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การถนอมอาหาร





สเปกตรัมของรังสี

1 กลุ่มมคีวามถีต่ า่ มคีวามยาวช่วงคล่ืนกว้าง และมพีลงังานควอนตมัต ่า (low-
quantum energy) ได้แก่ คล่ืนวทิยุ, ช่วงรังสี infrared ผลของรังสีกลุ่มนีม้ี
ความสัมพนัธ์กบัการส่ันสะเทือนของพลงังานความร้อนในอาหาร ท าให้โมเลกลุ
ของอาหารได้รับการกระตุ้น (excited state) เป็นสเปกตรัมของรังสีเหนือม่วง

2 กลุ่มมคีวามถีสู่ง ความช่วงคล่ืนส้ัน และมพีลงังานควอนตมัสูง สามารถท าลาย
สารประกอบอนิทรีย์และจุลนิทรีย์ได้โดยไม่ก่อให้เกดิความร้อนในผลติภัณฑ์ จึง
เรียกว่า cold sterilization สามารถแยกอนุภาคของสารออกมาเป็นประจุไฟฟ้าได้
จึงเรียกว่า Inonizing radiation



รังสีเหนือม่วง (Ultraviolet Radiation)

 เป็นรังสีทีใ่ช้มากในอุตสาหกรรมอาหาร โดยรังสีเหนือม่วงมคีวามถีใ่กล้ 
260 นาโนเมตร มผีลต่อการท าลายจุลนิทรีย์สูงสุด เน่ืองจากมผีลกระทบ
โดยตรงกบัพวิรีน (purine) และ ไพริมิดนี (Pyrimidine) ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบของกรดนิวคลอีกิของเช้ือจุลนิทรีย์

 ความยาวคล่ืนประมาณ 200 นาโนเมตรของรังสีเหนือม่วง จะถูกดูดซับ
อย่างรุนแรงด้วยออกซิเจน ก่อให้เกดิโอโซนขึน้มาและจะไม่มผีลต่อเช้ือ



รังสีที่จดัอยู่ในรังสีคล่ืนต ่า



การถนอมอาหารโดยการใช้รังสี

กลไกการเกดิปฏิกริิยาโดยการใช้รังสี
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ค าศัพท์ของการฉายรังสี

1 แรด (Rad) : ปริมาณรังสีซ่ึงมีผลให้อาหาร 1 
กรัม ดูดพลงังาน 100 เอร์ิก (erg) 

1 กโิลแรด (krad) มีค่าเท่ากบั 1000 แรด

1 เมกะแรด (Mrad) เท่ากบั 1 ล้านแรด

1 เกรย์ (Gray, Gy) เท่ากบั 100 แรด



การใช้รังสีแกมมาในอาหาร

1 การใช้รังสีปริมาณสูง (High-dose irradiation or rad
apertization )มากกว่า 10 กโิลเกรย์ เช่น เบคอน เน้ือไก่ 
กุ้ง

2 การใช้รังสีปริมาณปานกลาง (medium-dose 
irradization) 1-10 kGy

ยืดอายุการเกบ็อาหาร (radurization)

ท าลายเช้ือจุลนิทรีย์ทีเ่กดิโรค (radicidation) 



3 การใช้รังสีปริมาณต ่า ( low-dose irradiation)

ชะลอการสุกของผลไม้

ยบัยั้งการงอกของพืชหัว

ควบคุมแมลงในเมลด็ธัญพืชและผลไม้

ควบคุมจุลนิทรีย์ทีท่ าให้เกดิโรคบางชนิดในเน้ือ
สด เช่น Campylobacter jejuni



การต้านทานรังสีของเช้ือจุลนิทรีย์

1 การสร้างแคปซูลหรือการจับกลุ่มของแบคทเีรีย ช่วยเพิม่
ความสามารถในการต้านรังสี

2 ยสีต์ทนต่อรังสีเหนือม่วงได้ดกีว่าเซลล์ปกติ 2-5 เท่าและทน
ต่อการท าลายได้ดกีว่าแบคทีเรีย 2-5 เท่า ในขณะที่เช้ือรา
ต้านทานการถูกท าลายด้วยรังสีดกีว่าแบคทเีรีย 10-50 เท่า 
โดยเฉพาะที่สปอร์ของมัน 



3 เช้ือแบคทีเรียแกรมบวกทนต่อรังสีมากกว่าเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ

4 ถ้าอาหารมสีภาพความเป็นด่างเช้ือจะทนต่อการถูกท าลายได้ดขีึน้

5 ถ้าปริมาณออกซิเจนน้อยจะท าให้เช้ือถูกท าลายด้วยรังสีได้ดกีว่า

6 อาหารทีม่คีวามช้ืนต ่าจะท าให้เช้ือทนต่อการถูกท าลายได้ดกีว่า

7 อายุของเช้ือทีอ่ยู่ระยะ lag phase จะถูกท าลายได้ง่ายกว่า



การถนอมอาหารโดยใช้ความเยน็

 อุณหภูมติ า่มกัถูกใช้เพ่ือท าให้ปฏิกริิยาเคมแีละกจิกรรมของ
เอนไซม์ในอาหารเกดิขึน้ช้าลง รวมถึงการเจริญเติบโตของ
เช้ือจุลนิทรีย์ แต่เมแทบอลซึิมภายในเซลล์จุลนิทรีย์ยงัคงมี
ต่อไป แต่อยู่ในอตัราต า่กว่าปกต ิ



1 ระดับของความเยน็ในการถนอมอาหาร1.1 การแช่เยน็ (Cool Storage)
การแช่เยน็แบบธรรมดา (Common, Cellar)
การแช่เยน็แบบอุณหภูมติ า่ (Chilling)
ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงในการแช่เยน็ : อุณหภูม ิ,
ความช้ืนสัมพนัธ์, การหมุนเวยีนอากาศ,ปริมาณ
และสัดส่วนของแก๊สในบรรยากาศและการใช้
รังสี



1.2 การแช่แข็ง (Frozen Storage) 
การเกดิผลกึน า้แข็ง

1.2.1 การแช่แข็งแบบช้า (Slow Freezer)

1.2.2 การแช่แข็งแบบรวดเร็ว (Quick Freezer)



2 ปฏิกริิยาความเยน็ต่อเช้ือจุลนิทรีย์

2.1 การยบัยั้งการท างานของ Enzyme

2.2 การสะสมสารพษิในเช้ือจุลนิทรีย์

2.3 โปรตนีในเซลล์จุลนิทรีย์เกดิความหนืด



 สารทีใ่ช้ในการถนอมอาหารสามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆได้ดงันี้

สารถนอมอาหารทีใ่ช้โดยไม่ได้ก าหนดด้วยกฎหมาย เช่น กรด
อนิทรีย์ธรรมชาติ, น า้ส้มสายชู

สารที่ได้รับรองว่าปลอดภัยส าหรับเติมลงไปในอาหาร เช่น กรดโพ
รพโิอนิก, เกลือโซเดยีม

สารเคมีที่จัดเป็นสารเจือปนในอาหาร เป็นสารที่น าไปใช้เม่ือผ่าน
การพสูิจน์ว่าปลอดภยัต่อมนุษย์

สารที่ใช้ในการถนอมอาหารและปฏิกริิยา



เซลล์ของเช้ือจุลนิทรีย์

Bacteria

Fungi



กลไกในการท าลายเชือ้จุลินทรีย์

1 ท าลายพนังเซลล์และเย่ือหุ้มเซลล์ของเช้ือ



2 ท าลายสารทีอ่ยู่ในช่วงการเจริญเตบิโตของเซลล์



3 ท าลายสารพนัธุกรรมของเช้ือจุลนิทรีย์





4 ท าลายเอนไซม์ของเช้ือจุลนิทรีย์



เกลือโพรพโิอเนต (Propionates)

 ใช้ในการป้องกนัเช้ือราในผลติภัณฑ์

เบเกอร่ีและป้องกนัการเกดิเมือกบนผลติภัณฑ์เบ
เกอร่ี ยบัยั้งการเจริญของราในเนยหลายชนิด

 กรดนีเ้ป็นกรดไขมันสายส้ันมีผลต่อการซึมผ่าน
เข้าออกของเซลล์เมมเบรน 

 ประสิทธิภาพขึน้กบัค่า pH



เกลือเบนโซเอต (Benzoates)

 ใช้ในแยม เจลลี ่เนยเทยีม เคร่ืองอ่ืมอดัก๊าช ฟรุตสลดั เป็นต้น
 ประสิทธิภาพดหีาก pH ต ่า เพราะมันจะไม่แตกตัว สามารถยบัยั้งเช้ือแบคทเีรียได้

ดกีว่าเช้ือยสีต์และรา
 ประสิทธิภาพของเอสเทอร์ของกรดเบนโซอกิจะเพิม่ขึน้เม่ือความยาวของพนัธะ

ในกลุ่มเอสเทอร์เพิม่ขึน้

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiT7qtlFYvEAQSSJzbkF;_ylu=X3oDMTBjMHZkMjZyBHBvcwMxBHNlYwNzcg--/SIG=1qed2ifl4/EXP=1171979387/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dfruit%252Bsalads%252Band%252Bphoto%2526sp%253D1%2526fr2%253Dsp-top%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%2526ei%253DUTF-8%2526SpellState%253Dn-3362789230_q-IFGcvCY7RXKFxzmobrbGCAAAAA%2540%2540%26w=835%26h=600%26imgurl=www.thisisdeliciouswhatisit.com%252Fimages%252FSalads%252F006%252520Fruit%252520Spinach%252520Salad%252520with%252520Raspberry%252520Jam%252520Vinaigrette%252C%252520page%25252077.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.thisisdeliciouswhatisit.com%252Ftoc.htm%26size=180.6kB%26name=006%2BFruit%2BSpinach%2BSalad%2Bwith%2BRaspberry%2BJam%2BVinaigrette%252C%2Bpage%2B77.jpg%26p=fruit%2Bsalads%2Band%2Bphoto%26type=jpeg%26no=1%26tt=5,377%26oid=103dcf115495a762%26ei=UTF-8


 กลไกในการท าลายเช้ือจุลนิทรีย์

รบกวนโครงสร้างของเอนไซม์ที่
ควบคุมเมตาบอลซึิม

ซึมเข้าไปทะลุผนังเซลล์ในรูปของ
กรดที่ไม่แตกตัว

อนุญาตให้ใช้ได้ 0.15-0.25%

C6H5COOH (C7H6O2)



เกลือซอร์เบต (Sorbates)

 กรดซอร์บิกและเกลือแคลเซียมหรือโพ
เทนเซียมซอร์เบตนีนิ้ยมเป็นสารต้าน
เช้ือจุลนิทรีย์โดยการพ่น จุ่มหรือเคลือบ
ผวิของภาชนะบรรจุส าหรับผลติภณัฑ์
เนยแข็ง เบเกอร่ี ไซรัป น า้ผลไม้ และเจล
ลี่

 pH ทีเ่หมาะสมปริมาณ 6.5



เกลืออะซิเตต (Acetates)

 อยู่ในรูปของน า้ส้มสายชูนิยมใช้เตมิในน า้ปรุงรสอาหาร เช่น mayonnaise 
แตงกวาดอง ไส้กรอก เป็นต้น 

 มีผลต่อยสีต์และแบคทเีรียมากกว่าเช้ือราและประสิทธิภาพของมันจะเพิม่ขึน้เม่ือ 
pH ลดลง เพราะที ่pH ต า่จะท าให้กรดแอซีตกิอยู่ในสภาพไม่แตกตวัซ่ึงมีผลต่อ
การต้านยสีต์และแบคทเีรีย



1 ความหมายของการท าแห้ง (Drying)
การก าจัดความช้ืนออกจากอาหาร

การแยกน า้ออกจากอาหาร

การลดความช้ืนของอาหารจนถึงระดับที่สามารถ
ระงบัการเจริญเตบิโตของเช้ือ  จุลนิทรีย์ได้

การท าแห้งและการถนอมอาหาร



2 กรรมวธีิการท าแห้ง

Raw Material

Solid Liquid 

Sun Drying 

Tray Drying 

Tennel Drying 

Rotary Dryer 

Fluidised Bed Dryer

Drum Dryer 

Spry Dryer 

Foam-mat Dryer

Freeze Dryer 

Microwave&Infrared  Dryer



3. aw ต่อการเจริญของเช้ือจุลนิทรีย์
น า้ในอาหาร

Free water และ Bound water

Intracellular water และ Extracellular water



ตารางความสัมพนัธ์ระหว่างค่า aw กบัเช้ือจุลนิทรีย์
ชนิดของเชือ้ ค่า aw 

Normal bacterial 0.81 
Normal yeast 0.88 
Normal mold  0.80 
Halophillic bacterial 0.75 
Xerophillic fungi 0.65 
Osmophillic yeast 0.60 

 

 



4.1 จุลชีววทิยาก่อนทีจ่ะเข้าขั้นตอนการแปรรูป

การปนเป้ือนเช้ือในช่วงของการเกบ็เกีย่ว

 เช้ือจุลนิทรีย์ทีเ่จริญทีผ่วิของอาหาร

 เช้ือจุลนิทรีย์ทีต่ดิมากบัส่ิงแวดล้อม

 เช้ือจุลนิทรีย์ทีต่ดิมากบัมนุษย์

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_RthlWt5FflIAzk.JzbkF;_ylu=X3oDMTBjYzZubXM2BHBvcwM4BHNlYwNzcg--/SIG=1g26v25qi/EXP=1172286437/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253F_adv_prop%253Dimages%2526imgsz%253Dall%2526imgc%253D%2526vf%253Dphoto%2526va%253Dfood%252Bdrying%2526fr%253Dslv1-%2526ei%253DUTF-8%26w=210%26h=205%26imgurl=www.nationaldrying.com%252Ffood%252Ffood.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.nationaldrying.com%252Ffood%26size=19.0kB%26name=food.jpg%26p=food%2Bdrying%26type=jpeg%26no=8%26tt=829%26oid=fdddf95e9a95c932%26ei=UTF-8


4.2 จุลชีววทิยาในระหว่างขั้นตอนการท าแห้ง

 การคดัแยกวตัถุดบิดแีละเสียออกจากกนั

 การปอกเปลือกผกัหรือผลไม้

 การล้างน า้ จุ่มสารหรือตากแดด

 การลวก

http://www.websigns4u.com/GrapevinePIX/AppleSchnitzAlbum.jpg


4.3 จุลชีววทิยาในระหว่างกระบวนการท าแห้ง

 ยสีต์ทั้งหมดและแบคทเีรียทั้งหมดจะถูกท าลายด้วยความร้อนแต่สปอร์ของ
แบคทเีรียและเช้ือรารวมทั้งเซลล์ปกตขิองแบคทเีรียทีม่คุีณสมบัตใินการต้านทาน
ต่อความร้อนสามารถมีชีวติรอดจากความร้อนทีใ่ช้

 สภาพทีไ่ม่เหมาะสมในระหว่างกระบวนการท าแห้ง กอ็าจเกือ้หนุนต่อการ
เจริญเตบิโตของจุลนิทรีย์ดงักล่าว 



4.4 จุลชีววทิยาภายหลงักระบวนการท าแห้ง

 ถ้าหากมกีารเกบ็รักษาสภาพภายหลงัการท าแห้งอยู่ในเกณฑ์ทีด่พีอ จะไม่มี
เช้ือจุลนิทรีย์อยู่ในสภาพดงักล่าว

 จุลนิทรีย์ทีส่ามารถต้านทานต่อการท าแห้งจะมชีีวติรอดทีด่ทีีสุ่ด เช้ือดงักล่าวมี
เปอร์เซนต์การตรวจพบสูง 



5. เช้ือจุลนิทรีย์ทีส่ าคญัในการท าแห้ง

Osmophile or Osmophilic M.O. eg. 
Zygosaccharomyces sp. and Saccharomyces rouxii

Osmoduric M.O. 

Halophile or Harophilic M.O. eg. Micrococcus 
halodenitrificans, Vibrio costicolus, 
V.parahaemolyticus, Pediococcus halophilus, 
Halobacterium salinarum and Sarcina morrhuae.



Haloduric M.O. eg. Sarcina morrhuae.
Xerophilic mold. eg. Aspergillus gluacus, 

Fusarium, Penicillium and Toxin eg. 
Aflatoxin, Penicillic acid.



6.อาหารแห้ง

 อาหารแห้งเป็นอาหารที่มกีารลด
ความช้ืนของอาหารจนถึงระดบัที่
เช้ือจุลนิทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโต
ได้คือมีค่า aw ต ่ากว่า 0.70 ท าให้
สามารถเกบ็อาหารแห้งน้ันไว้ได้นาน 

 อาหารแห้งมีระดับเปอร์เซ็นต์น า้ใน
อาหารไม่เท่ากนั เช่น ไข่แห้งผงควรมี
เปอร์เซ็นต์น า้อยู่ในช่วง 10-11
เปอร์เซ็นต์อาหารจึงมคีวามปลอดภัย
จากการเจริญของเช้ือรา เป็นต้น

Foods %Water

Dehydrated whole eggs 10-11

Wheat flour 13-15

Rice 13-15

Milk powder 15

Fat-free dehydrated 

meat 15

Pulses 15

Dehydrated vegetables 14-20

Starch 18

Dehydrated fruit 18-25

Alarm Water Content 



6.1 ผลไม้แห้ง (Dried fruits)

- ผลไม้แห้ง หมายถงึ ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากการน าผลไม้ทีอ่ยู่ในสภาพดี ไม่เน่าเสีย โดย
อาจน ามาผ่านกรรมวธีิการหมักดองหรือแช่อิม่ก่อนหรือไม่กไ็ด้ มาลดความช้ืนตาม
ต้องการโดยใช้แสงแดดหรือน าไปอบ ทั้งนีอ้าจปรุงแต่งกลิน่หรือรสด้วยส่วนประกอบ
อ่ืนที่เหมาะสม เช่น น า้ตาล เกลือ พริก 

- ความช้ืนไม่มากกว่าร้อยละ 18 โดยน า้หนักและม ีaw ไม่เกนิ 0.75

-จ านวนของเช้ือจุลนิทรีย์ในผลไม้สดมตีั้งแต่เลก็น้อยจนมากมาย พบตั้งแต่ 200-300
เซลล์ต่อกรัม ส่วนใหญ่อยู่ผวินอก

- สปอร์ของเช้ือราและแบคทีเรียพบมาก



6.2 ผกัแห้ง (Dried vegetables)
 ผกัแห้งเป็นการน าผกัมาท าเป็นช้ินตามทีต้่องการอาจน ามาลวกก่อนแล้วน าไปท า

ให้แห้งโดยการตากแดดหรืออบแห้งโดยใช้พลงังานอ่ืนๆ
 aw ไม่ควรเกนิ 0.65
 เช้ือจุลนิทรีย์ในผกัแห้งอยู่ตั้งแต่ไม่สามารถตรวจพบได้จนถงึจ านวนล้านเซลล์ต่อ

กรัม
 เปอร์เซนต์การถูกท าลายต า่เม่ือเทยีบกบัผลไม้ เน่ืองจากผลไม้มกีรดสูง
 แบคทเีรียทีพ่บในผกัแห้ง ได้แก่ Escherichia, Enterobacter, Bacillus, 

Clostridium, Micrococcus, Pseudomonas, Streptococcus, Lactobacillus, 
Leuconostoc 



6.3 ไข่แห้ง (Dried eggs) 

 ไข่แห้งเป็นการน าไข่แดงมาท าให้แห้งทีอุ่ณหภูมแิละระยะเวลาทีเ่หมาะสมแล้วท า
เป็นเกลด็ขนาดเลก็หรือบดเป็นผงท าให้แห้งอกีคร้ัง

 ในไข่ปกตมิเีช้ือจุลนิทรีย์ค่อนข้างต า่ประมาณ 1-2 เซลล์ต่อกรัมแต่ในสภาพทีไ่ม่
เหมาะสม เช่น การล้างไข่ไม่ถูกสุขลกัษณะ เปลือกไข่มรีอยร้าว จะท าให้เช้ือ
ปนเป้ือนภายในไข่ก่อนทีไ่ข่จะถูกน าไปท าแห้ง

 การท าแห้งลดเช้ือ 10-100 เท่า แต่ยงัพบว่าไข่แห้งมเีช้ืออยู่ประมาณ 200-300 เซลล์ 
จนถงึมากกว่า 100 ล้านเซลล์ต่อกรัม

 เช้ือจุลนิทรีย์ทีพ่บคือ Micrococci, Streptococci, Coliforms, Fungi

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_RquRZd5FqkoAWgmJzbkF;_ylu=X3oDMTBkY2lwYWZoBHBvcwM2MARzZWMDc3I-/SIG=1gipmgs9g/EXP=1172289297/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DDried%252Beggs%252Band%252Bphoto%2526ei%253DUTF-8%2526qp_p%253Ddried%252Beggs%2526imgsz%253Dall%2526fr%253Dslv1-%2526b%253D41%26w=200%26h=200%26imgurl=theseasonalexperience.ca%252FEggs.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Ftheseasonalexperience.ca%252FBrunch.htm%26size=13.7kB%26name=Eggs.jpg%26p=Dried%2Beggs%2Band%2Bphoto%26type=jpeg%26no=60%26tt=547%26oid=a5a9de96f786afb6%26ei=UTF-8


6.4 นมแห้ง (Dried milk)

 นมแห้งเป็นการดงึน า้ออกจากน า้นมสดทีผ่่านการฆ่าเช้ือแล้ว จนท าให้กลายเป็น
ผงแห้ง

 เช้ือจุลนิทรีย์อยู่ในช่วง 200-300 เซลล์จนถงึ 1 ล้านเซลล์ต่อกรัมขึน้กบัสภาพของ
การท าแห้ง

 เช้ือทีพ่บคือ Streptococci, Micrococci และแบคทเีรียทีส่ร้างสปอร์



7.ผลกระทบต่ออาหารภายหลงัการท าแห้ง

การหดตัวของเซลล์อาหาร
การเปลีย่นสีของอาหาร
peroxidese, catalase       เมตาไบซัลไฟต์ หรือ 
โพแทสเซียมซัลไฟต์ + carbonyl group  ruducing 
sungar no caramelization 

คาโรทีนอยด์, แอนโทไซยานิน

การเสียความสามารถในการคืนสภาพ



การเสียคุณค่าอาหารและสารระเหย

การเปลีย่นแปลงเน่ืองจากความร้อนท าให้อาหาร
เสียหาย

การสูญเสียวติามนิ : Vit C, Thiamin, Riboflavin

การเส่ือมสภาพของโปรตีน, ไขมันและ

คาร์โบโฮเดรต



8. การเกบ็รักษาอาหารแห้ง

เกบ็ในภาชนะบรรจุทีเ่หมาะสมสามารถป้องกนั
ความช้ืนภาชนะบรรจุต้อง

ป้องกนักลิน่รสไม่ให้สูญหายได้

ป้องกนัการซึมผ่านของอากาศ/ความช้ืน

Sweating : ปรับปริมาณความช้ืนของอากาศในลงั
ให้อยู่ในระดบัเหมาะสมต่อการเกบ็รักษา


