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ชุดการจัดแสดงที ่11 
การใหความรอนโดยความตานทานไฟฟาแรงดันต่ํา 

 (Low Voltage Resistance Heating) 
 

                                             
                       
  
1. หลักการของเทคโนโลยี  
 
 กระบวนการใหความรอนที่เกิดจากความตานทานไฟฟาหรือแบบโอหมมิก (Ohmic Heating 
หรือ Joule Heating) เปนการผานกระแสไฟฟา (Electric Current) ไปยังอาหารที่มีการไหลอยางตอเน่ือง 
(Continuous Flow) ทําใหอนุภาคหรือชิ้นสวนของแข็งและของเหลวในอาหารเกิดความรอนดวยอัตรา
เดียวกัน และใชเวลาสั้นกวากระบวนการใหความรอนแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในอาหารที่เปนของเหลวที่
ปริมาณของแข็งหรือชิ้นอาหารอยูมาก (High Solid Fraction) เทคนิคที่ใชในกระบวนการใหความรอน
แบบน้ีไดรับการพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในเชิงอุตสาหกรรมและการคา ในการสเตอริไลสอาหารผสมที่มีลักษณะ
ดังกลาว รวมทั้งการใหความรอนแกอาหารอื่นๆ  
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 กระบวนการใหความรอนแบบโอหมมิกแกอาหารมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิงจาก
กระบวนการใหความรอนแบบด้ังเดิม เชนการใชความรอนในการฆาเชื้ออาหารบรรจุกระปอง ซ่ึงวิธีการนี้
จะใชไอนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงสุดระดับหน่ึงในระบบ ในขณะที่กระบวนการใหความรอนแบบโอหมมิกนั้น
ความรอนที่เกิดขึ้นจะไมมีขีดจํากัด และมีความแตกตางจากการใหความรอนโดยใชการทําใหเกิดความ
รอนดวยไมโครเวฟ ซ่ึงวิธีการนี้มีขอเสียตรงที่การทะลุทะลวงของคลื่นไมโครเวฟนั้นมีขอจํากัดแตการให
ความรอนแบบโอหมมิกจะไมมีขอจํากัด และจากการที่ชิ้นสวนของอาหารถูกทําใหรอนขึ้นอยางรวดเร็ว 
กระบวนการใหความรอนแบบโอหมมิกจึงมีขอไดเปรียบกวาวิธีอ่ืนๆ และมีความจําเปนที่จะตองสรางสูตร
อาหารเฉพาะเนื่องจากมีผลตอกระบวนการใหความรอน  
 

                                         
 

รูปที่ 1 หลักการของการทําใหเกิดความรอนแบบโอหมมิก (Ohmic Heating) 
 
 จากรูปที่ 1 เม่ือผานกระแสไฟฟาไปยังอาหาร จะทําใหเกิดความรอนขึ้น โดยทั่วไปกระแสไฟฟา
ที่ใชเปนกระแสสลับความถี่ต่ําประมาณ 50-60 Hz โดยผานจากอิเลคโตรดที่ถูกออกแบบและผลิตขึ้น
เฉพาะในการใหกระแสไฟฟาแกอาหารและไมมีการปนเปอนจากสารที่ใชทํา รวมทั้งลดปฏิกิริยาทางเคมี
และคาใชจายที่เกิดขึ้น เม่ืออาหารที่ประกอบดวยชิ้นอาหารของแข็งและสวนที่เปนของเหลวสัมผัสกับ
กระแสไฟฟา จะทําใหอาหารนั้นรอนขึ้นเนื่องจากความตานทานของอาหาร (Electrical Resistance) และ
ถาอาหารทั้งสองเฟส (ของแข็งและของเหลว) มีความตานทานไฟฟาเทากัน จะทําใหอัตราการเกิดความ
รอนเทากัน จากการทดลองเปรียบเทียบอัตราการเกิดความรอนในชิ้นอาหารที่เปนของแข็งและสวนที่
เปนของเหลว ระหวางกระบวนการใหความรอนแบบด้ังเดิม (Conventional) และแบบโอหมมิก (Ohmic) 
แสดงไดดังรูปที่ 2 ตอไปน้ี 
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รูปที่ 2 การเกิดความรอนในชิ้นอาหารของแข็ง (เสนเรียบ) และในของเหลว (เสนจุด)  
ในกระบวนการใหความรอนแบบดั้งเดิม (a) และแบบโอหมมิก (b) 

 
 จากรูปที่ 2 จะเห็นวาอุณหภูมิของชิ้นอาหารที่เปนของแข็งที่ไดรับการใหความรอนแบบด้ังเดิม 
จะเพ่ิมขึ้นชากวาอุณหภูมิของสวนที่เปนของเหลว ในขณะที่กระบวนการใหความรอนแบบโอหมมิกนั้น
พบวาอุณหภูมิของสวนที่เปนของชิ้นอาหารที่เปนของแข็งจะเพ่ิมขึ้นเร็วกวาสวนที่เปนของเหลว ดังน้ัน 
จึงสามารถนําหลักการนี้ไปใชในการฆาเชื้ออาหารที่เปนของเหลวที่มีชิ้นอาหารอยูดวย โดยจัดเปน
กระบวนการที่ใหความรอนแบบตอเน่ืองโดยการใชอุณหภูมิสูงและระยะเวลาสั้น (High Temperature 
Short Time : HTST) วิธีการหนึ่งเชนเดียวกับกระบวนการ UHT (Ultra High Temperature) 
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2. การประยุกตใชงานเทคโนโลยี  
 

 สภาพที่เหมาะสมในการใชงาน 
 
 การใหความรอนโดยโอหมมิกเหมาะสําหรับการใหความรอนแกอุตสาหกรรมอาหารที่มีลักษณะ
เปนของเหลวและมีอนุภาคของแข็งเจือปน เชน ซอสผลไมและซอสผัก เนยถั่ว ซอสพาสตา ไสขนมพาย 
ซุปและอาหารสัตว รวมถึงการใชความรอนสูงในการฆาเชื้อจุลินทรียในน้ํานม เปนตน 
 
 การทําใหเกิดความรอนแกอาหารดวยกระแสไฟฟานั้น ขึ้นกับความสามารถในการนําไฟฟา 
(Electrical Conductivity) ของอาหาร ซ่ึงอาหารสวนใหญที่เตรียมขึ้นเพ่ือใชในกระบวนการ จะมีปริมาณ
นํ้าอิสระ (Free Water) ซ่ึงมีอิออนของเกลือละลาย (Dissolved ionic salts) ในระดับปานกลาง ซ่ึง
เพียงพอตอการทําใหเกิดความรอนอันเนื่องมาจากการผานของกระแสไฟฟา 
 
การสเตอริไลสอาหารโดยใชความรอนจากโอหมมิกฮีทเตอร 
 
 ลักษณะการทํางานของเครื่องใหความรอนแบบโอหมมิกดังแสดงในรูปที่ 3 เริ่มตนจากอาหาร
เหลวถูกปมผานทอที่เกิดความรอน (Heating Tube) โดยทอน้ีอยูในแนวตั้งหรือเอียงเล็กนอย ซ่ึงภายใน
ทอจะมีจุดที่เชื่อมตอกับชุดของอิเลคโตรด การปมอาหารเหลวผานทอดังกลาวจําเปนตองใชแรงดันที่คงที่
และเหมาะสมเพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการเดือด โดยใชไดถึงระดับ 4 บารสําหรับการสเตอริไลสอาหารที่
อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียสจากภาพจะเห็นวามีอิเลคโตรด 7 อัน แตละอันจะมีอิเลคโตรดขางเคียงสอง
อันที่ตอกับสายดิน (earth) 
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รูปที่ 3 ลักษณะการทํางานของโอหมมิกฮีทเตอรในกระบวนการสเตอริไลสอาหารเหลว 
 
 ชุดของอิเลคโตรดแตละอันจะมีอิเลคโตรดที่อยูภายในทอและอยูในตําแหนงที่วางยื่นออกมาใน
แนวขวางกับการไหลของอาหาร โดยกลองหรือชุดของอิเลคโตรดนี้ทําดวยพลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอ
ทิลีน (Polytetrafuloroethylene, PTFE) และหุมดวยโลหะสแตนเลสอีกชั้นหนึ่งและชุดอิเลคโตรดแตละอัน
จะเชื่อมตอกันดวยทอสแตนเลสที่หุมดวยฉนวนไฟฟา โดยฉนวนที่เหมาะสมในการใชไดแก โพลีไวนิลิดีน
ฟลูออไรด  (Polyvinylidene fluoride , PVDF) และโพลีเอเทอรอีเทอรคีโตน (Polyether ether ketone, 
PEEK หรือแกว) 
 
 ทอที่ใหความรอนน้ันอาจตั้งตรงหรือเอียงเล็กนอย และมีวาลว (Vent Valve) ตรงดานบนสุดเพื่อ
ทําใหอาหารที่เขามาในทอเต็มอยูตลอดเวลา โดยความยาวของทอในแตละชวงจะมีความแตกตางกันใน
แตละคูของอิเลคโตรด เพ่ือทําใหแตละชวงมีคาความตานทานกระแสไฟฟา (Electrical Impedance) ที่
ใกลเคียงกัน โดยทอแตละชวงจะมีความยาวเพิ่มขึ้นจากทางเขาของอาหารจนถึงทางออกจากทอของการ
ใหความรอนเน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นจะทําใหความสามารถในการนํากระแสไฟฟา (Electrical 
Conductivity) มีคาเพิ่มขึ้น 
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ในสวนของการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องใหความรอนแบบโอหมมิก สามารถออกแบบระบบ

การควบคุมใหเปนแบบอัตโนมัติได การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตออุณหภูมิของผลิตภัณฑสุดทาย (Outlet 
Temperature) ที่ออกมาไดแก การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอาหารกอนเขาเครื่อง (Inlet 
temperature) อัตราการไหลของอาหาร (Mass Flowrate) ภายในเครื่อง และคาความจุความรอนจําเพาะ 
(Specific Heat Capacity) ของผลิตภัณฑ ในการควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องนั้น ปจจุบันใช
คอมพิวเตอรโดยไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor) จะทําหนาที่สแกนตัวแปรดังกลาวและมีการ
คํานวณอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมหรือลดพลังงานไฟฟาที่ตองใชในการทําความรอนใหถึงอุณหภูมิที่กําหนด 
 
 กระบวนการใหความรอนแบบโอหมมิกนี้ สามารถสเตอริไลสอาหารเหลวที่มีปริมาณชิ้นอาหาร
ของแข็งอยูมากถึง 60% ได โดยมีอัตราการทําความรอน (Heating Rates) ประมาณ  1 องศาเซลเซียส
ตอวินาที โดยสามารถใชกระบวนการนี้ในการฆาเชื้ออาหารเหลวที่มีชิ้นอาหารของแข็งที่มีขนาดใหญมาก
ได (เชนมีขนาดเสนผานศูนยกลางขนาด 25 มิลลิเมตร) นอกจากนั้นกระบวนการใหความรอนแบบโอหม
มิก สามารถนําไปประยุกตใชกับกระบวนการฆาเชื้ออาหารหลายรูปแบบไดแก 

1. ใชรวมกับกระบวนการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Processing) สําหรับอาหารที่มี
คุณคาสูงและอาหารพรอมรับประทานโดยสามารถเก็บรักษาและขนสงที่อุณหภูมิหอง 

2. ใชพาสเจอรไรสอาหารเหลวที่มีชิ้นอาหารสําหรับการบรรจุรอน (Hot Filling) 
3. ใชเพ่ิมระดับอุณหภูมิของอาหารกอนนําอาหารนั้นไปฆาเชื้อตอโดยวิธีด้ังเดิม (อาหาร

บรรจุกระปอง) 
4. ใชในการผลิตอาหารพาสเจอรไรสพรอมรับประทานที่มีความสะอาดและมีคุณคาสูงโดย

สามารถเก็บรักษาและขนสงโดยการแชเย็น 
 
ประโยชนของเทคโนโลย ี

• ประสิทธิภาพสูง พลังงานไฟฟาจะเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนไดเกือบ 100% ซ่ึงสูงกวาการ
เปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงเปนความรอน ซ่ึงมีประสิทธิภาพเพียง 50-80% เน่ืองจากการสูญเสีย
จากการเผาไหม 

• ความสามารถในการควบคุมสามารถติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติทดแทนการควบคุมโดยคน
ทั้งหมด ปริมาณความรอนจะถูกควบคุมใหเหมาะสมกับงาน และมีความยืดหยุนมากกวาวิธีอ่ืน 

• การบํารุงรักษาต่ํา อุปกรณมีอายุการใชงานนาน งายและทนทาน ไมจําเปนตองใชอุปกรณเสริม
หรืออุปกรณควบคุมอ่ืนๆ 

• ทําใหผลิตภัณฑที่มีชิ้นอาหาร มีรสชาติสดกวาและมีคุณคาทางโภชนาการสูงกวา 
• สามารถใหความรอนในระบบการไหลอยางตอเน่ืองโดยไมตองใชพ้ืนผิวในการถายเทความรอน 
• ความรอนในชิ้นอาหารเกิดขึ้นไดโดยไมขึ้นกับความสามารถในการนําความรอนผานของเหลว 
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ขอควรพิจารณาในการประยุกตใชงาน 
 

• คาใชจายพลังงานเนื่องจากความรอนที่ไดจะแปรผันตรงกับกระแสไฟฟา ดังน้ัน เม่ือตองการ
ความรอนมากก็จะมีคาใชจายพลังงานมากตามไปดวย 

 
 ศักยภาพการประหยัดพลังงาน  

 
 การใหความรอนโดยโอหมมิกฮีทเตอร ชวยลดเวลาและประหยัดพลังงานไดประมาณ 25% เม่ือ
เทียบ กับการใหความรอนในกระบวนการอุตสาหกรรมอาหารแบบเดิม 
 
 

 กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี 
 

o โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารที่ตองมีการใหความรอนแกกระบวนการผลิต เชน
กระบวนการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Processing) หรือกระบวนการฆาเชื้อแบบ 
Pasteurizer, Sterilizer เปนตน 

 
 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  
          ไมมี 
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 (Low Voltage Resistance Heating)   

 
3. ตัวอยางขอมูลดานเทคนิคของเทคโนโลยี  

 
•  ตัวอยางลักษณะของเครื่องที่มีการใชงาน Ohmic Heating System ในกระบวนการอุตสาหกรรม
อาหาร ไดแก Aseptic Processing, Pasteurizer, Sterilizer เปนตน 
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ตัวอยางคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคตอไปน้ีเปน Aseptic Sterilizer ที่มีการใชระบบโอหมิก สําหรับนํ้า
มะเขือเทศ อุณหภูมิขาเขา 60-65 องศาเซลเซียส Holding Time 90 วินาที Filling Temperature 35-38 
oC 
 

Product Inlet Capacity kg/h 1,000 3,000 5,000 8,000 10,000 
Sterilization Temperature oC 90-100 

adjust 
90-100 
adjust 

90-100 
adjust 

90-100 
adjust 

90-100 
adjust 

I.E.P kW 28 42 62 88 100 
Steam at 8 bar kg/h 100 300 500 800 1,000 
Water at 15-18 oC at 3bar m3/h 20 40 60 90 110 
Compressed air at 6bar nl/h 100 100 100 200 200 

 
 แมวาในอดีต Ohmic Heater ไดพัฒนาและใชงานสําหรับแรงดันและความถี่ต่ํา (50-60Hz) แตใน
ปจจุบันการพัฒนาระบบ โอหมมิกสําหรับการใชงานที่ Power Supply แรงดันและความถี่สูง (แรงดัน 
400-3800V และความถี่สูงถึง 30kHz) กําลังเปนที่พิจารณาในอนาคตตอไป เน่ืองจากการสวิทชิ่งของ
รูปคลื่น (Pulse) และ เวลาหนวง (Delay time) ที่เหมาะสมจะชวยใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
จายไฟฟาไดมากยิ่งขึ้น  
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