
การเน่าเสียของผลติภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

โดย

รศ.ดร.นฤมล มาแทน



อาหารกระป๋อง

 อาหารกระป๋องเป็นอาหารที่
ผ่านกระบวนการแปรรูปมาแล้ว
เช่นการผ่านการให้ความร้อน
แล้วท าให้เยน็

 อาหารกระป๋องสามารถเกบ็ไว้
รับประทานได้นาน บางชนิด
อาจนานถงึ 3-4 ปี



สาเหตุของการเน่าเสียของอาหารกระป๋อง

ความร้อนไม่เพยีงพอ

ปนเป้ือนน า้ Cooling 

กระป๋องปิดไม่สนิท/ร่ัว

กระบวนการผลติไม่ได้มาตรฐาน

วตัถุดบิไม่ได้มาตรฐาน



เช้ือจุลนิทรีย์ทีท่ าให้เน่าเสียแบ่งตาม
ประเภทของอาหารกระป๋อง

 อาหารกระป๋องที่เป็นพวก low acid (pH>4.6)
 เส่ือมเสียจากพวก thermophilic flat-sour เช่น Bacillus 

stearothermophilus พวก Sulfide เช่น Clostridium nigrificans, พวก 
gaseous เช่น Clostridium thermosaccharolyticum, พวก mesophilic 
เช่น P.A. 3679 types และพวกที่สร้าง Toxin เช่น C. botulinum



 อาหารที่เป็นพวก Acid (pH 3.7-
4.6) เช่นผลไม้กระป๋อง

 เส่ือมเสียจากพวก Thermophilic 
spoilers เช่น B. coagulans, 
B.polymyxa, C. pasteurianium, 
C. butyricum, lactobacilli



 พวก High acid (pH<4.0-
3.7) เป็นพวกผกัและผลไม้

 มักเส่ือมเสียจากพวก 
nonsporeforming 
mesophiles เช่น yeasts, 
molds, lactic acid bacteria



ลกัษณะบวมของอาหารกระป๋องทีเ่กบ็ในอุณหภูมห้ิอง

1 Flipper กระป๋องมีลกัษณะปกติ (flat)แต่ถ้ามีแรงกดตรงๆจากด้าน
กระทบด้านข้าง ด้านก้นหรือฝา กระป๋องจะโป่งออกมา แต่เม่ือกดอกี
ด้านหน่ึงจะยุบกลบัมาแบนเหมือนเดมิ

2 Springer กระป๋องมลีกัษณะโป่งหรือนูน (bulged) ออกมาด้านก้น
หรือด้านใดด้านหน่ึงอย่างถาวร (permanently) เม่ือใช้มือหรือมีแรง
กดทีม่ากเพยีงพอ ตรงจุดนีจ้ะกลบัไปมลีกัษณะปกต ิแต่ด้านตรง
ข้ามจะโป่งออกมาแทน



3 Soft swell กระป๋องมีลกัษณะโป่งออกมาด้านก้นและฝา (bulged) แต่
เน่ืองจากไม่แขง็มากนัก จงึสามารถใช้นิว้กดให้เข้าไปอยู่ในสภาพ
ปกติได้

4 Hard swell กระป๋องมลีกัษณะโป่งหรือนูนออกมารอบด้านทั้งด้านก้น
และฝา แต่แขง็มากจนไม่สามารถกดให้เข้าไปอยู่ในสภาพปกติได้ 
กระป๋องมักจะแตกก่อนที่กระป๋องจะระเบิด



4 Hydrogen swells อาหารกระป๋องทีม่ีกรดอาจท าปฏิกริิยากบั iron ใน
กระป๋องแล้วปลดปล่อยก๊าชไฮโดรเจนออกมา และอาจมี CO2 และ 
H2S 

5 Leakage-type หากกระป๋องร่ัวกส็ามารถถูกปนเป้ือนในขั้นตอนการ
ท า cooling ได้ 



การจ าแนกจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเสียในอาหารกระป๋อง

Can of spoiled food

Gas (swell) No-gas (flat)

H2 CO2 CO2+H2 Drop in pH H2S odor mould

alcoholic yeast

Cured meat (Bacillus sp.)

Thermophilic flat sour

Mesophilic

Putrid odor

Acid odor

Butyric ferment

Mix ferment

aerobacilli

Thermophilic flat sour

Mesophilic

Flat sour

Lactobacilli

Mixed flora leakage



เช้ือ Clostridium botulinum กบัอาหารกระป๋อง

 เช้ือ Clostridium botulinum เป็นเช้ือจุลนิทรีย์ทีอ่ยู่ตามพืน้ดิน เจริญ
ได้ในสภาวะทีไ่ม่มีอากาศ  สปอร์ทนความร้อนได้ถงึ 121 องศา
เซลเซียส  เช้ือสามารถงอกได้ในสภาวะทีเ่หมาะสม เช่นในอาหาร
บรรจุกระป๋อง หรือบรรจุป๊ีบ และสามารถสร้างสารพษิชนิด โบทู
ลนัิม ทอกซิน ทีท่ าให้ผู้บริโภคได้รับสารพษิดงักล่าวมีอาการของโรค 
โบทูลซ่ึิม 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiOmqslFGiUAgnSJzbkF;_ylu=X3oDMTBkdG5vdWdiBHBvcwM0MQRzZWMDc3I-/SIG=1h10l9n88/EXP=1170930726/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DClostridium%252Bbotulinum%252B%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dyfp-t-501%2526b%253D41%26w=350%26h=233%26imgurl=www.visualsunlimited.com%252Fimages%252Fwatermarked%252F303%252F303255.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.visualsunlimited.com%252Fbrowse%252Fvu303%252Fvu303255.html%26size=8.3kB%26name=303255.jpg%26p=Clostridium%2Bbotulinum%26type=jpeg%26no=41%26tt=497%26oid=63cabfd7c26373a4%26ei=UTF-8


 โดยทั่วไปสามารถพบ Clostridium botulinum ได้ในส่ิงแวดล้อม แยกได้
จาก ดนิ น า้ ผกั เน้ือ นม ล าไส้ของปลา เหงือกและสัตว์ทะเลอ่ืน ๆ อาหารที่
อยู่ในสภาพไร้ออกซิเจน ซ่ึงผ่านความร้อนไม่เพยีงพอ เช่น อาหารกระป๋อง 
หน่อไม้อดัป๊ีบ ไส้กรอก เป็นต้น ในสภาพที่ไม่เหมาะสมเช้ือสามารถสร้าง
เกราะหุ้มเซลล์ได้ สปอร์จะเปลีย่นรูปร่างเป็นเซลล์ เม่ือมสีภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและเข้าสู่ระยะฟักตวั เจริญเตบิโตเพิม่จ านวน และสร้างสารพษิ 
เช้ือจะเพิม่จ านวนเป็นสองเท่าทุก ๆ 20-30 นาที โดยเพิม่จาก 1 เซลล์ เป็น 2
เซลล์ ดงัน้ันถ้าอาหารมีเช้ือปนเป้ือนเพยีง 1 เซลล์ ภายใน 10 ช่ัวโมง เช้ือจะ
มีจ านวนมากกว่า 1 ล้านเซลล์



วธีิการเกบ็อาหารกระป๋อง

 อาหารกระป๋องที่เปิดแล้วและเหลือใช้ ควรถ่ายใส่ภาชนะอ่ืน เช่น ภาชนะแก้วมี
ฝาปิดแล้วเกบ็ไว้ในตู้เยน็ 

 ไม่ควรเกบ็อาหารกระป๋องไว้นาน ควรเลือกบริโภคอาหารกระป๋องที่ยงัอยู่ใน
สภาพด ีถ้าเกบ็ไว้นานๆ ควรสังเกต วนั เดือน ปี ทีห่มดอายุด้วย 

 เพ่ือป้องกนัการเตบิโตของจุลนิทรีย์ทีย่งัหลงเหลืออยู่ และเพ่ือป้องกนัการ
เส่ือมคุณภาพของอาหารเน่ืองจากเอนไซม์ควรเกบ็อาหารกระป๋องไว้ในทีแ่ห้ง
และเยน็ แต่ไม่อบัช้ืนและไม่ถูกแสงแดดป้องกนัการเสียและเป็นสนิมเร็วกว่า
ปกติ 

 เกบ็ไว้ในทีสู่งมากกว่า 60 ซม. ป้องกนัความสกปรกจากพืน้และสัตว์น าโรค 



การเน่าเสียของผักผลไม้



การปนเป้ือนของเชือ้เกดิจาก

Soils

Water

Package

Transpotation

Human

Processing

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiVRpclFPiUBKTKJzbkF;_ylu=X3oDMTBkNHUzZWxlBHBvcwM3OQRzZWMDc3I-/SIG=1hmtjklqc/EXP=1170929361/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dfruit%252Band%252Bclean%2526ei%253DUTF-8%2526qp_p%253Dfruit%252Bclean%2526imgsz%253Dall%2526fr%253Dyfp-t-501%2526b%253D61%26w=1984%26h=1488%26imgurl=www.wildrosesailing.com%252Fimages%252FP9050060.JPG%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.wildrosesailing.com%252Fbetween_the_sheets%252520Recent.htm%26size=645.5kB%26name=P9050060.JPG%26p=fruit%2Band%2Bclean%26type=jpeg%26no=79%26tt=2,668%26oid=952ea4a599383480%26ei=UTF-8


องค์ประกอบทางเคมีของผกั

Vegetable Water CHO Proteins Fat Ash

Beets 87.6 9.6 1.6 0.1 1.1

Cabbage 92.4 5.3 1.4 0.2 0.8

Onions 87.5 10.3 1.4 0.2 0.6

Pumpkin 90.5 7.3 1.2 0.2 0.8

Tomatoes 94.1 4.0 1.0 0.3 0.6



Bacteria Soft Rot

 Erwinia carotovora, Pseudomonas marginalis, Bacillus sp. 
Clostridium sp.

Pectins

soft Mushy consistency

Bad odorWater-soaked 
appearance



Erwinia

 แบคทีเรียแกรม – มีความสัมพนัธ์กบั
พวก Proteus, Serratia, Escherichia, 
Salmonella

 สร้างเอน็ไซม์ Protopectinase

 สามารถเฟอร์เมนต์น า้ตาลและ alcohol

 เจริญได้ดทีีอุ่ณหภูม ิ37 องศาและเจริญ
ได้ในตู้เยน็ 1 องศาเซลเซียส



การเส่ือมเสียจากพวกเช้ือรา

1 Gray mold rot ซ่ึงสาเหตุมาจากเช้ือ Botrytis cinerea ซ่ึงเช้ือชนิดนี้
มกัเจริญทีค่วามช้ืนสัมพทัธ์สูงๆและอุณหภูมอิบอุ่น นอกจากน้ันยงั
สร้างเส้นใยสีเทาบนผกัหรือผลไม้ เช่น หน่อไม้, หัวหอม, ผกักาด 
ฯลฯ



2 Sour rot (Oospora Rot, Watery Soft Rot) ซ่ึงสาเหตุมาจากเช้ือ 
Geotrichum candidum ซ่ึงมักปนเป้ือนในดนิ เช้ือชนิดนีท้ าให้ผกั
เกดิการ cracks และ wounds เช้ือชนิดนีจ้ะบุกเข้าไปหลงัจากทีผ่กั
ได้รับความเสียหาย มบีาดแผล หรือถูกบุกรุกโดยเช้ือชนิดอ่ืนๆแล้ว



3 Rhizopus Soft Rot ซ่ึงสาเหตุมาจากเช้ือ Rhizopus stolonifer ท าให้
ผกันุ่มเละ มกัจะมจุีดสีด าบนผกั จะเห็นชัดในผกัพวกถัว่, และผกั
เป็นหัว เช่น มันฝร่ัง, แครอท, ฟักทอง



4 Phytophora Rot ซ่ึงสาเหตุมาจากเช้ือ Phytophora spp. มีผลต่อ
การค้า สามารถพบได้ในผกัหลายๆชนิด การบุกรุกในผกัขึน้อยู่กบั
ชนิดของผกัจะมวีธีิการบุกรุกไม่เหมือนกนั

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiCHoslFiDMBVkiJzbkF;_ylu=X3oDMTBjMHZkMjZyBHBvcwMxBHNlYwNzcg--/SIG=1m6rpckqf/EXP=1170928647/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DPhytophora%252B%252Bphoto%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dyfp-t-501%2526x%253Dwrt%26w=300%26h=215%26imgurl=geography.berkeley.edu%253A16080%252FProgramCourses%252FCoursePagesFA2003%252Fgeog148%252FLectures%252FLecture%252520Images%252FPhytophora2.jpeg%26rurl=http%253A%252F%252Fgeography.berkeley.edu%253A16080%252FProgramCourses%252FCoursePagesFA2003%252Fgeog148%252FLectures%252FLecture%252520Images%252FPhytophora%252520infestans.html%26size=26.8kB%26name=Phytophora2.jpeg%26p=Phytophora%2B%2Bphoto%26type=jpeg%26no=1%26tt=25%26oid=79a31d88271ec490%26ei=UTF-8


4 Anthracnose ซ่ึงสาเหตุมาจากเช้ือ Colletotrichum coccodes เช้ือนี้
จะท าให้เกดิจุดทีใ่บ และเป็นเช้ือโรคพืชด้วย หากเม่ือใดทีอุ่ณหภูมิ
อบอุ่นและอากาศช้ืน เช้ือชนิดนีจ้ะเจริญเตบิโตได้อย่างรวดเร็ว

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiaoo8lFKU0Axh.JzbkF;_ylu=X3oDMTBkNXYybjcwBHBvcwMxNwRzZWMDc3I-/SIG=1hrnkmvu5/EXP=1170928936/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DColletotrichum%252Bcoccodes%252Bphoto%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dyfp-t-501%2526x%253Dwrt%26w=300%26h=313%26imgurl=www.mycology.adelaide.edu.au%252Fimages%252Fcolleto1.gif%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.mycology.adelaide.edu.au%252FFungal_Descriptions%252FCoelomycetes%252FColletotrichum%26size=65.7kB%26name=colleto1.gif%26p=Colletotrichum%2Bcoccodes%2Bphoto%26type=gif%26no=17%26tt=35%26oid=6b6ffcf6904f8f08%26ei=UTF-8


การเน่าเสียในผลไม้

 สารอาหารในผลไม้มคีาร์โบไฮเดรตสูงกว่าผกั

 pH ของผลไม้ต ่ากว่าผกั

 BACTERIA เช่น Erwinia, 

 Yeast & Mold : Penicillium italicum, P. digitatum, 
Alternaria, Colletotrichum, Botrytis cinerea. Gloeosporium, 
Monilia fructigena, Penicillium expansum



ตัวอย่างการเน่าเสียของผลไม้จากเช้ือรา



หลกัการล้างผกั – ผลไม้เพ่ือลดสารพษิ

1.   ล้างผกั เดด็ผกัเป็นใบ แล้วแช่น า้นาน 15 นาที จะลดสารพษิได้ 7 – 33% ถ้าล้างผ่าน
น า้ไหลจะช่วยลดสารพษิได้ประมาณ 54 – 63%

2. การลวกด้วยน า้ร้อน จะช่วยลดปริมาณสารพษิได้ 50% แต่ถ้าล้างไม่สะอาดแล้ว
น าไปต้มท าแกงจืด สารพษิกจ็ะเจือปนอยู่ในน า้แกงน่ันเอง

3. ล้างด้วยแคลเซียมไบคาร์โบเนต (ผงฟู) ในอตัราส่วน ผงฟู 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน า้ 1 อ่าง 
แช่ทิง้ไว้ 15 นาที แจะช่วยลดสารพษิได้ถึง 90 – 95 %

4. ล้างด้วยน า้ผสมน า้ส้มสายชู 0.5% แช่นาน 15 – 30 นาที จะลดปริมาณสารพษิได้
ประมาณ 60 – 84 % และยงัช่วยฆ่าเช้ือโรคและท าลายไข่พยาธิอกีด้วย

5. ควรลอกเปลือกหรือกาบด้านนอกของผกัออกเพราะสารพษิส่วนใหญ่จะสะสม
ตกค้างอยู่มากบริเวณกาบหรือเปลือกด้านนอก


