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1.1 ข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องของมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์

1.1 ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย (Organic Thailand) ได้ให้ค านิยามของค าว่า 

เกษตรอินทรีย์ดังน้ี 
เกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) หมายถึง ระบบจัดการการผลิตด้านการเกษตร

แบบองค์รวมที่เก้ือหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดย
เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือ
จุลินทรีย์ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปร พันธุกรรม (genetic modification) มีการจัดการกับ
ผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์
และคุณภาพที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน 

นิยามของค าว่า “เกษตรอินทรีย”์ ของ สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International 
Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM) ซ่ึงเป็นเครือข่ายขององค์กร
ด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ ที่มีสมาชิกกว้างขวางที่สุดในโลก สหพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติได้สรุปความหมายเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า คือ “ระบบการผลิตที่ให้ความส าคัญกับ 
ความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผู้คน เกษตรอินทรีย์พึ่งพาอาศัยกระบวนการทาง
นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละ
พื้นที่ แทนที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรู้
พื้นบ้าน นวัตกรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกผู้คนและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เก่ียวข้อง”

ตามความหมายของการท าเกษตรอินทรีย์เป็นการมุ่งเน้นความสมดุลของธรรมชาติโดย
ใช้หลักธรรมชาติและอิงธรรมชาติให้มากที่สุดปราศจากการการใช้สารเคมีและสารสังเคราะห์
โดยสิ้นเชิง หลักการของการท าเกษตรอินทรีย์จะประกอบไปด้วย หลักการ 4 ข้อส าคัญ คือ 
สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness 
and care) (ที่มา : มติที่ประชุมใหญ่ IFOAM มิถุนายน 2551 อิตาล)ี
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1.2. หลักกำรของเกษตรอินทรียท่ี์เป็นไปตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรียมี์หลักกำรดังนี้

• พัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์

• พัฒนาระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม 

• ฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ าด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก 

ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสดอย่างต่อเน่ืองโดยใช้ทรัพยากรในฟาร์มมาหมุนเวียนใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

• รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์ม และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม 

• ป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ท าใหเ้กิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

• ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปที่เป็นวิธีการธรรมชาติ ประหยัด

พลังงาน และ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

• รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบการเกษตรและระบบนิเวศรอบข้าง รวมทั้ง

การอนุรักษ์ แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตว ป่า

• รักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต แปรรูป เก็บรักษา และจ าหน่าย

• หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป และเก็บรักษา 

• ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้องไม่มาจากการดัดแปรพันธุกรรม 

• ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ผ่านการฉายรังสี
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1) มิติด้ำนสุขภำพ
เกษตรอินทรยี ์ ควรจะตอ้งสง่เสรมิและสรา้งความยั่งยืนใหก้บัสขุภาพอย่างเป็นองค์

รวมของดิน พืช สตัว ์มนษุย ์และโลกสขุภาวะของสิ่งมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของ ชมุชน เป็น
หนึ่งเดียวกนักบัสขุภาวะของระบบนิเวศ การที่ผืนดินมีความอดุมสมบูรณจ์ะท าใหพ้ืชพรรณ
ต่างๆ แข็งแรง มีสขุภาวะที่ดี การมีสขุภาวะที่ดีไม่ใช่การปราศจากโรคภัยไขเ้จ็บ แต่รวมถงึ
ภาวะแห่งความเป็นอยู่ที่ดีของกายภาพ จิตใจ สงัคม และสภาพแวดลอ้มโดยรวม ความ
แข็งแรง ภูมิตา้นทาน และความสามารถในการฟ้ืนตัวเองจากความเสื่อมถอยเป็น
องคป์ระกอบที่ส  าคญัของสขุ ภาวะที่ดี  

บทบาทของเกษตรอินทรยี ์ไม่ว่าจะเป็นการผลติในไรน่า การแปรรูป การกระจาย
ผลผลติ หรอืการบรโิภค ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อเสรมิสรา้งสขุภาวะที่ดีของระบบนิเวศและ
สิ่งมีชีวิตทัง้ปวง เกษตรอินทรยีจ์งึมุ่งที่จะผลติอาหารที่มีคุณภาพสงู และมีคณุค่าทาง
โภชนาการ เพื่อสนบัสนนุใหม้นษุยไ์ดมี้สขุภาวะที่ดีขึน้ ดว้ยเหตนุี ้เกษตรอินทรยีจ์งึเลอืกที่จะ
ปฏิเสธการใชปุ้๋ ยเคมี สารเคมีก าจดัศตัรูพืช เวชภัณฑส์ตัว ์และสารปรุงแต่งอาหาร ที่อาจมี
อนัตรายต่อสขุภาพ

2 ) มิติด้ำนนิเวศวิทยำ
เกษตรอินทรยี ์ควรจะตอ้งตัง้อยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวฐัจักรแห่ง 

ธรรมชาติ การผลติการเกษตรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยท าใหร้ะบบ
และวฐัจกัรธรรมชาติเพิ่มพนูและยั่งยืนมากขึน้หลกัการเกษตรอินทรยีใ์นเรื่องนีต้ั้ง อยู่บน
กระบวนทศันท์ี่มองเกษตรอินทรยีใ์นฐานะองคป์ระกอบหนึ่งของระบบนิเวศที่ มีชีวิต ดงันัน้ 
การผลติการเกษตรจงึตอ้งพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของ ธรรมชาติ 
โดยการเรยีนรูแ้ละสรา้งระบบนิเวศส  าหรบัใหเ้หมาะสมกบัการผลติแต่ละชนิด ยกตวัอย่าง
เช่น ในกรณีของการปลกูพืช เกษตรกรจะตอ้งปรบัปรุงดินใหม้ีชีวิต หรอืในการเลีย้งสตัว ์
เกษตรกรจะตอ้งใสใ่จกบัระบบนิเวศโดยรวมของฟารม์ หรอืในการเพาะเลีย้งสตัวน์  า้
เกษตรกรตอ้งใสใ่จกบัระบบนิเวศ 
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3)  มิติด้ำนควำมเป็นธรรม
เกษตรอินทรยี ์ควรตัง้อยู่บนความสมัพนัธท์ี่มีความเป็นธรรมระหว่างสิ่งแวดลอ้ม

โดยรวมและสิ่งมีชีวิต  ในหลกัการดา้นนี ้ความสมัพนัธข์องผูค้นที่เก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการผลติและการจัดการผลผลติเกษตรอินทรียใ์นทกุระดบัควรมีความสมัพันธก์นั
อย่างเป็นธรรม ทัง้เกษตรกร คนงาน ผูแ้ปรรูป ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูค้า้ และผูบ้รโิภค ทกุผูค้น
ควรไดร้บัโอกาสในการมีคณุภาพชีวิตที่ดี และมีสว่นช่วยในการรกัษาอธิปไตยทางอาหาร 
และช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน เกษตรอินทรยีค์วรมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและ
ผลผลติการเกษตรอื่นๆ ที่เพียงพอ และมีคณุภาพที่ดีในหลกัการขอ้นีห้มายรวมถงึการ
ปฏิบติัต่อสตัวเ์ลีย้งอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจดัสภาพการเลีย้งใหส้อดคลอ้ง
กบัลกัษณะและความตอ้งการทางธรรมชาติของสตัว ์รวมทัง้ดแูลเอาใจใสค่วามเป็นอยู่
ของสตัวอ์ย่างเหมาะสมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่น  ามาใชใ้นการผลิตและการ
บรโิภคควรจะตอ้งด าเนินการอย่างเป็นธรรม ทัง้ทางสงัคมและทางนิเวศวิทยา รวมทัง้ตอ้ง
มีการอนรุกัษ์ปกป้องใหก้บัอนชุนรุน่หลงั ความเป็นธรรมนีจ้ะรวมถงึว่า ระบบการผลติ การ
จ าหน่ายและการคา้ผลผลติเกษตรอินทรยีจ์ะตอ้งโปรง่ใส มีความเป็นธรรม และมีการน า
ตน้ทนุทางสงัคมและสิ่งแวดลอ้มมาพิจารณาเป็นตน้ทนุการผลติดว้ย

4)  มิติด้ำนกำรดูแลเอำใจใส่
การบรหิารจดัการเกษตรอินทรีย ์ควรจะตอ้งด าเนินการอย่างระมดัระวงัและ 

รบัผิดชอบ เกษตรอินทรยีเ์ป็นระบบที่มีพลวตัรและมี ชีวิตในตวัเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะ
เกิดขึน้ไดท้ัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัเกษตรอินทรยีค์วรด าเนิน
กิจการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและเพิ่มผลผลติในการผลิต เทคโนโลยีการผลติใหม่ๆ 
จะตอ้งมีการประเมินผลกระทบอย่างจรงิจัง และแมแ้ต่เทคโนโลยีที่มีการใชอ้ยู่แลว้ ก็ควร
จะตอ้งมีการทบทวนและประเมินผลกนัอยู่เนืองๆ การด าเนินการอย่างระมัดระวังและ
รบัผิดชอบเป็นหวัใจส  าคญัของการบรหิารจัดการ การพฒันา และการคดัเลอืกเทคโนโลยี
ที่จะน ามาใชใ้นเกษตรอินทรยี ์ผสมผสานกบัประสบการณจ์ากการปฏิบติั และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินที่สะสมถ่ายทอดกนัมาเพื่อสรา้งหลกัประกนัความมั่นใจว่า เกษตรอินทรยีน์ัน้
ปลอดภัยและเหมาะกบัสิ่งแวดลอ้ม
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1.3 ควำมจ ำเป็นท่ีต้องมีมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์

•ความตอ้งการของผูบ้รโิภค
•ความแตกต่างในชื่อเรยีก
•ความแตกต่างในวิธีการผลิต
•การคา้-ขาย
•การรบัรอง
•การแสดงฉลาก

รูปที่ 1 ความจ าเป็นที่ตอ้งมี
มาตรฐานเกษตรอินทรยี์
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1.2 การใช้กรดอะมิโนส าหรบัพชืผักจากกระบวนการหมักโปรตนีจาก
ถ่ัวเหลือง แทนการใช้ปุ๋ยเคมี

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรดอะมิโนที่กรดอะมิโน (Amino acid) กับการเกษตร

กรดอะมิโน  เป็นส่วนส าคัญส าหรับการสังเคราะห์โปรตีน ในแต่ละขั้นของการสังเคราะห์ จะมี
กรดอะมิโน  ประมาณ 20 ชนิด ที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า กรดอะมิโน มีส่วนส าคัญต่อ
กระบวนการทางชีวภาพของพืช ทั้งทางตรง และทางอ้อมนอกจากการให้ “กรดอะมิโน”  
ทางใบแล้วยังสามารถให้ทางดินได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตจ าพวกแบคทีเรียในดิน
เจริญเติบโตดีขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การมีดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุมากย่ิงขึ้นโดยสรุปคือ การ
ฉีดพ่น กรดอะมิโน แบบน้ าให้พืชทางใบนั้น เป็นการให้ กรดอะมิโน  ที่ส าคัญ และจ าเป็นแก่
พืช โดยพืชสามารถน าไปใช้สังเคราะห์เป็นโปรตีนได้ทันที เสมือนการให้ปุ๋ยทางลัด และเร่ง
การเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด

• ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนให้กับต้นพืช
• ช่วยลดความเครียดของต้นพืช ที่เกิดจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อน น้ ามาก
เกินไป ขาดน้ า
ความหนาวเย็น

• ช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืช
• ช่วยในการบังคับการ ป ด-เป ด ปากใบ ของพืช เพื่อลดการสูญเสียน้ าในต้นพืช
• ช่วยกระตุ้นการท างานของ ฮอร์โมนพืช เช่น อ๊อกซิน (auxins) เอทิลนี (ethylene)
• ช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผล
• ช่วยท าให้ผนังเซลล์ของเนื้อเย่ือพืชแข็งแรง ท าให้ผลไม้มีคุณภาพและสุกตามอายุ
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2.2 ขั้นตอนการท ากรดอะมิโนทีจ่ าเป็น   
ส าหรับพืชจากถั่วเหลือง

ส่วนผสม

ถั่วเหลือง แช่น้ า 1 คืน  
ปั่นละเอียด               3 กิโลกรัม
หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร
น้ าสะอาด 20 ลิตร
สับปะรดสับละเอียด 3 กิโลกรัม
กากน้ าตาล 3 กิโลกรัม
ถังน้ าแบบมีฝาป ด 
ขนาด 40 ลิตร            1 ใบ  

กรองเอาออกบรรจุลงในแกลลอนเก็บไว้ใช้
หมักไว้ 30 วัน

ป ดฝาและเป ดคนทุกเช้าแลว้ป ดฝาให้สนิท

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการท ากรดอะมิโนที่จ าเป็นส าหรับพืช
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2.3 วิธีน าไปใช้และอัตรา
การใช้ส าหรับผักสลัด

การใช้พ่นทางใบ

อัตราส่วนผสม 100 ซีซี: น้ า 20 ลิตร 
หรืออาจใช้บัวรดน้ า อัตราส่วนผสม 
50 ซีซี : น้ าสะอาด 5 ลิตร 

ฉีดพ่นตอนเช้าเพราะปากใบพืช
จะเปิดและสามารถดูดธาตุอาหารเข้าสู่
ปากใบได้ดีมากกว่าช่วงเวลาอ่ืน ควรให้
ปุ๋ยทางใบในช่วงที่อายุของผักสลัดครบ 
15 วัน (หลังจากย้ายลงแปลงปลูก) 
และหลังจากน้ันจะให้ทุกๆ 7 วัน 

การใช้ราดทางดิน

อัตราส่วนผสม 1 ลิตร : น้ า 80 ลิตร 
ใช้บัวรดน้ าที่ผสมตามอัตราส่วนรดให้
ทั่วแปลง หมักดินไว้ 15 วัน ก่อนปลูก 
และหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตผลิตเสร็จแล้ว 
ใช้อัตราส่วนผสมเดิมรดหน้าดินทิ้งไว้ 1 วัน 
แล้วปลูกผักต่อได้ ท าแบบน้ีสม่ าเสมอ
จะเป็นการสะสมและเพิ่มธาตุอาหารลงในดิน

หลังจากที่มีเก็บผลผลิตออกจากแปลง
ไปแล้ว ควรมีการพักแปลงหรือใช้วิธีหมักดิน
ด้วยน้ าหมักจากถั่วเหลือง แนะน าให้ใช้
ร่วมกันกับ เชื้อไตรโคเดอม่า (Trichoderma
sp.) ผสมตามสัดส่วนที่ระบุในฉลากของแต่
ละยี่ห้อ  หรือเชื้อสดที่เกษตรสามารถท าได้
เอง  ท าการพรวนดินตากไว้ประมาณ 2-3 
วัน โดยผสมน้ าใส่บัวราดทางดินหรือผสม
ปล่อยไปกับระบบน้ าเพื่อป้องกันโรคที่อยู่ใน
ดิน เช่น โรครากเน่า โคนเน่า เป็นต้น ส่วน
ใหญ่มักจะมีปัญหาในช่วงที่สภาพอากาศมี
ความชื้นฝนตกชุกซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิด
โรคได้ง่ายเราจึงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ
ระบาดภายในแปลงปลูกต่อไปได้  หรือ
อาจจะใช้วิธีปลูกพืชชนิดอ่ืนสลับ

รปูท่ี 3  พรวนดนิในแปลงปลูกหลงัจากเกบ็เกี่ยว
ผลผลติเพื่อท าการตากดนิและราดดว้ยน ้า     
หมกัถัว่เหลอืงร่วมกบัเชือ้ราไตรโคเดอม่า
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9

ส่วนผสมการชยายเชื้อแบคทีเรีย
บาซิลลัส ทูริงเยนซิส บีที
(Bacillus thuringiensis)

ถั่วเหลือง           10  กิโลกรัม
น้ าตาลทรายแดง  10  กิโลกรัม
กลูโคส              10  กิโลกรัม
นมข้นหวาน         4   กระป๋อง
หัวเชื้อ บีที           5 ลิตร

วิธีท า 
แช่ถั่วเหลืองในน้ าสะอาด 1 คืน 

แล้วน ามาปั่นละเอียด ใส่หม้อต้มให้พอ
อุ่น ผสมน้ าตาลทรายแดงลงไป  ใช้ไม้คน
ผสมให้เข้ากัน จากน้ันเทกลูโคส ตาม
ด้วยนมข้นหวาน  จนกระทั่งส่วนผสม
ทั้งหมดละเอียดเป็นเน้ือเดียวกัน  พักไว้
ให้เย็นแล้วน าไปเทลงในถังหมัก เติมหัว
เชื้อ บีที 5 ลิตร ผสมน้ าจนครบ 200 
ลิตร  เติมอากาศทุกวัน จนครบ 30 วัน 

วิธีใช้
เชื้อ บีที  50-100 ซีซี ต่อน้ า  20 

ลิตร ฉีดพ่นในแปลงผักช่วงแดดอ่อน   
ทุกๆ 5-7 วัน ใช้ควบคุมหนอนใยผัก    

หนอนกระทู้ผัก

ส่วนผสมการขยายเชื้อราบิวเวอเรีย  
(Beauveria bassina)

แป้งข้าวโพด 10  กิโลกรัม
น้ าตาลทรายแดง 10  กิโลกรัม
กลูโคส 10  กิโลกรัม
หัวเชื้อราบิวเวอเรีย    5 ลิตร

วิธีท า
น าแป้งข้าวมาละลายในน้ าในหม้อต้ม

ให้พออุ่น ผสมน้ าตาลทรายแดงลงไป  ใช้ไม้
คนผสม ให้ เ ข้ า กั น  จ าก น้ัน เ ทกลู โ ค ส 
จนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดละเอียดเป็นเน้ือ
เดียวกัน  พักไว้ให้เย็นแล้วน าไปเทลงในถัง
หมัก เติมหัวเชื้อราบิวเวอเรีย 5 ลิตร ผสม
น้ าจนครบ 200 ลิตร  เติมอากาศทุกวัน จน
ครบ 30 วัน 

วิธีใช้
เชื้อ ราบิวเวอเรีย  50-100 ซีซี ต่อ

น้ า  20 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงผักช่วงแดด
อ่อน ทุกๆ 5-7 วัน ใช้ควบคุมเพลี้ยอ่อน 
แมลงปีกแข็ง ด้วงหมัดผัก

1.3 การขยายเชื้อจุลนิทรีย์ควบคุมโรคพืชและแมลงอย่างง่าย



พีรยา โชตถนอม
บุษกร ทองใบ
วรรณี สมปัปิโต
ศรีนวล จนัทไทย

คณะเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

“การจัดการความรู้การวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์”

ภายใต้โครงการจัดการความรู้การ
วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 

ประจ าปี 2563
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การล้างผกั

เพ่ือลดปริมาณจุลนิทรีย์ที่
ปนเป้ือน

พีรยา โชติถนอม
บุษกร ทองใบ
วรรณี  สมัปป โต
ศรีนวล  จันทไทย

คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

• การล้างผักเพื่อลดปริมาณ
จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน

• การบรรจุผักภายใต้สภาพดัดแปร
บรรยากาศด้วยการพ่นก๊าซ

• การผลิตผักอบแห้ง
• การผลิตผักและผลไม้แช่อ่ิม

อบแห้ง
• การอบแห้งกระเจ๊ียบเขียวแบบ

ฟรีซดราย 
• การผลิตขนมขบเคี้ยวจากผัก
• การผลิตกิมจิ (Kimchi)

2. การแปรรูป
ผักและผลไม้



2.1  การล้างผักเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อน

ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจในการรับประทานผักสดเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง มีวิตามิน ใยอาหาร แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ แต่อย่างไรก็ตามผักสดอาจถูก
ปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ก่อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปนเปื้อนด้วย Escherichia coli,
Salmonella และ Listeria ซึ่งถูกปนเปื้อนจากการจัดการท่ีไม่ถูกสุขลักษณะในระหว่างกระบวนการ
เก็บเกี่ยว และขนส่ง ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้เป็นสาเหตุของโรคในระบบทางเดินอาหาร วิธีการท่ีสามารถ
ลดปัญหานี้ได้คือการล้างเพื่อให้ราก ใบแก่ ก้าน รวมทั้งต าหนิจากโรคท่ีติดมาถูกก าจัดออกจากผลิตผล
ทางการเกษตร และเพื่อให้ผักสดมีสภาพพร้อมส าหรับน าไปบริโภคสดหรือประกอบอาหารในขณะท่ีผัก
ยังมีสภาพสด การล้างด้วยน้ าเป็นข้ันตอนส าคัญท่ีสุดในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว แต่ถึงแม้ว่าน้ า
อาจช่วยก าจัดจุลินทรีย์ท่ีอยู่บนพื้นผิวดี แต่การใช้สารฆ่าเชื้อที่เติมลงไปในน้ าท่ีใช้ล้างก็ความจ าเป็น
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณจุลินทรีย์และสามารถยืดอายุการเก็บของผลิตผลได้

การล้างด้วยน้ าท่ีมีการเติมคลอรีน เป็นวิธีดั้งเดิมท่ีนิยมใช้ส าหรับการลดจุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อนใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร แต่ปัจจุบันมีรายงานว่าการใช้คลอรีนจะมีการเกิดสารก่อมะเร็งซึ่งเป็นผลิตผลของ
คลอรีน (คลอรามีน และไตรฮาโลมีเทน) เกิดข้ึนในผลิตผลซึ่งบางประเทศในทวีปยุโรป เช่น เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และเบลเย่ียม ได้มีการห้ามใช้สารคลอรีนในการล้างผลิตผักสดแล้ว
(Alegria et al., 2009)

การใช้กรดอินทรีย์ (กรดแลคติก กรดซิตริก กรดอะซิติก เป็นต้น) เป็นสารท่ีได้รับการยอมรับ
จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้สามารถใส่ในอาหารได้เพราะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและมี
ประสิทธิภาพสูงในการยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์ได้ กรดแลคติกเป็นสารท่ีมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ท่ี
น่าสนใจที่น ามาใช้ในการล้างผักผลไม้นอกจากจะมีฤทธิ์ในการท าลายจุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อนอาหารแล้ว
ยังไม่มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคจากสารตกค้างหลังการล้างอีกด้วย
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4.1 วัตถุดิบและอุปกรณ์

1. ผักชนิดต่างๆ ที่เกษตรกรเก็บ
เก่ียวจากแปลงปลูก เช่น ผักชี 
และต้นหอม เป็นต้น

2. กรดแลคติกความเข้มข้น 88% 
(LOBA Chemie, India)

3. อุปกรณ์ในการล้างและเก็บรักษา
3.1 กระบอกตวง
3.2 ถ้วยตวง
3.3 กะละมังล้างผัก
3.4 ถาดใส่ผัก
3.5 ตะแกรงวางสะเด็ดน้ าผัก
3.6 ถุงพลาสติกเจาะรู
3.7 ตู้แช่เย็น

(5 – 10 องศาเซลเซียส)

4.2 ขั้นตอนการล้าง
4.2.1 การเตรียมผัก
น าผักชีและต้นหอมที่เก็บเก่ียวมาจาก

แปลงปลูกมาล้างท าความสะอาดด้วยน้ าประปา
เพื่อก าจัดสิ่งสกปรก ดิน และทรายให้หลุด
ออกไป และท าการตัดแต่งส่วนที่ไม่ต้องการ
ออกไป เช่น ส่วนรากของต้นหอม เป็นต้น

4.2.2 เตรียมสารละลายกรดแลคติก 
1% (v/v) ปริมาตร 4 ลิตร โดยตวงกรดแลคติก
88% ปริมาตร 45 มิลลิลิตร (ประมาณ ¼ ถ้วย
ตวง) มาละลายด้วยน้ าสะอาด (น้ าประปา) 
ปริมาตร 3, 955 มิลลิลิตร ผสมให้เข้.ากัน 
น าไปใช้ล้างผักต่อไปและควรเตรียมใหม่ก่อนใช้
งานทุกครั้ง

4.2.3 น าผักชีและต้นหอมมาท าการล้างด้วยสารละลายกรดแลคติกความเข้นข้น
1% (v/v) โดยการแช่ผักที่ต้องการล้างในสารละลายกรดแลคติก ต้องพยายามให้ผักจม
อยู่ในสารละลายกรดแลคติกไม่ลอยขี้นมา แช่เป็นเวลานานประมาณ 10 นาที จากน้ัน
ตัวอย่างผักชีและต้นหอมมาล้างด้วยน้ าประปาไหลผ่านจ านวน 2 ครั้ง เพื่อล้างกรดที่
อาจตกค้างออกไปจากผักจนหมด 

4.2.4  วางผักชีและต้นหอมที่ที่ผ่านการล้างแล้วบนตะแกรงเพื่อท าให้สะเด็ดน้ า 
จากน้ันน าผักชีและต้นหอมบรรจุในถุงพลาสติกเจาะรู (4ร)ู และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
5 – 10 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะสามารถเก็บรักษาอย่างน้อย 7 วัน 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการล้างผักชีและต้นหอมเพื่อลดการปนเปื้อน

1.ล้างสิ่งสกปรกและเศษดินที่ติดมา ล้างด้วยระบบน้ าไหล
เพ่ือประสิทธิภาพในการชะล้างและป้องกันการปนเป้ือนซ้ า

2. แช่ในสารละลายกรดแลกติก (1%) ให้ท่วม นาน 10 นาที 3. ล้างด้วยน้ าประปา 2 รอบ เพ่ือก าจัดกรดแลกติก

4. สะเด็ดน้ า 5. บรรจุในถุงเย็นหรือกล่องพลาสติกชนิด LDPE 
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วิธีการพ่นก๊าซ (Gas-Flushing)

เป็นการบรรจุที่มีการพ่นก๊าซเข้าไป
ในบรรจุภัณฑ์ นิยมใช้เพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาอาหารสดประเภทผัก ผลไม้และ
เน้ือสัตว์ หรืออาหารที่แปรรูปขั้นต่ า เช่น 
ผักหรือผลไม้ตัดแต่ง และผักสลัด (มักใช้
ร่วมกับการแช่เย็น)  ก๊าซที่สามารถใช้ยืด
อายุผักสด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือก๊าซไนโตรเจน โดยการพ่นก๊าซชนิดที่
ต้องการเข้าไปแทนที่อากาศภายในภาชนะ
บรรจุที่ป้องกันการซึมผ่านของอากาศได้ดี 
เช่น ถาดหรือถุงชนิดโพลีเอทิลีนความ
หนาแน่นต่ า (LDPE)  หรือชนิด
โพลีพอพิวลีน (PP)

*เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่เป็นพิษ จึงสามารถ
ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด
*เป็นก๊าซเฉื่อยต่อปฏิกิริยาเคมี จึงมักใช้ในการแทนที่ก๊าซ
ออกซิเจน เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน
และน้ ามัน หรือปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลในอาหาร
*เป็นก๊าซที่ไม่เกิดการระเบิด และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
*เป็นก๊าซที่ละลายในน้ าและไขมันได้น้อยมาก จึงสามารถพ่น
ฟองก๊าซไนโตรเจนผ่านเข้าไปยังวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ของเหลว เช่น น้ ามัน

ก๊าซที่นิยมใช้กันมากที่สุดในระบบพ่นก๊าซใน
อุตสาหกรรมอาหาร คือ ก๊าซไนโตรเจน เนื่องจาก
เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหลายประการ

ประโยชน์
◼ 1. เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษา ชะลอหรือ

ป้องกันการเสื่อมเสียคุณภาพของอาหาร
สดหรือผลิตภัณฑ์อาหาร

◼ 2. ช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุเจือปน
อาหาร (Food)

◼ 3. ป้องกันการเกิดความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ์ภายในภาชนะบรรจุ

2.2 การบรรจุผกัภายใต้สภาพดดัแปร    
บรรยากาศดว้ยการพน่กา๊ซ
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ข้ันตอนการบรรจุผักสดโดยใช้วิธีพ่นก๊าซ  

1. การคัดเลือกผัก ตัดแต่งให้ได้ขนาดตาม
ต้องการ
2. ล้างท าความสะอาด  สะเด็ดน้ า
3. ช่ังน้ าหนัก (ใช้ตัวอย่าง 200 กรัม) บรรจุใน
ถุง LDPE (ถุงเย็นแบบหนา หรือถุงลามิเนต) 
ขนาดประมาณ 7 x 11 น้ิว
4. ดูดอากาศบางส่วนออกจากถุง (ใช้ระดับ
สุญญากาศ 1 นาน 10 วินาที)  
(ใช้เคร่ืองซีลสุญญกาศและเติมก๊าซไนโตรเจน รุ่น 
VS600 การต้ังค่าดูดอากาศออกบางส่วนขึ้นอยู่กับ
รุ่นของเคร่ืองที่ใช้และขนาดการบรรจุ)
5. พ่นก๊าซไนโตรเจนเข้าไปแทนที่อากาศในถุง
จนเต็ม 
6. เก็บรักษาในสภาพแช่เย็น 8-15 องศา
เซลเซียส 
หมายเหตุ: สุ่มตรวจสอบปริมาณก๊าซในถุงด้วย
เครื่องวัดก๊าซ (ปริมาณก๊าซออกซิเจนทีเหลือใน
ถุงไม่ควรเกิน 5% ส่วนปริมาณของคาร์บอน
ไดออกไซด์จะค่อยๆ เพิ่มตามการหายใจของผัก  
จะช่วยชะลอการเสื่อมเสียได้อีกทางหน่ึง 

พ่นก๊าซจนเต็มถงุแลว้ซีลปิดใหส้นิท

บรรจุและดดูอากาศออก

เตรยีมผัก

เครื่องวดัก๊าซ

วิธีการวดัปรมิาณก๊าซในบรรจุภณัฑ์

ถงับรรจุก๊าซไนโตรเจน

เครื่องซีลสญุญากาศ
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2.3 การผลิตผักและผลไม้อบแห้ง

การอบแห้งเป็นการถนอมรักษาผักและผลไม้ที่นิยมวิธีหนึ่ง มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากต้นทนุไม่
สูง ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ได้นาน อาหารที่นิยมน ามาอบแห้ง ได้แก่ เครื่องเทศ สมุนไพร ผัก
สวนครัว องุ่น ล าไย สับปะรด สตรอเบอร์ร่ี พรุน มะเขือเทศ มะม่วง มะขาม และมะละกอ 
โดยทั่วไปการอบแห้งต้องท าให้ความชื้นในอาหารลดลงอยู่ในช่วงร้อยละ 5-20  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของอาหาร ซ่ึงจะส่งผลในการลดค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aw ) ของอาหารให้ต่ าลง
ท าให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญได้ (ต่ ากว่า 0.6) จึงเก็บรักษาอาหารไว้ได้นาน  
การท าแห้งยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร เช่น ลดขนาดและ
น้ าหนักลง  เหมาะแก่การบดซ่ึงท าให้ง่ายต่อการสกัดด้วยตัวท าละลาย  

ปัจจัยส าคัญในการท าแห้งอาหารได้แก่  คุณสมบัติของอาหารช้ืนที่ต้องการท าแห้ง
และตัวกลางในการท าแห้ง เช่น ลมร้อน หรือพ้ืนผิวร้อน และประเภทเครื่องท าแห้ง

วิธีการท าแห้งผักและผลไม้
• การท าแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นวิธีท่ีต้นทุนต่ าท่ีสุดแต่ควบคุมคุณภาพสินค้าได้ยาก
• การท าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน เป็นวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด เคร่ืองท าแห้งมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน 

คุณภาพสินค้าข้ึนอยู่กับวิธีการเตรียมวัตถุดิบและประสิทธิภาพของเคร่ืองท าแห้ง
• การท าแห้งด้วยตู้อบสุญญากาศ สามารถท าแห้งอาหารท่ีอุณหภูมิต่ าลงเนื่องจากสภาพสุญญากาศ 
ช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ได้มากข้ึนแต่มีต้นทุนการผลิตสูง
• การท าแห้งแบบฟรีซดราย เป็นวิธีท่ีท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุด ใช้หลักการระเหิด
ผลึกน้ าแข็งในอาหารและสามารถท าให้อาหารแห้งโดย
ใช้อุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิห้อง มีต้นทุนการผลิตสูง
• การท าแห้งแบบพ่นฝอย นิยมใช้ผลิตอาหารผง 
เช่น นมผง กาแฟผง และน้ าผลไม้ผง 
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2.3.1 การเตรียมผกัและผลไม้

น้ าปูนใสแคลเซียมคลอไรด์ 

การเลือกผลไม้ต้องเลือกผลไม้ที่แก่เต็มที่หรือเกือบสุก มีเน้ือแน่นแข็ง ไม่
เน่าเสีย  และอยู่ในกลางฤดูซ่ึงจะท าให้วัตถุดิบ   ที่มีราคาค่อนข้างถูกและมีปริมาณ
มากพอที่จะท าการแปรรูปได้ ผลไม้ที่ผ่านการคัดเลือกควรล้างน้ าให้สะอาด เพื่อ
ขจัด ดิน ทราย  และล้างด้วยน้ ายาล้างผักเพื่อลดจ านวนจุลินทรีย์ ผลไม้บางชนิด
อาจต้องปอกเปลือก คว้านเมล็ด และหั่นให้มีขนาดที่ต้องการก่อนการแปรรูป ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับลักษณะผลไม้ลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 

• การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี สด สะอาด ไม่ช้ า ปนเปื้อนดินน้อย
• ค านึงถึงความแก่อ่อนในขณะเก็บเก่ียว และฤดูกาล แหล่งเพาะปลูก การ

ควบคุมโรคและแมลง วิธีการเก็บเก่ียว การขนส่ง และระยะเวลาล าเลียง
วัตถุดิบส่งสถานที่ผลิต

• เตรียมอย่างถูกวิธี และควรใช้เวลาสั้นที่สุด เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
กายภาพ และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

• อาจมีการปฏิบัติขั้นต้นเพื่อรักษาหรือเสริมคุณภาพ เช่น แช่ในสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) หรือน้ าปูนใส (CaOH2)  เข้มข้นร้อยละ   1-2
เพื่อให้เน้ือผลไม้กรอบ

• ผักส่วนใหญ่ต้องผ่านการลวกเพื่อช่วยรักษาสี หรือลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
• ผลไม้บางชนิด เช่น มะม่วง มะละกอ ควรแช่ในสารละลายป้องกันการเกิด

สีน้ าตาล เช่น แช่ในน้ าเชื่อมผสมกรดซิตริกก่อนอบแห้ง

การลวก

17



การท าความสะอาดด้วยการล้างเป็นวิธีที่มีเหมาะสมส าหรับผักและผลไม้ การล้าง
ด้วยน้ าเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถใช้ยืนยันความสะอาดและปลอดภัยของผักและผลไม้
โดยเฉพาะเม่ือต้องการบริโภคสด  ควรล้างด้วยน้ ายาล้างผัก เพื่อลดจ านวนจุลินทรีย์ให้
เหลือน้อยที่สุด  มีความปลอดภัยในการบริโภค ในการล้างผักและผลไม้เพื่อน าไปแปรรูป 
นิยมล้างด้วยน้ าผสมคลอรีนซ่ึงเพียงพอในการลดการปนเปื้อน และมีต้นทุนต่ าที่สุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับการล้างด้วยวิธีต่างๆ ดังน้ี

• ใช้น้ าผสมคลอรีน (chlorine) ซ่ึงอาจอยู่ในรูป
ของสารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรต์
(NaOCL) หรือคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)  
หรือรูปของแข็งแคลเซียมไฮโปรคลอไรต์
• ใช้น้ ายาล้างผักที่มีส่วนผสมกรดอินทรีย์
• โอโซน (O3)
• น้ าที่มีฟองอากาศหรือการฉีดพ่นด้วยแรงดัน
• ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) 
• น้ าอิเล็กโตรไลซ์ (electrolyzed water)

เครื่องล้างผักด้วยโอโซน

เครื่องล้างผักในอุตสาหกรรม

ตัวอย่างน้ ายาล้างผักที่มีสว่นผสมกรดอินทรีย์

แคลเซียมไฮโปคลอไรต์

ล้างด้วยน้ าที่มีฟองอากาศ
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1) การเตรียมสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ หรือน้ าปูนใสจากปูนขาว 
(แคลเซียมไฮดรอกไซด์) เข้มข้น 1 % ในน้ า 1 ลิตร  ท าได้โดยเตรียมน้ าสะอาด 1 ลิตร

ชั่งแคลเซียมคลอไรด์ หรือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (ปูนขาว) 10 กรัม ผสมในน้ าที่เตรียมไว้   
ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน 1-2 ชั่วโมง  แล้วน าส่วนใสมาใช้  (ส าหรับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ให้
ตกตะกอนข้ามคืนแล้วกรองส่วนใสมาใช)้

2) การเตรียมสารละลายที่มีหน่วยเป็นพีพีเอ็ม (ppm) 
“พีพีเอ็ม” เป็นหน่วยความเข้มข้นของสารละลาย  มักใช้กับการผสมวัตถุเจือปน

อาหารปริมาณน้อย ๆ ลงในอาหาร  ตัวอย่าง เช่น ต้องการเตรียมสารโซเดียมเมตา
ไบซัลไฟต์ (ท าหน้าที่ป้องกันการเกิดสีน้ าตาล และเป็นสารกันเสีย) เข้มข้น100 พีพีเอ็ม 
จ านวน 1 ลิตร   ให้ชั่งสารดังกล่าว 100 มิลลิกรัม (0.1 กรัม) ผสมในน้ าที่เตรียมไว้ 1 ลิตร 
แล้วคนให้ละลายเข้ากัน

3) การแปลงหน่วยความเข้มข้นพีพีเอ็ม เป็นเปอร์เซ็นต์
1 % คือ 1/100
1 ppm คือ 1/1,000,000

ดังน้ันการแปลงหน่วยความเข้มข้นพีพีเอ็ม ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ ให้หารด้วย10,000 
เช่น 100 ppm เท่ากับ 100/10,000 เท่ากับ 0.01% 

ในทางกลับกันการแปลงหน่วยความเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ ให้เป็นพีพีเอ็ม ให้คูณด้วย 
10,000 เช่น 1% เท่ากับ 1x10,000 เท่ากับ 10,000 ppm

19

2.3.2 การเตรียมสารละลายแช่ผกักอ่บอบแห้ง



คัดเลือกผัก ผัก ล้างท าความสะอาด 2-3 รอบ ในน้ าสะอาดหรือ
น้ าผสมคลอรีน เข้มข้น 100-200 พีพีเอ็ม

ปลอกเปลือก หั่น หรือ เด็ด

แช่สารละลายแคลเซียมคลอไรด์/ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 1-2%,  0.5-1 ชม.

รูปที่  การผลิตใบกะเพราและใบมะกรูดอบแห้ง 

แช่ในน า้เย็นจดั 5-10 นาที

สะเด็ดน า้จดัเรยีงบนตะแกรง

ลวกในน้ าเดือด
(ผักอินทรีย์)

อบแหง้ 50-60 องศาเซลเซียส, 
ใหเ้หลอืความชืน้ 5-10%( 𝑎𝑤 0.4-0.6 )

บรรจใุนบรรจภุัณฑป์้องกนัความชืน้ 
ถงุพอลเีอทิลนี PE/พอลโีพรพิลนี PP/ ถงุลามิเนต/ ขวดแกว้/ ขวดพลาสติก

กะเพรำ ลวก 1 นำที
ใบมะกรูด ลวก 2 นำที

ลวก หรือ แช่ในสารละลาย
โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 100-200 พีพีเอ็ม 

(ผักทั่วไป)
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ลวกในน้ าเดือดและท่วมผัก

ผักชี ต้นหอม ตะไคร้

ผักที่ไม่ควรลวก

ตัวอย่างกะเพราอบแห้ง

ไม่ลวก ลวก

ตัวอย่างใบมะกรูดอบแห้ง

ไม่ลวก ลวก

ผักที่ควรลวก

กะเพรา

ต้องท าให้เย็นทันทีในน้ าเย็นจัด
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ผักและผลไม้แช่อ่ิมอบแห้ง  (osmotically dehydrated fruits and vegetables)   
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผ่านกระบวนการขจัดน้ าเบื้องต้นด้วยการออสโมซีส (osmosis)  โดยการ
แช่อาหารในน้ าเชื่อมหรือน้ าเกลือ  น้ าเชื่อมส่วนใหญ่เตรียมจากน้ าตาลทราย  แล้วจึงน าผลไม้ไป
อบแห้งจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะก่ึงแห้ง  โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ยังคงมีความชื้น (moisture 
content) ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผักและผลไม้อบแห้งทั่วไปที่ไม่ผ่านกระบวนการแช่อ่ิม  
แต่สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้ยาวนานเช่นเดียวกัน  เน่ืองจากน้ าตาลท าให้อาหารมีค่า
กิจกรรมของน้ าอิสระหรือค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ต่ า จุลินทรีย์จึงเจริญเติบโตได้ยาก

ผลไม้อบแห้ง ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง

โดยทั่วไปนิยมน าผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน  กลิ่นหอมและมี
เน้ือแน่นมาท าการแช่อ่ิม  เช่น มะม่วง สตรอเบอร์รี่ สับปะรด และ
มะละกอ  มาท าการแช่อ่ิม  แต่อย่างไรก็ตามการแช่อ่ิมสามารถน าใช้
กับผักได้เช่นเดียวกัน เช่น ฟักหรือมะเขือเทศโดยเตรียมผัก ผลไม้ให้
มีรูปรางและขนาดที่ต้องการแล้วแช่ลงในสารละลายออสโมติก หรือ 
เรียกโดยทั่วไปว่าน้ าเชื่อม   ซ่ึงเตรียมได้จากน้ าตาลซูโครส (น้ าตาล
ทราย) กลูโคส มอลโตส  ซอร์บิทอล ซูคราโลส น้ าเกลือ หรือไซรับ
ข้าวโพด เป็นต้น  เพื่อให้เกิดการแพร่ของน้ าออกจากอาหาร  และ
ขณะเดียวกันจะมีการแพร่ของสารละลายเข้าสู่อาหาร ท าให้มีการ
ปรับปรุงกลิ่นรส รักษาสี และเน้ือสัมผัสหลังการอบแห้ง
ข้อดี : ผลิตภัณฑ์ไม่หดตัว สีสวย มีน้ าหนัก รักษากลิ่นรส และ
คุณสมบัติทางชีวภาพต่างๆ
ข้อเสีย : มักมีแคลอรี่เพิ่มขึ้น

2.3.3 การผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
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เตรียมน้ าเชื่อมผสมน้ าผลไม้ เข้มข้น 35 องศาบริกซ์ 1,500 กรัม

ต้มให้ดือด 10 นาที 
(เติมแคลเซียมคลอไรด์ 1%

แช่ในน้ าเชื่อม 35 องศาบริกซ์

แช่ในน้ าเชื่อม 45 องศาบริกซ์

แช่ในน้ าเชื่อม. 65 องศาบริกซ์

แช่ในน้ าเชื่อม 55 องศาบริกซ์

เติมน้ าตาลทราย
เพิ่มความเข้มข้น
ต้มเดือด 10 นาที

กรดซิตริก 0.75-1%, หั่น ผัก/ ผลไม้  
500 กรัม

แช่น้ าผสมแคลเซียมคลอไรด์ 
2 % (20 กรัมในน้ า 1 ลิตร) 
หรือน้ าปูนใส นาน 1 ชม. 

แล้วล้างผิว 2 รอบ

24 ชม.

24 ชม.

24-48 ชม.

24 ชม.

รูปที่ การผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง

สะเด็ดน้ า ล้างผิว 2-3 รอบ

ลวกให้สุก 5-10 นาที 
(เฉพาะผัก)

อบจนแห้งที่อุณหภูมิ 60-70℃
(aw 0.6−0.65, ความชื้น 12−14%)

บรรจุในขวดแก้ว ถุงหรือขวด PET, PP, PE ถุงฟิล์มลามิเนต

ส่วนผสม
1. ฟักแก่เต็มที่ 
หรือมะละกอห่าม       500 กรัม
2. น้ าเชื่อม
(อาจผสมน้ าผลไม้อื่น)      1,500 กรัม
3. กรดซิตริก       11.25-15 กรัม
4. แคลเซียมคลอไรด์      40 กรัม
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การเตรียมน้ าเชื่อมให้มีความเข้มข้น 35 องศาบริกซ์ จ านวน 1,500 กรัม

1.ชั่งน้ าตาลทราย 525 กรัม ผสมกับ น้ าสะอาด 975 กรัม (เพื่อความสะดวก ใช้การตวงน้ า 975
มิลลิตร หรือ ซีซี แทนได้)
2.ให้ความร้อนจนน้ าเชื่อมเดือดปานกลง 10 นาที
3.ผสมกรดซิตริก 11.25-15 กรัม (0.75-1%) กรณีที่ไม่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์หวานจนเกินไป หรือ
ต้องการให้มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน
4. การผลิตผัก ผลไม้ทั่วแช่อ่ิมทั่วไป  สามารถผสมโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 0.75 กรัม  ในน้ าเชื่อม 
1,500 กรัม เพื่อป้องกันการเสื่อมเสีย แต่ไม่ใช้กับสินค้าอินทรีย์
5. ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น เพื่อรอการน าผลไม้ลงแช่อ่ิมต่อไป

การเตรียมน้ าเชื่อม 

หลังการแช่ 1 วัน น้ าเชื่อม จะลดความเข้มข้นลง  ดังน้ัน 
จึงต้องท าการเพิ่มความเข้มข้นข้นทุกๆ วัน ดังน้ี

1.น าชิ้นผลไม้ขึ้นจากน้ าเชื่อม  หากมีกลิ่นหมักให้ล้างผิว 1-2 รอบ ด้วยน้ าสะอาด
2.น าน้ าเชื่อมที่ใช้แล้ว 1,000-1,200 กรัม ผสมน้ าตาลทราย 400-500 กรัม  ต้มให้เดือด นาน 5-
10 นาที  (ในกรณีที่มีเครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์ ให้วัดค่าความหวานขณะเติมน้ าตาล เมื่อน้ าตาล
ละลายดีแล้ว  ค่อยๆ ปรับความเข้มข้นน้ าเชื่อมจนได้ 45 องศาบริกซ์  
3.ทิ้งไว้ให้เย็น เพื่อรอการแช่อ่ิมผลไม้ที่น าขึ้นก่อนหน้าน้ี
4. ในวันถัดมาก็ให้ท าเช่นเดิม ตั้งแต่ ข้อ 1 จนถึงวันที่ 4 (น้ าเชื่อมจนได้ 65 องศาบริกซ์ )  ให้แช่ 
1-2 คืน หรือจนผลไม้ดูดน้ าเชื่อมจนอ่ิมตัว (เน้ือแน่นมีความมันวาวขึ้น)

การปรับความเข้มข้นขึ้นอีกประมาณ 
10 องศาบริกซ์
หลังการแช่ในแต่ละวัน 

เครื่องรแีฟรกโตมิเตอร์
หยดน้ าเช่ือมที่หน้าปัดแล้ว
ปิดแผ่นกระจกลง
อ่านค่าความหวานของ
น้ าเช่ือม
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1.คัดลือกกระเจ๊ียบเขียวที่มีความแก่-อ่อนปานกลาง ขนาดฝักยาว 3-4 น้ิว มีความสด 
ไม่มีรอยช้ าหรือแมลงเจาะ  แล้วล้างท าความสะอาด

2. กรีดรอบฝักในแนวดิ่ง เพื่อให้อบแห้งได้เร็วขึ้นและน้ าปรุงรสซึมเข้าด้านในฝัก
3. แช่ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เข้มข้น 1% นาน 1 ชั่วโมง 
4. ลวกในน้ าเดือดนาน 5 นาที  แล้วท าให้เย็นทันทีในน้ าผสมน้ าแข็ง
5. เตรียมน้ าปรุงรส (เกลือ 10 กรัม พริกไทย 1/2 ช้อนชา น้ าตาลทราย 100 กรัม น้ าเปล่า 
1 ลิตร) ต้มให้เดือดนาน 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นลง (50-60 องศาเซลเซียส) ในภาชนะปิดสนิท 
6. แช่ฝักกระเจ๊ียบเขียวในน้ าปรุงรส นาน 60 นาที ในภาชนะปิดสนิท แล้วสะเด็ดน้ า
7. น าไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส จนได้อุณหภูมิใจกลางประมาณ 

-2 ถึง -3 องศาเซลเซียส (หรือจนกระทั่งเกิดผลึกน้ าแข็งสมบูรณ์แล้ว)
8. น าเข้าสู่ห้องหรือส่วนระเหิดน้ าแข็ง จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า aw ช่วง 0.4-0.5

(หรือได้ผลิตภัณฑ์ที่แห้งและมีความกรอบ)
9. สามารถปรุงรสเพิ่มด้วยการโดยโรยผงปรุงรสที่ต้องการ แล้วบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกัน
ความชื้น เช่น ขวดโหล ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ PE, OPP แบบหนา
ขั้นตอนการใช้เครื่องฟรีซดราย
1.แช่เยือกแข็งอาหาร
2.น าอาหารแช่เยือกแข็งเข้าสู่ส่วนท าแห้ง
3.ลดความดันภายในห้องหรือส่วนอบแห้งให้เป็น
สุญญากาศ  จะท าให้เกิดการระเหิดของน้ าแข็งในอาหาร
4.ให้ความร้อน (เล็กน้อย)
5.ท าลายสุญญากาศ  โดยพ่นก๊าซเฉื่อยเพื่อให้ความดันภายในเท่ากับความดันบรรยากาศ  
ท าให้เปิดเครื่องออกได้  และโพรงที่เคยเป็นที่อยู่ของน้ าแข็งจะเป็นที่อยู่ของก๊าซเฉื่อย
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2.3.4 การผลิตกระเจ๊ียบเขียวฟรีซดราย



รูปที่      การผลิตขนมขบเคี้ยวจากผัก

ส่วนผสม
น าผักไปล้างให้สะอาด แล้วน าไปลวกในน้ าเดือด 1-2 นาที

แช่ในน้ าเย็นจัด 5-10 นาที

ปั่นพร้อมรากผักชี ด้วยเครื่องปั่นอาหาร
ด้วยความเร็วปานกลาง 1-2 นาที กรอง

น้ าผักออก บีบเล็กน้อย

น าไปน่ึงให้สุก (5-6 นาที) ด้วยไฟอ่อน แล้วอบแห้ง
ที่ 40-50oC นาน 30 นาที

น ามาทอดให้กรอบ สะเด็ดน้ ามัน ซับ
น้ ามันด้วยกระดาษซับน้ ามัน 

ตัดให้เป็นชิ้น ลอกถุงออก แล้วอบแห้งที่ 60oC 
2-3 ชั่วโมง หรือจนแห้งส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ทอด

บรรจุในถุง PP/อลูมิเนียมฟอยล์ พร้อมซองดูดซับออกซิเจน

ผสมกับแป้งและส่วนผสมปรุงรส เติมน้ าผัก 100-120 มล. แล้วรีด
เป็นแผ่นในถุงพลาสติกทนร้อน ความหนา 2-3 มม.

CMC ผสมน้ าอุ่น 50 มล. 
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2.3.5 การผลิตขนมขบเคี้ยวจากผกัโขม

1. ผักโขบเขียวหรือผักโขมแดงบด 180 กรัม                                                     
2. แป้งสาลี หรือข้าวโพด            60 กรัม
3. คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส          1  กรัม

(CMC ใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่ทอด)
4. ซอสถั่วเหลือง                       1  ช้อนชา
5. ซอสเห็ดหอม                        1  ช้อนชา
6. พริกไทย                          1/4  ช้อนชา 
7. รากผักชีสด                       1/2  ช้อนชา 
8. เกลือป่น                          1/4 ช้อนชา 
หรือ ผงปรุงรสเห็ดหอมออร์แกนคิ 1  ช้อนชา 



ผักโขมเขียวและผักโขมแดง ลวกแล้วท าให้เย็นทันที ปั่นแล้วกรองน้ าผักออก

ผสมแป้ง ปรุงรส รีดเป็นแผ่น อบแห้งเพื่อให้ลอกออกได้น่ึงด้วยไฟอ่อน

แผ่นผักโขมแดงทอดแผ่นผักโขมเขียวทอด ผลิตภัณฑ์ในถุง OPP พร้อม
ซองดูดซับออกซิเจน

แผ่นผักโขมเขียวอบแห้ง ทอดให้กรอบ (120-150oC)แผ่นผักโขมแดงอบแห้ง
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2.4 การท ากมิจ ิ(Kimchi)

ส่วนผสม กิมจิผักกาดขาว
1.ผักกาดขาว (น้ าหนักเร่ิมต้น) 2 กิโลกรัม
2.หัวไชเท้าขูดฝอย 200 กรัม  
3.ต้นหอมและใบกุยช่าย     100 กรัม  
4.เกลือ 3 ถ้วยตวง 
(ใช้แช่ผักกาดขาว)
ส่วนผสม ซอสกิมจิ
1.พริกเกาหลีแบบหยาบ     40 กรัม
2.หอมหัวใหญ่              100 กรัม 
3.กระเทียม                   25 กรัม
4.น้ าตาล                      10 กรัม          
5.แป้งข้าวเหนียว            25 กรัม
6.น้ าปลา                    100 มิลลิลิตร            
7.น้ าสะอาด                 250 มิลลิลิตร 

8. ใส่น้ าปลา และพริกเกาหลี ลงในชามผสม ผสมให้เข้ากัน
9. ใส่แครอท หัวไชเท้า ต้นหอม/ใบกุยช่าย ที่ห่ันไว้ลงไปในชามเครื่องปรุง
10. ผสมให้เข้ากัน ชิมและปรุงรสเพ่ิมได้ตามความชอบ ถ้ารสแบบเกาหลีจะเค็มน า
หวานตาม แต่ถ้าชอบหวานหน่อยก็สามารถเติมน้ าตาลเพ่ิมได้
11. ลวกน้ าร้อนกล่องพลาสติกหรือขวดโหลแก้ว เพ่ือฆ่าเช้ือให้สะอาด และน าผักที่
พักไว้มาค่อยๆ ทาซอสเครื่องปรุงให้ทั่ว เรียงใส่ในภาชนะให้เรียบร้อย
12 ถ้าต้องการให้กิมจิมีรสเปรี้ยว ให้หมักนอกตู้เย็น 1 คืน แต่ถ้าไม่ชอบรสเปรี้ยว
ให้น าไปแช่ในตู้เย็น

วิธีท า 
1. ลอกใบเสียของหัวผักกาดขาวออก ผ่าแบ่งตามยาวของหัว
เป็น 2 ส่วนแล้วล้างน้ าให้สะอาด สะเด็ดน้ า พักรอไว้
2. น ากาละมังใส่น้ าประมาณครึ่งหนึง่ แล้วใส่เกลือ 3 ถ้วยตวง
คนให้ละลาย
3. น าผักกาดขาวแช่ลงไปในน้ าเกลือที่ผสมไว้ 3 ชั่วโมง
4. น าผักที่แช่น้ าเกลือครบตามเวลา มาล้างน้ าให้สะอาด 3 ครัง้
ในน้ าสุดท้ายบีบน้ าออกให้แห้ง และพักผักไว้ในตะกร้า
6. น าแป้งข้าวเหนียวและน้ าสะอาดผสมให้เข้ากัน น าไปตั้งไฟ
ปานกลาง คนตลอดเวลาไม่ให้ติดก้น และไม่ให้จับกันเป็นก้อน
พอเริ่มร้อนลดไฟลง พอแป้งเริ่มเหนียว ใส่น้ าตาล เร่งไฟ
เล็กน้อย แป้งที่กวนจะเงาขึ้น ปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็น
7. ป่ันน้ าซอสกิมจิ โดยใส่กระเทียม หอมหัวใหญ่ (ห่ันเป็นชิ้น
เล็กเพ่ือให้ป่ันได้ง่าย) ลงในโถป่ัน เทแป้งข้าวเหนียวที่เย็นแล้ว
ป่ันให้ละเอียดเข้ากันดี เทส่วนผสมที่ป่ันลงให้อ่างผสม
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1.แป้งข้าวเหนียวกับน้ าที่กวนจะขึ้นเงา                                     2. เทแป้งข้าวเหนียวทีเ่ย็นแล้ว   
ตามด้วยหอมใหญ่ กระเทียม แล้วป่ันให้ละเอียด 

3.เทส่วนผสมที่ป่ันลงชามผสม ใส่น้ าปลาและ
พริกเกาหลีผสมให้เข้ากัน 

4.ใส่หัวไชเท้า ต้นหอม/ใบกุยช่าย ที่ห่ันไว้ลงใน
ชามเครื่องปรุง

5.ทาซอสเครื่องปรุงให้ทั่วผักกาดขาว 6.กิมจิ
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