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กระบวนการพาสเจอไรซ์ (pasteurization) เป็นกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน 

(thermal process) โดยประสิทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์ขึนอยูก่บัรูปแบบอุณหภูมิ และ
เวลา (time-temperature profile) ของตวัอยา่งทีผา่นกระบวนการแลว้ และแสดงไดด้ว้ยพารามิเตอร์ 
P* ซึงเป็นพารามิเตอร์แสดงประสิทธิภาพในการยบัยงัเชือจุลินทรีย ์งานวจิยันีจึงมีวตัถุประสงคเ์พือ
ศึกษาผลของอุณหภูมิทีใชใ้นกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อคุณภาพของผลิตภณัฑน์มเมือกาํหนดให้
ค่า P* ของกระบวนการมีค่าคงทีซึงสามารถทาํไดโ้ดยการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของผลิตภณัฑน์ม 
โดยอาศยัวธีิการจาํลองเชิงตวัเลขของแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical model) ดงันนัจึง
จาํเป็นตอ้งตรวจสอบความใชไ้ด ้(validation) ของอุณหภูมิ และเวลาจากการคาํนวณดว้ยแบบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร์ ซึงพบวา่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยแสดงไดด้ว้ยความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่ง
อตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ กบัอตัราส่วนการรอดชีวิต
ของ S. aureus จากการทดลอง นอกจากนียงัมีการประเมินความคลาดเคลือนของกระบวนการดว้ย
วธีิมอนติคาร์โล พบวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูง ค่า P* จะมีโอกาสเบียงเบนจากค่าที
กาํหนดมากกวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํ และจากการศึกษาผลของกระบวนการ    
พาสเจอไรซ์ต่อปริมาณวติามินบี 1 และการเปลียนแปลงสีของผลิตภณัฑน์ม พบวา่ผลิตภณัฑน์มที
ผา่นการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงจะสูญเสียวติามินบี 1 นอ้ยกวา่การพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํ และ
ผลิตภณัฑน์มทีผา่นการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงมีแนวโนม้ทีจะมีค่าความสวา่งมากกวา่ตวัอยา่งที
ผา่นการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํ 
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Pasteurization process is the thermal process for preserved foods. Efficiency of 

pasteurization process depends on time-temperature profiles and can be expressed by P* 

parameter which indicated the level of microbial inactivation. The objective of this research was 

to study on the effect of temperature in pasteurization process on quality of dairy product at the 

same P* which can be done by control of time-temperature profiles using mathematical model. 

Thus, mathematical model was validated. The results of this validation shown that reduction of   
S. aureus from the calculation of mathematical model correlated with from experiments. This 

correlation is linear. Furthermore, the uncertainty of pasteurization process was evaluated by 

Monte Carlo method and the results indicated that the higher temperature, the higher P*-

deviation. In additional, the effect of temperature in pasteurization process on quantity of vitamin 

B1 and color alteration of milk product were studied. The results illustrated that the amount of 

vitamin B1 and the lightness of milk products in high temperature process was higher than the 

low temperature process.  
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