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HPP เทคโนโลยีแปรรูปอาหารอนาคต 

(HPP: High Pressure Processing) 
 
 
 

     “HPP” หรือ เทคโนโลยีการแปรรูป
อาหารด้วยความดันสูง (High Pressure 
Processing) เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหารที่ไม่ใช้ความร้อน (non 
thermal processing) ซึ่งก าลังได้รับความ
สนใจจากผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร
อย่ า งมาก   เนื่ อ ง จากสามารถฆ่ า
เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเสื่อม
เสียในผลิตภัณฑ์อาหารได้ โดยไม่ท าให้
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
นักทั้ง สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ซึ่ง
ใชห้ลักการท าการงานคือ การใช้ความดัน
ที่สูงกว่าความดันบรรยากาศมาก อัดเข้า
ไปในผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านตัวกลางคือ 
น้ า เพ่ือท าลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่
ปนเปื้อนอยู่ภายใน โดยมีผลเทียบเคียง
ได้กับการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน
ระดับพาสเจอร์ไรส์ แต่อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น
น้อยกว่ามาก จึงท าให้สี กลิ่น รส และ
เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงของ
สดมากกว่า  
      
      ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า แบคทีเรีย
ส่วนใหญ่สามารถเจริญเติบโตได้ที่ความ
ดัน 20-30 MPa (Mega Pascal) หรือ 
ประมาณ 200-300 เท่าของความดัน
บรรยากาศ โดยความดันที่สู งกว่านี้
สามารถท าลายผนังเซลล์ เซลล์เมม
เบรน และท าให้เซลล์ภายในแตกได้ 
รวมถึงส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโต
และการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ลดลง 
อย่างไรก็ตาม ความดันที่สูงกว่าความดัน  

บรรยากาศมาก สามารถท าลายเอนไซม์ที่
เป็นประโยชน์ และชีวเคมีของอาหารเช่น 
โปรตี น ในอาหาร ได้ เ ช่ นกั น  ดั งนั้ น  ใน
กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง 
จึงจ าเป็นต้องเลือกใช้ความดันที่เหมาะสมใน
การท าลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและไม่ท าให้
ผลิตภัณฑ์อาหารเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่
ผู้บริโภคต้องการควบคู่กันไปด้วย  
  
ภาพหลักการท างานของกระบวนการแปรรูป

อาหารด้วยความดันสูง 
      

 

ท่ีมา : http://www.avure.com/food/applications/ 

 
     ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่มีการน า
เทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความดันสูงมาใช้
แล้ว ได้แก่ น้ าผลไม้ อาหารแช่แข็ง (เช่น  

เรียบเรียงโดย  
น.ส.มยุรา ปรารถนาเปลี่ยน 

ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม 

http://www.avure.com/food/applications/
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เนื้อสัตว์ อาหารทะเล) อาหารที่มีชิ้นเนื้อ
ปน (เช่น สตูวเนื้อ เนื้อและผัก) เป็นต้น 
โดยมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในภาชนะ
เช่น ขวด ถุง หรือถ้วยที่ทนความดันสูงได้ 
หรือไม่บรรจุในภาชนะระหว่างการผลิต 
ส าหรับความดันสู งที่ ใช้ ทั่ ว ไปจะอยู่
ระหว่าง 400-800 MPa อุณหภูมิของน้ า
ที่ เป็นตัวกลางระหว่าง 0 -100 องศา
เซลเซียส และเวลาในการฆ่าเชื้อไม่น้อย
กว่า 20 นาที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
และภาชนะบรรจุ ซึ่งต้องมีการศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมร่วมด้วย      
 
ภาพจ าลองกระบวนการผลิตอาหารผา่น

กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง 

 
 

 
 

 
 

 
ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการ
ฆ่าเชื้อด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารด้วย
ความดันสูงนี้  ยังจ าเป็นต้องเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่ า (แช่เย็นที่ 4 องศาเซลเซียส) โดย
มีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 14 วัน 
 
     เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารด้วยความ
ดันสูง เริ่มใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ และ
เยอรมนี ซึ่งได้ผ่านการรับรองกระบวนการ
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ของแต่ละประเทศ ทั้งในส่วนของสภาวะการ
ผลิตที่เหมาะสม และเครื่องมือเครื่องจักรที่มี
ประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยเป็นอีกหนึ่ง
ประเทศที่เริ่มมีการน าเทคโนโลยีการแปรรูป
ดังกล่าวเข้ามาใช้ในผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้พร้อม
รับประทานได้แก่ น้ ามะพร้าว และน้ าผัก
ผลไม้ชนิดต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการ
จ าเป็นที่จะต้องขออนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพ่ือให้
ก า ร รั บ ร อ ง ผ ลิ ต ภั ณฑ์ อ า ห า ร ที่ ผ่ า น
กระบวนการผลิตที่ เหมาะสม มี ความ
ปลอดภัยแก่การบริโภคก่อน จึงจะสามารถ
ผลิตเพ่ือจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้  ทั้งนี้
เนื่องจาก อย.ได้ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความ
ดันสูงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่  (Novel 
Food) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 376 พ.ศ. 2559 โดยจัดอยู่ในกลุ่ม
ของผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ใช่
กระบวนการผลิตทั่วไป ซึ่งจะต้องยื่นผลการ
ประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงาน
ประเมินความปลอดภัยที่อย.ให้การยอมรับ
ร่วมกับหลักฐานอื่นๆ ที่จ าเป็น 
 
     ขอยกตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อาหารที่
ผ่านการการแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง 
ซึ่งวางจ าหน่ายในตลาด ดังน้ี  
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ผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายในต่างประเทศ 
 
น้ าสลัดในขวด PET แบรนด์ Bolthouse Farms 

 
 

อาหารเด็ก แบรนด์ Once Upon a Farm 

 
 

เนื้อไก่งวง แบรนด์ Hormel 

 

 
ผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายในประเทศไทย 

 
น้ าผลไม้สกัดเย็น แบรนด์ BEEP 

 
 

น้ ามะพร้าวน้ าหอม แบรนด ์All Coco 

 
 

น้ ามะพร้าวออรแ์กนิก แบรนด์ maprao 

 
 


