results demonstrated that the PEF decreased aerobic plate
count when electric field and time increased. The 15 kV cm-1 and 6 min of PEF was able to inactivate
microorganisms to 2 . 81 log10 CFU mL-1 which comparable to 2.96 log10 CFU mL-1 of conventional thermal
pasteurization. The fresh coconut water was used for shelf life study. The shelf life at 4 oC of processed coconut

1

water using PEF and thermal pasteurization were 2 1 to 25 days and 24 days respectively. Pulsed Electric Field
technology is one of the emerging technologies for the replacement of traditional thermal pasteurization
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ขนาดใหญ นําไปสูการตายของเซลล จุลินทรีย (cell lysis) อยาง
1 บทนํา
ถาวร (Figure 1) ในขณะที่เซลลอาหารที่มีขนาดใหญกวาเซลล
น้ํามะพราวแปรรูปพรอมดื่มเปนสินคาเกษตรที่ประเทศไทยมี จุลินทรียนั้นจะไมเกิดผลกระทบดังกลาวเนื่องจากเยื่อหุมเซลล
ศั ก ยภาพในการผลิต และเปน สิน คา ที่ มีแ นวโน มในการสงออก ของเซลลอาหารมีผนังหนาจึงเกิดการฉีดขาดเพียงเล็กนอย และ
สู งขึ้ น ป จ จุ บั น การแปรรูป ในอุ ต สาหกรรมแปรรู ป น้ํ ามะพราว เซลลอาหารสามารถซอมแซมตัวเองกับสูสภาพเดิม (Yashwan
พรอมดื่มของประเทศไทยแปรรูปดวยการใชความรอนแบบดั้งเดิม et al., 2015)
เพื่อทําลายสารพิษ, จุลินทรีย, เอนไซม และพยาธิในการแปรรูป
น้ํามะพราว การแปรรูปดวยความรอนยังมีขอจํากัดทั้งดานการ
สูญเสียคุณภาพ และขอเสียเปรียบดานวิศวกรรมเนื่องจากการ
แปรรู ป ด ว ยความร อ นใช ก ารถ า ยเทความร อ นผ า นอุ ป กรณ
แลกเปลี่ ย นความร อ น เกิ ด ข อ เสี ย ต น ทุ น ด า นการผลิ ต ด า น
Figure 1 Destruction of microgranisms cell by PEF
วิศวกรรมในการสรางไอน้ําเปนตัวกลางในการถายเทความรอน
(Source: Yashwan, et al., 2015)
และมีตนทุนดานการบํารุงรักษาใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
เปนเวลานานจะสงผลใหประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอน
ดังนั้นโครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของความ
ลดลงเนื่องจากการเกิดตะกรันเกาะที่ผิวเครื่องแลกเปลี่ยนความ
เขมสนามไฟฟา (5, 10 และ 15 kV cm-1) และเวลาในการพาส
รอน ทําใหประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนลดลงสงผลใหมี
เจอร ไ รซ (2, 4 และ 6 min) ต อ การทํ า ลายจุ ลิ น ทรี ย ข องน้ํ า
ต น ทุ น ในการบํา รุงรัก ษาสูง ข อ จํ า กั ด ด า นการสูญเสียคุณภาพ
มะพร า ว (น้ํ า มะพร า วเติ ม เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ก ลุ ม aerobic plate
เนื่ อ งจากการได รั บ ความร อ นเป น เวลานาน (Assawarachan,
count การบมที่อุณหภูมิที่ 37.7 oC เปนเวลา 24 hr กอนนําไป
2017) ดังนั้นจึงไดมีความพยายามพัฒนาการแปรรูปโดยไมใช
ศึกษา) ดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟาเปรียบเทียบกับการใหความ
ความรอน (non-thermal process) ดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา
รอนแบบดั้งเดิม (อุณหภูมิ 95oC เปนเวลา 60 sec) การศึกษา
เพื่อรักษาคุณภาพการของน้ํามะพราว
อายุการเก็บรักษาของน้ํามะพราวสดทั้ง 2 วิธี ดวยการพาสเจอร
เทคนิคพัลสสนามไฟฟา (Pulsed Electric Field, PEF) เปน
ไรซ บรรจุขวดและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 oC และตรวจวัดอายุ
เทคนิ ค การกํ า จั ด เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ที่ มี อ ยู ใ นอาหารเหลวด ว ย
การเก็บรักษาโดยใชเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ํามะพราว
กระบวนการอิเล็กโทรโพเรชั่น (electroporation) เมื่ออาหาร
(มผช 340/2547)
เหลวถูกกระตุนดวยความเขมสนามไฟฟาสูงใหเกิดการเคลื่อนที่
ของอิออนภายใตสภาวะสนามไฟฟาแบบพัลสในอัตราการใหซ้ําที่ 2 อุปกรณและวิธีการ
ค า ความถี่ ห นึ่ ง ค า หนึ่ ง (ทวิ ว รรณ, 2554, วิ ก านดา และคณะ
2.1 การเตรียมน้ํามะพราว
2555 และ Assawarachan, 2016) ในระยะเวลาที่สั้นมากปกติ
นําน้ํามะพราวจากผลมะพราวแก เจาะเอาน้ํามะพราวออก
นั บ เวลาเป น 10-3 ถึ ง 10 -6 sec ในลั ก ษณะที่ อ าหารเหลวถู ก
กรองดวยเครื่องกรอง นําน้ํามะพราวเขา เครื่องหมุนเหวี่ย งเพื่ อ
กระตุนดวยสนามไฟฟาสงผลใหเกิดแรงเสียดทานที่ผนังเซลลของ
แยกไขมัน และสิ่งสกปรก แบงกลุมน้ํามะพราวออกออกเปน 2
เชื้อจุลิทรีย จะเกิดการฉีกขาดและทะลุจะเกิดรูพรุนรอบเซลล
กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมน้ํามะพราวที่เติมเชื้อ และบมเพื่อเพิ่ม
ของจุลินทรีย (pore formation) ของเหลวจากภายนอกเซลลจะ
ประชากรของจุลินทรีย (อุณหภูมิที่ 37.7 oC เปนเวลา 24 hr)
แพรเขาสูเซลลจุลินทรียตามรูพรุนรอบ ๆ ผนังเซลลสงผลใหความ
สําหรับการศึกษาปจจัยที่มีผลการการพาสเจอรไรซ ดวยเทคนิค
ดันออสโมติกภายในของเซลลจุลินทรียเกิดเพิ่มขึ้นอยางทันทีทํา
พัลสสนามไฟฟา และกลุมตัวอยางน้ํามะพราวสดสําหรับศึกษา
ใหเกิดปรากฎการณการขยายตัวของเซลลจุลินทรียจากความดัน
อายุการเก็บรักษา
ภายในเซลล (swelling) จนเยื่ อ หุ ม เซลล ก ารเกิ ด ฉี ด ขาดเปนรู
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ปริมาณที่นอยกวาที่สามารถใชในการศึกษาปจจัยของความเขม
สนามไฟฟ า และเวลาในการพาสเจอร ไ รซ ด ว ยเทคนิ ค พั ล ส
สนามไฟฟา การศึกษาของโครงการวิจัยนี้แบงกลุมตัวอยางน้ํา
มะพราวออกเปน 2 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมน้ํามะพราวที่เติมเชือ้
และบมเพื่อเพิ่มประชากรของจุลินทรีย (อุณหภูมิที่ 37.7 oC เปน
เวลา 24 hr) เพื่อใชในการศึกษาปจจัยของความเขมสนามไฟฟา
และเวลาในการพาสเจอรไรซ โดยเติมน้ํามะพราวครั้งละ 150
mL ในห อ งฆ า เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย และหลั ง การพาสเจอร ไ รซ นํ า น้ํ า
มะพราวบรรจุในขวดขวด polyethylene terephthalate (PET)
ขนาด 150 mL ปริมาณ 100 mL จากนั้นปดฝาสนิท และนําไป
ตรวจวิเคระหปริมาณจุลินทรียตอไป
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2.2 การพาสเจอรไรซดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา
เครื่องพาสเจอรไรซดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา ขนาดหอง
ปฏิบัติถูกพัฒนาขึ้นโดยหนวยวิจัยเทคโนโลยีการลดความชื้นและ
การอบแห ง (Assawarachan, 2018) คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ มีสวนประกอบที่สําคัญ 3
ส ว น ได แ ก ชุ ด กํ า เนิ ด เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า แรงดั น สู ง แบบพั ล ล
(High voltage pulse generator) วงจรสรางสัญญาพัลสความถี่
สู ง และระบบควบคุ ม (High frequency pulses circuit and
control system) และห อ งทํ า ลายเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย (treatment
Chamber) โดยค า พารามิ เ ตอร ทั้ ง หมดวั ด ด ว ยเครื่ อ ง Digital
storage oscilloscope (Figure 2)
ผลการวิเคราะหน้ํามะพราวสดพบวามีปริมาณเชื้อจุลินทรีย
ทั้ ง หมด (Total plate count) เท า กั บ 27.7 CFU mL-1 ซึ่ ง มี

20

(a)
(b)
Figure 2 Photography of laboratory pasteurizater using pulsed electric field technology
(a) Pulsed electric field pasteurizater (b) Pasteurization chamber
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2.3 การวิเคราะหปริมาณจุลินทรีย
การวิเคราะหปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมด (Total plate count)
ของน้ํามะพราวสด น้ํามะพราวหลังผานการใหความรอนแบบ
ดั้งเดิม และเทคนิคพัลสสนามไฟฟาที่ความเขมสนามไฟฟา และ
เวลาในการพัลสสนามไฟฟา ดวยการใชแผนเพาะเชื้อ Petrifilm
Staph Express Count plate เปนระบบอาหารเลี้ยงเชื้อพรอม
ใชซึ่งประกอบดวยสารกอเจลที่ละลายไดในน้ําเย็น

3. ผลและวิจารณ
การวิเคราะหปริมาณจุลินทรีย เริ่มตนในน้ํามะพราวเติมเชื้อ
และบมเพื่อเพิ่มประชากรของจุลินทรีย (อุณหภูมิที่ 37.7 oC เปน

3

เวลา 24 hr) พบวาตรวจพบปริมาณจุลินทรีย ที่กอใหเกิดโรค
ทั้ ง หมด (Total plate count, TPC) เริ่ ม ต น เท า กั บ 41.2x104
CFU mL-1 การพาสเจอรไรซดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา ที่ความ
เขมสนามไฟฟา (5, 10 และ 15 kV cm-1) และเวลาในการพาส
เจอร ไ รซ (2, 4 และ 6 min) ต อ การทํ า ลายจุ ลิ น ทรี ย
เปรียบเทียบกับการการพาสเจอรไรซดวยความรอน (อุณหภูมิ 95
o
C เปนเวลา 60 sec)
ผลการศึกษาพบวา น้ํามะพราวพาสเจอรไรซดวยความรอน
แบบดั้งเดิมนําไปตรวจพบจํานวน aerobic count plate เทากับ
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ดังนั้นเมื่อเวลาในการพาสเจอรไรซมากขึ้นสงผล
ตอการทําลายจุลินรียในน้ํามะพราวมากขึ้น
ผลการศึ กษาผลของความเข มสนามไฟฟ าที่ ค วามเข มของ
สนามไฟฟ า ที่ 10 และ 15 kV cm-1 ที่ ช ว งเวลา 2-6 mins
สามารถลดจํานวน TPC ไดต่ํากวา 10 4 CFU mL-1 แตมีเพียง
สภาวะการพาสเจอรไรซทคี่ วามเขมของสนามไฟฟาที่ 15 kV cm1
เปนเวลา 6 mins สามารถลด TPC ไดใกลเคียงกับพาสเจอร
ไรซ ด ว ยความร อ น ปริ ม าณ TPC เท า กั บ 910 CFU mL-1
สามารถลดจํานวนจุลินทรียเทากับ 99.77% หรือ 2.65 log CFU
reduction และมีอุณหภูมิเฉลี่ยในระหวางการพาสเจอรไรซดวย
เทคนิคพัลสสนามไฟฟา สนามไฟฟา มีค าเทา กับ 46.7r3.1 oC
ในขณะที่การพาสเจอรไรซ น้ํามะพราวแปรรูปดวยเทคนิคพัลส
สนามไฟฟาที่ที่ความเขมของสนามไฟฟาที่ 10 kV cm-1 เปนเวลา
6 mins สามารถลดจํ า นวนจุ ลิ น ทรี ย ใ นกลุ ม aerobic plate
count เทากับ 99.41% หรือ 2.23 log CFU reduction ดังนั้น
การการพาสเจอรไรซ น้ํามะพราวจะมีประสิทธิภาพเพิ่ม ขึ้นเมื่อ
ความเข ม ของสนามไฟฟ า มากขึ้ น และเวลาในการได รั บ
กระแสไฟฟาที่มากเพียงพอสงผลใหอัตราการทําลายจุลินทรียมี
แนวโน ม ที่ ม ากขึ้ น (Yashwan et al.,2015 and Barba et al.,
2015)
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640 CFU mL-1 สามารถลดปริ ม าณ TPC เท า กั บ 99.81%
เทากับ 2.81 logCFU reduction ในขณะที่
ผลการวิเคราะห จํานวน TPC ของน้ํามะพราวพาสเจอรไรซ
ดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟาที่ความเขม สนามไฟฟาที่ 5 kV cm-1
เป น เวลา 2 และ 4 min มี ค า เท า กั บ 8.2 x104 และ
1.73 x104 CFU mL-1 สามารถลดจํานวนจํานวน TPC เทากับ
82.51 และ 96.41% เทากับ 0.75 และ 1.44 log CFU reduction
ตามลําดับ การพาสเจอรไรซดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟาที่ความ
เข ม สนามไฟฟ า ที่ 5 kV cm-1 เป น เวลา 2 และ 4 min ไม
เหมาะสมกับการพาสเจอรไรซน้ํามะพราว ไมสามารถทําลายของ
เซลลจุลินทรีย ไดอยางถาวร (cell lysis) อาจสงผลเพียงใหเกิด
การบาดเจ็บของจุลิทรีย และเมื่อเวลาผานไปจุลินทรียสามารถ
ซ อ มแซ ม ตั ว เองได ดั ง นั้ น ผลการลดจํ า นวนจุ ลิ น ทรี ย ใ นกลุ ม
aerobic plate count จึ่งมีอัตราการการลดลงที่นอย (Yashwan
et al., 2015) ในขณะที่การพาสเจอรไรซ น้ํามะพราว ดังนั้นการ
แปรรู ป น้ํ า มะพร า วด ว ยเทคนิ ค พั ล ส ส นามไฟฟ า ที่ ร ะดั บ 5
kV cm-1 เป น เวลา 6 min ตรวจพบปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย ใ นกลุ ม
aerobic plate count เทากับ 7.1 x103 CFU mL-1 สามารถลด
จํานวนจุลินทรียในกลุม aerobic plate count เทากับ 1.76 log
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Table 1 Comparision of pasteurization methods on inactivating the spoilage microorganisms
Electric field intensity
Pasteurization time of Pulsed electric field
(kV cm-1)
2 min
4 min
6 min
-1
Coconut water using
640 CFU mL
thermal pasteurization
5 kV cm-1
8.2 x104 CFU mL-1
1.73 x104 CFU mL-1
7.1x103 CFU mL-1
10 kV cm-1
5.22 x103 CFU mL-1
3.74 x103 CFU mL-1
2.42x103 CFU mL-1
15 kV cm-1
2.73 x103 CFU mL-1
1.62 x103 CFU mL-1
910 CFU mL-1
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ผลการศึ ก ษาอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาน้ํ า มะพร า วสดด ว ย
วิ ธี ก ารให ค วามร อ น (อุ ณ หภู มิ 95 oC เป น เวลา 60 sec)
เปรียบเทียบน้ํามะพราวดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา ที่ความเขม
ของสนามไฟฟาที่ 10 และ 15 kV cm-1 ที่เวลา 6 min จากนั้น
นําน้ํามะพราวที่ผานพาสเจอรไรซดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา
บรรจุ ข วด polyethylene terephthalate (PET) ขนาด 150
mL ปริมาณ 100 mL จากนั้นปดฝาสนิท (จํานวน 3 ตัวอยางตอ
การทดสอบ 1 สภาวะ) เก็บในตูเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิไดโดยตั้ง
อุ ณ หภู มิ ไ ว ที่ 5 r1 oC นํ า ตั ว อย า งมาตรวจวิ เ คราะห ป ริ ม าณ
จุลินทรียทุก ทุกๆ 3 days โดยเกณฑในการวิเคราะหการเก็ บ

รักษา กําหนดปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (aerobic plate count)
ตองไมเกิน 1x 104 CFU/mL และปริมาณ yeast & mold ตอง
ไมเกิน 100 CFU/mL เพื่อใชเปนเกณฑสําหรับการวิเคราะหอายุ
การเก็บรักษาโดยอางอิง มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ํามะพราว
(มผช 340/2547)
ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาน้ํามะพราวแปรรูปดวยความ
รอน และน้ํามะพราวแปรรูปดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา (5, 10
และ 15 kV cm-1 ) เปนเวลา 6 min ดวยการวิเคราะห จํานวน
จุ ลิ น ทรี ย ทั้ ง หมดในกลุ ม aerobic plate count และปริ ม าณ
yeast & mold ของน้ํ า มะพร า วทุ ก 3 days โดยใช ม าตรฐาน
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ความเขมสนามไฟฟาที่ 10 และ 15 kV cm-1 ในขณะทีก่ ารการ
พาสเจอรไรซดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟาที่ความเขมสนามไฟฟา
ที่ 5 kV/cm นั้ น ไม ส ามารถลดปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย ไ ด ต่ํ า กว า ที่
มาตรฐานกําหนด
พาสเจอรไรซดวยดวยความรอนมี อายุการเก็บรักษาเทากับ
24 days

ce

ผลิตภัณฑชุมชน น้ํามะพราว (มผช 340/2547) เปนเกณฑใน
วิเคราะหอายุการเก็บรักษา
จากผลการศึกษาพบวาความเขมสนามไฟฟาเพิ่มขึ้น สามารถ
เพิ่มอายุการเก็บรักษาของน้ํามะพราวได การวิเคราะหอายุการ
เก็บรักษาของน้ํามะพราวแปรรูปดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟาเปน
เวลา 6 min มีอายุการเก็บรักษาเทากับ 21 และ 25 days ที่
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Table 2 Inactivating the spoilage microorganisms and shelf life of coconut water by PEF
Inactivating the
Thai Industrial
Thermal
Electric field intensity (V/cm)
spoilage microorganisms
standards
Pasteurization
5
10
15
o
and shelf life
institute
(95 C, 60 sec)
340/2004
Shelf life (days)
24 days
21 days
25 days
(Aerobic count plate
1x104
(CFU mL-1 )
yeast and mold count
100
ND
ND
ND
ND
plates (CFU mL-1)

ยับยั้งการเกิดสปอรที่เปนอิสระในน้ํามะพราวไดมากขึ้น สงผลตอ
อายุการเก็บรักษาที่เพิ่มมากขึ้น

3 สรุป

AE
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ผลการศึกษาการการพาสเจอรไรซน้ํามะพราวดวยเทคโนโลยี
ดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา พบวาเมื่อความเขมสนามไฟฟา และ
เวลาในการพาสเจอรไรซเพิ่มขึ้นสามารถในการทําลายจุลินทรีย
ในกลุม aerobic plate count ของน้ํามะพราวไดมากขึ้น สภาวะ
ที่ เ หมาะสมในการพาสเจอร ไ รซ น้ํ า มะพร า วเทคนิ ค พั ล ส
สนามไฟฟาที่มีประสิทธิภาพใกลเคียงการพาสเจอรไรซดวยความ
ร อ น ที่ อุ ณ หภู มิ 95 oC เป น เวลา 60 sec ที่ ส ภาวะความเขม
สนามไฟฟ า ที่ 15 V cm-1 เป น เวลา 6 mins มี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ย
เทากับ 46.7r3.1 oC สามารถลดจุลินทรียเทากับ 2.65 log CFU
reduction ในขณะการพาสเจอรไรซ ดวยความรอนสามารถลด
จุลินทรียเทากับ 2.81 log CFU reduction น้ํามะพราวพาสเจอร
ไรนทั้ง 2 วิธี ตรวจไมพบปริมาณ yeast & mold

TS

การวิเคราะหอายุการเก็บรักษาของน้ํามะพราวสดที่ผานการ
พาสเจอรไรซดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา และการใชความรอนมี
อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาระหว า ง 16 ถึ ง 25 days และ 24 days
ตามลําดับ เนื่องจากเทคนิคพัลสสนามไฟฟาสงผลตอสภาวะพัก
ตัวเพื่อสรางสปอร (spore forming bacteria) เกิดการบาดเจ็บ
ชวยทําลายเซลลแมสวนที่ เปน forspore และสามารถเปนการ

5

ดังนั้นจึงสามารถรักษาคุณภาพของน้ํามะพราวไดดี และลด
การสูญเสียสารสําคัญในน้ํามะพราวที่ไวตอความรอน (เนื่องจาก
ใช อุ ณ หภู มิ ต่ํ า ) สามารถรั ก ษาคุ ณ ค า ทางโภชนาการ รวมถึ ง
คุณภาพดานเคมี กายภาพ และเปรียบเทียบคาพลังงานซึ่งเปน
แนวทางการศึ ก ษาขั้ น ต อ ไปในอนาคต ข อ มู ล ดั ง กล า วจะถู ก
นําเสนอในโครงการวิจัยเรื่องตอไป
4 กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุน ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา พ.ศ.
2560 และไดรับความอนุเคราะห เครื่อง Pulsed electric field
pasteurizater ในโครงการวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปโดยไม ใช
ความรอนแบบผสมผสานดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟารวมกับการ
ใชความดันสูงสําหรับการแปรรูปน้ํามะพราว (CRP5905020420)
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