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คาสาคัญ : ถนอมอาหาร
การถนอมอาหารคือ การยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ โดยรสชาติและรสสัมผัสยังเป็นที่ถูกใจของ
ผู้บ ริโ ภค การถนอมอาหารที่เหมาะสมต้องสามารถลดปริมาณหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลิ นทรีย์ ใน
ผลิ ตภั ณ ฑ์ โดยมีปั จ จั ย ที่ ส่ งผลทั้ง ต่อ สภาวะสมดุ ล และกลไกการท างานที่ จุลิ นทรี ย์ จ าเป็ นต้ องใช้ใ นการ
ดารงชีวิต นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงความเสื่อมเสียที่จะเกิดทางเคมีและกายภาพด้วย ปัจจัยของความเสถียร
และความปลอดภัยจากการเสื่อมเสียได้แก่
1. อุณหภูมิ
ช่วงของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรียอยู่ระหว่าง 7 -70 องศา
เซลเซียส ที่อุณหภูมิแช่แข็งจุลินทรีย์จะหยุดการเจริญเติบโต และการให้ความร้อนสูงที่อุณหภูมิสูงกว่า 80
องศาเซลเซียสเป็น เวลานาน จุลินทรี ย์ส่วนใหญ่จะตาย แต่สปอร์มักจะทนความร้อนได้สูงกว่า 100 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงยังสามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์ในอาหารด้วย
2. ค่าวอเตอร์แอคติวิตี (Aw)
จุลินทรีย์ต้องการน้าในการทากิจกรรมต่างๆเพื่อดารงชีวิต สามารถวัดค่าได้ในรูปของค่าวอเตอร์แอคติ
วิตีซึ่งหมายถึงค่าน้าอิสระในผลิตภัณฑ์ที่จุลินทรีย์สามารถนาไปใช้ได้ จุลินทรีย์สามารถเจริญได้ในช่วงวอเตอร์
แอคติวิตี 0.61 – 1.0 ซึ่งการถนอมอาหารเพื่อลดค่าวอเตอร์แอคติวิตีทาได้โดยการเติมน้าตาล เติมเกลือ การ
ระเหยน้าออกโดยการทาให้แห้ง และการเติมสารเพื่อให้น้าในอาหารถูกจับด้วยสารอื่น
3. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
แบคทีเรียสามารถเจริญได้ที่ค่าความเป็นกรดด่างน้อยที่สุด 4.5 และมากที่สุดประมาณ 9 โดยสภาวะที่
เหมาะสมที่สุดสาหรับการเจริญเติบโตคือ 6.5-7.5 เนื้อสัตว์และปลามีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 7 จึงเสื่อม
เสียได้ง่าย การถนอมอาหารโดยการหมักด้วยจุลินทรีย์ทาให้เนื้อสัตว์และปลาจะมีค่าความเป็นกรดด่างลดลง
หากต่ากว่า 4.6 จุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะไม่เจริญเติบโต
4. ศักยภาพการเกิดออกซิเดชัน รีดักชัน
ความหมายของศักยภาพการออกซิเดชัน รีดักชัน(oxidation-reduction potential)หรือ ปฏิกิริยารี
ดอกซ์ (redox potential;Eh) ของผลิตภัณฑ์หมายถึงอัตราส่วนระหว่างพลังงานในการรับอิเลคตรอนกับพลัง
งานในการให้อิเลคตรอน จุลินทรีย์เมื่อแบ่งตามศักยภาพการออกซิเดชันรีดักชัน แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่
ต้องการออกซิเจน(aerobes) กลุ่มที่ไม่ต้องการออกซิเจน(anaerobes) กลุ่มที่สามารถเจริญได้ทั้งในสภาพที่มี
หรือไม่มีออกซิเจน(facultative aerobes) และกลุ่มที่ต้องการออกซิเจนในปริมาณน้อยๆ(microaerophiles)
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5. สารกันเสีย
สารกันเสียมีทั้งแบบเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเติมเข้าไปเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
สารกันเสียที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติส่วนใหญ่มาจากพืช เช่น น้ามันหอมระเหย สาร allicinในกระเทียม สาร
allyl isothiocyanate ในมัสตาร์ด ส่วนสารเคมีที่ทาหน้าที่เป็นสารกันเสียสามารถยืดอายุการเก็บ ยับยั้งการ
เกิดจุลินทรีย์ ส่งผลต่อรสชาติของอาหารน้อยที่สุด ไม่ขัดขวางการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อ
อาหาร การเลือกใช้สารกันเสียต้องเป็นไปตามข้อกาหนดด้านชนิดและปริมาณของแต่และประเทศ
เทคนิคการถนอมอาหารอย่างผสมผสาน(Hurdle Technology) เป็นวิธีการถนอมอาหารที่ใช้การ
ถนอมอาหาร เช่ น การดอง การเชื่ อ ม การอบแห้ ง หรือ การให้ ค วามร้ อน หลายวิ ธี ผ สมกัน เพื่ อ ความมี
ประสิทธิภาพในการถนอมอาหาร เนื่องจากการใช้เทคนิคเดียวอาจไม่เพียงพอต่อ การรักษาคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร เทคนิคการถนอมอาหารอย่างผสมผสานนี้มีใช้กันในอาหารพื้นเมืองของประเทศต่างๆ
มานานแล้วเช่น การทาเนื้อเค็ม การทาผักดอง ต่อมา Leistner และคณะได้ศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
และยอมรับว่า เทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสานแสดงให้เห็นการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยของความ
เสถียรและปลอดภัยจากการเสื่อมเสียเช่น อุณหภูมิ ค่าวอเตอร์แอคติวิตี ค่าความเป็นกรดด่าง และศักยภาพ
การเกิดออกซิเดชัน รีดักชัน เป็นต้น กับความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นของอาหาร
ตัวอย่างการใช้เทคนิคการถนอมอาหารอย่างผสมผสานเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร
อาหารแต่ละชนิดจะมีปัจจัยของความเสถียรและปลอดภัยจากการเสื่อมเสียในตัวเองอยู่บ้างแล้ว ซึ่ง
แตกต่างกันตามความจาเพาะของอาหารแต่ละชนิด ถ้าจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่จุดเริ่มต้น สามารถ
ข้ามอุปสรรคของปัจจัยเหล่านี้ได้ อาหารจะเน่าเสียและทาให้เกิดอาหารเป็นพิษ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อาหารประเภทผลไม้แ ละผลิ ตภัณฑ์ ที่มีความชื้น สู ง ซึ่งมี ค่ าวอเตอร์แ อคติวิ ตีมากกว่า 0.92 เช่ น
สับ ปะรดหั่ น ชิ้น มะม่ว งหั่น ชิ้น กล้ ว ยปอกเปลื อก สตรอเบอร์ รี่ ผลไม้เหล่านี้มี ปัจจัย ของความเสถียรและ
ปลอดภัยจากการเสื่อมเสียในตัวเองในระดับต่า ทาให้เกิดการเสื่อมเสียได้ง่าย ประมาณ 2-3 วัน (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงผลของตัวอย่างผลไม้ที่ไม่ได้ใช้เทคนิคการถนอมอาหาร

ภาพที่ 2 แสดงผลของตัวอย่างผลไม้ที่ใช้เทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสาน
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เมื่อมีการใช้เทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสาน กล่าวคือ ลวกด้วยไอน้า 1-2 นาที(ใช้ความร้อน
ลดปริมาณจุลินทรีย์และยับยั้งเอนไซม์) เติมน้าตาลเล็กน้อย (ลดค่าวอเตอร์แอคติวิตี) เติมกรดซิตริกหรือกรด
ฟอสฟอริ ก (เพิ่ มความเป็ น กรด ยั บ ยั้ ง จุ ลิ น ทรี ย์ ) เติ มโพแทสเซี ย มซอร์ เบต หรือ โซเดีย มเบนโซเอต เติ ม
โซเดียมซัลไฟต์หรือโซเดียมไบซัลไฟต์(สารกันเสีย ยับยั้งจุลินทรีย์) ลงในน้าเชื่อม จุลินทรีย์ของอาหารในตอน
เริ่มต้นเท่ากับในภาพที่ 1 แต่เมื่อผ่านอุปสรรคจากมีปัจจัยของความเสถียรและปลอดภัยจากการเสื่ อมเสีย
ปริมาณจุลินทรีย์จะค่อยๆลดลงจนไม่สามารถข้ามปัจจัยของสารกันเสีย ความเสื่อมเสียที่จะเกิดจากจุลินทรีย์จึง
ถูกยับยั้ง(ภาพที่ 2) ทาให้เก็บได้นานถึง 3- 8 เดือนเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส
กระบวนการถนอมอาหารแบบผสมผสานสามารถยืดอายุอาหารและทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้โดยใช้
การลงทุนต่าและพลังงานน้อยกว่าการใช้เทคนิคชนิดเดียว เทคนิคนี้จึงเหมาะกับการถนอมอาหารประเภท
ผลิ ตภั ณฑ์ชุ มชน (OTOP) เพราะไม่ต้ องใช้เทคโนโลยี ขั้นสู งหรื อเครื่องมือราคาแพง แต่ อย่า งไรก็ตาม
ผู้ประกอบการควรนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต(GMP) มาใช้ในกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
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