Food Additive / วัตถุเจื อปนอาหาร Part 1
สวัสดีค่ะท่ านผู้อ่าน

สรรสาระฉบับนี้ จะมาไขข้อข้องใจกับคาว่า Food Additive หรื อวัตถุเจือปนอาหาร ว่ามัน
คืออะไร ใช้เพื่ออะไร อย่ ารอช้ า......เราไปติดตามความรู้เกี่ยวกับ Food Additive Part 1 กันเลยค่ะ

วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หมายถึง สารซึ่ งปกติมิได้ใช้บริ โภคเป็ นอาหาร หรื อมิได้ใช้เป็ น
ส่ วนประกอบหลัก (Ingredients) ของอาหาร ไม่วา่ สารนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรื อไม่ก็ตาม การเติมสารนั้นอย่างตั้งใจ
ลงในอาหารเพื่อวัตถุ ประสงค์ดา้ นเทคโนโลยี (รวมทั้งประสาทสัมผัส) ในการผลิต การแปรรู ป การปฏิบตั ิ การบรรจุ
การขนส่ ง หรื อการเก็บรักษาอาหาร ซึ่ งมีผลหรื อคาดว่าจะมีผล (โดยทางตรงหรื อทางอ้อม) โดยตัวของสารนั้นเองหรื อ
ผลพลอยได้ของสารนั้นในการเป็ นส่ วนหนึ่ งของอาหารนั้น หรื อมีผลต่อคุณลักษณะของอาหารนั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสาร
ปนเปื้ อน (Contaminants) หรื อสารซึ่งเติมไปในอาหารเพื่อรักษาหรื อปรับปรุ งคุณภาพทางโภชนาการ

วัตถุประสงค์ ของการใช้ วตั ถุเจือปนอาหาร การใช้วตั ถุเจือปนอาหารมีจุดประสงค์การใช้ดงั นี้
ทาให้อาหารมีความคงตัว เช่ น การใช้อิมลั ซิ ไฟเออร์ (emulsifier) ทาให้อาหารมีสภาพเป็ นอิมลั ชัน
(emulsion) ลักษณะเนื้อสัมผัสคงตัวและป้ องกันน้ าและน้ ามันไม่ให้เกิดการแยกชั้น (stabilizing agent)
และ เพิ่มความหนื ด (thickening agent) ทาให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีลกั ษณะเนื้ อสัมผัสคงตัวและเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน สารป้ องกันการจับตัวเป็ นก้อน (anticaking agent) ช่วยให้อาหาร เช่น เกลือไม่เกาะกันและ
นาไปใช้ได้สะดวก
รักษาคุ ณภาพโดยรวมของผลิ ตภัณฑ์อาหาร เช่ น การใช้วตั ถุ กนั เสี ย (preservative) เพื่อป้ องกันการ
เสื่ อ มเสี ย ของอาหารจากยีส ต์ รา แบคที เ รี ย วัต ถุ ก ัน หื น เพื่ อ ป้ องกัน การเสื่ อ มเสี ย จากปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิเดชันของอาหารที่มีน้ ามันและไขมันเป็ นส่ วนประกอบ และการเปลี่ยนสี ของผักและผลไม้สด
ควบคุมความเป็ นกรด-ด่างของอาหาร เช่ น การเติมกรดลงไปในอาหาร เพื่อให้อาหารมีค่าพีเอชเป็ น
กรด จะช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิ แ ละระยะเวลาในการฆ่ า เชื้ ออาหาร การใช้ ก รดเพื่ อ ช่ ว ยปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในผงฟูเพื่อให้ขนมอบมีลกั ษณะของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ
แต่งสี และให้กลิ่นรสอาหารตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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ประเภทของวัตถุเจือปนอาหาร
 สารป้ องกันการหื น (antioxidant)
 ซีเควสเตนท์ (sequestrant)
 กรดอินทรี ย ์ (organic acid)
 สารที่ช่วยให้ขน้ หรื อช่วยให้คงตัว (thickening agent and stabilizing agent)
 สารที่ทาให้เกิดเจล (gelling agent)
 สี ผสมอาหาร (coloring agent)
 สารปรุ งแต่งกลิ่นรสอาหาร (flavoring agent)
 สารเสริ มรส (flavor enhancer) กระตุน้ กลิ่นรสของอาหาร
 สารให้ความหวานแทนน้ าตาล (sugar substitute)
 สารปรับความเป็ นกรด-ด่าง (acid regulator) ควบคุมความเป็ นกรด-ด่างของอาหาร เช่น กรด ด่าง
บัฟเฟอร์
 สารเคลือบผิว (glazing agent ) เคลือบผิวของอาหาร
 สารช่วยให้คงรู ป (firming agent) ให้เนื้อเยือ่ ของผัก ผลไม้ คงรู ป
 สารช่วยเก็บความชื้น (humectant) ป้ องกันไม่ให้อาหารแห้ง
 สารทาให้เปี ยก (wetting agent)
 สารปรับคุณภาพแป้ ง (flour treatment agent) เติมลงไปในแป้ งเพื่อปรับปรุ งคุณภาพ และสี ของ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
 เอนไซม์ (enzyme)



อ๊ ะๆ!! ความรู้ เกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารยังไม่ หมดเพียงเท่ านี้นะคะ

สรรสาระฉบับหน้ าจะนาเรื่อง “การแบ่ งประเภทวัตถุเจือปนอาหารตามหน้ าที่ทาง
เทคโนโลยี” มาฝาก ตอนนีข้ อตัวไปหาข้ อมูลเพิม่ เติมก่ อนนะคร้ า

Bye Bye…

# ขอขอบคุณรู ปภาพประกอบจากเว็ปไซต์ Google
# ขอขอบคุณข้ อมูลจาก สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ www.foodnetworksolution.com
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