
การเน่าเสียของธญัพืชและพืช
ตระกลูถัว่

โดย

รศ.ดร.นฤมล มาแทน



ธัญพืช พืชตระกลูถัว่และพืชหัว

• ธัญพืช

– ข้าว  ข้าวโพด  ข้าวสาล ี ข้าวไรย์  ข้าวบาร์เลย์

• พืชตระกลูถัว่

– ถัว่ด า  ถัว่แดง ถั่วเขยีว ถัว่เหลือง

• พืชหัว

– มันส าปะหลงั  มันเทศ  กลอย  เผือก



2 องค์ประกอบทางเคมแีละคุณสมบัตขิองข้าว

เปลือก

เย่ือซึมเน้ือขาว

เย่ือหุ้มเน้ือเมลด็

จมูกข้าว

เน้ือเมลด็



องค์ประกอบทางเคมีของข้าวสาลี

1 คาร์โบไฮเดรต



• 2 โปรตีน 
– Endosperm proteins : Gliadin, Glutenin

– Embryo proteins : Leuosin, Globulin

– Bransproteins : Prolamin, Globulin, Albumin

• 3 ไขมัน
– Free lipid

– Bound lipids

• 4 เกลือแร่และวติามิน
– เกลือแร่พบมากทีสุ่ดในร า

– วติามินที่พบมากคือ วติามินบีคอมเพลค็ 



ลกัษณะของพืชตระกลูถัว่ 



องค์ประกอบทางเคมขีองพืชตระกลูถัว่

เมลด็ถัว่ แคลอรี  โปรตีน ไขมนั แร่ธาตุ คาร์โบไฮเดรต

ถัว่เหลือง 335 38 18 4.7 31.3

ถัว่ลสิง 343 25.6 43.4 2.5 23.4

ถัว่เขยีว 340 23.9 1.3 0.4 60.4



ลกัษณะของหวัมนัส ำปะหลงั

ล าต้น

เง่า
ขั้ว

หัว



องค์ประกอบทางเคมีของหัวมันส าปะหลงั
• องค์ประกอบในหัวมัน ปริมาณ 100 กรัม

– น า้ 60.21-75.32

– เปลือก 4.08-14.08

– เน้ือ(แป้ง) 25.87-41.88

– ไซยาไนด์ 2.85-39.27

• องค์ประกอบในเน้ือมัน
– แป้ง 71.9-85.0

– โปรตีน 1.57-5.78

– เย่ือใย 1.77-3.95

– เถ้า 1.20-2.80

– ไขมัน 0.06-0.43



สารพิษท่ีพบในหวัมนัส าปะหลงั
• 1 Cyanogenic glucoside มี 2 ชนิดคือ linamarin และ 

lotaustralin

• 2  การก าจัด
– 2.1 ต้มให้อุณหภูมสูิงกว่า 150 องศาเซลเซียส

– 2.2 บดให้ละเอยีด ทิง้ไว้ให้นานพอเพ่ือท าลายเอน็ไซม์

– 2.3 ก าจดัโดยการใช้จุลนิทรีย์

linamarin & lotaustralin Hydrogen cyanide or
prussic acid 

linamarase



การท าให้สารพษิออกจากมันส าประหลงั



Natural microflora

• ปกติแล้วมีการปนเป้ือนจากเช้ือแบคทเีรีย, ยสีต์และรา ในระหว่าง
การปลูก, การเกบ็เกีย่ว, การเกบ็รักษาและการแปรรูป

• เช้ือราที่มักพบได้บ่อยคือ Alternaria, Fusarium, 
Helminthosporium, Cladosporium, Aspergillus, Penicillium

• อทิธิพลภายนอกเช่นความช้ืนของอากาศและอุณหภูมเิป็นปัจจัย
ส าคญัที่ท าให้เช้ือเจริญเติบโต

• อทิธิพลภายในทีส่ าคญัคือ ค่า aw



การปนเป้ือนของเช้ือในอาหารกลุ่มนี้

วตัถุดบิ การแปรรูป ผลติภัณฑ์



อะฟลาท๊อกซินในพืชตระกลูถัว่
• สารพษิอะฟลาท๊อกซิน เป็นหน่ึงในสารพษิทีม่ักพบว่าปนเป้ือนอยู่ใน

อาหารเป็นประจ าโดยสารพษิอะฟลาทอกซินเป็นสารพษิซ่ึงเกดิจากเช้ือ 
จุลนิทรีย์ อนัได้แก่ เช้ือรากลุ่ม Aspergillus flavus, A. parasiticus
และ A. nomius

• สารพษิอะฟลาท๊อกซินเป็นสารที่ทนความร้อนได้ด ีและทนได้
ถงึ 260 องศาเซลเซียส น่ันหมายถงึ การหุงต้มธรรมดาซ่ึงใช้ความร้อน
ไม่เกนิ 100 องศาเซลเซียต ไม่สามารถท าลายพษินีไ้ด้เลย ด้วยเหตุนีเ้อง
เราจงึสามารถพบสารพษินีเ้จือปนอยู่ในผลติภัณฑ์ของอาหารพวกถัว่
ลสิงหรือข้าวโพดอย่างแน่นอน 



สารอะฟลาท๊อกซินคืออะไร?

• คือสารทีผ่ลติออกมาโดยตรงจากเช้ือจุลนิทรีย์โดยเฉพาะเช้ือรา 
Aspergillus flavus และ Aspergillus parasiticus สารอะฟลาท๊อกซินมอียู่ 
หลายชนิด เช่น อะฟลาท๊อกซินบีหน่ึง อะฟลาท๊อกซินบีสอง อะฟลาท๊อก
ซินจีหน่ึง อะฟลาท๊อกซินจีสอง(Aflatoxins B1,B2,G1,G2) ซ่ึงอะฟลา  
ท๊อกซินบีหน่ึงเป็นสารพษิทีม่คีวามรุนแรงทีสุ่ด ถ้าร่างกายรับเข้าไปมากๆ
จะท าให้ เป็นมะเร็งตับได้ 



• สาเหตุของการเกดิอะฟลาท๊อกซิน สรุปได้ดงันี ้

1. ความแห้งแล้งในช่วง 30 วนัก่อนเกบ็เกีย่ว

2. ฝักถูกท าลายจากโรค แมลงในดนิ

3. การขาดแคลเซียม ท าให้เกดิโรคจากเช้ือราที่ฝัก

4. เกบ็เกีย่วเม่ือถัว่แก่เกนิไป

5.ใช้ระยะเวลานานในการตากเพ่ือลดความช้ืนลงจนถงึจุดที่
ปลอดภัย หรืออาจจะถูกฝนในขณะทีต่าก



ความเป็นพษิของ -toxin

• การเกดิอาการพษิสามารถเกดิขึน้อย่างฉับพลนั และเกิด
มะเร็งในตับ การบริโภคอาหารที่มีสารพษินี ้2-6 มลิลกิรัมต่อ
วนัจะเกดิพษิอย่างเฉียบพลนั ในเด็กจะเกดิอาการป่วย ไข้สูง 
ชัก อาเจียน เสียชีวติได้ใน 72 ช่ัวโมง แต่ถ้าได้รับสารพษิใน
ปริมาณน้อยจะสะสมไว้ในร่างกายท าให้เกดิมะเร็งในตับ



วธีิการควบคุมการปนเป้ือนของเช้ือรา และสารพษิอะฟลาทอกซิน 
• การเลือกพืน้ทีป่ลูกทีไ่ม่มรีายงานว่า มเีช้ือ Aspergillus flavus ระบาด

อยู่ การปลูกพืชหมุนเวยีนทีไ่ม่ใช่พืชอาศัย การไถพรวนตากดิน การ
เลือกวนัปลูกทีเ่หมาะสมเพ่ือหลกีเลีย่งฝนในช่วงการเกบ็เกีย่วและการ
ตาก การตากถัว่ลสิงให้แห้งโดยให้ความช้ืนลดลงอย่างรวดเร็วหลงัการ
เกบ็เกีย่ว การคดัแยกเมลด็เน่าเสียออก การป้องกนัไม่ให้ฝักและเมลด็
ได้รับความเสียหาย การเกบ็รักษาไว้ในสภาพที่แห้งและเยน็ 

• ฝักหรือเมลด็เน่าเสียทีค่ดัทิง้ให้ฝังหรือเผาท าลายไม่ควรให้สัตว์กนิ
เพราะอาจมีสารพษิอะฟลาทอกซินปนเป้ือน



การเน่าเสียของเคร่ืองด่ืม

• ผลติภณัฑ์เคร่ืองด่ืมน้ันมอียู่หลายประเภท การเส่ือมเสียของ
ผลติภณัฑ์เคร่ืองด่ืมจงึขึน้อยู่กบัประเภทของเคร่ืองด่ืมน้ันๆด้วย



การเน่าเสียของเคร่ืองด่ืม

1 Ropiness การที่เบียร์ซ่ึงเป็น
ของเหลวกลายสภาพเป็นของเหลว
หนืดและเม่ือเทแล้วมีไอคล้ายน า้มัน
ซ่ึงอาจเกดิจากเช้ือ Acetobacter,
Lactobacillus, Pediococcus 
cerevisiae, Gluconobacter oxydans



2 Sarcinae sickness มกีารผลติกลิน่คล้ายน า้ผึง้ สาเหตุจากเช้ือ 
P. cerevisiae ซ่ึงสามารถสร้าง diacetyl ในเบียร์ได้

3 Sourness เกดิจากเช้ือ Acetobacter spp. สามารถ oxidizing 
สาร ethanol ไปเป็น acetic acid การเส่ือมเสียประเภทนี้
สามารถวดัปริมาณของ acetic acid ที่เกดิขึน้

4 Turbidity และ off-odors สาเหตุจากเช้ือ Zymomonas 
anaerobia, Saccharomyces spp. สามารถเจริญได้ดทีี่ pH 4-
5 ในเบียร์และใช้สารอาหารได้



สาเหตุจากเช้ืออ่ืนๆ

• Megasphaera cerevisiae acetic acid, propionic acid

• Selenomonas lacticifex lactate

• Pectinatus cerevisiphilus เกดิความขุ่น (turbid) , Off-
flavor
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การเน่าเสียของ Wines

• Candida valida พบได้ทีผ่วิหน้าด้านบนของไวน์มีลกัษณะเป็นฟิล์ม
บางๆ เช้ือจะผ่าน alcohol และองค์ประกอบอ่ืนๆจากฟิล์มบางๆนี ้
บางคร้ังเรียกว่า wine flowers 



• Acetobacter oxidize alcohol acetic acid

เกดิกรดน า้ส้ม หรือ tourne disease

• Malo-lactic กรด Malic เป็นสาร organic acid หลกัในองุ่น เม่ืออยู่ใน
รูปไวน์สามารถเปลีย่นแปลงไปเป็น Lactic acid และ CO2 ดงัสมการ

- เช้ือ Leuconostoc oenos, Pediococci, Lactobacilli

• เช้ือ Lactobacillus plantarum สามารถสร้างกรดแลคติกได้ดงัสมการ

L(-)-Malic acid L(+)-Lactic acid + CO2

Malo-lactic enzyme

Tartaric acid Lactic acid acetic acid CO2


