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บทคัดย่อ
ได ้ท ำก ารฉ ายร ังส ีก ะป ิท ี่ผ ล ิต จาก โรงงาน ใน จ ังห ว ัด สน ุท รส าค รจำน วน ส องร ุ่น  ด ้วยปร ิม าณ ร ังส ี 6 ก ิโล  

เก รย ์โดยใช ้เคร ื่อ งฉ ายร ังส ีใน ระด ับอ ุตสาห กรรม  รุ่น JS 8900 ของศ ูน ย ์ฉ ายร ังส ีอาห ารและผล ิตผลการเกษ ตร  

จ ังห ว ัดป ท ุม ธาน ี ได ้ท ำก ารว ัด การกระจายข องป ร ิม าณ ร ังส ีด ูด กล ืน ใน กะป ิท ั่วท ั้งกล ่อ งบ รรจ ุท ี่จ ัด เร ีย งอย ู่ใน ต ู้

บ รรจ ุภ ัณ ฑ ์โดยม ุ่ง เน ้น ท ี่บ ร ิเวณ ซ ึ่งค าด ว ่าจะ เป ็น จ ุด ส ูงส ุดแ ละช ุดต ํ่าส ุด  โดยใช ้เคร ื่อ งว ัด ร ังส ีชน ิด  Red Perspex 

ได ้'ทำการตรวจค ุณ ภาพ ด ้านจ ุล ินทร ีย ์ เคมี แ ละป ระส าท ส ัม ผ ัส ข อ งก ะป ิฉ าย แ ละไม ่ฉ ายร ังส ี เพ ื่อท ด สอบ  

ป ระส ิท ธ ิผ ลข องก ารฉ ายร ังส ี

ผ ลก ารฉ ายร ังส ีก ะป ิท ั้งสอ งร ุ่น พ บ ว ่าส าม ารถ ฉ ายร ังส ีก ะป ิได ้ช ั่ว โม งละ  468 ก ิโลกร ัม  ปร ิม าณ ร ังส ีต ํ่าส ุด  

แ ละส ูงส ุด ม ีค ่า เท ่าก ับ  6.85 และ 12.83 ก ิโล เก รย ์ ส ัด ส ่ว น 1ข องป ร ิม าณ ร ังส ีส ูงส ุดต ,อป ร ิม าณ ร ังส ีต ํ่าส ุด เท ่าก ับ  1.87 

ซ ึ่งใกล ้เค ียงก ัน  ส ำห ร ับ ก ารฉ ายร ังส ีก ะป ิท ั้งส อ งร ุ่น  ผลก ารตรวจค ุณ ภ าพ ท างด ้าน จ ุล ิน ท ร ีย ์ พ บว ่ากะป ิก ่อน ฉ าย  

ร ังส ีม ีจำน วน เช ื้อรา แ ละแ บ ค ท ีเร ียท ั้งห ม ด ค ่อน ข ้างส ูง  แ ละ เก ิน ข ้อก ำห น ดด ้าน ส ุขอน าม ัยของม าตรฐาน กะป ิ

(ม อก .1080-2535) ก ารฉ ายร ังส ีก ะป ิด ้วยป ร ิม าณ ร ังส ี 6.8 ก ิโล เก รย ์ส าม ารถ ลด จำน วน แ บ ค ท ีเร ียท ั้งห ม ด ได ้ร ้อ ยละ  

90 แต ่ไม ่สามารถลดจำน วน เช ื้อรา และ Clostridium perfringens ให ้เป ็น ไป ต าม ข ้อก ำห น ด ข อ งม าต รฐาน ก ะป ิได ้ 

จำน วน แ บ ค ท ีเร ียท ั้งห ม ด แ ละเช ื้อ ราลด ลงระห ว ่างเก ็บ ร ักษ าท ี่อ ุณ ห ภ ูม ิห ้อ งเป ็น เวลา 16 เด ือน  ค ุณ ภาพทางด ้าน  

เคมี เช ่น ความ เป ็น กรด-ด ่าง ความช ื้น  และปร ิม าณ เกล ือแกง แ ละค ุณ ภ าพ ด ้าน ป ระสาท ส ัม ผ ัส ข องก ะป ิฉ ายร ังส  ี

ไม ่เป ล ี่ยน แ ป ลงห เอแ ต กต ่างอย ่างม ีน ัยส ำค ัญ เม ื่อ เป ร ียบ เท ียบ ก ับ กะป ิไม ่ฉ ายร ังส ี

Abstract
Two lots of shrimp paste from commercial source in Samutsakhon were irradiated at a 

recommended minimum dose of 6 kGy using a JS 8900 cobalt-60 carrier gamma irradiator of 
Thai Irradiation Center in Patum Thani. Red Perspex dosimeter were used to measure the 
absorbed dose throughout the product with emphasis on the region of minimum and maximum 
absorbed dose. This way, it was aimed to compare the dose effects of gamma irradiation on the 
microbiological, chemical and sensory quality of shrimp paste. The results indicated that the 
shrimp paste received minimum and maximum absorbed dose of 6.85 and 12.83 kGy with dose 
uniformity ratio of 1.87 . Throughput rate is 468 kilogram per hour.

The microbiological load of shrimp paste was rather high resulting in not compliance 
with Thai industrial standard 1080-2535. Irradiation at 6.8 kGy reduced total viable bacterial 
count by one log cycle. Although the irradiated product was organoleptically acceptable and 
could be kept for 16 months at room temperature, mold and C lo str id iu m  p er fr in g en s  were still 
present in some samples after irradiation and during prolonged storage in amount that exceeds 
the limitation of Thai industrial standard. Chemical properties such as pH, moisture and sodium 
chloride content of irradiated shrimp paste were not significantly changed after irradiation.



Introduction:
Shrimp paste is one of the traditional fermented food made from small shrimp mixed 

with salt, aging and without heating prior to packaging. The handling and processing practices 
tend to be labor intensive and not highly mechanized which can result in increasing microbial 
contamination. If not destroyed, these microorganisms present a potential public health hazard. 
According to microbiological analysis done by Fish Inspection Quality Center (FIQC). In 2000, 
around 10 per cent of shrimp paste were contaminated with Clostridium perfringens. Ionizing 
radiation at proper dose could eliminate or curtail Clostridium perfringens ,Salmonella spp. and 
other pathogens in shrimp paste and frozen shrimp u2. This project was initiated with the 
objective to verify the efficacy of ionizing radiation from commercial cobalt-60 gamma 
irradiator to control Clostridium perfringens in shrimp paste under the limitation of Thai 
industrial standard 1080-2535 without affecting their sensory quality.

Methodology:
Shrimp paste from Samutsakhon were used in the experiment. They were processed and 

packaged in 380 gram plastic containers and subsequently in master cartons (24 x380 g.). The 
samples were transported to Thai Irradiation Center and irradiated in a carrier of a JS 8900 
cobalt-60 gamma irradiator at a target of 6 kGy minimum dose. Red perspex dosimeters were 
used to measure the absorbed dose throughout the product with emphasis on the region of 
minimum and maximum absorbed dose. Two trials were conducted in 2003 each with 48 
cartons(461 kg) of shrimp paste.

After irradiation, irradiated and control samples were kept at room temperature for 16 
months. Microbiological testing of irradiated and control samples was carried out at certain 
interval according to the procedure of AOAC® for total viable bacterial count, yeast and mold, Clostridium perfringens , Staphylococcus aureus, Salmonella spp. and Escherichia coli. 
Organoleptic properties of irradiated and control samples were evaluated by 32-62 staff members 
of the Office of Atoms for Peace using triangle test as described by Larmond^ . Chemical 
properties such as pH, moisture content and salt percentage were also analysed in both irradiated 
and control samples.

Results, Discussion and Conclusion:
Total irradiation time was 9 hours resulting in minimum and maximum absorbed doses of 

6.85 and 12.83 kGy, respectively. Dose uniformity ratio and throughput rate are 1.81 and 468 
kg/hr.

Shrimp paste from both trials have sodium chloride and moisture content of 21-23 and 46 
per cent with pH in the range of 7.4 to 7.6. The chemical properties as well as organoleptic 
properties were not significantly changed after irradiation.

Total viable bacteria and mold counts of shrimp paste were 6.4xl03-3.8xl04 and <10- 
4.4x1 o3 colony forming units per gram with most probable number per gram of Clostridium perfringens being less than 10. Staphylococcus aureus, Salmonella spp. and Escherichia coli 
were not detectedT Irradiation at 6.8 kGy reduced total viable bacterial count by one log cycle 
whereas, mold and Clostridium perfringens were still remaining in the irradiated samples.Both 
irradiated and control samples therefore does not meet Thai industrial standard 1080-2535, 
although they can be kept at room temperature up to at least 16 months.

Shrimp paste used in both trials were highly contaminated with mold and bacterial loads 
probably due to incoming material were obtained from different sources with unhygienic 
practices before processing in the factory. Further investigation using 21 commercial samples of 
shrimp paste from nine producers indicated that irradiation at minimum absorbed doses of 5.3
6.1 kGy can control mold and Clostridium perfringens to levels that comply with Thai industrial



standard. Further investigation on the efficacy testing of irradiated shrimp paste should be 
conducted using commercial samples produced under good manufacturing practice.
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