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Industry 4.0 หรือ อุตสาหกรรม 4.0 เริ่มต้นจากประเทศเยอรมน ีโดยรัฐบาลได้ออกประกาศนโยบาย 
อุตสาหกรรมแห่งชาติในปี ค.ศ.2013 โดยมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 
อัจฉริยะภายในปี ค.ศ.2033 หัวใจส าคัญหนึ่งของเป้าหมาย Industry 4.0 ก็คือ การมีอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart 
Device) อาทิ เครื่องจักรที่ชาญฉลาด (Smart machine) หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Robotic) เป็นต้น นั่นเป็นอีก
บริบทที่ท าให้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มไม่สามารถหยุดการพัฒนาได้ เว็บไซต์  
ได้สรุป 5 เทคโนโลยีใหม่ที่น่าจับตามองไว้ ดังนี้ 

1.Spirajoule technology  

Spirajoule technology เป็นเทคโนโลยีการก าจัดหรือลดจ านวนแบคทีเรียรูปแบบหนึ่ง เหมาะ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ชนิดผง ซึ่งมีความชื้นต่ า หรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของแข็งขนาดไม่ใหญ่ เช่น สมุนไพร 
เครื่องเทศ ธัญพืช ถั่วชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์จะถูกล าเลียงผ่านสกรูที่ถูกให้ความร้อนไปอย่างช้าๆ จน
เคลื่อนออกจากตัวเครื่อง เทคโนโลยี Spirajoule คล้ายกับการอบไอน้ า แต่คุณสมบัติที่เด่นกว่าคือ ความร้อน
นั้นสามารถสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรงผ่านทางสกรูที่ให้ความร้อนด้วยไอน้ า ระบบสามารถควบคุมความชื้น 
เวลา อุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฆ่าเชื้อได้ตั้งแต่การพาส เจอร์ไรซ์จนถึงสเตอริไลซ์ ปัจจุบัน 
Spirajoule technology ใช้กันมากในอเมริกาเหนือ ทั้งอุตสาหกรรมยา, พริกผง, อัลมอนด์บด, แฟลกซ์ซีด 

เรียบเรียงโดย  
น.ส.นารีรัตน์  อนรรฆเมธี 

ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม 

เผย 5 เทคโนโลยทีี่น่าจับตามองในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
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2.MATS technology  

MATS หรือ Microwave Assisted Thermal Sterilization เป็นการฆ่าเชื้อด้วยคลื่นไมโครเวฟ ที่มี
ศักยภาพมากกว่าไมโครเวฟที่เราคุ้นเคยในครัวเรือน เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเล MATS 
เริ่มน ามาใช้ครั้งแรกในกองทัพสหรัฐฯ เพ่ือผลิตอาหารพร้อมรับประทานที่ต้องเก็บไว้ได้นานในยามศึกสงคราม 
จากนั้นถูกพัฒนาโดยนักวิจัยของ Washington State University เพ่ือประโยชน์ส าหรับการผลิตทางพาณิชย์ 

วิธีการฆ่าเชื้อด้วย MATS เริ่มจากน าผลิตภัณฑ์อาหารเข้าในเครื่องซึ่งมีน้ าอยู่ จากนั้นปล่อยคลื่น
ไมโครเวฟความถี่ 915 MHz จากนั้นควบคุมอุณหภูมิและความดันภายในตามแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์ MATS 
ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลาย ยกเว้น บรรจุภัณฑ์โลหะ  

 
 

 
 

 
 
3.Radiant energy vacuum 

Radiant energy vacuum หรือ REV หลักการคล้ายกับการฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟ โดยอาศัยความชื้น
ภายในตัวผลิตภัณฑ์อาหารและระบบสุญญากาศ เป็นวิธีการท าแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยอุณหภูมิต่ า ท าให้ผลิตภัณฑ์
ยังคงคุณสมบัติที่ดีไว้ได้ เช่น สี กลิ่น รส รวมไปถึงสารโภชนาการต่างๆ เป็นต้น และที่ส าคัญยังช่วยให้เนื้อ
สัมผัสของอาหารไม่สูญเสียไปหลังจากผ่านกระบวนการ ซึ่งต่างจากการท าแห้งด้วยเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม 
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4. High-pressure processing 

 High-pressure processing หรือ HPP เป็นการแปรรูปด้วยความดันสูง (ประมาณ 87,000 psi หรือ
มากกว่า) ท าให้สามารถใช้อุณหภูมิต่ าในการฆ่าเชื้อได้ ข้อดีก็คือ สามารถรักษาคุณสมบัติความสดใหม่ของ
อาหารได้ดีที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเทคโนโลยีนี้ก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีความไหวต่อความร้อน เช่น น้ าผักผลไม้ 
ซุป สตูว์ สลัด เป็นต้น  
 กระบวนการ HPP จัดเป็นการแปรรูปอาหารที่ไม่ใช้ความร้อน (non thermal processing) แต่ยัง
สามารถท าลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเสื่อมเสีย (microbial spoilage) และท าลายจุลินทรีย์ก่อโรค 
(pathogen) ที่เป็นสาเหตุของอันตรายในอาหารได้ โดยแรงดันสูงนั้นจะท าลายผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ท าให้
เซลล์แตก ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ประเทศไทยเริ่มมีการน ามาใช้มากขึ้น เนื่องจากได้รับอนุญาติจาก อย. ไทย แต่
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ HPP ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 376 
เรื่อง Novel Food 

  
 
 
 
 
 

ภาพกระบวนการผลิตด้วย REV 
ที่มา: https://www.enwave.net/ 

 

ภาพเครื่อง High-pressure processing  
 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1856/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-microbial-spoilage
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0429/pathogen-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1092/cell-membrane-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5
https://www.enwave.net/
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5. Pulsed electric field 

 Pulsed electric field หรือ PEF เป็นอีกหนึ่งวิธีการแปรรูปอาหารที่ไม่ใช้ความร้อน (non thermal 
processing) ซึ่งนอกจากสามารถก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ แล้ว ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีคุณสมบัติที่ดี
ขึ้นได้อีกด้วย โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอานุภาพสูงมาก โดยสามารถท าลายตั้งแต่ผนังเซลล์เชื้อจุลินทรีย์
และเจาะผนังเซลล์ของผลิตภัณฑ์ อย่างเช่น ในกระบวนการแปรรูปมันฝรั่งด้วย PEF นอกจากฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
แล้ว คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท าให้เนื้อสัมผัสมันฝรั่งเปลี่ยนไปจนสามารถตัดเป็นชิ้นได้ง่ายขึ้น ลดแรงตัดได้ถึง 40%  
 ปัจจุบัน PEF นิยมมากในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ของเหลว เช่น น้ าผักผลไม้ นม ของกึ่ง
เหลว เช่น โยเกิร์ต ไข่เหลว น้ าสลัด และของแข็ง เช่น อุตสาหกรรมมันฝรั่ง เป็นต้น 

 
  

 
 

ด้วยกระแสรักโลก รักสิ่งแวดล้อม ท าให้อาหารแปรรูปกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาผู้บริโภคยุคใหม่ ที่
ต้องการอาหารที่สดใหม่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ความย้อนแย้งในสิ่งนั้นก็คือ นอกจากสดใหม่แล้วต้อง
เก็บได้นาน แต่หน้าที่ของผู้ผลิตไม่ไช่การถกเถียงถึงความเป็นจริง แต่ต้องหาวิถีทางเอา ชนะขอบเขต
ความสามารถในการผลิตแบบเก่าๆ ให้ได ้

 
ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมได้ที่  
- https://www.foodprocessing.com/articles/2019/breakthrough-technology/ 

ภาพเครื่อง Pulsed electric field 
 

https://www.foodprocessing.com/articles/2019/breakthrough-technology/

