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ประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกท่ีส าคัญ มั่งค่ังทั้งทรัพยากรและภูมิปัญญา  มีผลผลิตทางการเกษตร    
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้าว  พืชไร่ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย พืชสวน เช่น ผักและผลไม้ ผลิตสินค้า             
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ในบางช่วงฤดูกาล พบว่า ผลผลิตทางการเกษตรมีปัญหา
ล้นตลาด ราคาตกต่ า ผลผลิตมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า การท าเกษตรกรรม
อย่างเดียวไม่อาจสร้างความยั่งยืนและมั่นคงในทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันได้ ความส าเร็จของการ
พ่ึงตนเองทั้งระดับบุคคล ชุมชน และสังคมประเทศต้องอาศัยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การน าผลผลิต
ทางการเกษตรมาแปรรูปจะช่วยป้องกันการล้นตลาดของผลิตผลสด ซึ่งช่วยยกระดับราคาผลิตผลไม่ให้ตกต่ า  
เป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้ในการแปรรูปเป็นอาหารระดับอุตสาหกรรมที่สามารถรับ
วัตถุดิบจ านวนมากเพ่ือผลิตเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเป็นที่ยอมรับ และสามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู่ต่างประเทศ
เพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ประเทศได้เป็นอย่างดี  

หลักการและแนวคิด : แปรรูปผลผลิตการเกษตร 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบผสมผสานนั้น อาศัยหลักการแปรรูปที่เรียกว่า hurdle 
technology ซึ่งเป็นกรรมวิธีการแปรรูปที่ใช้วิธีการต่างๆ เช่น การควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณน้ าอิสระ ความเป็น
กรด-ด่าง ความเข้มข้นของออกซิเจนให้อยู่ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารมากนัก
ทั้งทางด้านคุณค่าทางโภชนาการ และคุณภาพของอาหารทางด้านประสาทสัมผัสร่วมกัน อาหารที่ได้จะมี
คุณภาพใกล้เคียงกับอาหารสด หรืออาหารที่ปรุงสุกใหม่ การควบคุมปัจจัยเหล่านี้เหมือนเป็นการสร้างอุปสรรค
หรือสิ่งกีดขวาง ( hurdle) ร่วมกันจนท าให้สภาพแวดล้อมในการเจริญและเพ่ิมจ านวนของเชื้อจุลินทรีย์ไม่
เหมาะสม ท าให้จุลินทรีย์ชะงักการเจริญหรือไม่เพ่ิมจ านวน จึงมีจ านวนเชื้อจุลินทรีย์ในระดับที่ไม่ท าให้อาหาร
เสื่อมเสียหรือเป็นอันตรายต่อผู้ บริโภค  ดังนั้นอาหารจึงเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ช้ากว่าอาหารที่ไม่ได้ผ่านการ  
แปรรูป การแปรรูปแบบผสมผสานในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม แบ่งกลุ่มเป็น  1. อาหาร
พร้อมปรุง ( ready-to-cook food) อาหารในกลุ่มนี้เป็นอาหารสดที่ผ่านการท าความสะอาด ตัดแต่ง และ
บรรจุพร้อมที่จะให้ผู้บริโภคน าไปปรุงได้ เนื่องจากอาหารดังกล่าวเป็นอาหารสด จึงควรจ ากัดชนิดของอาหาร
เป็นอาหารที่มีความชื้นต่ า เช่น ถั่วเมล็ดแห้ง  น้ าตาล เครื่องเทศบางชนิด  หากต้องการเตรียมอาหารพร้อมปรุง
ที่มีความชื้นสูง  ควรท าเฉพาะผักและผลไม้ ซึ่งเป็นอาหารหมู่ที่มีองค์ประกอบหลักคือ น้ า ใยอาหาร เกลือแร่   
วิตามิน และคาร์โบไฮเดรต มีไขมันและโปรตีนต่ า เชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมากับอาหารหรือปนเปื้อนในระหว่างการ
แปรรูป จะเพ่ิมจ านวนได้ช้ากว่าในอาหารเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนสูง การเติมสารเจือปนอาหาร เช่น การจุ่มลงใน
สารละลายกรดซิตริก เป็นการปรับความเป็นกรด -ด่างที่ผิวของอาหาร และป้องกันการเปลี่ยนสีหรือการจุ่มลง
ในสารละลายโปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีและยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์บางชนิด 
เหล่านี้เป็นการสิ่งกีดขวางการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับการแช่เย็นและการจ ากัด
ปริมาณออกซิเจนที่ผ่านเข้า-ออกโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม  2. อาหารพร้อมปรุงในกลุ่มของเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ประมงควรท าการบรรจุเนื้อสัตว์ซึ่งมีโปรตีนสูงแยกต่างหากจากส่วนที่เป็นผักท่ีเป็นส่วนประกอบ 
เนื่องจากอาหารในกลุ่มของเนื้อสัตว์มีสารอาหารหลักท่ีจ าเป็นแก่การเจริญของจุลินทรีย์ครบถ้วน คือ โปรตีน 
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ไขมัน การผสมรวมกันกับอาหารประเภทผักและผลไม้จะท าให้จุลินทรีย์หลายชนิดเจริญได้และท าให้อาหารเสีย
เร็วกว่าปกติ จึงควรเก็บท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า 8 ° ซ ดังนั้นหากจะท าการเตรียมอาหารประเภทนี้โดยให้มี
ส่วนประกอบครบทั้งเนื้อสัตว์หรือปลากับผัก เช่น การท ามะระยัดไส้หมูสับ จะต้องเก็บที่อุณหภูมิเดียวกับ
อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่เย็นเนื้อสัตว์ ไม่ควรใช้อุณหภูมิที่ใช้ส าหรับผักและผลไม้  3. อาหารพร้อมบริโภค  อาหาร
พร้อมบริโภคท่ีสามารถท าการรักษาคุณภาพโดยวิธีการผสมผสานควรเป็นอาหารที่มีปริมาณน้ าอิสระประมาณ 
0.6-0.9 ซึ่งจัดเป็นอาหารที่มีน้ าอิสระปานกลางไม่ควรใช้วิธีการแปรรูปแบบผสมผสานกับอาหารที่มีความชื้น
สูง เพราะอาหารเหล่านั้นต้องใช้การแปรรูปโดยความร้อนจึงจะยืดอายุการเก็บได้ การจ ากัดปริมาณน้ าจะท าให้
มีจุลินทรีย์น้อยชนิดที่สามารถเจริญได้  อาหารในกลุ่มนี้ได้แก่ น้ าผึ้ง  ขนมอบ ขนมหวานไทย ๆ อาหารแช่อ่ิม
หรือดองเค็ม สามารถยืดอายุการเก็บให้นานกว่าเดิมได้เพราะมีน้ าตาลหรือเกลือช่วยชะลอการเพิ่มจ านวนของ
เชื้อจุลินทรีย์  ไม่จ าเป็นต้องใช้สารกันเสียหรือใช้ในปริมาณน้อย  และควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถปรับ
บรรยากาศให้มีออกซิเจนต่ าเพื่อลดการเจริญของเชื้อราเนื่องจากอาหารที่ผ่านการแปรรูปโดยวิธีการผสมผสาน
เหล่านี้จะต้องใช้อุณหภูมิต่ าในการเก็บรักษา หากกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ไม่สามารถลงทุนด้านระบบท า
ความเย็นที่ต้องใช้จนกว่าผลิตภัณฑ์จะถึงมือผู้บริโภคก็อาจท าการผลิตและบรรจุในปริมาณมาก เพื่อขายให้
อุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ในลักษณะการรับช่วงการผลิต หรือส่งให้โรงแรมและภัตตาคารในพ้ืนที่ที่ไม่
ห่างไกลจากชุมชนของตนมากนัก หลักส าคัญของการแปรรูปแบบผสมผสานนี้  คือ ความสะอาดของสถานที่
ผลิต เครื่องใช้และอุปกรณ์ น้ า และบุคลากรที่ท าการแปรรูป เพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ในระหว่างการผลิต 

เทคนิคการปฏิบัติและความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า 

เทคนิคในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีหลายขั้นตอน แต่ที่ส าคัญและจะเป็นแรงจูงใจสามารถ
ท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า คุ้มราคา และผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีความอร่อย  สะอาด แบบเสมอ
ต้นเสมอปลาย  ไม่ใช่ท าครั้งแรกอร่อยทุกคนติดใจในรสชาติ สามารถท ารายได้ให้มากมาย  พอเริ่มมีคนรู้จัก    
คุ้นตา ชินต่อรสชาติ ก็จะเริ่มท าผลิตภัณฑ์เพ่ือให้มีผลก าไรมากๆ ความส าคัญของรสชาติอาจด้อยไป  สิ่งเหล่านี้
จะท าให้ทุกคนเสื่อมความศรัทธาได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องค านึงถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเองและลูกค้า  ต้อง
มีการวางแผนผลิตสินค้านั้นล่วงหน้า และเหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อสินค้านั้นจะมีต้นทุนต่ าขายได้ราคาสูงต้องมี
ความสนใจ และตั้งใจต่อการท าผลิตภัณฑ์นั้น เพ่ือให้มีความสม่ าเสมอของรสชาติและคุณภาพท่ีดี  ความสะอาด
ความปลอดภัยเสมอ ต้องมีความรู้ในสารปรุงแต่งอาหารที่ใช้อย่างแม่นย า  การแปรรูปผลิตผลการเกษตร  ถ้า
ต้องการให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพดีจะต้องให้ความส าคัญต่อการคัดเลือกวัตถุดิบต้องมีลักษณะและคุณภาพ
ตรงตามชนิดของอาหาร และต้องค านึงถึงเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบด้วย 

 จากแนวคิดและเทคนิคดังกล่าว เกษตรกร หรือผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร สามารถน าเทคโนโลยี
การแปรรูปแบบผสมผสานไปประยุกต์ใช้ เพื่อบริหารจัดการกับผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะน ามาซึ่งรายได้ที่ม่ันคง ผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย  

------------------------------------------------------ 
* นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร / 20 กุมภาพันธ์ 2555 

ที่มา http://www2.swu.ac.th/royal/book5/b5c4t8.html เข้าถึงเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2555  
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ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปแบบผสมผสาน 
“ผลไม้สดพร้อมบริโภค”  

 

เครื่องตัดแต่ง “ผลไม้สดพร้อมบริโภค”  

 

เครื่องบรรจุอาหารพร้อมบริโภค  

 


