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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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ผนวก ข.  สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากบั 0.6  82 

ผนวก ข.2 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากบั 0.4  82  

ผนวก ข.3 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากบั 0.3  83 

ผนวก ข.4 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากบั 0.2  83 

ผนวก ข.5 จาํนวน S. aureus ในตวัอยา่งก่อน และหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ 

   และอตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus ในตวัอยา่ง 

   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.6     84 

ผนวก ข.6 จาํนวน S. aureus ในตวัอยา่งก่อน และหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ 
   และอตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus ในตวัอยา่ง 

   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.4     84 

ผนวก ข.7 จาํนวน S. aureus ในตวัอยา่งก่อน และหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ 
   และอตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus ในตวัอยา่ง 

   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.3     85 
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ผนวก ข.8 จาํนวน S. aureus ในตวัอยา่งก่อน และหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ 
   และอตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus ในตวัอยา่ง 

   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.2     85 

ผนวก ค.  สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากบั 1  88 

ผนวก ค.2 ความเขม้ขน้ และพนืทีใตก้ราฟของสารมาตรฐานวติามินบี 1   88  

ผนวก ค.3 ความเขม้ขน้ และพนืทีใตก้ราฟของวติามินบี 1 ในตวัอยา่ง 

   หลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์     88 
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      1 กระบวนการแปรรูปนมดว้ยความร้อน       7 

      2 แผนภาพวธีิการใชค้วามร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน 

   แบบต่อเนือง         8 

      3 เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบแผน่       9 

      4 เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบท่อเดียว     10 

      5 เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบใบมีดขดูผวิ     10 

      6 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีค่า P* ต่างๆ    12 

      7 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยบัยงัเชือจุลินทรีย ์และการ 

   เปลียนแปลงคุณภาพของอาหารทีอุณหภูมิ และเวลาต่างๆ  14 

      8 รูปแบบการลดลงของเชือจุลินทรียที์เวลา และอุณหภูมิต่างๆ 

   ในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน   16 

      9 กราฟการรอดชีวิต        17 

    10 Thermal death time curve       18 

    11 การกาํหนดเงือนไขขอบเขตแบบดีริคเลต     30 

    12 การจาํลองจุดต่อบนแผน่โลหะสาํหรับการวเิคราะห์ดว้ย 

   ระเบียบวธีิผลต่างสืบเนือง     31 

    13 รูปแบบการคาํนวณดว้ยวธีิการทางคณิตศาสตร์ และวธีิมอนติคาร์โล  34 

    14 จาํนวนชุดขอ้มูล และความไม่แน่นอนของขอ้มูล 

      สาํหรับการคาํนวณดว้ยวธีิมอนติคาร์โล    34 

    15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์ 

   แบบอุดมคติ เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1    38 

    16 ขนัตอนการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งใน 

   กระบวนการพาสเจอไรซ์ในงานวจิยั    38 

    17 ขนัตอนการพาสเจอไรซ์ของชุดอุปกรณ์การทดลองสาํหรับศึกษา 
   กระบวนการพาสเจอไรซ์      40 

    18 ขนาด และรูปร่างของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน 

   ในส่วนแลกเปลียนความร้อน และฉนวน    41 
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    19 ลกัษณะของส่วนแลกเปลียนความร้อน และเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ  41 

    20 รูปแบบอุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน    42 

    21 ความไม่แน่นอนของอุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน 

   ทีอุณหภูมิต่างๆ       42 

    22 ความไม่แน่นอนของเวลาทีตวัอยา่งผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน  44 

    23 ความไม่แน่นอนของเวลาทีตวัอยา่งผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน 

   ทีสภาวะต่างๆ       45 

    24 ภาพประกอบแสดงเงือนไขขอบเขตในการถ่ายโอนความร้อน 

   ในกระบวนการพาสเจอไรซ์     47 

    25 รูปทรงของตวัอยา่งทีไหลผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน และรูปแบบ 

   แผนภาพสมการสาํหรับอธิบายอุณหภูมิของตวัอยา่ง 

   ภายในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง  
   และอุณหภูมิตาํ และฉนวน     48 

    26 รูปแบบแผนภาพสมการสาํหรับแปลงสมการเชิงอนุพนัธ์   49 

    27 รูปแบบอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์ 

   แบบอุดมคติ และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์  

   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1     49 

    28 รูปแบบอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ  
   และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ และการเปลียนแปลง  
   C-value ในกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจาก 

   แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ และการเปลียนแปลงค่า P*  

   ในกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจาํลอง 

   ทางคณิตศาสตร์       50 

    29 เส้นปฏิบติัการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ 

   พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1     51 

    30 ขนัตอนการประเมินความคลาดเคลือนในกระบวนการพาสเจอไรซ์ 

   ดว้ยวธีิมอนติคาร์โล      56 
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    31 การลดลงของ S. aureus ในกระบวนการพาสเจอไรซ์จาก 

   แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ และในการทดลองทีอุณหภูมิต่างๆ  
   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.6, 0.4, 0.3 และ 0.2   58 

    32 อตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์  

   และในการทดลองทีค่า P* ต่างๆ     59 

    33 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus จาก 

    แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ และในการทดลอง   60 
    34 ความคลาดเคลือนของค่า P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีสภาวะต่างๆ  
   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1, 0.6, 0.4, 0.3 และ 0.2  

   ทีระดบัความเชือมนั  95%      62 

    35 C-value ทีสภาวะต่างๆในกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ  
   และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์  เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1 64 

    36 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งหลงัผา่น 

   กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 80.43ºC   65 

    37 อตัราส่วนของวติามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่นตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการ 

   พาสเจอไรซ์ทีสภาวะต่างๆ เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1   65 

    38 การลดลงของวติามินบี 1 ในกระบวนการพาสเจอไรซ์จาก 

   แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ และในการทดลอง  
   ทีอุณหภูมิ 81.46ºC เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1   66 

    39 อตัราส่วนของวติามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่นตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการ 

   พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

   ทีสภาวะต่างๆ เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1    67 

    40 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า ∆a* และ ∆b* ของตวัอยา่งทีผา่น 

   กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 75, 77, 79 และ 80ºC  

   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1     68 

    41 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า ∆C* และ ∆L* ของตวัอยา่งทีผา่น 

   กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 75, 77, 79 และ 80ºC  

   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1     69 
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ผนวก ก.  เส้นปฏิบติัการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ 

   พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.6     79 

ผนวก ก.2 เส้นปฏิบติัการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ 

   พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.4     79 

ผนวก ก.3 เส้นปฏิบติัการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ 

   พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.3     80 

ผนวก ก.4 เส้นปฏิบติัการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ 

   พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

   เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.2     80 

ผนวก ค.1 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเขม้ขน้ 2.46 mg/ml  89 

ผนวก ค.2 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเขม้ขน้ 4.93 mg/ml 89 

ผนวก ค.3 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเขม้ขน้ 9.86 mg/ml 89 

ผนวก ค.4 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเขม้ขน้ 14.79 mg/ml 90 

ผนวก ค.5 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเขม้ขน้ 19.72 mg/ml 90 

ผนวก ค.6 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งควบคุม    90 

ผนวก ค.7 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ 

   ทีอุณหภูมิ 77.93ºC      91 

ผนวก ค.8 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ 

   ทีอุณหภูมิ 79.75ºC      91 

ผนวก ค.9 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ 

   ทีอุณหภูมิ 81.46ºC      91 
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บทท ี1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา 
นมเป็นอาหารทีอุดมไปดว้ยสารอาหารทีครบถว้นทงัคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั 

วติามิน และเกลือแร่จึงส่งผลใหเ้กิดการเสือมเสียไดง่้ายทงัทางดา้นจุลชีววทิยา และทางดา้นเคมี 
ดงันนันมจึงตอ้งผา่นการแปรรูปดว้ยกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการพาสเจอไรซ์ (pasteurization) 
เพือชะลอการเสือมเสียทีเกิดขึนจากสาเหตุดงักล่าว (Teknotext, 1995) 

กระบวนการพาสเจอไรซ์เป็นกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน  (thermal 

process) มีวตัถุประสงคเ์พือยบัยงัเชือจุลินทรียที์ก่อโรค (pathogenic microorganisms) เชือจุลินทรีย์
ทีทาํให้อาหารเน่าเสีย (food spoilage microorganisms) และยบัยงัการทาํงานของเอนไซมบ์างชนิด
เพือให้อาหารมีความปลอดภยั และมีอายุการเก็บรักษายาวนานขึน (Ibarrola และคณะ, 2002) โดย
ปกติกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนจะส่งผลใหอ้าหารเกิดการเปลียนแปลงทางดา้นต่างๆ 

(Aguiar และคณะ, 2012) เช่น การสูญเสียสารอาหารบางชนิดทีไม่ทนต่อความร้อน การเกิดกลินนม
ตม้ (cooked flavor) การเกิดสีนาํตาลแบบไม่ใชเ้อนไซม ์(non-enzymatic browning reaction) และ
การเกิดกลินรสผิดปกติ (off-flavor) เป็นตน้ ซึงสาเหตุเหล่านีส่งผลให้คุณภาพของอาหารลดตาํลง 

(Martin และคณะ, 1997) 

ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความตอ้งการบริโภคอาหารทีมีคุณภาพสูง และมีคุณภาพ
ใกลเ้คียงกบัของสดมากทีสุด (Aronsson และ Rönner, 2001; Walkling-Ribeiro และคณะ, 2011; 

Claeys และคณะ, 2013) โดยเฉพาะอยา่งยงิในอาหารเหลว เช่น นาํผลไม ้นาํผกั และนม เป็นตน้ 
เนืองจากอาหารเหล่านีอุดมไปดว้ยสารอาหารทีมีประโยชน์มากมาย (Torregrosa  และคณะ, 2006) 
ดงันนัการคงคุณภาพเดิมของอาหาร เช่น คุณค่าทางโภชนาการ สี กลิน และกลินรส (flavor) ของ
อาหารทีผา่นกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนจึงมีความสาํคญัมากขึน โดยกระบวนการ
แปรรูปอาหารดว้ยความร้อนทีสามารถคงคุณภาพหรือส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงคุณภาพของ
อาหารนอ้ยทีสุดตอ้งเป็นกระบวนการทีมีการใชค้วามร้อนในเวลาสันทีสุดแต่ยงัคงมีประสิทธิภาพ
ในการยบัยงัเชือจุลินทรียใ์หอ้ยูใ่นระดบัทีปลอดภยั โดยกระบวนการเหล่านีจะมีการใชอุ้ณหภูมิสูง
แต่เวลาสัน เช่น กระบวนการ HTST และ flash pasteurization เป็นตน้
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.2.1 ตรวจสอบความใชไ้ดข้องอุณหภูมิ และเวลาจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์

สาํหรับกระบวนการพาสเจอไรซ์โดยใช ้S. aureus เป็นตวับ่งชี และนาํอุณหภูมิ และเวลาจาก
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์มาใชก้าํหนดค่า P* สาํหรับงานวจิยันี 

1.2.2 ประเมินความคลาดเคลือนของค่า P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ดว้ยวธีิ      
มอนติคาร์โล 

1.2.  ศึกษาผลของสภาวะในกระบวนการพาสเจอไรซ์เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบัหนึง
ต่อการเปลียนแปลงปริมาณวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งนม 

1.2.  ศึกษาผลของสภาวะในกระบวนการพาสเจอไรซ์เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบัหนึง
ต่อการเปลียนแปลงสีของตวัอยา่งนม 

 

1.3 สมมติฐานของการวจัิย 

1.3.1 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีใชอุ้ณหภูมิสูง และเวลาสันจะส่งผลต่อ
การเปลียนแปลงทางเคมีกายภาพของตวัอยา่งนมนอ้ยกวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีใชอุ้ณหภูมิตาํ
แต่เวลานาน เมือกาํหนดใหค้่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์มีค่าเท่ากนั 

1.3.2 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีใชอุ้ณหภูมิสูง และเวลาสันจะมีความ
คลาดเคลือนทางดา้นความปลอดภยัของตวัอยา่งนมทีผา่นการพาสเจอไรซ์มากกวา่กระบวนการ
พาสเจอไรซ์ทีใชอุ้ณหภูมิตาํแต่เวลานาน เมือกาํหนดใหค้่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์มีค่า
เท่ากนั 
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บทท ี2 

เอกสาร และงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 

2.1 กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน 

กระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนเป็นวิธีการผลิต และถนอมอาหารทีใชม้า
อยา่งยาวนาน และแพร่หลาย สาเหตุหลกัทีตอ้งแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนเนืองจากตอ้งการยบัยงั
เชือจุลินทรียที์ก่อโรค และเชือจุลินทรียที์ทาํให้อาหารเน่าเสีย นอกจากนีการแปรรูปอาหารดว้ย
ความร้อนยงัช่วยยบัยงัการทาํงานของเอนไซม ์ซึงการทาํงานของเอนไซมบ์างชนิดอาจส่งผลให้
อาหารเกิดการเปลียนแปลงทีไม่พึงประสงคไ์ด ้เช่น การเกิดสีนาํตาลในผลไมต้ดัแต่งทีเป็นผลมา
จากการทาํงานของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม
กระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนอาจส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงทางกายภาพ และทาง
เคมีในรูปแบบทีพึงประสงคห์รือไม่พึงประสงคไ์ด ้ (Lewis และ Heppell, 2000) 

กระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนเป็นกระบวนการทีสาํคญัในอุตสาหกรรมนม 
เนืองจากนม และผลิตภณัฑน์มสามารถเกิดการเสือมเสียไดง่้ายทงัทางดา้นจุลชีววทิยา และทางดา้น
เคมี ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งมีการใหค้วามร้อนเพือยบัยงัเชือจุลินทรีย ์และยบัยงัการทาํงานของเอนไซม์
บางชนิดทีส่งผลต่อการเสือมเสียของผลิตภณัฑ์นม อยา่งไรก็ตามการแปรรูปนมดว้ยความร้อนอาจ
ส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงคุณภาพของผลิตภณัฑ์นม เช่น การเกิดกลินนมตม้ และการสูญเสีย
คุณค่าทางโภชนาการบางอยา่งทีไม่ทนต่อความร้อน เป็นตน้ (Aguiar และคณะ, 2012) ดงันนัจึงควร
เลือกใชส้ภาวะของกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนทีเหมาะสม โดยสภาวะของกระบวนการ
แปรรูปอาหารดว้ยความร้อนทีเหมาะสมตอ้งมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการยบัยงัเชือจุลินทรียแ์ต่ไม่
ส่งผลต่อการเปลียนแปลงคุณภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ์ (Walstra และคณะ, 2006) 

ประสิทธิภาพของกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนขึนอยูก่บัรูปแบบอุณหภูมิ 
และเวลา (time – temperature combinations) ทีอาหารไดรั้บในแต่ละกระบวนการ โดยปกติรูปแบบ
อุณหภูมิ และเวลาทีอาหารไดรั้บในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนจะมีความแตกต่างกนั
ขึนอยูก่บัชนิดของกระบวนการ (ตารางที 1) และลกัษณะของอาหาร เช่น ความหนืด ปริมาณไขมนั 
และปริมาณของแขง็ เป็นตน้ (Ibarrola และคณะ, 2002) โดยวตัถุประสงคข์องกระบวนการแปรรูปนม 
และผลิตภณัฑน์มดว้ยความร้อนมีดงันี 
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2.1.1 ประกนัความปลอดภยัของผูบ้ริโภค: ความปลอดภยัของผูบ้ริโภคจะเกียวขอ้งกบั
การยบัยงัเชือจุลินทรียที์เป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค เช่น Mycobacterium tuberculosis, Coxiella  burnetii, 
Staphylococcus aureus, Salmonella species, Listeria monocytogenes และ Campylobacter jejuni 
เป็นตน้ โดยรวมถึงเชือจุลินทรียที์ก่อโรคทีสามารถปนเปือนไดใ้นนม อยา่งไรก็ตามจะไม่พบ
เชือจุลินทรียที์สามารถทนต่อความร้อนสูงในนม เช่น Bacillus anthracis เป็นตน้ ดงันนัการใช้
กระบวนการพาสเจอไรซ์จึงเพียงพอต่อการยบัยงัเชือจุลินทรียที์ก่อโรคในนมเหล่านีได ้

2.1.2 ยดือายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑ์: การยบัยงัเชือจุลินทรียที์ทาํใหอ้าหารเน่าเสีย การ
ยบัยงัการทาํงานของเอนไซม ์และการยบัยงัปฏิกิริยาทางเคมีบางอยา่งทีส่งผลเสียต่อผลิตภณัฑ ์เช่น 
ปฏิกิริยาออกโทซิเดชนัของไขมนั (autoxidation) จะสามารถช่วยยดือายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑใ์ห้
นานขึนได ้

2.1.3 สร้างคุณสมบติัเฉพาะของผลิตภณัฑ์: กระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน
สามารถสร้างคุณสมบติัเฉพาะของผลิตภณัฑ์นมได ้เช่น ในผลิตภณัฑน์มขน้จะมีการใหค้วามร้อน
แก่นมก่อนผา่นกระบวนการระเหยนาํเพือเพิมความคงตวั และลดการจบัเกาะกนัของเม็ดไขมนัใน
ระหวา่งกระบวนการสเตอริไรซ์ เป็นตน้ (Walstra และคณะ, 2006) 

ตารางที 1 สภาวะของกระบวนการแปรรูปนมดว้ยความร้อน 

กระบวนการแปรรูปนมดว้ยความร้อน อุณหภูมิ (ºC) เวลา (วนิาที) 

กระบวนการพาสเจอไรซ์   

วธีิใชค้วามร้อนตาํเวลานาน (LTLT) 62 – 65 1800 

วธีิใชค้วามร้อนสูงเวลาสัน (HTST) 72 – 75 15 – 20 

กระบวนการสเตอริไรซ์   

กระบวนการสเตอริไรซ์ 109 – 115 1,200 – 2,400 

ย ูเอช ที (UHT) 135 – 150 1 – 2 

 ทีมา: Maroulis และ Saravacos (2003) 

 

2.2 กระบวนการพาสเจอไรซ์  
กระบวนการพาสเจอไรซ์เป็นกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนเหมาะสาํหรับ

อาหารทีเป็นของเหลว และของไหลแบบนิวโทเนียน (newtonian fluid) เช่น นม นาํผลไม ้และเบียร์ 
เป็นตน้ มีวตัถุประสงคเ์พือยบัยงัเชือจุลินทรียที์ก่อโรค และเชือจุลินทรียที์ทาํให้อาหารเน่าเสีย และ
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ยบัยงัการทาํงานของเอนไซม ์(Saravacos และ Kostaropoulos, 2002) อยา่งไรก็ตามสามารถแบ่ง
วตัถุประสงคข์องกระบวนการพาสเจอไรซ์ไดห้ลายระดบัตามลกัษณะของอาหารดงัตารางที 2  

ตารางที 2 วตัถุประสงคข์องกระบวนการพาสเจอไรซ์ 

ประเภทของกระบวนการ ผลิตภณัฑอ์าหาร วตัถุประสงคข์องกระบวนการ 

กระบวนการพาสเจอไรซ์ อาหารเป็นกรด ยบัยงัการทาํงานของเอนไซม ์

 อาหารปรับกรด ยบัยงัแบคทีเรีย ยสีต ์และรา 
 อาหารกรดตาํ ยบัยงัจุลินทรียที์ก่อโรค 

  ยบัยงัจุลินทรียที์ทาํใหอ้าหารเน่าเสีย 
ทีมา: ดดัแปลงมาจาก Tucker และ Featherstone (2010) 

2.2.1 ขอ้กาํหนดของกระบวนการพาสเจอไรซ์นม 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที 265) พ.ศ. 2545 เรือง นมโค ขอ้ 11 
กรรมวธีิฆ่าเชือนมโค ตอ้งเป็นกรรมวธีิฆ่าเชืออยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี (ภาพที 1) 

พาสเจอไรซ์ หมายความวา่ กรรมวธีิฆ่าเชือดว้ยความร้อนเพือลดปริมาณจุลินทรียใ์ห้
อยูใ่นระดบัทีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และยบัยงัการทาํงานของเอนไซมฟ์อสฟาเทส (phosphatase) 
โดยใชอุ้ณหภูมิ และเวลาอยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี 

2.2.1.1 อุณหภูมิไม่ตาํกวา่ 63ºC และคงอยูที่อุณหภูมินีไม่นอ้ยกวา่ 30 นาที แลว้
ทาํใหเ้ยน็ลงทนัทีทีอุณหภูมิ 5ºC หรือตาํกวา่ หรือ 

2.2.1.2 อุณหภูมิไม่ตาํกวา่ 72ºC และคงอยูที่อุณหภูมินีไม่นอ้ยกวา่ 15 วนิาที แลว้
ทาํใหเ้ยน็ลงทนัทีทีอุณหภูมิ 5ºC หรือตาํกวา่ หรือ 

2.2.1.3 อุณหภูมิ และเวลาทีใหผ้ลในการฆ่าเชือไดเ้ทียบเท่ากบัขอ้ 2.2.1.1 และ 
2.2.1.2 แลว้ทาํใหเ้ยน็ลงทนัทีทีอุณหภูมิ 5ºC หรือตาํกวา่ 

2.2.2 รูปแบบของกระบวนการพาสเจอไรซ์ 

จากขอ้กาํหนดของกระบวนการพาสเจอไรซ์นม พบวา่อุณหภูมิ และเวลาทีนมไดรั้บใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์มีอยูห่ลากหลายรูปแบบ และสามารถแบ่งประเภทของกระบวนการ    

พาสเจอไรซ์ในอุตสาหกรรมนมตามรูปแบบอุณหภูมิ และเวลาทีนมไดรั้บเป็น 3 ประเภท ดงันี 
(ตารางที 3) 

2.2.2.1 วธีิใชค้วามร้อนตาํเวลานาน (LTLT) เป็นกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ย
ความร้อนแบบไม่ต่อเนือง (batch) โดยจะใหค้วามร้อนแก่นมทีอุณหภูมิ 63ºC เป็นเวลา 30 นาที 
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อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนักระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์นมดว้ยความร้อนส่วนใหญ่จะเป็น
กระบวนการแบบต่อเนือง (continuous) เช่น กระบวนการ HTST และ UHT เป็นตน้ 

2.2.2.2 วธีิใชค้วามร้อนสูงเวลาสัน (HTST) เป็นกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ย
ความร้อนแบบต่อเนืองทีใชอุ้ณหภูมิสูงแต่เวลาสัน ซึงรูปแบบอุณหภูมิ และเวลาทีใชใ้นกระบวนการ 
HTST จะขึนอยูก่บัชนิด และคุณสมบติับางอยา่งของอาหาร รวมถึงสภาวะในการเก็บรักษาอาหาร 
(Ibarrola และคณะ, 2002) สาํหรับกระบวนการ HTST ในนมจะใชอุ้ณหภูมิระหวา่ง 72 ถึง 75ºC 
เป็นเวลา 15 ถึง 20 วนิาที แลว้จึงลดอุณหภูมินมลงอยา่งรวดเร็ว โดยสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ HTST ไดโ้ดยอาศยัเอนไซมฟ์อสฟาเทสเป็นตวับ่งชี เนืองจากนมเมือไดรั้บอุณหภูมิ 
และเวลาในกระบวนการ HTST ตามทีกาํหนดจะสามารถยบัยงัการทาํงานของเอนไซมฟ์อสฟาเทสได ้

ในส่วนผลิตภณัฑน์มทีมีความเป็นกรดหรือมีปริมาณไขมนัมากกวา่ร้อยละ 8 จะอาศยัเอนไซมเ์ปอร์-
ออกซิเดส (peroxidase) เป็นตวับ่งชีประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยกระบวนการนีจะใชค้วาม
ร้อนทีอุณหภูมิสูงกวา่ 80ºC เป็นเวลาประมาณ 5 วนิาที  ซึงเพียงพอต่อการยบัยงัการทาํงานของ
เอนไซมเ์ปอร์ออกซิเดส 

2.2.2.3 วธีิใชค้วามร้อนสูงพิเศษเวลาสัน (ultra pasteurization) เป็นกระบวนการ
สาํหรับยดือายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑน์มโดยเฉพาะ เนืองจากผลิตภณัฑน์มทีผา่นกระบวนการใช้
ความร้อนสูงพิเศษเวลาสันจะสามารถเก็บไวไ้ดน้าน 30 ถึง 40 วนั ในขณะทีผลิตภณัฑ์นมทีผา่น
กระบวนการพาสเจอไรซ์แบบปกติจะมีอายกุารเก็บรักษาเพียง 2 ถึง 16 วนั โดยกระบวนการนีจะให้
ความร้อนแก่นมทีอุณหภูมิระหวา่ง 125 ถึง 138ºC เป็นเวลานอ้ยกวา่ 2 วนิาที  และทาํการลดอุณหภูมิ
ของนมลงใหต้าํกวา่ 7ºC ซึงขอ้ดีของกระบวนการนี คือ สามารถคงคุณภาพ และยดือายกุารเก็บรักษา
ของนมไวไ้ดม้ากกวา่วธีิอืนๆ 

ตารางที 3 ประเภทของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในอุตสาหกรรมนม 

กระบวนการพาสเจอไรซ์ อุณหภูมิ (ºC) เวลา (วนิาที) 

วธีิใชค้วามร้อนตาํเวลานาน (LTLT)     63 1800 

วธีิใชค้วามร้อนสูงเวลาสันในนม (HTST)     72 – 75 15 – 20 

วธีิใชค้วามร้อนสูงเวลาสันในนมไขมนัสูง (HTST)     > 80 1 – 5 

วธีิใชค้วามร้อนสูงพิเศษเวลาสัน (ultra pasteurization) 125 – 138 < 2 

ทีมา: Teknotext (1995)  
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ภาพที 1 กระบวนการแปรรูปนมดว้ยความร้อน 
ทีมา: Maroulis และ Saravacos (2003) 

2.2.3 อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน 

กระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ กระบวนการ
แปรรูปอาหารดว้ยความร้อนแบบต่อเนือง และแบบไม่ต่อเนือง โดยกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ย
ความร้อนแบบต่อเนืองจะสามารถคงคุณภาพของอาหารไวไ้ดม้ากกวา่กระบวนการแปรรูปอาหาร
ดว้ยความร้อนแบบไม่ต่อเนือง เนืองจากกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนแบบไม่ต่อเนือง
จะใชเ้วลาในกระบวนการนานซึงอาหารจะไดรั้บความร้อนทีมากเกินไป (over-processing) จน
ส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงคุณภาพของอาหารทงัทางดา้นเคมี และกายภาพ  

กระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนแบบต่อเนืองเหมาะสาํหรับอาหารทีเป็น
ของเหลวหรือกึงแขง็กึงเหลว เนืองจากอาหารตอ้งสามารถไหลผา่นระบบทีมีการใหค้วามร้อน และ
ความเยน็ได ้โดยกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนแบบต่อเนืองสามารถแบ่งตามวธีิการใช้
ความร้อนไดเ้ป็น 2 แบบ คือ วธีิการใชค้วามร้อนโดยตรง (direct heating) และวธีิการใชค้วามร้อน
โดยออ้ม (indirect heating) ดงัแสดงในภาพที 2 
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กระบวนการแบบต่อเนือง

การใช้ความร้อนโดยตรง

การใช้ความร้อนโดยอ้อม

การพ่นไอนําลงในอาหาร

การพ่นอาหารลงในไอนํา

เครืองแลกเปลยีนความร้อนแบบท่อ

เครืองแลกเปลยีนความร้อนแบบแผ่น

เครืองแลกเปลยีนความร้อนแบบใบมดีขูดผวิ
 

ภาพที 2 แผนภาพวธีิการใชค้วามร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนแบบต่อเนือง 

ทีมา : ดดัแปลงมาจาก Richardson (2001)  

วธีิการใชค้วามร้อนโดยออ้มจะอาศยัการถ่ายโอนความร้อนจากผวิหนา้ของอุปกรณ์
แลกเปลียนความร้อนซึงอยูร่ะหวา่งอาหาร และตวักลางแลกเปลียนความร้อน (heating medium) ซึง
อุปกรณ์ทีมีการใชค้วามร้อนโดยออ้มมีอยู ่3 ประเภท คือ เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบแผน่   
(plate heat exchangers) เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบท่อ (tubular heat exchangers) และเครือง
แลกเปลียนความร้อนแบบใบมีดขดูผวิ (scraped surface heat exchangers) ซึงแต่ละประเภทมีขอ้ดี 

และขอ้เสียแตกต่างกนัขึนอยูก่บัชนิดของอาหาร 

2.2.3.1 เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบแผน่เป็นอุปกรณ์ทีเหมาะสาํหรับอาหาร
ทีมีลกัษณะเป็นเนือเดียวกนั (homogenous) และมีความหนืดตาํ เช่น ผลิตภณัฑป์ระเภทนม เป็นตน้ 
เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบแผน่ประกอบดว้ยแผน่แลกเปลียนความร้อน (plate) ทีกนัระหวา่ง
อาหาร และตวักลางแลกเปลียนความร้อน โดยอาหาร และตวักลางแลกเปลียนความร้อนจะไหลผา่น
ช่องวา่งระหวา่งแผน่แลกเปลียนความร้อนแบบสลบัช่องกนั (ภาพที 3) จึงทาํให้เกิดการถ่ายโอน
ความร้อนขึนระหวา่งอาหาร และตวักลางแลกเปลียนความร้อน นอกจากนีทีผิวหนา้ของแผน่
แลกเปลียนความร้อนจะมีการทาํให้เป็นร่องเพือเพิมพืนทีผวิสัมผสัในการแลกเปลียนความร้อน และ
ทาํให้เกิดการไหลแบบปันป่วน (turbulence) ขึนในระบบจึงช่วยให้ประสิทธิภาพในการถ่ายโอน
ความร้อนระหวา่งอาหาร และตวักลางแลกเปลียนความร้อนดีขึน  
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ภาพที 3 เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบแผน่ 
ทีมา : Richardson (2001)  

2.2.3.2 เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบท่อเป็นอุปกรณ์ทีสามารถใชไ้ดก้บั
อาหารหลากหลายรูปแบบ ตงัแต่อาหารทีมีความหนืดตาํไปจนถึงอาหารทีมีความหนืดสูง รวมถึง
อาหารทีมีอนุภาคกระจายตวัผสมอยู ่เช่น ซอสมะเขือเทศ เป็นตน้ เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบ
ท่อจะประกอบดว้ยท่อจาํนวนสองท่อหรือมากกวา่ซ้อนกนัอยูด่งัแสดงในภาพที 4 โดยอาหารจะไหล
ผา่นท่อดา้นใน และตวักลางแลกเปลียนความร้อนจะไหลผา่นท่อดา้นนอกแบบสวนทางกนัจึงทาํให้
เกิดการถ่ายโอนความร้อนขึนระหวา่งอาหาร และตวักลางแลกเปลียนความร้อน โดยบริเวณพืนผวิ
ภายในท่อมีลกัษณะเป็นลูกคลืนเพือทาํใหอ้าหารเกิดการไหลแบบปันป่วนซึงจะช่วยเพิมประสิทธิภาพ
ในการถ่ายโอนความร้อนระหวา่งอาหาร และตวักลางแลกเปลียนความร้อน โดยเครืองแลกเปลียน
ความร้อนแบบท่อเดียว (monotube) จะนิยมใชก้นัมากในการแปรรูปอาหารทีมีอนุภาคกระจายตวั
ผสมอยู ่อยา่งไรก็ตามอนุภาคกระจายตวัในอาหารสามารถติดสะสมตามท่อซึงจะส่งผลใหเ้กิดการ
เปลียนแปลงประสิทธิภาพในการถ่ายโอนความร้อนในกระบวนการ เนืองจากตวักลางแลกเปลียน
ความร้อนจะส่งผา่นความร้อนใหแ้ก่อาหารไดล้ดลง 

2.2.3.3 เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบใบมีดขดูผวิเป็นเครืองแลกเปลียนความ
ร้อนทีมีการออกแบบทีซบัซอ้นกวา่เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบแผน่ และแบบท่อ ซึงเครือง
แลกเปลียนความร้อนแบบใบมีดขดูผิวสามารถใช้ไดก้บัอาหารมีความหนืดสูงมาก และมีอนุภาค
กระจายตวั อยา่งไรก็ตามระบบของใบมีดขดูผิวมีขอ้เสียในเรืองค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะค่าใชจ่้ายใน
การติดตงั และการบาํรุงรักษาเครืองมือทีสูงกวา่เครืองแลกเปลียนความร้อนชนิดอืนๆ จากภาพที 5 

แสดงลกัษณะของเครืองแลกเปลียนความร้อนแบบใบมีดขดูผวิ 
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ภาพที 4 เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบท่อเดียว (monotube) 

ทีมา : Richardson (2001) 

 

ภาพที 5 เครืองแลกเปลียนความร้อนแบบใบมีดขดูผิว 

ทีมา : Richardson (2001) 

 

2.3 ลกัษณะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ (Process characteristic) 

กระบวนการพาสเจอไรซ์เป็นกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือยดือายกุารเก็บรักษาอาหาร และทาํใหอ้าหารมีความปลอดภยั (Buzrul, 2007) 
ดงันนัในกระบวนการพาสเจอไรซ์จาํเป็นตอ้งทราบถึงปริมาณความร้อนทีใหแ้ก่อาหารในปริมาณที
เพียงพอต่อการยบัยงัเชือจุลินทรีย ์และยบัยงัการทาํงานของเอนไซมที์ส่งผลต่อความปลอดภยั และ
อายกุารเก็บรักษาของอาหาร โดยปกติกระบวนการพาสเจอไรซ์จะมีรูปแบบอุณหภูมิ และเวลาทีใช้
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แตกต่างกนัไปในแต่ละผลิตภณัฑซึ์งยากต่อการควบคุม และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ 
ดงันนัจึงมีการกาํหนดพารามิเตอร์สาํหรับบ่งชีประสิทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์เพือใชใ้น
การกาํหนดคุณภาพ และระดบัความปลอดภยัของอาหารทีผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ให้อยูใ่น
ระดบัทีตอ้งการ 

ตวัอยา่งพารามิเตอร์สาํหรับบ่งชีประสิทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์ คือ 
Pasteurization Unit (PU) โดยกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีมีค่า PU เท่ากบั 1 แสดงถึงกระบวนการที
มีประสิทธิภาพเทียบเท่าการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 60ºC เป็นเวลา 1 นาที ซึงค่า PU ทีใชใ้นแต่ละ
ผลิตภณัฑจ์ะมีค่าแตกต่างกนัขึนอยูก่บัชนิดของอาหาร ชนิดของเชือจุลินทรีย ์วธีิการบรรจุ และเวลา
ในการเก็บรักษาอาหาร ค่า PU สามารถคาํนวณไดโ้ดยอาศยัความสัมพนัธ์จากสมการที [1] 

 
PU = 10

T-Tref
z dt

t

0

 [1] 

เมือ T คือ   อุณหภูมิของอาหาร (ºC) 

Tref คือ   อุณหภูมิอา้งอิง (ºC) 

z  คือ   อุณหภูมิทีส่งผลใหค้่า D-value ของเชือจุลินทรียเ์ป้าหมายเปลียนแปลงไป  
        90% (ºC) 

t  คือ   เวลา (นาที) 

กระบวนการพาสเจอไรซ์เบียร์นิยมใชค้่า PU เป็นพารามิเตอร์สาํหรับบ่งชีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ ซึงมีการกาํหนดค่า PU เท่ากบั 5.6 ให้เป็นค่าทีเพียงพอต่อการยบัยงัเชือจุลินทรีย์
ในผลิตภณัฑ์เบียร์ให้อยูใ่นระดบัทีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โดยกาํหนดให้ z-value ในกระบวนการ
พาสเจอไรซ์เบียร์มีค่าเท่ากบั 7ºC (Holdsworth, 1997)  

ในปี 1981 Kessler ไดก้าํหนดพารามิเตอร์ของกระบวนการพาสเจอไรซ์นม คือ P* โดย
ใชอุ้ณหภูมิอา้งอิงเท่ากบั 72ºC และ z-value เท่ากบั 8ºC ดงัแสดงในสมการที [2]  ในกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ทีมีค่า P* เท่ากบั 1 แสดงถึงกระบวนการทีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 72ºC เป็นเวลา 15 วนิาที  

 

 



12 
 

 

 

 
P*=

1

15
10

T-72
8

t

0

dt [2] 

เมือ T คือ   อุณหภูมิของอาหาร (ºC) 

t คือ   เวลา (วนิาที)  

ดงันนัเมือกาํหนดให้ค่า P* เท่ากบั 1 จะสามารถกาํหนดสภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ และเวลาต่างๆได ้โดยสภาวะของกระบวนการทีกาํหนดขึนจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบั
การพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 72ºC เป็นเวลา 15 วนิาที (ภาพที 6)  

 

ภาพที 6 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีค่า P* ต่างๆ 

ทีมา: Lewis และ Heppell (2000) 

ในระหวา่งกระบวนการพาสเจอไรซ์อาหารสามารถเกิดการสูญเสียหรือเกิดการ
สลายตวัของสารอาหารบางชนิดเนืองจากความร้อนได ้รวมถึงอาจส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงเนือ
สัมผสั (texture) และยบัยงัการทาํงานของเอนไซมใ์นอาหาร โดยการเปลียนแปลงดงักล่าวอาจส่งผล
ใหเ้กิดการเสือมเสียคุณภาพของอาหาร ดงันนัจึงไดก้าํหนดพารามิเตอร์ cooking value (C-value) ไว้
สาํหรับอธิบายระดบัการเปลียนแปลงคุณภาพของอาหารภายหลงัจากผา่นกระบวนการแปรรูปอาหาร
ดว้ยความร้อน ค่า C-value สามารถคาํนวณไดโ้ดยอาศยัความสัมพนัธ์จากสมการที [3] 
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C = 10

T-Tref
z

t

0

dt [3] 

เมือ T คือ   อุณหภูมิของอาหาร (ºC) 

Tref คือ   อุณหภูมิอา้งอิง (ºC) 

z คือ   อุณหภูมิทีส่งผลใหค้่า D-value ของการเปลียนแปลงทีเป็นเป้าหมาย 
           เปลียนแปลงไป 90% (ºC) 

t คือ   เวลา (นาที) 

โดยปกติการสูญเสียคุณภาพของอาหารเนืองจากความร้อนจะเกิดขึนไดน้อ้ยกวา่การ
ยบัยงัเชือจุลินทรีย ์เนืองจากเชือจุลินทรียมี์ความสามารถในการตา้นทานต่อความร้อนนอ้ยกวา่
สารประกอบชีวเคมีในอาหาร ซึงสามารถอธิบายไดโ้ดยพารามิเตอร์ z-value  ดงัแสดงในตารางที 4 

ตารางที 4 ค่า z-value ขององคป์ระกอบทีพบในนม 

องคป์ระกอบทีพบในนม z-value (ºC) 

เซลลแ์บคทีเรีย 4.0 – 8.0 

เอนไซมฟ์อสฟาเทส 5.1 

วติามินบี 1 30.0 

วติามินซี 18.0 

โปรตีน  

เคซีน 20.5 

โปรตีนเวย ์ 10.6 – 14.4 

ไลซีน 32.8 

ปฏิกิริยาการเกิดสีนาํตาล 26.7 

ทีมา: ดดัแปลงมาจาก Holdsworth (1992) 

พารามิเตอร์ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทงั P* และ C-value สามารถนาํมากาํหนด
สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีเหมาะสมเพือให้อาหารมีความปลอดภยัทางจุลชีววทิยา และ
ยงัคงคุณภาพของอาหารให้อยูใ่นระดบัทียอมรับไดด้งัแสดงในภาพที 7 โดยเส้น P*1 และ P*2 แสดง
ถึงสภาวะของกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนต่อประสิทธิภาพในการยบัยงัเชือจุลินทรีย ์
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เมือสภาวะของกระบวนการอยูเ่หนือเส้น P*1 และ P*2 แสดงถึงกระบวนการทีมีประสิทธิภาพใน
การยบัยงัเชือจุลินทรียใ์หอ้ยูใ่นระดบัทีปลอดภยั ในทางตรงกนัขา้มถา้สภาวะของกระบวนการอยูต่าํ
กวา่เส้น P*1 และ P*2 แสดงถึงกระบวนการทีอาจมีความเสียงต่อการรอดชีวติของเชือจุลินทรียที์อาจ
เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค ในส่วนเส้น C1 และ C2 แสดงถึงสภาวะของกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ย
ความร้อนต่อการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมีกายภาพของอาหารหรือค่า C-value ของกระบวนการ 

เมือสภาวะของกระบวนการอยูเ่หนือเส้น C1 และ C2 แสดงถึงกระบวนการทีอาจส่งผลให้เกิดการ
เปลียนแปลงคุณภาพของอาหารในระดบัทียอมรับไม่ได ้ในส่วนสภาวะของกระบวนการทีอยูต่าํ
กวา่เส้น C1 และ C2 แสดงถึงกระบวนการทีอาจส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงคุณภาพของอาหารใน
ระดบัทียอมรับได ้(Holdsworth และ Simpon, 2007) ดงันนัสภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
เหมาะสมหรือกระบวนการทีทาํให้อาหารมีความปลอดภยัทางดา้นจุลชีววทิยา และยงัคงคุณภาพ
ของอาหารให้อยูใ่นระดบัทียอมรับไดค้วรมีสภาวะของกระบวนการอยูบ่ริเวณเหนือเส้น P*1 และ 
P*2 แต่อยูใ่ตเ้ส้น C1 และ C2 (ส่วนทีแรเงา)  

lo
g 1

0ti
m

e

Temperature

Non-sterile

uncooked

Sterile

cooked

0

P*1

C1

C2

P*2

 

ภาพที 7 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยบัยงัเชือจุลินทรีย ์(P*) และการเปลียนแปลง
คุณภาพของอาหาร (C) ทีอุณหภูมิ และเวลาต่างๆ 
ทีมา: ดดัแปลงมาจาก Holdsworth และ Simpon (2007) 
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2.4 การต้านทานต่อความร้อนของเชือจุลนิทรีย์ (thermal resistance of microbial) 

จุดประสงคห์ลกัของกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน คือ การใชค้วามร้อนที
เพียงพอต่อการยบัยงัเชือจุลินทรียที์ก่อโรค และเชือจุลินทรียที์ทาํให้อาหารเน่าเสีย ดงันนัเพือให้
สามารถกาํหนดอุณหภูมิ และเวลาของอาหารในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนทีเพียงพอ
ต่อการยบัยงัเชือจุลินทรียด์งักล่าวจาํเป็นตอ้งทราบถึงความสามารถในการตา้นทานต่อความร้อนของ
เชือจุลินทรียช์นิดต่างๆ  

ในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนแบบต่อเนืองการศึกษาเกียวกบัอตัราการ
ตายของเชือจุลินทรียเ์ป็นสิงทีสาํคญั เนืองจากเชือจุลินทรียต่์างชนิดกนัจะมีความสามารถในการ
ตา้นทานต่อความร้อนแตกต่างกนั โดยปกติเซลล์จุลินทรียท์วัไป (vegetative cell) และยีสตจ์ะมี
ความสามารถในการตา้นทานต่อความร้อนไดน้อ้ยกวา่สปอร์ของแบคทีเรีย นอกจากนีความสามารถ
ในการตา้นทานต่อความร้อนของเชือจุลินทรียช์นิดเดียวกนัจะมีค่าต่างกนัเมืออยูใ่นอาหารทีมี
คุณสมบติัทีแตกต่างกนั เช่น pH, water activity (aw) และองคป์ระกอบของอาหารโดยเฉพาะอยา่งยงิ
สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต และไขมนั เป็นตน้ (Brown และ Booth, 1991)  

ลกัษณะการลดลงของเชือจุลินทรียใ์นระหวา่งกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน
โดยทวัไปถูกสมมติให้เป็นแบบปฏิกิริยาอนัดบัหนึง (first order หรือ pseudo-first order reaction) ที
อุณหภูมิคงทีค่าหนึง (Lewis และ Heppell, 2000) โดยอตัราการลดลงของเชือจุลินทรียเ์ป็นสัดส่วน
โดยตรงกบัความเขม้ขน้หรือปริมาณเชือจุลินทรียที์เวลาหนึงๆดงัสมการที [4] เมือกาํหนดใหล้กัษณะ
การลดลงของเชือจุลินทรียเ์ป็นปฏิกิริยาอนัดบัหนึงจะสามารถแสดงจาํนวนการลดลงของเชือจุลินทรีย์
ทีเวลาต่างๆไดโ้ดยกาํหนดอุณหภูมิคงทีค่าหนึงดงัแสดงในภาพที 8 พบวา่เมือเพิมอุณหภูมิของ
กระบวนการใหสู้งขึนอตัราการลดลงของเชือจุลินทรียจ์ะมีค่าสูงขึน  

 ln
C

C0

= -kt [4] 

เมือ C คือ   ความเขม้ขน้หรือปริมาณเชือจุลินทรีย ์ 
C0 คือ   ความเขม้ขน้หรือปริมาณเชือจุลินทรียเ์ริมตน้ 

k คือ   อตัราการเปลียนแปลงความเขม้ขน้หรือปริมาณเชือจุลินทรีย ์

t คือ   เวลา (นาที)  
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ภาพที 8 รูปแบบการลดลงของเชือจุลินทรียที์เวลา และอุณหภูมิต่างๆในกระบวนการแปรรูปอาหาร
ดว้ยความร้อน  

ทีมา: ดดัแปลงมาจาก Lewis และ Heppell (2000) 

2.4.1 Decimal reduction time (D-value)  
D-value คือ เวลาทีใชล้ดปริมาณเชือจุลินทรียล์ง 1 log cycle (90%) จากปริมาณ

เชือจุลินทรียเ์ริมตน้ทีอุณหภูมิคงทีค่าหนึง (Katzin และคณะ, 1942) ซึงสามารถนาํมาใช้ในการ
กาํหนดอุณหภูมิ และเวลาทีเหมาะสมของกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนได ้โดย D-value 

สามารถหาไดจ้ากความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าลอการิทึมของปริมาณเชือจุลินทรีย ์(log N) และเวลาดงั
แสดงในภาพที 9 หรือเรียกวา่ กราฟการรอดชีวิต (survivor curve) และสามารถคาํนวณค่า D-value 

โดยอาศยัความสัมพนัธ์จากสมการที [9] 

จากสมการที [4] ln
N

N0

= -kt [5] 

เปลียนรูปสมการที [5]  log
N

N0

= 
-kt

2.303
 [6] 

เมือ D =
2.303

k
 [7] 
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แทนสมการที [7] ลงในสมการที [6] 

 log
N

N0

= 
-t

D
 [8] 

ดงันนั logN = logN0 - 
t

D
 [9] 

เมือ N คือ   ปริมาณเชือจุลินทรียใ์นอาหาร  
 N0 คือ   ปริมาณเชือจุลินทรียเ์ริมตน้ในอาหาร 

 t คือ   เวลา (นาที)  

 D คือ   เวลาทีส่งผลใหป้ริมาณเชือจุลินทรียล์ดลง 90% ทีอุณหภูมิคงที (นาที) 

lo
g 

Nu
m

be
r o

f s
ur

vi
vo

rs
 p

er
 u

ni
t v

ol
um

e

Time in minutes at exposure temperature

1

0

2

3

D-value

logN = logN0 – t/D

Initial number of microbial (N0)

 

ภาพที 9 กราฟการรอดชีวิต  
ทีมา: ดดัแปลงมาจาก Holdsworth และ Simpon (2007) 

2.4.2 Thermal death time method: D-z model 

Thermal death time method เป็นการสร้างความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งค่าลอการิทึม
ของ D-value (log D-value) และอุณหภูมิของ D-value นนัๆ เรียกวา่ “thermal death time curve” 

(Bigelow และ Esty, 1920; Bigelow, 1921) ดงัแสดงในภาพที 10 ซึงสามารถกาํหนดพารามิเตอร์   
z-value ขึนมาไดโ้ดยอาศยัความสัมพนัธ์จากสมการที [11] โดย z-value คือ อุณหภูมิทีส่งผลให้ค่า 
D-value ของเชือจุลินทรียมี์ค่าเปลียนแปลงไป 1 log cycle  



18 
 

 

 

จากความสัมพนัธ์ logD = logDref - 
T-Tref

z
 [10] 

ดงันนั z =  -
T-Tref

log(D/Dref

 [11] 

เมือ z คือ   อุณหภูมิทีส่งผลใหค้่า D-value ของเชือจุลินทรียเ์ป้าหมายเปลียนแปลงไป  
           90% (ºC) 

T คือ   อุณหภูมิของอาหาร (ºC)  
 Tref คือ   อุณหภูมิอา้งอิง (ºC) 

D คือ   เวลาทีส่งผลใหป้ริมาณเชือจุลินทรียล์ดลง 90% ทีอุณหภูมิคงที (นาที) 

 Dref คือ   เวลาทีส่งผลใหป้ริมาณเชือจุลินทรียล์ดลง 90% ทีอุณหภูมิอา้งอิง (นาที)   
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ภาพที 10 Thermal death time curve 

ทีมา: ดดัแปลงมาจาก Holdsworth และ Simpon (2007) 

2.4.3 อตัราการตายของเชือจุลินทรีย ์(Lethal rate) 

อตัราส่วนระหวา่ง Dref และ D (Dref/D) สามารถแสดงถึงอตัราการตาย (L) หรืออตัรา
การยบัยงัเชือจุลินทรียด์งัสมการที [12] นอกจากนีค่า L ยงัสามารถแสดงถึงปริมาณความร้อนทีใช้
ในกระบวนการไดโ้ดยการอินทรีเกตค่า L ในช่วงอุณหภูมิ และเวลาของอาหารในกระบวนการจะ
ทาํใหไ้ดพ้ารามิเตอร์สาํหรับบ่งชีลกัษณะของกระบวนการ เช่น PU, P* และ C-value เป็นตน้ ซึง
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พารามิเตอร์สาํหรับบ่งชีประสิทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์ (PU หรือ P*) สามารถแสดง
ความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนการรอดชีวิตของเชือจุลินทรีย ์(N/N0) ในอาหารภายหลงัจากผา่น
กระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนไดด้งัสมการที [15] 

 L = 
Dref

D
 = 10

T-Tref
z  [12] 

เมือ D คือ   เวลาทีส่งผลใหป้ริมาณเชือจุลินทรียล์ดลง 90% ทีอุณหภูมิคงที (นาที) 

 Dref  คือ   เวลาทีส่งผลใหป้ริมาณเชือจุลินทรียล์ดลง 90% ทีอุณหภูมิอา้งอิง (นาที)  

T  คือ   อุณหภูมิของตวัอยา่ง (ºC)   
 Tref  คือ   อุณหภูมิอา้งอิง (ºC) 

 z  คือ   อุณหภูมิทีส่งผลใหค้่า D-value ของเชือจุลินทรียเ์ป้าหมายเปลียนแปลงไป 

           90% (ºC) 

เปลียนรูปสมการที [12] D =
Dref

10
T-Tref

z

  [13] 

แทนสมการที [13] ลงในสมการที [8] 

 log
N

N0

= -
10

T-Tref
z × t

Dref

 [14] 

แทนสมการที [1] หรือ [2] ลงในสมการที [14] 

 log
N

N0

= -
PU

Dref

= -
15P*

Dref

 [15] 

เมือ PU คือ   พารามิเตอร์บ่งชีประสิทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์ 

 P* คือ   พารามิเตอร์บ่งชีประสิทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์นม 

 N  คือ   ปริมาณเชือจุลินทรียใ์นอาหาร  
 N0  คือ   ปริมาณเชือจุลินทรียเ์ริมตน้ในอาหาร 

 Dref  คือ   เวลาทีส่งผลใหป้ริมาณเชือจุลินทรียล์ดลง 90% ทีอุณหภูมิอา้งอิง (นาที)   



20 
 

 

 

จากสมการที [15] สามารถแสดงปริมาณการรอดชีวิตของเชือจุลินทรียที์ระดบัค่า PU 

หรือ P* ต่างๆได ้ โดยปริมาณการรอดชีวิตของเชือจุลินทรียขึ์นอยูก่บัประสิทธิภาพของกระบวนการ 
และความสามารถในการตา้นทานต่อความร้อนของเชือจุลินทรีย ์(z-value และ D-value ) อยา่งไรก็ตาม
ความสามารถในการตา้นทานต่อความร้อนของเชือจุลินทรียจ์ะมีค่าแตกต่างกนัขึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ 
เช่น ชนิดของเชือจุลินทรีย ์และลกัษณะของอาหาร เป็นตน้ (Lewis และ Heppell, 2000) ในตารางที 5 
แสดงค่าการตา้นทานต่อความร้อนของเชือจุลินทรียใ์นอาหารชนิดต่างๆ พบวา่ความสามารถในการ
ตา้นทานต่อความร้อนของเชือจุลินทรียช์นิดเดียวกนัในอาหารต่างชนิดกนัจะมีค่าแตกต่างกนั 

ตารางที 5 ค่าการตา้นทานต่อความร้อนของเชือจุลินทรียใ์นอาหารชนิดต่างๆ  

เชือจุลินทรีย ์ อาหาร 
D-value 

(นาที) 

z-value 

(ºC) 
อา้งอิง 

E. coli อาหารเลียงเชือ 6.00×10-3ก 4.90 (Tomlins และ Ordal, 1976) 

 นม 0.04ก 6.50 (Tomlins และ Ordal, 1976) 

L. monocytogenes เนือววัสด 0.15ก 6.70 (Mackey และ Bratchell, 
1989) 

 เนือไก่ 0.14-0.27ก 6.00-7.40 (Gaze และคณะ, 1989) 

S. typhimurium สารละลายกลูโคส1 0.03ก 17.05 (Tomlins และ Ordal, 1976) 

 ช็อคโกแลตนม 816.00ก 19.00 (Tomlins และ Ordal, 1976) 

S. aureus นม 0.30ก 5.10 (Tomlins และ Ordal, 1976) 

S. faecium อาหารเลียงเชือ 1.50×10-2ก 3.50 (Tomlins และ Ordal, 1976) 

 แฮม 2.57ข 6.80-7.50 (Magnus และคณะ, 1988) 

B. stearotherm นม 5.00ค 11.00 (Maroulis และ Saravacos, 

2003) 

 นาํ 2.00-6.30ค 7.30-12.30 (Lewis และ Heppell, 2000) 

B. subtilis ผลิตภณัฑน์ม 0.40ค 7.00 (Maroulis และ Saravacos, 

2003) 

 นม 0.33ค 6.66 (Burton, 1988) 

 ฟอสเฟตบฟัเฟอร์2  0.37-0.60ค 8.30-14.10 (Lewis และ Heppell, 2000) 
ก D-value ทีอุณหภูมิ 70ºC  ข D-value ทีอุณหภูมิ 74ºC  ค D-value ทีอุณหภูมิ 121ºC 
1 Aw = 0.995   2 pH = 7 
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2.5 การต้านทานต่อความร้อนของสารประกอบชีวเคมี (thermal resistance of biochemical) 

ในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนนอกจากจะตอ้งคาํนึงถึงประสิทธิภาพใน
การยบัยงัเชือจุลินทรียแ์ลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึงการเปลียนแปลงของสารประกอบชีวเคมีในอาหารที
สามารถเกิดขึนได ้เนืองจากการเปลียนแปลงหรือการสูญเสียสารประกอบชีวเคมีบางอยา่งในอาหาร
อาจส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงคุณภาพของอาหาร เช่น การเปลียนแปลงสี การสูญเสียคุณค่าทาง
โภชนาการ และการเปลียนแปลงลกัษณะเนือสัมผสั เป็นตน้ ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งทราบความสามารถ
ในการตา้นทานต่อความร้อนของสารประกอบชีวเคมีในอาหาร (Lewis และ Heppell, 2000) เพือ
นาํมากาํหนดสภาวะของกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนทีมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
ยบัยงัเชือจุลินทรียแ์ต่สามารถคงคุณภาพของอาหารไวไ้ดม้ากทีสุด โดยปกติอตัราการเปลียนแปลง 
หรือการสูญเสียสารประกอบชีวเคมีในอาหารจะเกิดไดต้าํกวา่อตัราการยบัยงัเชือจุลินทรีย ์  

การเปลียนแปลงหรือการสูญเสียสารประกอบชีวเคมีบางอยา่งในอาหารเนืองจาก
ความร้อนโดยทวัไปถูกสมมติให้เป็นแบบปฏิกิริยาอนัดบัหนึงทีอุณหภูมิคงทีค่าหนึงเช่นเดียวกบั
ลกัษณะการลดลงของเชือจุลินทรียใ์นระหวา่งกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน (Lewis 
และ Heppell, 2000) โดยอตัราการเปลียนแปลงหรือการสูญเสียสารประกอบชีวเคมีเป็นสัดส่วน
โดยตรงกบัความเขม้ขน้ทีเวลาหนึงๆดงัสมการที [4] ดงันนัจึงสามารถหาค่า D-value และ z-value 

ของสารประกอบชีวเคมีไดเ้ช่นเดียวกนั เมือ D-value คือ เวลาทีใชล้ดปริมาณสารประกอบชีวเคมีลง 
1 log cycle จากปริมาณสารประกอบชีวเคมีเริมตน้ทีอุณหภูมิคงทีค่าหนึง ซึงสามารถคาํนวณค่า    
D-value โดยอาศยัความสัมพนัธ์จากสมการที [16] ในขณะที z-value คือ อุณหภูมิทีส่งผลให้ค่า         
D-value ของสารประกอบชีวเคมีมีค่าเปลียนแปลงไป 1 log cycle ซึงสามารถคาํนวณค่า z-value 

โดยอาศยัความสัมพนัธ์จากสมการที [17]  

 logC = logC0 - 
t

D
 [16] 

เมือ C คือ   ความเขม้ขน้ของสารประกอบชีวเคมีในอาหาร 

 C0 คือ   ความเขม้ขน้ของสารประกอบชีวเคมีเริมตน้ในอาหาร 

 t คือ   เวลา (นาที)  

 D คือ   เวลาทีส่งผลให้สารประกอบชีวเคมีมีปริมาณลดลง 90% ทีอุณหภูมิคงที (นาที) 
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 z =  -
T-Tref

log(
D

Dref
)
 [17] 

เมือ z  คือ   อุณหภูมิทีส่งผลใหค้่า D-value ของสารประกอบชีวเคมีเป้าหมาย 
           เปลียนแปลงไป 90% (ºC) 

T  คือ   อุณหภูมิของอาหาร (ºC)  
 Tref คือ   อุณหภูมิอา้งอิง (ºC) 

D  คือ   เวลาทีส่งผลให้สารประกอบชีวเคมีมีปริมาณลดลง 90% ทีอุณหภูมิคงที (นาที) 

 Dref  คือ   เวลาทีส่งผลให้สารประกอบชีวเคมีมีปริมาณลดลง 90% ทีอุณหภูมิอา้งอิง (นาที)   

การอธิบายระดบัการเปลียนแปลงคุณภาพของอาหารเนืองจากความร้อนดว้ยพารามิเตอร์ 
C-value จาํเป็นตอ้งอาศยัพารามิเตอร์ทีแสดงถึงอตัราการสูญเสียสารประกอบชีวเคมี (LC) ในอาหาร
ดงัแสดงในสมการที [18] ทีมีรูปแบบสมการเช่นเดียวกบัอตัราการตายของเชือจุลินทรีย ์แต่ค่า LC ใน
ทีนีแสดงถึงอตัราการสูญเสียสารประกอบชีวเคมีในอาหาร ดงันนัจะสามารถแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งอตัราส่วนของสารประกอบชีวเคมีทีเหลืออยู ่(C/C0) ในอาหารภายหลงัจากผา่นกระบวนการ
แปรรูปดว้ยความร้อนกบัพารามิเตอร์ทีใชบ้่งชีระดบัการเปลียนแปลงทางดา้นคุณภาพของอาหารที
ผา่นกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน (C-value) ไดโ้ดยอาศยัความสัมพนัธ์จากสมการที [19] 

โดยอตัราส่วนของสารประกอบชีวเคมีทีเหลืออยูใ่นอาหารภายหลงัจากผา่นกระบวนการแปรรูป
อาหารดว้ยความร้อนจะขึนอยูก่บัสภาวะของกระบวนการทีใช ้และความสามารถในการตา้นทานต่อ
ความร้อนของสารประกอบชีวเคมี (z-value และ D-value ) ซึงจะมีค่าแตกต่างกนัไปตามชนิดของ
สารประกอบชีวเคมี และชนิดของอาหารดงัแสดงในตารางที 6  

 LC = 
Dref

D
 = 10

T-Tref
z  [18] 

เมือ D คือ   เวลาทีส่งผลให้สารประกอบชีวเคมีมีปริมาณลดลง 90% ทีอุณหภูมิคงที (นาที) 

 Dref คือ   เวลาทีส่งผลให้สารประกอบชีวเคมีมีปริมาณลดลง 90% ทีอุณหภูมิอา้งอิง (นาที)  

T  คือ   อุณหภูมิของอาหาร (ºC)   
 Tref  คือ   อุณหภูมิอา้งอิง (ºC) 

 z  คือ   อุณหภูมิทีส่งผลใหค้่า D-value ของสารประกอบชีวเคมีเป้าหมาย  
        เปลียนแปลงไป 90% (ºC)  
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 log
C

C0

= -
C-value

Dref

 [19] 

เมือ C-value คือ   พารามิเตอร์บ่งชีระดบัการเปลียนแปลงคุณภาพของอาหารเนืองจากความร้อน 

C คือ   ความเขม้ขน้ของสารประกอบชีวเคมีในอาหาร 
 C0 คือ   ความเขม้ขน้ของสารประกอบชีวเคมีเริมตน้ในอาหาร 

Dref คือ   เวลาทีส่งผลให้สารประกอบชีวเคมีมีปริมาณลดลง 90% ทีอุณหภูมิอา้งอิง (นาที) 

 

2.6 การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน  

รูปแบบอุณหภูมิ และเวลาทีอาหารไดรั้บในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน
เป็นตวักาํหนดระดบัความรุนแรง และประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยปกติรูปแบบอุณหภูมิ 
และเวลาทีอาหารไดรั้บในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนจะมีรูปแบบแตกต่างกนัตาม
ลกัษณะ และองคป์ระกอบของอาหาร ดงันนัจึงตอ้งมีการควบคุม และติดตามอุณหภูมิ และเวลาของ
อาหารในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน โดยกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน
แบบต่อเนืองสามารถควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของอาหารในกระบวนการไดโ้ดยอาศยัการควบคุม
การทาํงานของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน และควบคุมการทาํงานของปัมร่วมกนั และวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนสามารถทาํไดด้งันี 

2.6.1 วธีิทางทฤษฎี 

การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนในทางทฤษฎี
สามารถทาํไดโ้ดยอาศยัการประเมินดว้ยพารามิเตอร์ทีใชส้าํหรับบ่งชีประสิทธิภาพของกระบวนการ 
เช่น F0 PU และ P* เป็นตน้ ซึงวิธีนีจาํเป็นตอ้งทราบรูปแบบอุณหภูมิ และเวลาทีอาหารไดรั้บใน
กระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนเพือนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่าพารามิเตอร์ดงักล่าว โดย
ปกติวิธีการติดตามอุณหภูมิ และเวลาของอาหารในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน
สามารถทาํไดโ้ดยวดัอุณหภูมิของอาหารโดยตรง ณ ตาํแหน่งทีร้อนชา้ทีสุดของอาหาร (cold spot) 

อยา่งไรก็ตามในบางกระบวนการไม่สามารถทาํการวดัอุณหภูมิของอาหารไดโ้ดยตรงจาํเป็นตอ้ง
อาศยัแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical model) สาํหรับทาํนายรูปแบบอุณหภูมิ และเวลาที
อาหารไดรั้บในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน ซึงวิธีนีเหมาะสาํหรับกระบวนการทีมี
ความซบัซ้อนหรือมีความยุง่ยากในการวดัอุณหภูมิของอาหารโดยตรง เช่น การวดัอุณหภูมิของ
อาหารภายในแผน่แลกเปลียนความร้อน ซึงนอกจากจะยากต่อการวดัอุณหภูมิของอาหารโดยตรงแลว้
การวดัอุณหภูมิของอาหารโดยตรงอาจส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงรูปแบบอุณหภูมิ และเวลาของ
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อาหารในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนได ้เมือสามารถติดตามอุณหภูมิ และเวลาของ
อาหารในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนไดแ้ลว้จะสามารถทาํการคาํนวณประสิทธิภาพ
ของกระบวนการจากพารามิเตอร์ทีใชส้าํหรับบ่งชีประสิทธิภาพของกระบวนการได ้

2.6.2 วธีิทางปฏิบติั 

การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนในทางปฏิบติั
สามารถทาํไดโ้ดยอาศยัตวับ่งชี (marker) โดยตวับ่งชีอาจเป็นเชือจุลินทรีย ์(microorganisms marker) 

หรือสารประกอบชีวเคมี (chemicals marker) โดยทาํการวดัการเปลียนแปลงปริมาณของตวับ่งชีใน
อาหารภายหลงัจากผา่นกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน 

การใชเ้ชือจุลินทรียเ์ป็นตวับ่งชีจะอาศยัการวดัปริมาณเชือจุลินทรียที์ลดลงภายหลงัจาก
ผา่นกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนโดยใชเ้ชือจุลินทรียเ์พียงชนิดเดียวเป็นตวับ่งชี ซึงจะ
นิยมเติมเชือจุลินทรียที์เป็นตวับ่งชีลงในอาหารโดยตรง ในส่วนการใชส้ารประกอบชีวเคมีเป็น     
ตวับ่งชีจะอาศยัการวดัปริมาณการสูญเสียสารประกอบชีวเคมีภายหลงัจากผา่นกระบวนการแปรรูป
อาหารดว้ยความร้อน ซึงสารประกอบชีวเคมีทีใชเ้ป็นตวับ่งชีอาจเป็นสารประกอบชีวเคมีทีมีอยูแ่ลว้
ในอาหารหรือเป็นสารประกอบชีวเคมีทีถูกเติมลงในอาหารโดยตรง การเลือกชนิดของเชือจุลินทรีย์
หรือสารประกอบชีวเคมีทีเหมาะสมเพือนาํมาใช้เป็นตวับ่งชีเป็นสิงทีสาํคญัโดยเฉพาะอยา่งยิงใน
เรืองของการตรวจสอบปริมาณของตวับ่งชี โดยตวับ่งชีทีเป็นสารประกอบชีวเคมีสามารถกาํหนด
ปริมาณหรือความเขม้ขน้ทีเติมลงในอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และแม่นยาํกวา่การใชเ้ชือจุลินทรีย ์
นอกจากนีการใชเ้ชือจุลินทรียเ์ป็นตวับ่งชีตอ้งคาํนึงถึงปริมาณเชือจุลินทรียเ์ริมตน้ทีเติมลงในอาหาร 
เนืองจากเมืออาหารผา่นการแปรรูปดว้ยความร้อนแลว้จะมีปริมาณเชือจุลินทรียล์ดลงอยา่งมากซึง
อาจไม่สามารถตรวจสอบปริมาณเชือจุลินทรียที์รอดชีวติได ้ดงันนัปริมาณเชือจุลินทรียที์รอดชีวติ
ตอ้งมีปริมาณมากเพียงพอต่อการตรวจสอบเพือให้ไดค้่าทีถูกตอ้ง ปัจจยัสาํคญัอีกปัจจยัหนึงในการ
เลือกชนิดของตวับ่งชีทีเหมาะสม คือ ตอ้งทราบความสามารถในการตา้นทานต่อความร้อน (D-value 

และ z-value) ทีแน่นอนของตวับ่งชีเพือใหส้ามารถประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งมากขึน  

ในงานวจิยัก่อนหนา้นีมีการศึกษาเกียวกบัการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ
แปรรูปอาหารดว้ยความร้อนโดยอาศยัตวับ่งชีชนิดต่างๆ โดย Tucker และคณะ (2009) ไดพ้ฒันา 
และประยกุตใ์ชต้วับ่งชีทีเป็นเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส (α-amylase) สาํหรับประเมินประสิทธิภาพ
ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ซึงการใชต้วับ่งชีนีเหมาะสาํหรับกระบวนการทียากต่อการวดัอุณหภูมิ
ของอาหารโดยตรง เช่น การวดัอุณหภูมิของอาหารภายในเครืองแลกเปลียนความร้อนหรือการวดั
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อุณหภูมิของอาหารในกระบวนการทีอาหารไหลอยูใ่นท่อ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการใชต้วับ่งชีชนิด
นีเหมาะสาํหรับกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 70ºC เป็นเวลาระหวา่ง 6 – 10 นาที เช่น       
การบรรจุร้อน (hot filled) ในผลิตภณัฑแ์ยม เป็นตน้ 

Fryer และคณะ (2011) ไดท้าํการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการแปรรูป
อาหารดว้ยความร้อน (83 หรือ 85ºC เป็นเวลา 15 วนิาที) โดยอาศยัเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลสเป็น
ตวับ่งชี พบวา่สามารถใชเ้อนไซมแ์อลฟา-อะไมเลสเป็นตวับ่งชีประสิทธิภาพของกระบวนการ 
แปรรูปอาหารดว้ยความร้อนได ้อยา่งไรก็ตามไม่สามารถใชเ้อนไซมแ์อลฟา-อะไมเลสเป็นตวับ่งชี
ในการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนสาํหรับอาหารทีมีความ
หนืดสูงได ้เนืองจากความหนืดของอาหาร และตวับ่งชีทีมีความแตกต่างกนัจะส่งผลให้อตัราการไหล
ของอาหาร และตวับ่งชีภายในกระบวนการมีค่าแตกต่างกนั ดงันนัจึงตอ้งมีการควบคุมหรือเลือกตวั
บ่งชีทีมีความหนืดใกลเ้คียงกบัความหนืดของอาหารเพือใหส้ามารถประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากทีสุด  

Aguiar และคณะ (2012) ไดท้าํการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์
นม (70 – 85ºC เป็นเวลา 10 – 60 วนิาที) โดยใชเ้อนไซมช์นิดต่างๆเป็นตวับ่งชี คือ เปอร์ออกซิเดส, 

แลคโต-เปอร์ออกซิเดส (lactoperoxidase) และแอลคาไลน์ฟอสฟาเทส (alkaline phosphatase) โดย
ทาํการติดตามการทาํงานของเอนไซมนี์ภายหลงัจากผา่นการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิต่างๆดว้ย 

Reflectoquant ทีประกอบดว้ย reflectometer และชุดทดสอบเปอร์ออกซิเดส และฟอสฟาเทสในนม 
พบวา่การใชเ้อนไซมแ์อลคาไลน์ฟอสฟาเทสเป็นตวับ่งชีสามารถประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการพาสเจอไรซ์ในช่วงอุณหภูมิ 70 – 80ºC ไดดี้ทีสุด โดยขอ้ดีของการใช้เอนไซม์แอล-
คาไลนฟ์อสฟาเทสเป็นตวับ่งชี คือ สามารถตรวจสอบการทาํงานของเอนไซมนี์ไดง่้าย และค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบการทาํงานของเอนไซมนี์ค่อนขา้งตาํ อยา่งไรก็ตามตอ้งมีการทาํซาํจาํนวนมาก
เพือใหส้ามารถประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์ไดถู้กตอ้งมากขึน  

Aguiar และ Gut (2014) ไดท้าํการตรวจสอบความใชไ้ด ้(validation) ของอุณหภูมิ และ
เวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ โดยอาศยัการติดตาม
การทาํงานของเอนไซมแ์อลคาไลน์ฟอสฟาเทสภายหลงัจากผา่นการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิต่างๆดว้ย 
Reflectoquant ทีประกอบดว้ย reflectometer และชุดทดสอบฟอสฟาเทสในนม ซึงผลการติดตามการ
ทาํงานของเอนไซมใ์นตวัอยา่งภายหลงัจากผา่นการพาสเจอไรซ์ในการทดลองจะถูกนาํมาเปรียบเทียบ
กบัผลทีไดจ้ากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ พบวา่ผลทีไดจ้ากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์มีค่าใกลเ้คียง
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กบัผลทีไดจ้ากการทดลอง แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์นีสามารถใชใ้นการทาํนาย
รูปแบบอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์นีได ้

ตารางที 6 ค่าการตา้นทานต่อความร้อนของสารประกอบชีวเคมีในอาหารชนิดต่างๆ  

สารประกอบชีวเคมี อาหาร 
D-value 

(นาที) 

z-value 

(ºC) 
อา้งอิง 

วติามินเอ ตบัววับด 40.0ง 23.0 (Wilkinson และคณะ, 1982) 

 นาํแครอท 393.0ก 25.5 (Hojilla และคณะ, 1985) 

วติามินบี 1 นม 128.3ข 29.7 (Kessler และ Fink, 1986) 

 นม 120.0ข 30.0 (Maroulis และ Saravacos, 
2003) 

 เนือววับด 243.3ง 26.6 (Mulley และคณะ, 1975) 

 ถวับด 233.3ง 26.6 (Mulley และคณะ, 1975) 

 สารละลาย 316.7ข 38.0 (Ramaswamy และคณะ, 

1990) 

กรดโฟลิค นาํแอปเปิล 296.0ฉ 1666.7 (Mnkeni และ Beveridge, 

1982) 

วติามินซี นม 960.0ข 18.0 (Maroulis และ Saravacos, 
2003) 

 ถวั 833.3ค 18.2 (Lathrop และ Leung, 1980) 

คลอโรฟิลล์ หน่อไมฝ้รัง 17.0ค 41.6 (Hayakawa และ Timbers, 

1971) 

 ถวั 25.0ค 39.4 (Hayakawa และ Timbers, 

1971) 

ปฏิกิริยาการเกิดสีนาํตาล นม 0.2จ 26.7 (Kessler และ Fink, 1986) 

 เกาลดับด 2350.0ค 24.6 (Nunes และคณะ, 1988) 
ก D-value ทีอุณหภูมิ 104ºC  ข D-value ทีอุณหภูมิ 120ºC  ค D-value ทีอุณหภูมิ 121.1ºC  
ง D-value ทีอุณหภูมิ 122ºC  จ D-value ทีอุณหภูมิ 130ºC  ฉ D-value ทีอุณหภูมิ 140ºC 
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2.7 แบบจําลองทางคณติศาสตร์ 

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ คือ สิงทีใชแ้สดงพฤติกรรมของระบบโดยอาศยัแนวคิด 
และภาษาทางคณิตศาสตร์ ซึงแบบจาํลองเป็นรูปแบบอยา่งง่ายของระบบจริง (Velten, 2009) 
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์จึงเป็นเครืองมือทีช่วยในการจดัการกบัสถานการณ์ทีซบัซอ้น โดย
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์นนันิยมนาํมาใชก้บังานทางดา้นวทิยาศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์
สาํหรับการศึกษา และอธิบายกลไกทียากต่อการวดัดว้ยเครืองมือหรือใชส้าํหรับการควบคุม และ
ทาํนายกระบวนการรวมถึงสามารถใชส้าํหรับการออกแบบกระบวนการหรือเครืองมือ โดย
แบบจาํลองทีใชส้าํหรับการศึกษาทางดา้นการวเิคราะห์โครงสร้าง พลศาสตร์ พลศาสตร์ของไหล 
หรือการถ่ายโอนความร้อนจะแสดงอยูใ่นรูปแบบของสมการเชิงอนุพนัธ์ (differential equation) 

เนืองจากสมการเชิงอนุพนัธ์เป็นสมการทีสร้างมาจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ คือ กฎทรงมวล 
กฎการเคลือนทีของนิวตนั และกฎทรงพลงังานจึงทาํใหส้มการเชิงอนุพนัธ์สามารถใชอ้ธิบายปัญหา
ดงักล่าวได ้

2.7.1 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย (partial differential equation) 

สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย คือ สมการเชิงอนุพนัธ์ทีประกอบดว้ยตวัแปรตน้ (independent 

variable) ตงัแต่ 2 ตวัขึนไป เช่น สมการที [20]  

 
∂2U

∂x2 +
∂2U

∂y2 = 0 [20] 

เมือ U คือ   ตวัแปรตาม (dependent variable)  

x, y คือ   ตวัแปรตน้ (independent variable) 

สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยสามารถนาํมาใชอ้ธิบายปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ
วศิวกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่ได ้เช่น การเดินทางของคลืน การไหลของของไหล (ของเหลวหรือแก๊ส) 
กลศาสตร์ของแขง็ และการถ่ายโอนความร้อน เป็นตน้ ในปัจจุบนัสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยยงัถูกนาํมา
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลายกบังานทางดา้นอืนๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการประมวลผลภาพ 
(image processing) เป็นตน้ (Morton และ Mayers, 2005) โดยสมการที [21] คือ รูปแบบทวัไปของ
สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยอนัดบัสองซึงสามารถแบ่งสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยอนัดบัสองไดเ้ป็น 3 ประเภท
หลกัดงันี 
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 a
∂2U

∂x2  + b
∂2U

∂x∂y
 + c

∂2U

∂y2 = f [21] 

เมือ  U  คือ   ตวัแปรตาม 

a, b, c  คือ   ค่าคงทีหรือฟังกช์นัของ x และ y 

 f  คือ   ค่าคงทีหรือฟังกช์นัของ x, y, u, 
∂u

∂x
 และ 

∂u

∂y
 

 x  คือ   โคออร์ดิเนตในทิศทาง x 

 y  คือ   โคออร์ดิเนตในทิศทาง y 

2.7.1.1 สมการเอลลิปติก (elliptic equation) คือ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยทีมี
ความสัมพนัธ์ในรูปแบบ b2 – 4ac < 0 เป็นสมการทีใชส้าํหรับอธิบายระบบภายใตส้ถานะคงตวั 
(steady state) เช่น การนาํความร้อนในแผน่โลหะ เป็นตน้ ตวัอยา่งสมการเอลลิปติกทีพบบ่อยใน
กลุ่มงานทางดา้นวทิยาศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ คือ สมการของลาปลาซ (Laplace’s equation) 

ซึงมีรูปแบบดงัสมการที [22] 

 
∂2U

∂x2 +
∂2U

∂y2 = 0 [22] 

เมือ U  คือ   ตวัแปรตาม 
x  คือ   โคออร์ดิเนตในทิศทาง x 

y  คือ   โคออร์ดิเนตในทิศทาง y  

2.7.1.2 สมการพาราโบลิก (parabolic equation) คือ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยทีมี
ความสัมพนัธ์ในรูปแบบ b2 – 4ac = 0 เป็นสมการทีใชส้าํหรับอธิบายการเปลียนแปลงต่างๆเมือเวลา
ผา่นไป ตวัอยา่งสมการพาราโบลิกทีพบบ่อย และง่ายต่อการเขา้ใจในกลุ่มงานทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
และวิศวกรรมศาสตร์ คือ สมการการถ่ายโอนความร้อนในแท่งโลหะยาวทีเปลียนแปลงตามเวลา 
(heat equation) ซึงมีรูปแบบดงัสมการที [23] โดยอุณหภูมิทีกระจายบนแท่งโลหะ (U) จะขึนอยูก่บั
ตวัแปรตน้ คือ โคออร์ดิเนตในทิศทาง x และเวลา (t) ทีเปลียนแปลงไป 
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∂U

∂t
= k
∂2U

∂x2  [23] 

เมือ k   คือ   สภาพการนาํความร้อนทีเกิดขึนซึงขึนอยูก่บัชนิดของโลหะ 

 U  คือ   อุณหภูมิทีกระจายบนแท่งโลหะ  
t  คือ   เวลา 
x  คือ   โคออร์ดิเนตในทิศทาง x 

2.7.1.3 สมการไฮเปอร์โบลิก (hyperbolic equation) คือ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยที
มีความสัมพนัธ์ในรูปแบบ b2 – 4ac > 0 เป็นสมการทีใชส้าํหรับการอธิบายการเปลียนแปลงต่างๆ
เมือเวลาผา่นไป ตวัอยา่งสมการไฮเปอร์โบลิกทีพบบ่อย และง่ายต่อการเขา้ใจในกลุ่มงานทางดา้น
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ คือ สมการการสันของเส้นลวดทีขึงปลายทงัสองขา้งตึง ซึงมี
รูปแบบดงัสมการที [24] โดยการเคลือนตวัของเส้นลวด (U) จะขึนอยูก่บัตวัแปรตน้ คือ โคออร์ดิเนต
ในทิศทาง x และเวลา (t) ทีผา่นไป 

 
∂2U

∂t2
= k2

∂2U

∂x2  [24] 

เมือ k2   คือ   ความตึงในเส้นลวด (มีค่าเป็นบวกเสมอ) 
 U   คือ   การเคลือนตวัของเส้นลวด  

t  คือ   เวลา 
x  คือ   โคออร์ดิเนตในทิศทาง x 

2.7.2 เงือนไขขอบเขต และเงือนไขเริมตน้ 

ผลลพัธ์ทีไดจ้ากการแกส้มการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยทงัจากสมการเอลลิปติก พาราโบลิก 
และไฮเปอร์โบลิกจะขึนอยูก่บัการกาํหนดเงือนไขขอบเขต (boundary condition) และเงือนไข
เริมตน้ (initial condition) ทีเหมาะสมใหก้บัปัญหา 

2.7.2.1 เงือนไขขอบเขต หมายถึง เงือนไขทีกาํหนดใหที้ขอบเขตของปัญหานนั 
โดยมีการกาํหนดเงือนไขขอบเขตในลกัษณะต่างๆดงันี 

ก. เงือนไขแบบดีริคเลต (Dirichlet condition) เป็นการกาํหนดตวั
แปรตามไวที้ขอบเขตของปัญหา เช่น การกาํหนดค่าอุณหภูมิไวที้ขอบของแผน่โลหะ (ภาพที 11) 
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50˚C75˚C

100˚C

0˚C  
ภาพที 11 การกาํหนดเงือนไขขอบเขตแบบดีริคเลต 

ทีมา: Chapra และ Canale (2010) 

ข. เงือนไขแบบนอยมนัน์ (Neumann condition) เป็นเงือนไขของ
การกาํหนดอนุพนัธ์อนัดบัหนึงของตวัแปรตามไวที้ขอบเขตปัญหา เช่น กาํหนดให ้∂U

∂x
= 0 ทีปลาย

แท่งโลหะ (ไม่มีการถ่ายโอนความร้อนผา่นปลายแท่งโลหะ) หรือกาํหนดให ้ ∂U

∂x
= คงทีทีปลายแท่ง

โลหะ (การถ่ายโอนความร้อนมีค่าเท่ากบัค่าคงทีผา่นปลายแท่งโลหะ) (Chapra และ Canale, 2010) 

2.7.2.2 เงือนไขเริมตน้ หมายถึง เงือนไขทีกาํหนดไวใ้ห้ในตอนเริมตน้ของการ
แกปั้ญหา เช่น การกาํหนดอุณหภูมิเริมตน้ของแท่งโลหะ สามารถกาํหนดเงือนไขเริมตน้ทีเวลา
เท่ากบัศูนย ์(t = 0) ใหอุ้ณหภูมิเริมตน้ของแท่งโลหะเป็น T = T0 เป็นตน้ 

2.7.3 การแกปั้ญหาสมการเชิงอนุพนัธ์ 

การแกปั้ญหาสมการเชิงอนุพนัธ์สามารถทาํไดโ้ดยอาศยัวธีิการวิเคราะห์หาผลเฉลยตาม
ขนัตอนการวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ (mathematical analysis) โดยตรง (exact solution) ถา้ปัญหาไม่มี
ความซบัซอ้นจนเกินไป แต่ในทางปฏิบติัปัญหาส่วนใหญ่จะเกียวขอ้งกบัรูปร่าง และพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติทีมีความซบัซอ้น เช่น กระบวนการไหลของอากาศทีมีการถ่ายโอนความร้อนทีมีตวักลาง
หลายสถานะ (multi-phase flow) ส่งผลใหก้ารแกปั้ญหาสมการเชิงอนุพนัธ์มีความยุง่ยาก และส่วน
ใหญ่สมการเชิงอนุพนัธ์เหล่านนัจะไม่สามารถหาผลเฉลยไดโ้ดยอาศยัวธีิการวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
ดงันนัจึงตอ้งอาศยัการประมาณค่าโดยวธีิการเชิงตวัเลขทีเรียกวา่ การจาํลองเชิงตวัเลข (numerical 

simulation) หรือระเบียบวธีิเชิงตวัเลข (numerical method) เพือหาผลเฉลยโดยประมาณ (approximate 

solution) (Causon และ Mingham, 2010)  
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ระเบียบวธีิเชิงตวัเลข คือ การจาํลองพฤติกรรมของสิงทีสนใจเพืออธิบายสิงทีเกิดขึน
จริงโดยใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์ ระเบียบวิธีเชิงตวัเลขจึงเป็นศาสตร์ของการประยุกตก์าร
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์กบังานทางดา้นวศิวกรรม ดงันนัจึงไดมี้การพฒันาระเบียบวธีิเชิงตวัเลข
ขึนมาสาํหรับแกส้มการเชิงอนุพนัธ์โดยอาศยัหลกัการ และทฤษฎีของวิธีการคาํนวณเชิงตวัเลข 
อยา่งไรก็ตามการแกปั้ญหาดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชเ้ครืองมือช่วยในการคาํนวณเพือความรวดเร็วใน
การประมวลผล และการเก็บขอ้มูล เช่น คอมพิวเตอร์ (Atkinson, 1989) โดยระเบียบวธีิเชิงตวัเลขได้
ถูกพฒันามาเป็นเวลานานพอสมควรหลายวธีิเป็นทีรู้จกัดีซึงไดรั้บการยอมรับ และใชง้านกนัอยา่ง
แพร่หลาย เช่น ระเบียบวธีิผลต่างสืบเนือง (finite difference method) ระเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนต ์
(finite element method) และระเบียบวธีิไฟไนตว์อลุม (finite volume method) เป็นตน้ 

ระเบียบวธีิผลต่างสืบเนืองเป็นระเบียบวธีิเชิงตวัเลขทีใชค้าํนวณหาผลเฉลยโดยประมาณ
โดยอาศยัหลกัการแปลงสมการเชิงอนุพนัธ์ (x) ใหอ้ยูใ่นรูปของตวัไม่ทราบค่าทีจุดต่อ (grid point) 

ต่างๆในขอบเขตรูปร่างของปัญหานนั (Holdsworth และ Simpon, 2007) โดยวธีิการแกปั้ญหาดว้ย
ระเบียบวธีิผลต่างสืบเนืองจะมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบของปัญหาในทางกายภาพ เช่น การศึกษา
การกระจายตวัของอุณหภูมิในแผน่โลหะโดยอาศยัระเบียบวธีิผลต่างสืบเนืองจาํเป็นตอ้งแบ่งแผน่
โลหะออกเป็นช่องตารางสีเหลียมดงัแสดงในภาพที 12 โดยตารางสีเหลียมเหล่านีจะเชือมต่อกนัที
จุดต่อตามมุมของตารางสีเหลียมต่างๆ จุดต่อเหล่านีจะเป็นตาํแหน่งทีใชใ้นการคาํนวณหาอุณหภูมิ 
(ตวัแปรตาม) ณ ตาํแหน่งต่างๆบนแผน่โลหะ โดยขนาดของปัญหาหรือจาํนวนตวัแปรตามจะขึนอยู่
กบัจาํนวนของจุดต่อจากตารางสีเหลียมทีสร้างขึน  

ขอ้ดีของระเบียบวธีิผลต่างสืบเนือง คือ ความสะดวกในการแปลงสมการเชิงอนุพนัธ์ 
(x) ทีกาํหนดใหอ้ยูใ่นรูปของตวัไม่ทราบค่าทีจุดต่อไดโ้ดยง่าย โดยอาศยั Taylor’s theorem ในการ
เปลียนสมการเชิงอนุพนัธ์ใหอ้ยูใ่นรูปสมการพีชคณิตโดยประมาณ (Faires และ Burden, 2002) ดงั
แสดงในตารางที 7 ซึงจดัเป็นระเบียบวธีิเชิงตวัเลขทีง่ายต่อการศึกษา และทาํความเขา้ใจ 

 

ภาพที 12 การจาํลองจุดต่อบนแผน่โลหะสาํหรับการวเิคราะห์ดว้ยระเบียบวธีิผลต่างสืบเนือง 

ทีมา: ดดัแปลงมาจาก Causon และ Mingham (2010) 
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ตารางที 7 การเปลียนสมการเชิงอนุพนัธ์เป็นสมการพีชคณิตโดยประมาณโดย Taylor’s theorem 

สมการเชิงอนุพนัธ์ การประมาณค่าผลต่าง ชนิด อนัดบั 

∂U

∂x
= Ux 

Ui+1
n -Ui

n

∆x
 forward first in x 

∂U

∂x
= Ux 

Ui
n-Ui-1

n

∆x
 backward first in x 

∂U

∂x
= Ux 

Ui+1
n -Ui-1

n

2∆x
 central second in x 

∂2U

∂x2
= Uxx 

Ui+1
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 symmetric second in x 

∂U

∂t
= Ut 

Ui
n+1-Ui

n

∆t
 forward first in t 

∂U

∂t
= Ut 

Ui
n-Ui

n-1

∆t
 backward first in t 

∂U

∂t
= Ut 

Ui
n+1-Ui

n-1

2∆t
 central second in t 

∂2U

∂t2
= Utt 

Ui
n+1-2Ui

n+Ui
n-1

∆t2
 symmetric second in t 

ทีมา: Causon และ Mingham (2010) 

 

2.8 ความคลาดเคลอืนของกระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน 
การหาปริมาณทางกายภาพโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถหาไดจ้ากขนัตอนการวดัเพียง

อยา่งเดียว แต่จาํเป็นตอ้งอาศยัขนัตอนการคาํนวณเขา้มาช่วยในการหาปริมาณทางกายภาพ เช่น การ
หาพืนทีสีเหลียมสามารถทาํไดโ้ดยการวดัความกวา้ง และความยาวของสีเหลียมโดยตรง หลงัจาก
นนัจึงจะสามารถทาํการคาํนวณพืนทีของสีเหลียมไดโ้ดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหวา่งความกวา้ง 
และความยาว (กวา้ง×ยาว) ของสีเหลียมทีวดัได ้ดงันนัวธีิการหาพืนทีสีเหลียมจะเกิดขึนจาก 2 ขนัตอน 
คือ ขนัตอนการวดั และขนัตอนการคาํนวณ เมือทาํการพิจารณาความคลาดเคลือนของพืนทีสีเหลียม
ทีหาไดน้นัจาํเป็นตอ้งพิจารณาความไม่แน่นอน (uncertainty) ทีเกิดขึนจากทงัสองขนัตอนโดยเริมตน้
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จากพิจารณาความไม่แน่นอนทีเกิดขึนจากขนัตอนการวดัความกวา้ง และความยาวของสีเหลียม 
หลงัจากนนัจึงทาํการประเมินความคลาดเคลือนแพร่กระจาย (error propagation)  จากขนัตอนใน
การวดัไปยงัขนัตอนของการคาํนวณซึงจะส่งผลใหเ้กิดความคลาดเคลือนของพืนทีทีทาํการวดัได ้
(Taylor, 1997) ในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนก็เช่นเดียวกนัจะมีความไม่แน่นอนของ
บางพารามิเตอร์ในกระบวนการทีส่งผลใหเ้กิดความคลาดเคลือนของกระบวนการขึนได ้

การออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนจะอาศยัพืนฐานทางคณิตศาสตร์
เพียงอยา่งเดียว อยา่งไรก็ตามการทีจะอธิบายลกัษณะของกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งนนัจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงระดบัความคลาดเคลือนของกระบวนการทีสามารถเกิดขึนได ้
โดยความคลาดเคลือนของกระบวนการสามารถเกิดขึนไดเ้นืองจากความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์
ในกระบวนการ เช่น อุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ เป็นตน้ ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งทาํการพิจารณา
ความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์ในกระบวนการโดยอาศยัวิธีการทางสถิติ เช่น วธีิมอนติคาร์โล 
(Monte Carlo) เขา้มาช่วยเพือใหส้ามารถอธิบายลกัษณะของกระบวนการไดถู้กตอ้งมากขึน (Guldas 

และคณะ, 2008)  
มอนติคาร์โล คือ เครืองมือในการจาํลองความน่าจะเป็นเชิงสถิติทีสามารถอธิบายการ

เปลียนแปลงผลลพัธ์ทีครอบคลุมสภาวะจริง โดยอาศยัการสร้างตวัเลขสุ่มสาํหรับใชอ้ธิบาย
พารามิเตอร์ของแบบจาํลองดว้ยวธีิการแจกแจงความน่าจะเป็น (probability distribution) (Cassin 

และคณะ, 1998) ซึงสามารถประมาณค่าต่างๆไดจ้ากการสุ่มตวัเลขจาํนวนมาก และทาํการคาํนวณ
ผลลพัธ์ซาํไปซาํมาหลายๆครังส่งผลใหผ้ลลพัธ์ทีไดมี้จาํนวนมาก และสามารถแสดงผลลพัธ์ใหอ้ยู่
ในรูปแบบของการแจกแจงความน่าจะเป็นหรือแสดงเป็นกราฟแจกแจงความถี รวมถึงสามารถ
รายงานเป็นช่วงความเชือมนัได ้(Schmidheiny, 2008)  โดยปกติวธีิการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ค่า
ของขอ้มูลเริมตน้ (input) และผลลพัธ์  (output) จะมีค่าทีแน่นอนซึงผลลพัธ์ทีไดน้นัจะมีค่าเพียงค่า
เดียวโดยไดม้าจากค่าของขอ้มูลเริมตน้ และความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลเริมตน้ และผลลพัธ์ ซึงวธีิการ
คาํนวณทางคณิตศาสตร์เหล่านีจะถูกกาํหนดขึนอยา่งมีรูปแบบแน่นอน (ภาพที 13) ซึงจะแตกต่างจาก
วธีิมอนติคาร์โลทีมีการนาํความไม่แน่นอนของขอ้มูลเริมตน้มาสร้างเป็นชุดขอ้มูลเริมตน้จาํนวนมาก 
และทาํการคาํนวณโดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลเริมตน้ และผลลพัธ์ซาํไปซาํมาหลายๆครัง
จนไดผ้ลลพัธ์ทีเป็นชุดขอ้มูลจาํนวนมาก 

วธีิมอนติคาร์โลจาํเป็นตอ้งอาศยัชุดขอ้มูลจาํนวนมากในการคาํนวณผลลพัธ์ซาํไปซาํ
มาหลายๆครัง เนืองจากจาํนวนชุดขอ้มูลทีมีนอ้ยเกินไปจะส่งผลให้ค่าความไม่แน่นอนของ
พารามิเตอร์มีค่าเบียงเบนออกจากค่าจริง ซึงจะส่งผลให้เกิดการคาํนวณค่าทีผิดพลาด และไม่
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ครอบคลุมการเปลียนแปลงของผลลพัธ์ทีเกิดขึน จากภาพที 14 แสดงจาํนวนชุดขอ้มูล และความไม่
แน่นอนของขอ้มูลสาํหรับการคาํนวณดว้ยวธีิมอนติคาร์โล พบวา่เมือจาํนวนชุดขอ้มูลเพิมมากขึน
ความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์จะมีค่าคงที และใกลเ้คียงกบัค่าจริงมากขึน 

 

ภาพที 13 รูปแบบการคาํนวณดว้ยวธีิการทางคณิตศาสตร์ และวธีิมอนติคาร์โล 

ทีมา: Chotyakul และคณะ (2011) 

 

ภาพที 14 จาํนวนชุดขอ้มูล และความไม่แน่นอนของขอ้มูลสาํหรับการคาํนวณดว้ยวธีิมอนติคาร์โล  
ทีมา: Chotyakul และคณะ (2011) 
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2.9 ผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยบัยงัเชือจุลนิทรีย์ 
สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีแตกต่างกนัส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการยบัยงั

เชือจุลินทรียมี์ความแตกต่างกนั โดยผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยบัยงัเชือจุลินทรียไ์ด้
ถูกศึกษาในงานวจิยัต่างๆมากมาย โดย Doyle และคณะ (1987) ไดท้าํการศึกษาผลของกระบวนการ 

HTST ทีอุณหภูมิ 71.7 ถึง 73.9ºC เป็นเวลา 16.4 วนิาที และทีอุณหภูมิ 76.4 ถึง 77.8ºC เป็นเวลา 
15.4 วนิาที ต่อการยบัยงั L. monocytogenes ในนม พบวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 72.2ºC 

เป็นเวลา 16.4 วนิาที ไม่สามารถยบัยงั L. monocytogenes ไดท้งัหมด อยา่งไรก็ตามกระบวนการ    
พาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิระหวา่ง 76.4 ถึง 77.8ºC เป็นเวลา 15.4 วนิาที สามารถยบัยงั L. monocytogenes 
ไดท้งัหมด แสดงใหเ้ห็นวา่สภาวะของกระบวนการ HTST ขนัตาํ (71.7ºC เป็นเวลา 15 วนิาที) ตาม
ขอ้กาํหนดขององคก์ารอาหาร และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) สาํหรับการพาสเจอไรซ์นมไม่
สามารถยบัยงั L. monocytogenes ไดท้งัหมด นอกจากนี Grant และคณะ (1999) ไดศึ้กษาผลของ
อุณหภูมิในกระบวนการพาสเจอไรซ์ที 72, 75, 78, 80, 85 และ 90ºC เป็นเวลา 15 วนิาที และผลของ
เวลาในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 72ºC เป็นเวลา 20 และ 25 วินาที ต่อการยบัยงั            
M. paratuberculosis พบวา่ในทุกๆกระบวนการสามารถลดจาํนวนของ M. paratuberculosis  ลงได ้5 

ถึง 6 log cycles และกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 72ºC เป็นเวลา 25 วนิาที จะสามารถยบัยงั 
M. paratuberculosis ไดม้ากกวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 72ºC เป็นเวลา 20 วนิาที โดย
การเพิมเวลาในกระบวนการพาสเจอไรซ์จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการยบัยงั M. paratuberculosis 
มากกวา่การเพิมอุณหภูมิในกระบวนการพาสเจอไรซ์ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Gao และคณะ 
(2002) ไดศึ้กษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 63ºC เป็นเวลา 30 นาที และทีอุณหภูมิ 
72ºC เป็นเวลา 15 วินาที (HTST) ต่อการยบัยงั M. paratuberculosis ในนม พบวา่กระบวนการ   
พาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 63ºC เป็นเวลา 30 นาที สามารถยบัยงั M. paratuberculosis ในนมไดท้งัหมด 
ซึงแตกต่างจากกระบวนการ HTST ทีไม่สามารถยบัยงั M. paratuberculosis ในนมทีมีปริมาณเชือ
เริมตน้มากกวา่ 105 cfu/ml ไดท้งัหมด  

 

2.10 ผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อคุณภาพนม 

อุณหภูมิ และเวลาในกระบวนการพาสเจอไรซ์เป็นปัจจยัสาํคญัต่อการเปลียนแปลง
คุณภาพทางประสาทสัมผสัของอาหาร เช่น สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และลกัษณะปรากฏ เป็นตน้  
โดยผลของสภาวะในกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อคุณภาพทางประสาทสัมผสัของอาหารไดมี้
การศึกษาในงานวิจยัต่างๆมากมาย โดย Iwatsuki และคณะ (1999) ไดศึ้กษาผลของสภาวะของ
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กระบวนการพาสเจอไรซ์ และ UHT ต่อลกัษณะทางประสาทสัมผสัของนม พบวา่นมทีผา่น
กระบวนการ UHT ทีอุณหภูมิ 130ºC เป็นเวลา 2 วนิาที ไดรั้บคะแนนความชอบมากทีสุด  เนืองจาก
นม UHT มีลกัษณะโดยรวมใกลเ้คียงกบันมสด นอกจากนีกลิน และรสชาติภายหลงัการบริโภค 
(aftertaste) ของนม UHT เป็นทีพอใจของผูท้ดสอบ ในส่วนของนมพาสเจอไรซ์แบบ HTST และ 
LTLT พบวา่ผูท้ดสอบมีแนวโนม้ทีไม่ชอบกลิน และรสชาติภายหลงัการบริโภคนมพาสเจอไรซ์ทงั
สองแบบ นอกจากนีนมทีผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํจะไม่มีกลินนมตม้เกิดขึน ซึง
แตกต่างจากนมทีผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงทีจะมีกลินนมตม้เกิดขึน (Clark และ
คณะ, 2008) ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Chapman และ Boor (2001) พบวา่นมทีผา่นกระบวนการ 
ultra pasteurization จะเกิดกลินนมตม้ทีรุนแรงซึงอาจไม่เป็นทีพึงประสงคต่์อผูบ้ริโภคโดยเฉพาะ
ผูบ้ริโภคทีเป็นเด็ก นอกจากนีการเกิดกลินรสผิดปกติของนมทีผา่นการแปรรูปดว้ยความร้อนจะ
เกิดขึนเนืองจากปริมาณของสารประกอบซลัเฟอร์ (sulfur compound) ทีเพิมสูงขึน อยา่งไรก็ตาม
ปริมาณของสารประกอบซลัเฟอร์จะเพิมสูงสุดภายหลงัจากผา่นกระบวนการแปรรูปดว้ยความร้อน
ทีอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป (Christensen และ Reineccius, 1992) นอกจากนี Gandy และคณะ (2008) 
ไดศึ้กษาผลของอุณหภูมิของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคทีอุณหภูมิ 77, 

79, 82 และ 85ºC เป็นเวลา 15 วนิาที และทดสอบความชอบของผูบ้ริโภคดว้ยวธีิ 9-point hedonic 

scale พบวา่นมทีผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 79ºC เป็นเวลา 15 วนิาที ไดรั้บคะแนน
ความชอบจากผูท้ดสอบมากทีสุด ซึงในส่วนของนมทีผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 82 

และ 85ºC เป็นเวลา 15 วนิาที พบวา่มีผูท้ดสอบบางส่วนชอบ cooked flavor ทีเกิดขึน อยา่งไรก็ตาม
ผูท้ดสอบส่วนใหญ่จะไม่ชอบ cooked flavor ทีเกิดขึนในนม ส่งผลใหค้ะแนนความชอบของนม
พาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 82 และ 85ºC มีค่าลดลง 

การเปลียนแปลงคุณภาพทางดา้นสีของนมทีผา่นกระบวนการแปรรูปดว้ยความร้อน
เกิดขึนไดเ้นืองจากปฏิกิริยาการเกิดสีนาํตาลแบบไม่ใชเ้อนไซม ์ซึง Chiewchan และคณะ (2006) ได้
ศึกษาผลของกระบวนการสเตอริไรซ์ทีระดบัอุณหภูมิต่างๆดงันี 109.3, 115.6 และ 121.1ºC เมือ
กาํหนด F0 เท่ากบั 5 นาที ต่อการเปลียนแปลงสีของตวัอยา่งกะทิ พบวา่ค่า L หรือค่าความสวา่งของ
ตวัอยา่งทีผา่นกระบวนการสเตอริไรซ์ทีอุณหภูมิต่างๆไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
แต่ในส่วนค่า b (-b คือ สีนาํเงิน และ +b คือ สีเหลือง) พบวา่ค่า b ของตวัอยา่งทีผา่นกระบวนการ   
สเตอริไรซ์ทีอุณหภูมิ 109.3ºC มีค่าสูงทีสุด เนืองจากกระบวนการทีอุณหภูมิ 109.3ºC จะใชเ้วลาใน
กระบวนการสเตอริไรซ์นานทีสุด ส่งผลใหเ้กิดปฏิกิริยาสีนาํตาลแบบไม่ใชเ้อนไซมขึ์น ดงันนั
กระบวนการทีใชอุ้ณหภูมิสูงแต่เวลาสันจะส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงสีของตวัอยา่งนอ้ยทีสุด 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการเปลียนแปลงทางเคมีกายภาพ และ
จุลินทรียข์องตวัอยา่งนมในงานวจิยันีจะใชก้ารศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทีค่า P* เท่ากนั แต่ใช้
อุณหภูมิแตกต่างกนั ดงันนัการกาํหนดค่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิต่างๆใหมี้
ค่าคงทีนนัสามารถทาํไดโ้ดยการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการโดยอาศยั
ความสัมพนัธ์จากสมการที [2] จากภาพที 15 แสดงความสัมพนัธ์ของอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่ง
ทีค่า P* เท่ากบั 1 สาํหรับกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ (ideal process) ซึงหมายถึง 

กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีสามารถเพิม และลดอุณหภูมิของอาหารไดใ้นทนัทีโดยไม่มีช่วงเวลาที
ใชใ้นการเปลียนแปลงอุณหภูมิ (come-up time) อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติัการเพมิ และลดอุณหภูมิ
ของอาหารไม่สามารถเกิดขึนไดใ้นทนัที ซึงการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในงานวจิยันี
ทาํไดโ้ดยการใชต้วัอยา่งปริมาณเล็กนอ้ยไหลผา่นช่องใส่ตวัอยา่งซึงมีขนาดเล็กดงัแสดงในภาพที 18 

ดงันนัจึงสามารถควบคุมอุณหภูมิใหค้งทีไดเ้มือใหอุ้ณหภูมิของตวัอยา่งเกิดการเปลียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว 

ขนัตอนในการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในงานวจิยันีมีดงันี (ภาพที 16) 

ก. อุณหภูมิเริมตน้ของตวัอยา่งนมดิบก่อนเขา้สู่กระบวนการพาสเจอไรซ์ถูกควบคุมใหเ้ท่ากบั 
7±0.2ºC จากนนัจึงผา่นตวัอยา่งเขา้สู่กระบวนการพาสเจอไรซ์โดยการควบคุมอุณหภูมิของ
ตวัอยา่งจนอุณหภูมิคงทีตาํกวา่ 10ºC 

ข. เพิมอุณหภูมิของตวัอยา่งขึนใหถึ้งอุณหภูมิทีกาํหนด (อุณหภูมิสาํหรับฆ่าเชือในกระบวนการ
พาสเจอไรซ์) และคงอุณหภูมินีไวต้ามเวลาทีกาํหนด 

ค. ลดอุณหภูมิของตวัอยา่งลงใหมี้อุณหภูมิคงทีตาํกวา่ 10ºC  
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ภาพที 15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ เมือ
กาํหนดค่า P* เท่ากบั 1 
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ภาพที 16 ขนัตอนการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์ในงานวจิยั 
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3.1 ชุดอุปกรณ์สําหรับศึกษากระบวนการพาสเจอไรซ์ 

3.1.1 ขนัตอนการพาสเจอไรซ์ 
อุปกรณ์การทดลองสาํหรับศึกษากระบวนการพาสเจอไรซ์เป็นชุดอุปกรณ์ทีสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการไดป้ระกอบดว้ยอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน 

อ่างนาํควบคุมอุณหภูมิ  (thermostatic bath)  และปัมชนิด peristaltic pump โดยภายในอุปกรณ์
แลกเปลียนความร้อนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตาํ (cooling 

section)  ส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง (heating section)  และฉนวน (insulator) ลกัษณะ
การทาํงานของชุดอุปกรณ์สาํหรับศึกษากระบวนการพาสเจอไรซ์เป็นดงันี (ภาพที 17) 

3.1.1.1 ตวัอยา่งไหลเขา้สู่อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตาํ (R →C) 

เพือลดอุณหภูมิของตวัอยา่งลงใหมี้อุณหภูมิคงทีตาํกวา่ 10ºC 

3.1.1.2 จากนนัตวัอยา่งในขอ้ 3.1.1.1 จะไหลเขา้สู่ฉนวน (C→I) ทีเป็นจุด
เชือมต่อระหวา่งส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูงกบัอุณหภูมิตาํ และทาํหนา้ทีในการป้องกนั
การถ่ายโอนความร้อนระหวา่งส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง และส่วนแลกเปลียนความ
ร้อนทีอุณหภูมิตาํ 

3.1.1.3 ตวัอยา่งทีผา่นฉนวนในขอ้ 3.1.1.2 จะไหลผา่นเขา้สู่ส่วนแลกเปลียนความ
ร้อนทีอุณหภูมิสูง (I→H) หรือเขา้สู่กระบวนการฆ่าเชือ ในส่วนนีตวัอยา่งจะไดรั้บความร้อนเพือให้
อุณหภูมิของตวัอยา่งเพิมสูงขึนตามอุณหภูมิทีกาํหนด และคงอุณหภูมินีไวต้ามเวลาทีกาํหนด 

3.1.1.4 ตวัอยา่งทีผา่นส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูงหรือกระบวนการ
ฆ่าเชือแลว้จะไหลผา่นเขา้สู่ฉนวน (H→I) ทีเป็นจุดเชือมต่อระหวา่งส่วนแลกเปลียนความร้อนที
อุณหภูมิสูงกบัอุณหภูมิตาํอีกครังหนึง 

3.1.1.5 ตวัอยา่งในขอ้ 3.1.1.4 จะไหลผา่นเขา้สู่ส่วนแลกเปลียนความร้อนที
อุณหภูมิตาํ (I→C) เพือลดอุณหภูมิของตวัอยา่งลงให้มีอุณหภูมิคงทีตาํกวา่ 10ºC อีกครังหนึง 

3.1.1.6 ตวัอยา่งทีออกจากอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนแลว้จะไหลเขา้สู่ภาชนะ
บรรจุทีปลอดเชือ (C→P) เพือนาํตวัอยา่งไปทาํการวิเคราะห์ต่อไป 
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ภาพที 17 ขนัตอนการพาสเจอไรซ์ของชุดอุปกรณ์การทดลองสาํหรับศึกษากระบวนการพาสเจอไรซ์ 

3.1.2 ลกัษณะองคป์ระกอบของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน 
อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนแลกเปลียนความร้อนที

อุณหภูมิตาํ ส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง และฉนวนจะมีลกัษณะองคป์ระกอบในแต่ละ
ส่วนดงันี 

3.1.2.1 ส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิตาํทาํขึนจาก
เหล็กกลา้ไร้สนิมเกรด 316 (stainless steel) มีช่องใส่ตวัอยา่งขนาด 3×1 มิลลิเมตร ยาว 130 มิลลิเมตร 
เป็นรูปทรงสีเหลียมผืนผา้ดงัแสดงในภาพที 18 (ก) ภายในส่วนแลกเปลียนความร้อนมีช่องใส่
เซ็นเซอร์ชนิด PT100 อยูติ่ดกบัช่องใส่ตวัอยา่งดงัแสดงในภาพที 19 สาํหรับตรวจวดั และควบคุม
อุณหภูมิของตวัอยา่งไดอ้ยา่งแม่นยาํ 

3.1.2.2 ฉนวนเป็นองคป์ระกอบหนึงในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทาํขึนจาก
เทฟลอน (Teflon) มีช่องใส่ตวัอยา่งเป็นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3 มิลลิเมตร และ
ยาว 20 มิลลิเมตร ดงัแสดงในภาพที 18 (ข) 
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ภาพที 18 ขนาด และรูปร่างของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน (ก) ส่วนแลกเปลียนความร้อน และ 
(ข) ฉนวน  

 

PT100
ช่องสําหรับตวัอย่างไหลผ่าน

ตวักลางแลกเปลยีนความร้อน

 

ภาพที 19 ลกัษณะของส่วนแลกเปลียนความร้อน และเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ 

3.1.3 การควบคุมอุณหภูมิของตวัอยา่งในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน 

การควบคุมอุณหภูมิของตวัอยา่งในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทาํไดโ้ดยอาศยันาํ
เป็นตวักลางแลกเปลียนความร้อนผา่นอ่างนาํควบคุมอุณหภูมิรุ่น AD07R-20 (PolyScience, USA) 

แบบควบคุมอุณหภูมิภายนอก (external control) และมีการบนัทึกอุณหภูมิขณะทาํการทดลองทุกๆ 
1 วนิาที โดยรูปแบบของอุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนนีแสดงไดด้งัภาพที 20 นอกจากนี
ยงัพบวา่อุณหภูมิของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนมีความเบียงเบนออกจากค่าเฉลียของแต่ละ
อุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั โดยความไม่แน่นอนของ
อุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนสามารถแสดงไดด้งัภาพที 21 
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ภาพที 20 รูปแบบอุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน 
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ภาพที 21 ความไม่แน่นอนของอุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิต่างๆ 

3.1.4 การควบคุมเวลาของตวัอยา่งทีผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน 

การควบคุมเวลาของตวัอยา่งทีผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทาํไดโ้ดยการปรับ
อตัราการไหลของตวัอยา่งดว้ยปัมชนิด peristaltic pump ซึงสามารถปรับอตัราการไหลไดใ้นช่วง 
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0.05 – 0.4 มิลลิลิตร/วนิาที โดยเวลาของตวัอยา่งทีผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนคาํนวณไดจ้าก
อตัราการไหลโดยมวล (mass flow rate) ของตวัอยา่งทีผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนดงั
ความสัมพนัธ์ในสมการที [25]  หลงัจากนนัทาํการเปลียนอตัราการไหลโดยมวลเป็นอตัราการไหล
โดยปริมาตร (volume flow rate) โดยอาศยัความสัมพนัธ์ในสมการที [26] และสามารถคาํนวณหา
เวลาของตวัอยา่งทีผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนจากความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการไหลโดย
ปริมาตร และปริมาตรของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนดงัสมการที [28] 

 m  =  
m

t
 [25] 

เมือ m  คือ   อตัราการไหลโดยมวล (กรัม/วนิาที) 

 m  คือ   นาํหนกัของตวัอยา่ง (กรัม) 

 t  คือ   เวลา (วนิาที) 

 V  =  
m

ρ
 [26] 

เมือ V  คือ   อตัราการไหลโดยปริมาตร (มิลลิลิตร/วนิาที) 

 m  คือ   อตัราการไหลโดยมวล (กรัม/วนิาที) 

 ρ  คือ   ความหนาแน่นของตวัอยา่ง (กรัม/มิลลิลิตร) 

จาก V =
V

t
 [27] 

ดงันนั t =
V

V
 [28] 

เมือ t คือ   เวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์ (วนิาที) 

 V  คือ   ปริมาตรของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน (มิลลิลิตร) 

V  คือ   อตัราการไหลโดยปริมาตร (มิลลิลิตร/วนิาที) 

ความไม่แน่นอนของเวลาเมือผา่นตวัอยา่งเขา้สู่อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนประเมิน
ไดโ้ดยการวดันาํหนกัของตวัอยา่งทีเปลียนแปลงไปตามเวลาจากสมการที [25] และเปลียนนาํหนกั
ของตวัอยา่งทีไดจ้ากสมการที [25] ใหเ้ป็นเวลาโดยอาศยัความสัมพนัธ์จากสมการที [26] และ [28] 
โดยความไม่แน่นอนของเวลาเมือผา่นตวัอยา่งเขา้สู่อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนสามารถแสดงได้
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ดงัภาพที 22 ซึงพบวา่เวลาของตวัอยา่งทีผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทีประเมินไดใ้นแต่ละ
ครังมีค่าทีกระจายตวัโดยสุ่มอยูร่อบค่าเฉลีย นอกจากนียงัพบวา่ความไม่แน่นอนของเวลาเมือตวัอยา่ง
ผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนจะมีความเบียงเบนออกจากค่าเฉลียเพิมสูงขึนเมือตวัอยา่งใชเ้วลา
ในการผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนนานขึนดงัแสดงในภาพที 23 ซึงจากกราฟจะแสดงใหเ้ห็น
วา่สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํแต่เวลานานจะมีความไม่แน่นอนของเวลาใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์สูงกวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงแต่เวลาสัน  
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ภาพที 22 ความไม่แน่นอนของเวลาทีตวัอยา่งผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน 

 

3.2 รูปแบบจําลองทางคณติศาสตร์สําหรับกระบวนการพาสเจอไรซ์ 

งานวิจยันีตอ้งการศึกษาผลของสภาวะในกระบวนการพาสเจอไรซ์ โดยกาํหนดให้
ลกัษณะของกระบวนการ คือ P* มีค่าเท่ากนั โดย P* เป็นพารามิเตอร์ทีขึนอยูก่บัรูปแบบอุณหภูมิ 
และเวลาทีตวัอยา่งไดรั้บในกระบวนการพาสเจอไรซ์ดงัแสดงในสมการที [2] ซึงรูปแบบของ
อุณหภูมิ และเวลาทีตวัอยา่งไดรั้บในกระบวนการพาสเจอไรซ์นนัเป็นสิงสาํคญัทีตอ้งทราบก่อนทาํ
การทดลองเพือจะกาํหนดค่า P* ของกระบวนการใหเ้ท่ากนั แต่เนืองจากอุปกรณ์แลกเปลียนความ
ร้อนทีใชใ้นงานวิจยันีมีช่องใส่ตวัอยา่งซึงมีขนาดเล็กมากดงัรายละเอียดในขอ้ 3.1.2 ทาํใหไ้ม่สามารถ
วดัอุณหภูมิทีถูกตอ้งของตวัอยา่ง ณ ตาํแหน่งต่างๆในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนได ้ดงันนัจึง
จาํเป็นตอ้งใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์ช่วยในการประมาณรูปแบบอุณหภูมิ และเวลาทีตวัอยา่ง
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ไดรั้บในกระบวนการพาสเจอไรซ์ โดยแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ถูกพฒันาขึนตามกลไกการถ่าย
โอนความร้อนภายใตส้ถานะคงตวั นอกจากการนาํอุณหภูมิ และเวลาทีตวัอยา่งไดรั้บมาใชค้าํนวณ
ค่า P* แลว้ ยงัสามารถนาํมาคาํนวณค่าพารามิเตอร์ C-value อตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus 
และอตัราส่วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูจ่ากกระบวนการพาสเจอไรซ์ไดอี้กดว้ย โดยนาํค่าทีคาํนวณ
ไดม้าเปรียบเทียบกบัผลการทดลองเพือตรวจสอบความใชไ้ดข้องอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ โดยขอ้สมมติ (assumption) ทีใชเ้พือสร้าง
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์มีดงันี 

. .  ขอ้สมมติสาํหรับแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

3.2.1.1 อุณหภูมิทีผนงัอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนมีค่าคงทีตลอดพืนทีผวิสัมผสั 
(ภาพที 18) ทงัส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง และส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตาํ 

3.2.1.2 การถ่ายโอนความร้อนระหว่างอาหารเหลวกบัพืนทีผิวสัมผสัของผนงั
อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนเกิดขึนภายใตส้ถานะคงตวั 

3.2.1.3 บริเวณจุดเชือมต่อระหวา่งส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูงกบั
ส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตาํ (ฉนวน) ของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนไม่เกิดการถ่าย
โอนความร้อนผา่นพืนทีผวิสัมผสัของผนงั 
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ภาพที 23 ความไม่แน่นอนของเวลาทีตวัอยา่งผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทีสภาวะต่างๆ 
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3.2.2 สมการการถ่ายโอนความร้อน 

การกระจายอุณหภูมิของอาหารจากกลไกการถ่ายโอนความร้อนระหวา่งอาหารกบัผนงั
อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนภายใตส้ถานะคงตวัเกิดขึนใน 3 มิติ แสดงไดด้ว้ยสมการของลาปลาซ 
ซึงเป็นสมการเชิงอนุพนัธ์ทีอยูใ่นรูปแบบของสมการเชิงเส้นดงันี  

 
∂2Ti

∂x2 +
∂2Tj

∂y2 +
∂2Tk

∂z2 = 0 [29] 

เมือ Ti , Tj และ Tk คือ   อุณหภูมิของตวัอยา่งในทิศทาง x, y และ z ตามลาํดบั (ºC) 

x  คือ   ความกวา้งตามแนวหนา้ตดัของช่องใส่ตวัอยา่งในอุปกรณ์ 

        แลกเปลียนความร้อน (มิลลิเมตร) 

y  คือ   ความสูงตามแนวหนา้ตดัของช่องใส่ตวัอยา่งในอุปกรณ์      

        แลกเปลียนความร้อน (มิลลิเมตร) 
z  คือ   ความยาวตามแนวหนา้ตดัของช่องใส่ตวัอยา่งในอุปกรณ์ 

        แลกเปลียนความร้อน (มิลลิเมตร) 

โดยมีเงือนไขขอบเขต (พิจารณาภาพที 24 ประกอบ) คือ 

ที T = TH        0 ≤ z ≤ LH [30 ก] 

 ∂T

∂x
= 0 

 

∂T

∂y
= 0 

 

       0 ≤ z ≤ LI [30 ข] 

 T = TC        0 ≤ z ≤ LC [30 ค] 

เมือ LH  คือ   ระยะทางการเคลือนทีของตวัอยา่งในส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง 
                      (มิลลิเมตร) 

 LC คือ   ระยะทางการเคลือนทีของตวัอยา่งในส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตาํ  
                        (มิลลิเมตร) 

LI  คือ   ระยะทางการเคลือนทีของตวัอยา่งในส่วนฉนวน (มิลลิเมตร) 
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ภาพที 24 ภาพประกอบแสดงเงือนไขขอบเขตในการถ่ายโอนความร้อนในกระบวนการพาสเจอไรซ์ 

3.2.3 การคาํนวณ และระเบียบวธีิเชิงตวัเลข 

สมการคณิตศาสตร์สาํหรับอธิบายการถ่ายโอนความร้อนระหวา่งตวัอยา่งกบัอุปกรณ์
แลกเปลียนความร้อนใน 3 มิติ ภายใตส้ถานะคงตวัดงัสมการที [29] มีความซบัซอ้นจึงไม่สามารถ
หาคาํตอบของสมการไดโ้ดยวธีิเชิงวเิคราะห์ (analytical solution) ได ้ดงันนัจึงใชว้ธีิการหาผลเฉลย
เชิงตวัเลข (numerical solution) โดยวธีิผลต่างสืบเนือง 

 พิจารณารูปทรงของตวัอยา่งภายในช่องใส่ตวัอยา่งทีตวัอยา่งไหลผา่นทงัในส่วน
แลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง และส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตาํมีลกัษณะเป็นแท่ง 
และมีพืนทีหนา้ตดัเป็นรูปสีเหลียมผืนผา้ขนาดกวา้ง 3 มิลลิเมตร สูง 1 มิลลิเมตร และยาว 130 

มิลลิเมตร ดงัแสดงในภาพที 25 (ก) ในส่วนของฉนวนทีเป็นจุดเชือมต่อระหวา่งส่วนแลกเปลียน
ความร้อนทีอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิตาํมีช่องใส่ตวัอยา่งเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
3 มิลลิเมตร และยาว 20 มิลลิเมตร ดงัแสดงในภาพที 25 (ข)  

ในการประยุกตใ์ชร้ะเบียบวธีิเชิงตวัเลขรูปทรงเหล่านีจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงขนาด
เล็กๆใน 3 มิติ คือ ∆x, ∆y และ ∆z ตามทิศทางความกวา้ง ความสูง และความยาวตามแนวหนา้ตดั
ของช่องใส่ตวัอยา่งในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนตามลาํดบัดงัแสดงในภาพที 25 การแบ่งช่วง
ตามรูปทรงของตวัอยา่งทาํใหเ้กิดจุดต่อในรูปแบบของแผนภาพสมการ (ภาพที 26) ใชส้าํหรับแปลง
สมการเชิงอนุพนัธ์จากสมการที [29] ใหอ้ยูใ่นรูปของตวัไม่ทราบค่าของอุณหภูมิทีจุดต่อต่างๆ ค่า
อนุพนัธ์อนัดบัสองของอุณหภูมิสามารถเขียนให้อยูใ่นรูปของอุณหภูมิทีจุดต่อไดโ้ดยใชว้ิธีการ
ประมาณค่าผลต่างแบบตรงกลาง (central difference) ไดด้งันี 

 
∂2T

∂x2

Ti+1
n -2Ti

n+Ti-1
n

∆x2
 [31 ก] 

 ∂2T

∂y2

Tj+1
n -2Tj

n+Tj-1
n

∆y2
 [31 ข] 

ส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง 

LH 

ฉนวน 

LI 

ส่วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตาํ 
LC 
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 ∂2T

∂z2

Tk+1
n -2Tk

n+Tk-1
n

∆z2
 [31 ค] 

แทนสมการที [31 ก – 31 ค] ลงในสมการที [29] โดยอุณหภูมิทีเปลียนแปลงในตวัอยา่ง ณ จุดต่อ
ต่างๆดงัแผนภาพสมการในภาพที 26 แสดงไดด้งันี 

 
Ti+1,j,k-2Ti,j,k+Ti-1,j,k

∆x2 +
Ti,j+1,k-2Ti,j,k+Ti,j-1,k

∆y2 +
Ti,j,k+1-2Ti,j,k+Ti,j,k-1

∆z2 = 0 [32] 

 
(ก)

 

(ข)

 
ภาพที 25 รูปทรงของตวัอยา่งทีไหลผา่นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน และรูปแบบแผนภาพสมการ
สาํหรับอธิบายอุณหภูมิของตวัอยา่งภายในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน (ก) ส่วนแลกเปลียนความ
ร้อนทีอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิตาํ และ (ข) ฉนวน 

การแกปั้ญหาเพือหาอุณหภูมิทุกจุดในจุดต่อเพือหาผลเฉลยโดยประมาณทาํไดโ้ดย
ประยกุตใ์ชรู้ปแบบของแผนภาพสมการ (ภาพที 26) กบัทุกจุดต่อทีตอ้งการทราบค่าอุณหภูมิในภาพ
ที 25 ทาํใหไ้ดร้ะบบสมการเชิงเส้นเท่ากบัจาํนวนจุดต่อ จากนนัจึงประยกุตใ์ชว้ธีิการหาคาํตอบระบบ
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สมการเชิงเส้นดว้ยเมตริกซ์ (matrix) เพือใหไ้ดค้่าอุณหภูมิของตวัอยา่งในทุกจุดต่อซึงเป็นอุณหภูมิ 
และเวลาของตวัอยา่งในการทดลอง ดงันนัตวัอยา่งหนึงของการแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้จะทาํใหไ้ด้
อุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์เปรียบเทียบกบัอุณหภูมิ และเวลาของ
ตวัอยา่งจากกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติทีค่า P* เท่ากบั 1 ดงัแสดงในภาพที 27 

x

y

z

Ti-1,j,k

Ti,j,k

Ti+1,j,k

Ti,j+1,k

Ti,j-1,k

Ti,j,k+1Ti,j,k-1

 
ภาพที 26 รูปแบบแผนภาพสมการสาํหรับแปลงสมการเชิงอนุพนัธ์ 
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ภาพที 27 รูปแบบอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ (       ) 
และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (       ) เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1 
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3.2.4 การคาํนวณค่า P* และ C-value ของกระบวนการจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

อุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีคาํนวณไดจ้ากขอ้ 3.2.3 

ถูกนาํมาคาํนวณเป็นค่า P* และ C-value ของกระบวนการพาสเจอไรซ์โดยอาศยัความสัมพนัธ์จาก
สมการที [2] และ [3] ตามลาํดบั โดยลกัษณะการเปลียนแปลงค่า P* และ C-value ในระหวา่ง
กระบวนการพาสเจอไรซ์สามารถแสดงไดด้งัภาพที 28 พบวา่ค่า P* และ C-value มีค่าเพิมขึนอยา่ง
รวดเร็วเมืออุณหภูมิของตวัอยา่งมีค่าสูง และจะเพิมขึนอยา่งชา้ๆจนคงทีเมือสินสุดกระบวนการ 
นอกจากนีกระบวนการพาสเจอไรซ์จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์มีลกัษณะการเปลียนแปลงของ
ค่า P* ใกลเ้คียงกบักระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ เนืองจากอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนมี
ช่องใส่ตวัอยา่งซึงมีขนาดเล็กมากจึงสามารถควบคุมการเพิม และลดอุณหภูมิไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.2.5 การคาํนวณอตัราส่วนการรอดชีวิตของ S. aureus ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ 

อุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีคาํนวณไดจ้ากขอ้ 3.2.3 

ถูกนาํมาคาํนวณเป็นอตัราส่วนการรอดชีวิตของ S. aureus (N/N0) โดยอาศยัความสัมพนัธ์จาก
สมการที [15] เมือกาํหนดให้อุณหภูมิอา้งอิง ค่า z-value และค่า D-value reference ของ S. aureus   
มีค่าเท่ากบั 70ºC, 5.1ºC และ 0.3 นาที ตามลาํดบั (Tomlins และ Ordal, 1976)  
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ภาพที 28 รูปแบบอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ (       ) และจาก
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (       ) และการเปลียนแปลง C-value ในกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบ
อุดมคติ (       ) และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (       ) และการเปลียนแปลงค่า P* ใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ (         ) และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (         ) 
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3.2.6 การคาํนวณอตัราส่วนของวติามินบี 1 ทีเหลืออยู ่
อุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีคาํนวณไดจ้ากขอ้ 3.2.3 

ถูกนาํมาคาํนวณเป็นอตัราส่วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยู ่(C/C0) โดยอาศยัความสัมพนัธ์จาก 
สมการที [19] เมือกาํหนดให้อุณหภูมิอา้งอิง ค่า z-value และค่า D-value reference ของวติามินบี 1 

มีค่าเท่ากบั 120ºC, 30ºC และ 120 นาที ตามลาํดบั (Maroulis และ Saravacos, 2003)  
3.2.7 การสร้างเส้นปฏิบติัการ (operating line) สาํหรับการทดลอง 

เส้นปฏิบติัการสร้างขึนมาโดยอาศยัความสัมพนัธ์ของ P* ในขอ้ 3.2.4 กบัการจาํลอง
อุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์ในขอ้ 3.2.3 โดยเส้นปฏิบติัการจาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์ที P* เท่ากบั 1 

เปรียบเทียบระหวา่งกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และกระบวนการพาสเจอไรซ์จาก
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ดงัแสดงในภาพที 29 และเส้นปฏิบติัการของกระบวนการพาสเจอไรซ์
ที P* เท่ากบั 0.6, 0.4, 0.3 และ 0.2 แสดงอยูใ่นภาพผนวก ก.1 – ก.   โดยเส้นปฏิบติัการนีจะนาํไปใช้
กาํหนดสภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองต่อไป 
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ภาพที 29 เส้นปฏิบติัการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์
แบบอุดมคติ (       ) และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (       ) เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1 
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3.3 การประเมินความคลาดเคลอืนในกระบวนการพาสเจอไรซ์  

การศึกษาความคลาดเคลือนในกระบวนการพาสเจอไรซ์สาํหรับงานวิจยันีประเมินได้
จากความไม่แน่นอนในเชิงปริมาณจากพารามิเตอร์ต่างๆในกระบวนการโดยวธีิมอนติคาร์โลซึงเป็น
การจาํลองความน่าจะเป็นเชิงสถิติทีครอบคลุมการเปลียนแปลงปริมาณเชือจุลินทรีย ์และ
องคป์ระกอบทางเคมีในอาหารทีผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์แลว้ 

3.3.1 ขอ้สมมติสาํหรับการจาํลองกระบวนการดว้ยวธีิมอนติคาร์โล 

ในการประเมินความไม่แน่นอนของกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนมี
สมมติฐานวา่ ปัจจยัของกระบวนการเป็นสาเหตุหลกัของความไม่แน่นอน คือ อุณหภูมิ และเวลาของ
อาหารในกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อน โดยทีปัจจยัอืนๆมีผลนอ้ยมากจนสามารถละทิง
ได ้ซึงการศึกษาความไม่แน่นอนของอุณหภูมิ และเวลาไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขอ้ 3.1.3 และ 3.1.4 

3.3.2 การประเมินความคลาดเคลือนของกระบวนการพาสเจอไรซ์ดว้ยวธีิมอนติคาร์โล 

การคาํนวณความไม่แน่นอนของกระบวนการพาสเจอไรซ์มีขนัตอนดงัภาพที 30 เริมตน้
ดว้ยการสร้างขอ้มูลสุ่มของพารามิเตอร์อุณหภูมิ และเวลาทีไดรั้บการศึกษาจากขอ้ 3.1.3 และ 3.1.4 
จากนนัทาํการคาํนวณค่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ทาํการคาํนวณซาํจนครบ 10,000 รอบ 
และทาํการประมาณค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของพารามิเตอร์ P* รวมถึงประมาณค่า
ความความคลาดเคลือนของพารามิเตอร์จากค่าเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(percentile) ที 2.5 และ 97.5  

 

3.4 การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยบัยงั S. aureus 
3.4.1 การเตรียม S. aureus 

นาํ S. aureus ATCC 14458 ทีผา่นการบ่มทีอุณหภูมิ 37ºC เป็นเวลา 18 - 24 ชวัโมง ใน
อาหารเลียงเชือ Mueller Hinton Agar (acumedia, USA) มา 1 ลูป แลว้เพาะเชือลงในอาหารเหลว 
Mueller Hinton broth ปริมาณ 5 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนัดี และทาํการนบัปริมาณเชือเริมตน้ดว้ยวธีิ 
pour plate พบวา่เชือเริมตน้มีปริมาณ 105 cfu/ml โดยประมาณ  

3.4.2 กระบวนการพาสเจอไรซ์ตวัอยา่ง 
นาํ S. aureus ในขอ้ 3.4.1 ใส่ลงในตวัอยา่งทีผา่นการฆ่าเชือทีอุณหภูมิ 121ºC เป็นเวลา 

15 นาที จากนนัจึงทาํการพาสเจอไรซ์ตวัอยา่งโดยกาํหนดค่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์เท่ากบั 
0.6, 0.4, 0.3 และ 0.2 หลงัจากนนัตวัอยา่งทีผา่นการพาสเจอไรซ์แลว้ทีค่า P* ต่างๆเหล่านีจะถูกเก็บ
ไวที้อุณหภูมิ 4ºC จนกวา่จะนาํตวัอยา่งไปวเิคราะห์ต่อไป 
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3.4.3 การนบัปริมาณเชือทีรอดชีวติ 

นาํตวัอยา่งในขอ้ 3.4.2 ปริมาณ 1 ml มาเจือจางดว้ยวธีิ 10-fold serial dilution ดว้ย 
0.1% peptone water จากนนันาํมานบัปริมาณเชือทีรอดชีวิตดว้ยวิธี pour plate และทาํการบ่มที
อุณหภูมิ 37ºC เป็นเวลา 48 ชวัโมง ซึงผลการยบัยงั S. aureus จะแสดงอยูใ่นรูปอตัราส่วนการรอด
ชีวติของ S. aureus (N/N0) โดย N คือ ปริมาณ S. aureus ในตวัอยา่งทีผา่นการพาสเจอไรซ์แลว้ และ  
N0 คือ ปริมาณ S. aureus ในตวัอยา่งเริมตน้ 
 

3.5 การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการเปลยีนแปลงของวติามินบี 1 ทเีป็น
องค์ประกอบในนม  

การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการเปลียนแปลงของวติามินบี 1  ทีเป็น
องคป์ระกอบในนมทาํไดโ้ดยวดัปริมาณการสูญเสียวติามินบี 1 ในตวัอยา่งหลงัจากผา่นกระบวนการ
พาสเจอไรซ์แลว้ โดยกาํหนดให้ทุกสภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์มีค่า P* เท่ากบั 1 วิธีการ
ตรวจสอบปริมาณวติามินบี 1 ในตวัอยา่งใชว้ธีิทีดดัแปลงมาจาก Albalá-Hurtado และคณะ (1997) 

โดยมีวธีิการทดลองดงันี 

3.5.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานของวติามินบี 1 

นาํไทอะมีนไฮโดรคลอไรด ์(thiamine hydrochloride) ทีมีความบริสุทธิ 99% สาํหรับ
การวเิคราะห์ดว้ยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) จากบริษทั Sigma-Aldrich (St. Louis, 

MO) มาละลายดว้ยนาํกลนั (deionized water) ใหมี้ความเขม้ขน้ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร เพือเตรียมเป็น
สารละลายมาตรฐานของวติามินบี 1 หลงัจากนนันาํสารละลายมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีเตรียมไวม้า
เจือจางดว้ยนาํกลนัใหมี้ความเขม้ขน้เป็น 2.5, 5, 10, 15 และ 20 มิลลิกรัม/ลิตร และนาํไปวเิคราะห์
ปริมาณสารเพือสร้างกราฟมาตรฐานของวติามินบี 1 

3.5.2 การเตรียมตวัอยา่ง 

ชงัตวัอยา่งนาํนมปริมาณ 10.5 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร จากนนัเติม
กรดไตรคลอโรอะซิติก (TCA) ทีอยูใ่นรูปของแข็ง 1 กรัม และใส่ magnetic stirring bar ลงใน
ตวัอยา่งทีเตรียมไวแ้ลว้ทาํการผสมบน magnetic stirring plate นาน 10 นาที เมือทาํการผสมตวัอยา่ง
จนเขา้กนัดีแลว้จึงนาํตวัอยา่งจากบีกเกอร์ใส่ลงใน centrifuge tube ขนาด 50 ml และนาํไปปันเหวยีง
ตวัอยา่งดว้ยเครืองปันเหวยีงทีความเร็วรอบ 1250 g นาน 10 นาที เพือทาํให้ตวัอยา่งเกิดการแยกชนั
เป็นของแข็งดา้นล่าง และของเหลวดา้นบน จากนนัทาํการแยกส่วนของเหลวทีอยูด่า้นบนใส่ไวใ้น
ขวดปรับปริมาตร (volumetric flask) ขนาด 10 มิลลิลิตร แลว้พกัไวก่้อน ส่วนของแข็งทีเหลือจาก
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การแยกส่วนของเหลวนนัจะนาํไปปันเหวยีงอีกครังโดยการเติม 4% TCA ปริมาณ 3 มิลลิลิตร ที
ความเร็วรอบ 1250 g นาน 10 นาที จากนนัส่วนของเหลวทีไดจ้ากการปันเหวยีงครังทีสองนาํไป
ผสมกบัส่วนของเหลวทีแยกไดใ้นครังแรกแลว้ทาํการปรับปริมาตรให้เป็น 10 มิลลิลิตร ดว้ย        
4% TCA ในขวดปรับปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร แลว้จึงนาํไปวเิคราะห์ปริมาณสาร 

3.5.3 การวเิคราะห์ปริมาณวติามินบี 1  
การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งจะอาศยัวิธี HPLC ดว้ยเครือง HPLC 

(Shimadzu, Japn) โดยใชต้วัตรวจวดั (detector) แบบ UV detector ทีความยาวคลืน 205 นาโนเมตร 
และ ACE 5 C18 ขนาด 250 x 4.6 มิลลิเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 5 ไมโครเมตร (ACE,  Scotland) 
และใชเ้ฟสเคลือนที (mobile phase) เป็นสารละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) 

เขม้ขน้ 50 มิลลิโมลาร์ ที pH 3.0 ต่ออะซิโตไนไตรล์ (CH3CN) ในอตัราส่วน 95:5 ดว้ยอตัราการไหล 
0.8 มิลลิลิตร/นาที ทีอุณหภูมิหอ้ง 

 
3.6 การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการเปลยีนแปลงสีของนม 

ตวัอยา่งทีผา่นการพาสเจอไรซ์แลว้จะนาํมาวเิคราะห์ค่าสีดว้ยวธีิการวดัการสะทอ้นแสง
(reflectance)  ของตวัอยา่ง โดยใชเ้ครือง color view (BYK Gardner, USA) ซึงใชแ้หล่งกาํเนิดแสง
มาตรฐาน D65 ค่าสีทีวดัไดจ้ะอยูใ่นรูปของ L*, a* และ b* เมือ L* แสดงถึงค่าความสวา่ง (L* = 0 

คือ สีดาํ และ L* = 100 คือ สีขาว) a* แสดงถึงสีเขียว และสีแดง (-a* คือ สีเขียว และ +a* คือ สีแดง) 
และ b* แสดงถึงสีนาํเงิน และสีเหลือง (-b* คือ สีนาํเงิน และ +b* คือ สีเหลือง) โดยตวัอยา่งจะถูก
ใส่ลงในช่องใส่ตวัอยา่งทีอยูเ่หนือแหล่งกาํเนิดแสง ทาํการวดัค่าสี 3 ซาํต่อการวดัหนึงตวัอยา่ง 
(Yanes และคณะ, 2002) ภายหลงัจากผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ โดยกาํหนดใหทุ้กสภาวะของ
กระบวนการพาสเจอไรซ์มีค่า P* เท่ากบั 1 

การประเมินการเปลียนแปลงสีของตวัอยา่งจะแสดงอยูใ่นรูปของความสัมพนัธ์
ระหวา่งพารามิเตอร์ ∆a* และ ∆b* ดงัสมการต่อไปนี 

 ∆a*= a*- a0
* [33] 

เมือ a*  คือ   ค่าทีแสดงถึงสีเขียว และสีแดงของตวัอยา่ง 

 a0
*  คือ   ค่าทีแสดงถึงสีเขียว และสีแดงของตวัอยา่งควบคุม 
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 ∆b*= b*- b0
* [34] 

เมือ b*  คือ   ค่าทีแสดงถึงสีนาํเงิน และสีเหลืองของตวัอยา่ง 

 b0
*  คือ   ค่าทีแสดงถึงสีนาํเงิน และสีเหลืองของตวัอยา่งควบคุม 

Chroma (C*) เป็นพารามิเตอร์หนึงทีแสดงถึงการรับรู้ลกัษณะของสีในตวัอยา่ง ซึงค่านี
จะแสดงถึงค่าความเขม้สี และใชเ้ปรียบเทียบความเขม้สีในเฉดสีเดียวกนั ซึงค่า C* สามารถคาํนวณ
ไดโ้ดยอาศยัความสัมพนัธ์จากสมการที [35] 

 C*= a* 2+ b* 2 [35] 

เมือ C*  คือ   ค่าความเขม้สี 

 a* คือ   ค่าทีแสดงถึงสีเขียว และสีแดงของตวัอยา่ง 

 b* คือ   ค่าทีแสดงถึงสีนาํเงิน และสีเหลืองของตวัอยา่ง 

นอกจากนียงัทาํการประเมินการเปลียนแปลงสีของตวัอยา่งจากความสัมพนัธ์ระหวา่ง
พารามิเตอร์ ∆C* และ ∆L* ดงัสมการต่อไปนี โดย ∆C* คือ ความแตกต่างของค่าความเขม้สี
ระหวา่งตวัอยา่ง และตวัอยา่งควบคุม เมือตวัอยา่งมีค่า ∆C* เป็นบวกจะแสดงถึงสีของตวัอยา่งทีมี
ความเขม้สีมากกวา่ในตวัอยา่งควบคุม ในขณะทีค่า ∆C* เป็นลบจะแสดงถึงสีของตวัอยา่งทีมีความ
เขม้สีนอ้ยกวา่ในตวัอยา่งควบคุม และค่า ∆L* เมือมีค่าเป็นบวกจะแสดงถึงตวัอยา่งทีมีค่าความสวา่ง
มากกวา่ตวัอยา่งควบคุม ในขณะทีค่า ∆L* เมือมีค่าเป็นลบจะแสดงถึงตวัอยา่งทีมีค่าความสวา่งนอ้ย
กวา่ตวัอยา่งควบคุม  

 ∆C*= C*- C0
* [36] 

เมือ C*  คือ   ค่าความเขม้สีของตวัอยา่ง 

 C0
*  คือ   ค่าความเขม้สีของตวัอยา่งควบคุม 

 ∆L*= L*- L0
* [37] 

เมือ L*  คือ   ค่าความสวา่งของตวัอยา่ง 

 L0
*  คือ   ค่าความสวา่งของตวัอยา่งควบคุม 
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Set
T[1]…...T[n]
t[1]…...t[n]

sd: T, t

i = 1

j = 2

Random T,t
Rand(T[j]) -> Tr[j]
Rand(t[j]) -> tr[j]

L = 10^((Tr[j]-72)/8)

cumL[j] = cumL[j-1]+0.5((L[j-1]+L[j])(tr[j]-tr[j-1]))

P[j] = cumL[j]/15

j = n

P*[i] = P[j]

i = 10,000

P*
(Mean, SD, Percentile)

j = j+1

i = i+1

 
ภาพที 30 ขนัตอนการประเมินความคลาดเคลือนในกระบวนการพาสเจอไรซ์ดว้ยวธีิมอนติคาร์โล 
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บทท ี4 

ผลการวจัิย และวจิารณ์ผลการวจัิย 

 

4.1 การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยบัยงั S. aureus  
การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยบัยงั S. aureus จะศึกษาปัจจยัใน

เรืองของอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีสภาวะ P* นอ้ยกวา่ 1 คือ 0.6, 

0.4, 0.3 และ 0.2 เพือประเมินความใชไ้ดข้องแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ในการทาํนายอุณหภูมิ  
และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์ ทงันีเนืองจากทีสภาวะ P* เท่ากบั 1 จะไม่พบ
เชือจุลินทรียที์รอดชีวิตจึงทาํใหไ้ม่สามารถประเมินความใชไ้ดข้องกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการ
ยบัยงั S. aureus ดงันนังานวจิยันีจึงศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีค่า P* นอ้ยกวา่ 1 และ
อุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีค่า P* นอ้ยกวา่ 1 เหล่านีแสดงไวใ้นตารางผนวก 

ข.  – ข.   
ผลการยบัยงั S. aureus ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ตงัแต่เริมจนสินสุดกระบวนการ

เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.6, 0.4, 0.3 และ 0.2 ซึงสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีไดจ้ากการคาํนวณจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ และจากการทดลอง
แสดงในภาพที 31 จากภาพแสดงให้เห็นวา่อตัราส่วนการรอดชีวิตของ S. aureus จากแบบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร์มีค่าใกลเ้คียงกบัผลทีไดจ้ากการทดลอง โดยการลดลงของ S. aureus ในกระบวนการ
พาสเจอไรซ์จะเกิดขึนอยา่งรวดเร็วเมืออุณหภูมิของตวัอยา่งมีค่าสูง และจะลดลงอยา่งชา้ๆจนคงที
เมือสินสุดกระบวนการพาสเจอไรซ์ เช่นเดียวกนักบัลกัษณะการลดลงของการทาํงานของเอนไซม์
ในระหวา่งกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบ HTST ทีรายงานไวโ้ดย Aguiar และคณะ (2012) และ 

Aguiar และ Gut (2014) 
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ภาพที 31 การลดลงของ S. aureus ในกระบวนการพาสเจอไรซ์จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (      ) และในการทดลอง (     ) ทีอุณหภูมิต่างๆ (      )           
เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั (ก) 0.6, (ข) 0.4, (ค) 0.3 และ (ง) 0.2 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนการรอดชีวิตของ S. aureus กบัค่า P* ของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ที 0.6, 0.4, 0.3 และ 0.2 เมือทาํการศึกษาทีอุณหภูมิต่างกนัดงัแสดงในภาพที 32 พบวา่
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีกาํหนดค่า P* สูงจะสามารถลดจาํนวน S. aureus ไดม้ากกวา่ทงัในผลที
คาํนวณไดจ้ากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ และผลทีพบจากการทดลองซึงจะเห็นไดว้า่อตัราส่วน
การรอดชีวิตของ S. aureus ทีคาํนวณไดจ้ากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์กบัผลทีพบจากการทดลอง
มีการเปลียนแปลงทีสอดคลอ้งกนั  
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ภาพที 32 อตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (   ) และในการ
ทดลอง (   ) ทีค่า P* ต่างๆ 

ความใชไ้ดข้องกระบวนการพาสเจอไรซ์ซึงจะประเมินจากความถูกตอ้งแม่นยาํของ
อุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์จะอธิบาย
ไดด้ว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus ทีคาํนวณไดจ้ากแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์กบัผลทีพบจากการทดลองของทุกค่า P* และอุณหภูมิซึงแสดงในภาพที 33 โดยขอ้มูล
จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ และจากการทดลองแสดงในตารางผนวก ข.5 – ข.8  จากภาพที 33 

พบวา่การเปลียนแปลงอตัราส่วนการรอดชีวิตของ S. aureus ทีคาํนวณไดจ้ากแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์กบัผลทีพบจากการทดลองมีความสัมพนัธ์กนัในรูปแบบเส้นตรง และมีค่าสัมประสิทธิ
การตดัสินใจ (r2) เท่ากบั 0.902 ดงันนัจากความสัมพนัธ์จึงสามารถนาํผลของอุณหภูมิ และเวลาของ
ตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีไดจ้ากการคาํนวณจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์มาใช้
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อธิบายถึงอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีใชใ้นการทดลองได้ 
เนืองจากความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือมีความสัมพนัธ์เชิงเส้น 
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ภาพที 33 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนการรอดชีวิตของ S. aureus จากแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์ และในการทดลอง 

ความคลาดเคลือนทีสามารถเกิดขึนไดใ้นการศึกษานีจะประเมินไดจ้ากการจาํลองดว้ย
วิธีมอนติคาร์โลในรูปของความคลาดเคลือนของค่า P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ โดยแหล่ง
ความคลาดเคลือนในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีศึกษานี คือ อุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีเกิดจากการควบคุมอุณหภูมิ และการไหลของอุปกรณ์การทดลองทีได้
ทาํการศึกษาไวแ้ลว้จากหวัขอ้ 3.1.3 และ 3.1.4 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางผนวก ข.  – ข.  
ความคลาดเคลือนของค่า P* ทีมีโอกาสเกิดขึนร้อยละ 95 แสดงไดด้ว้ยพืนทีทีมีลกัษณะสมมาตรดงั
แสดงในภาพที 34 เส้นประทีแบ่งครึงพืนทีในแนวนอน คือ ค่า P* ทีเป็นเป้าหมายของกระบวนการ 
ส่วนเส้นประทีอยูด่า้นบน และล่างของเส้น P* ทีเป็นเป้าหมายจะแสดงถึงบริเวณทีเป็นไปไดข้องค่า 
P* ทีเปอร์เซ็นตไ์ทล์ 2.5% และ 97.5% ครอบคลุมโอกาสทีจะเกิดขึนได ้95% ดงันนัจากภาพที 34 
จะแสดงใหเ้ห็นวา่ความคลาดเคลือนของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในทุกค่า P* มีโอกาสเกิดไดสู้งขึน
เมืออุณหภูมิของกระบวนการสูงขึน ทงันีน่าจะมีสาเหตุมาจากค่าความคลาดเคลือนสัมพทัธ์ของเวลา
ในกระบวนการมีค่าสูงขึน เนืองจากเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์มีความสัมพนัธ์กบั
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อุณหภูมิแบบเอก็ซ์โพเนนเชียล (exponential) ดงัแสดงในภาพที 29 จะเห็นไดว้า่เมือทาํการทดลองที
อุณหภูมิสูงขึน เวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์จะลดลงตามความสัมพนัธ์ในรูปแบบ
ดงักล่าว ถึงแมว้า่ความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ จากการศึกษาจะมีค่าเปลียนแปลงไม่มากดงัแสดงใน
ภาพที 23 แต่ความคลาดเคลือนสัมพทัธ์ทีเป็นอตัราส่วนของความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ต่อเวลาเฉลีย
ของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์จะมีค่าสูงขึนอยา่งมากตามแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเมือ
อุณหภูมิของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์สูงขึน ส่งผลใหเ้กิดความคลาดเคลือนแพร่กระจาย
ไปยงัค่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทาํให้ความคลาดเคลือนของค่า P* ของกระบวนการ  
พาสเจอไรซ์ทีเวลาสันหรืออุณหภูมิสูงมีค่าสูงขึนโดยมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้ออกจากค่าเป้าหมาย เมือ
พิจารณาความคลาดเคลือนทีเกิดจากอุณหภูมิของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์จะมีผลต่อ
ความคลาดเคลือนของค่า P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์นอ้ย เนืองจากความคลาดเคลือนสัมบูรณ์
ของอุณหภูมิไม่มีความแตกต่างกนัดงัแสดงในภาพที 21 และช่วงอุณหภูมิของตวัอยา่งในกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ทีศึกษามีความแตกต่างกนัไม่มากทาํให้ความคลาดเคลือนสัมพทัธ์ของอุณหภูมิมีค่า
เพิมขึนไม่มาก 

พนืทีระหวา่งเส้น P* ทีเป็นเป้าหมายกบัเส้นทีแสดงค่า P* ทีเปอร์เซ็นตไ์ทล ์2.5% คือ
บริเวณทีมีโอกาสทีกระบวนการพาสเจอไรซ์จะมีค่า P* ตาํกวา่ค่าเป้าหมายหรือบริเวณใตเ้ส้นประ
จะแสดงถึงกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีมีประสิทธิภาพตาํกวา่ทีกาํหนด ซึงถือวา่เป็นบริเวณทีมีความ
เสียงทีตวัอยา่งจะไดรั้บความร้อนจากกระบวนการนอ้ยกวา่ทีกาํหนด ซึงอาจส่งผลใหมี้ปริมาณ
เชือจุลินทรียที์เหลือรอดจากกระบวนการพาสเจอไรซ์มากกวา่ปกติ ส่วนบริเวณพนืทีเหนือเส้น P* 

ทีเป็นเป้าหมายจะแสดงถึงกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีมีประสิทธิภาพสูงกวา่เป้าหมายซึงจะมีผลดี
ในดา้นความปลอดภยัทางดา้นจุลชีววิทยา เนืองจากตวัอยา่งจะไดรั้บความร้อนจากกระบวนการ
มากกวา่ทีกาํหนดส่งผลใหส้ามารถยบัยงัเชือจุลินทรียไ์ดม้ากกวา่ทีกาํหนด อยา่งไรก็ตามควรพิจารณา
ผลทางดา้นคุณภาพของอาหารควบคู่ไปดว้ย   
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ภาพที 34 ความคลาดเคลือนของค่า P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีสภาวะต่างๆ เมือกาํหนดค่า 
P* เท่ากบั (ก) 1, (ข) 0.6, (ค) 0.4, (ง) 0.3 และ (จ) 0.2 ทีระดบัความเชือมนั 95% โดยเส้นประ (      ) 
แสดงถึงค่า P* ทีเป็นเป้าหมาย 
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4.2 การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการเปลยีนแปลงของวติามินบี 1 ทเีป็น
องค์ประกอบในนม  

การศึกษาผลของอุณหภูมิทีใชใ้นกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการเปลียนแปลงของ
วิตามินบี 1 ทีเป็นองคป์ระกอบในนมในงานวิจยันีทาํโดยกาํหนดให้ทุกค่าอุณหภูมิทีศึกษา คือ 
77.93, 79.75, 80.43 และ 81.46ºC ดาํเนินการภายใตค้่า P* เท่ากบั 1 ดงัแสดงในตารางผนวก ค.1 
เนืองจากเป็นสภาวะในกระบวนการพาสเจอไรซ์ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข และสามารถลดจาํนวนเชือจุลินทรียล์งได ้6 log cycles ทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์ความปลอดภยั
ในการบริโภค (Claeys และคณะ, 2013)  โดยพารามิเตอร์สาํหรับอธิบายการเปลียนแปลงปริมาณ
วติามินบี 1 จากกระบวนการพาสเจอไรซ์ คือ ค่า C-value ซึงจะมีค่าเพิมขึนเมือตวัอยา่งไดรั้บความ
ร้อนเช่นเดียวกบัค่า P* ดงัแสดงในภาพที 28 จากภาพจะเห็นวา่ C-value มีค่าสูงขึนอยา่งรวดเร็วเมือ
ตวัอยา่งไดรั้บความร้อน และจะเพิมขึนอยา่งชา้ๆจนคงทีเมือสินสุดกระบวนการพาสเจอไรซ์ โดยค่า     
C-value มีความสัมพนัธ์แบบผกผนักบัปริมาณวิตามินบี 1 ทีเป็นองคป์ระกอบในตวัอยา่ง ดงันนัค่า 
C-value ทีเป็นค่าเป้าหมายของกระบวนการพาสเจอไรซ์ควรจะมีค่าตาํจึงจะไดผ้ลิตภณัฑ์ทีมี
คุณภาพดี 

ผลการศึกษาการเปลียนแปลงของค่า C-value เนืองจากอุณหภูมิทีใชใ้นกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ในกระบวนการทีค่า P* เท่ากบั 1 แสดงดงัภาพที 35 ศึกษาทีอุณหภูมิ 77.93, 79.75, 

80.43 และ 81.46ºC จากภาพแสดงค่า C-value จากกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจาก
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ พบวา่ยิงทาํการทดลองทีอุณหภูมิสูง ค่า C-value ทีคาํนวณไดจ้าก
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์จะยงิมีค่าใกลอุ้ดมคติมากขึน โดยค่า C-value ในสภาวะทีอุณหภูมิสูงจะ
มีค่านอ้ยกวา่ค่า C-value ทีอุณหภูมิตาํซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Reuter (1980, 1982) พบวา่ใน
กระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนทีอุณหภูมิตาํแต่เวลานานจะส่งผลใหค้่า C*-value ทีเป็น
พารามิเตอร์แสดงการลดลงของวติามินบี 1 ในกระบวนการสเตอริไรซ์มีค่ามากกวา่ในกระบวนการ
แปรรูปอาหารดว้ยความร้อนทีอุณหภูมิสูงแต่เวลาสัน 
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ภาพที 35 C-value ทีสภาวะต่างๆในกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ (       ) และจาก
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (       ) เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1  

การศึกษาปริมาณวติามินบี 1 ในตวัอยา่งใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวธีิ HPLC ภาพที 36 แสดง
ตวัอยา่งโครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ซึงถูกแยกไดที้เวลา 4.5 นาที การเปลียนแปลงปริมาณ
วติามินบี 1 ในกระบวนการพาสเจอไรซ์จะแสดงในรูปอตัราส่วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่นตวัอยา่ง 
ภาพที 37 แสดงอตัราส่วนของวติามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่นตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 77.93, 79.75, 80.43 และ 81.46ºC ดาํเนินการภายใตค้่า P* เท่ากบั 1 พบวา่อตัราส่วนของ
วติามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่นตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์มีแนวโนม้เพิมขึนเมืออุณหภูมิที
ใชใ้ห้ความร้อนในกระบวนการพาสเจอไรซ์เพิมขึน แสดงให้เห็นวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิสูงจะสามารถรักษาปริมาณวติามินบี 1 ไวไ้ดม้ากกวา่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kessler 

และ Horak (1981) พบวา่กระบวนการ UHT นมทีอุณหภูมิสูงแต่เวลาสันจะเกิดการสูญเสียปริมาณ
วติามินบี 1 นอ้ยกวา่กระบวนการ UHT ทีอุณหภูมิตาํแต่เวลานาน โดยทีประสิทธิภาพในการยบัยงั
เชือจุลินทรียข์องทงัสองกระบวนการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ภาพที 36 โครมาโตรแกรมของวติามินบี 1 ในตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 
80.43ºC 
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ภาพที 37 อตัราส่วนของวติามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่นตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
สภาวะต่างๆ เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1 

การเปลียนแปลงปริมาณวิตามินบี 1 ในรูปของอตัราส่วนของวติามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่น
ตวัอยา่งของกระบวนการพาสเจอไรซ์ตามการเปลียนแปลงอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งจาก
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์คาํนวณไดจ้ากความสัมพนัธ์จากสมการที [19] เปรียบเทียบกบัผลการ
ทดลองดงัแสดงในภาพที 38 พบวา่ปริมาณวิตามินบี 1 ลดลงอยา่งรวดเร็วเมืออุณหภูมิของตวัอยา่ง
มีค่าสูง และจะลดลงอยา่งชา้ๆจนคงทีเมือสินสุดกระบวนการพาสเจอไรซ์ 
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ภาพที 38 การลดลงของวติามินบี 1 ในกระบวนการพาสเจอไรซ์จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์        

(      ) และในการทดลอง (    ) ทีอุณหภูมิ 81.46ºC  (      ) เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1 

เมือเปรียบเทียบการลดลงของวติามินบี 1 ในรูปของอตัราส่วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยู่
ในตวัอยา่งทีค่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์เท่ากบั 1 ทงัจากกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบ
อุดมคติ และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์จะพบวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีใชอุ้ณหภูมิสูงการ
ลดลงของวิตามินบี 1 จะมีค่าใกลเ้คียงกบักระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติมากยงิขึน (ภาพที 39) 
และในตารางที 8 แสดงอตัราส่วนของวติามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่นตวัอยา่งทีไดจ้ากการทดลอง จากแบบ 
จาํลองทางคณิตศาสตร์ และแบบอุดมคติ จากผลการทดลองพบวา่แนวโนม้การเปลียนแปลงปริมาณ
วิตามินบี 1 จากทงั 3 แบบเหมือนกนั คือ เมืออุณหภูมิของกระบวนการพาสเจอไรซ์สูงขึนปริมาณ
วติามินบี 1 จะคงเหลือมากขึน อยา่งไรก็ตามอตัราส่วนของวติามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่นตวัอยา่งจากการ
ทดลองมีค่านอ้ยกวา่จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ในช่วง 0.0027 – 0.065 อาจเนืองมาจากแหล่ง
ความคลาดเคลือนตามขอ้สมมติทีใชก้บัการจาํลองกระบวนการดว้ยวิธีมอนติคาร์โลอาจไม่ไดเ้กิด
จากค่าอุณหภูมิ และเวลาในกระบวนการพาสเจอไรซ์เท่านนั อาจตอ้งพิจารณาค่า D-value และ    
z-value ร่วมดว้ย โดย Chotyakul และคณะ (2011)ไดท้าํการศึกษาความไม่แน่นอนของกระบวนการ
แปรรูปอาหารดว้ยความร้อนต่อความปลอดภยัทางดา้นจุลชีววิทยาดว้ยวิธีมอนติคาร์โลซึงมีการ
พิจารณาแหล่งของความคลาดเคลือนทีมาจากความสามารถในการตา้นทานต่อความร้อนของเชือ 

จุลินทรียร่์วมกบัปัจจยัอืนดว้ย ดงันนัค่าพารามิเตอร์ D-value และ z-value ของวติามินบี 1 ทีนาํมาใช้
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จาก Maroulis และ Saravacos (2003) อาจไม่ใช่ค่าทีเหมาะสม เนืองจากองคป์ระกอบของตวัอยา่งนม
ทีใชแ้ตกต่างจากตวัอยา่งทีศึกษาค่า D-value  และ z-value จากเอกสารอา้งอิง 
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ภาพที 39 อตัราส่วนของวติามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่นตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบ
อุดมคติ (      ) และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (      ) ทีสภาวะต่างๆ เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1 

 

ตารางที 8 อตัราส่วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่นตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการ
ทดลองเปรียบเทียบกบักระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ที
สภาวะต่างๆ เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1 

อุณหภูมิ 

(ºC) 

[C]/[C]0 

แบบอุดมคติ 

[C]/[C]0 

แบบจาํลอง 

[C]/[C]0 

ในการทดลอง 

77.93 99.79×10-2 99.77×10-2 93.32×10-2 

79.75 99.86×10-2 99.84×10-2 97.86×10-2 

80.43 99.88×10-2 99.86×10-2 98.14×10-2 

81.46 99.90×10-2 99.89×10-2 99.52×10-2 
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4.3 การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการเปลยีนแปลงสีของนม 

การเปลียนแปลงสีของตวัอยา่งนมทีไดรั้บความร้อนเป็นปัจจยัทางเคมีกายภาพทีสาํคญั
อยา่งหนึงซึงสัมพนัธ์กบัการเปลียนแปลงคุณภาพของผลิตภณัฑอ์ยา่งมาก สาํหรับการศึกษาผลของ
กระบวนการพาสเจอไรซ์จากอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการต่อการเปลียนแปลงสีของตวัอยา่ง
นมดาํเนินการภายใตค้่า P* เท่ากบั 1 ทีอุณหภูมิแตกต่างกนั คือ 75, 77, 79 และ 80ºC การเปลียนแปลง
สีของตวัอยา่งแสดงดว้ยค่า ∆a* และ ∆b* ดงัภาพที 40 พบวา่การเปลียนแปลงค่าสี ∆a* และ ∆b* 
ทีอุณหภูมิต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) อยา่งไรก็ตามเมือพิจารณา
แนวโนม้การเปลียนแปลงสีของตวัอยา่งทีผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ พบวา่ตวัอยา่งทีผา่น
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงขึนมีแนวโนม้ทีจะมีค่า  ∆a* ลดลง ในขณะทีค่า ∆b* มีค่า
เพิมขึน แสดงวา่ตวัอยา่งมีค่าสีแดงลดลง และมีค่าสีเหลืองเพิมขึนเมืออุณหภูมิของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์สูงขึน   
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ภาพที 40 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า ∆a* และ ∆b* ของตวัอยา่งทีผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 75 (   ), 77 (   ), 79 (   ) และ 80ºC (   ) เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1 

เมือพิจารณาการเปลียนแปลงสีจากค่าความเขม้สี  (∆C*) กบัค่าความสวา่งของสี 
(∆L*) ตามวธีิของ Almela และคณะ (1995) ดงัภาพที 41 พบวา่ตวัอยา่งทีผา่นการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิตาํมีแนวโนม้ทีจะมีค่า  ∆C* และ ∆L* ตาํซึงแสดงถึงสีของตวัอยา่งในลกัษณะทีมีสีเขม้ 
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(deep) เมือเพิมอุณหภูมิของกระบวนการพาสเจอไรซ์ใหสู้งขึนจะส่งผลใหค้่า  ∆C* และ ∆L* มีค่า
เพิมสูงขึนซึงมีทิศทางการเปลียนแปลงสีในลกัษณะทีมีค่าความสวา่ง (light) สูงขึน แสดงใหเ้ห็นวา่
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงแต่เวลาสันตวัอยา่งทีไดจ้ะมีสีสวา่งมากกวา่ตวัอยา่งทีผา่น
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํแต่เวลานาน 
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ภาพที 41 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า ∆C* และ ∆L* ของตวัอยา่งทีผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 75 (   ), 77 (   ), 79 (   ) และ 80ºC (   ) เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 1 



 
 

70 

 

บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 

พารามิเตอร์ P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์เป็นค่าทีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการยบัยงั
เชือจุลินทรีย ์และการควบคุมค่า P* ใหค้งทีนนัสามารถทาํไดโ้ดยการควบคุมอุณหภูมิ และเวลา ซึง
ในงานวิจยันีอาศยัการคาํนวณจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ เมือตรวจสอบความใชไ้ดข้องอุณหภูมิ 
และเวลาจากการคาํนวณจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ พบวา่ความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนการรอด
ชีวติของ S. aureus ทีไดจ้ากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์กบัอตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus จาก
การทดลองมีความสัมพนัธ์เชิงเส้น และมีค่าสัมประสิทธิการตดัสินใจ (r2) เท่ากบั 0.902 และจาก
การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีค่า P* แตกต่างกนั พบวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีมี
ค่า P* สูงจะสามารถลดปริมาณ S. aureus ลงไดม้ากกวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีมีค่า P* ตาํกวา่ 
และเมือทาํการศึกษาความคลาดเคลือนทีอาจเกิดกบักระบวนการพาสเจอไรซ์ในงานวิจยันีดว้ยวิธี
มอนติคาร์โล พบวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีค่า P* เท่ากนัจะมีความคลาดเคลือนสูงขึนเมือใช้
อุณหภูมิสูงขึน เนืองจากความคลาดเคลือนสัมพทัธ์ของเวลาในกระบวนการพาสเจอไรซ์มีค่าสูงขึน
แบบเอก็ซ์โพเนนเชียล อยา่งไรก็ตามควรมีการยนืยนัความใชไ้ดข้องแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ใน
การอธิบายอุณหภูมิ และเวลาของตวัอยา่งในกระบวนการพาสเจอไรซ์นอกเหนือจากการใช ้S. aureus 
เป็นตวับ่งชี โดยอาศยัสารประกอบชีวเคมี เช่น เอนไซมม์าเป็นตวับ่งชีเพือเพิมความถูกตอ้งในการ
ยืนยนัความใชไ้ดข้องแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ นอกจากนีในงานวิจยัฉบบันียงัไดศึ้กษาผลของ
อุณหภูมิในกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อปริมาณวิตามินบี 1 และการเปลียนแปลงสีของผลิตภณัฑ์
นมทีค่า P* ของกระบวนการคงทีเท่ากบั 1 พบวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงปริมาณของ
วิตามินบี 1 จะคงเหลืออยูม่ากกวา่กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํ และผลิตภณัฑ์นมทีผา่น
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงมีแนวโนม้ทีจะมีสีสวา่งกวา่ผลิตภณัฑน์มทีผา่นกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํ อยา่งไรก็ตามลกัษณะสีของผลิตภณัฑ์นมจากการทดลองไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงันนัจึงตอ้งทาํการศึกษาอุณหภูมิของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ในช่วงทีมีความแตกต่างกนัมากขึนจึงจะเห็นความแตกต่างของค่าสีของผลิตภณัฑน์ม
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เส้นปฏิบัติการสําหรับการทดลอง 
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ภาพผนวก ก.1 เส้นปฏิบติัการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ 

พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ (       ) และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (       ) เมือกาํหนดค่า  
P* เท่ากบั 0.6 
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ภาพผนวก ก.2 เส้นปฏิบติัการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ 

พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ (       ) และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (       ) เมือกาํหนดค่า  
P* เท่ากบั 0.4 
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ภาพผนวก ก.3 เส้นปฏิบติัการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ 

พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ (       ) และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (       ) เมือกาํหนดค่า 
P* เท่ากบั 0.3 
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ภาพผนวก ก.4 เส้นปฏิบติัการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ 

พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ (       ) และจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (       ) เมือกาํหนดค่า  
P* เท่ากบั 0.2 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยบัยงั S. aureus 
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ตารางผนวก ข.1 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากบั 0.6 

P* เวลา* (วนิาที) อุณหภูมิ (ºC) 

0.6 15.41±0.15 73.10±0.02 

0.6 13.89±0.29 73.34±0.02 

0.6 11.01±0.44 74.22±0.01 

0.6 10.09±0.16 74.42±0.03 

0.6 8.71±0.11 75.03±0.03 

0.6 7.33±0.06 75.60±0.02 

0.6 4.60±0.04 77.22±0.02 

0.6 4.55±0.06 77.34±0.04 

0.6 3.81±0.02 77.82±0.02 

0.6 3.44±0.07 78.22±0.02 

0.6 3.35±0.08 78.34±0.02 

0.6 2.84±0.02 79.00±0.03 

0.6 2.47±0.01 79.39±0.03 

*ความหนาแน่นของตวัอยา่ง 1.02 g/ml 

 

ตารางผนวก ข.2 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากบั 0.4 

P* เวลา* (วนิาที) อุณหภูมิ (ºC) 

0.4 15.41±0.15 71.64±0.01 

0.4 13.89±0.29 71.94±0.02 

0.4 11.01±0.44 72.83±0.01 

0.4 10.09±0.16 73.01±0.02 

0.4 8.71±0.11 73.53±0.03 

*ความหนาแน่นของตวัอยา่ง 1.02 g/ml 
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ตารางผนวก ข.3 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากบั 0.3 

P* เวลา* (วนิาที) อุณหภูมิ (ºC) 

0.3 15.41±0.15 70.65±0.02 

0.3 13.89±0.29 70.92±0.01 

0.3 10.09±0.16 72.05±0.02 

0.3 8.71±0.11 72.60±0.03 

0.3 4.60±0.04 74.80±0.01 

0.3 3.44±0.07 75.78±0.02 

*ความหนาแน่นของตวัอยา่ง 1.02 g/ml 

 

ตารางผนวก ข.4 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากบั 0.2 

P* เวลา* (วนิาที) อุณหภูมิ (ºC) 

0.2 15.41±0.15 69.23±0.01 

0.2 13.89±0.29 69.52±0.01 

0.2 3.35±0.08 74.50±0.03 

0.2 2.84±0.02 75.08±0.03 

*ความหนาแน่นของตวัอยา่ง 1.02 g/ml  
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ตารางผนวก ข.5 จาํนวน S. aureus ในตวัอยา่งก่อน และหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ และ
อตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus ในตวัอยา่ง เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.6  
   อุณหภูมิ                  N0                N               [N]/[N]0         [ N]/[N]0  

      (ºC)      (cfu/ml)          (cfu/ml)          ในการทดลอง            แบบจาํลอง 
     73.10    19.00×105              88.50             46.58×10-6       52.21×10-3       

     73.34    31.50×104                 114.50             36.35×10-5       44.59×10-3      

     74.22    18.00×105                 0       0        28.26×10-3 

     74.42    35.50×105               0       0        24.95×10-3 

     75.03    11.75×105           129.00             10.98×10-5       17.14×10-3
 

     75.60    19.00×105            115.00             60.53×10-6       11.36×10-3  

     77.22    11.75×105            105.50             89.79×10-6       28.57×10-4     

     77.34    18.00×105                 0       0              27.23×10-4 

     77.82    19.00×105            138.50             72.89×10-6       15.07×10-4     

     78.22    11.75×105           145.50             12.38×10-5       99.58×10-5               

     78.34    18.00×105              48.50             26.94×10-6       89.82×10-5                   

     79.00    18.00×105              82.00             45.56×10-6       45.75×10-5     

     79.39    19.00×105            149.50             78.68×10-6       24.11×10-5        

 

ตารางผนวก ข.6 จาํนวน S. aureus ในตวัอยา่งก่อน และหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ และ
อตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus ในตวัอยา่ง เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.4  
   อุณหภูมิ                  N0               N               [N]/[N]0         [ N]/[N]0  

      (ºC)      (cfu/ml)          (cfu/ml)          ในการทดลอง            แบบจาํลอง 
     71.64    19.00×105       49.50×104             26.05×10-2       20.96×10-2 

     71.94    31.50×104        36.50×103             11.59×10-2       19.27×10-2 

     72.83    18.00×105           26.65×104             14.81×10-2       15.14×10-2 

     73.01    35.50×105       96.50×104             27.18×10-2       14.17×10-2 

     73.53    11.75×105        20.15×104             17.15×10-2       11.62×10-2 
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ตารางผนวก ข.7 จาํนวน S. aureus ในตวัอยา่งก่อน และหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ และ
อตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus ในตวัอยา่ง เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.3  
   อุณหภูมิ                  N0               N               [N]/[N]0         [ N]/[N]0  

      (ºC)      (cfu/ml)          (cfu/ml)          ในการทดลอง             แบบจาํลอง 
     70.65    19.00×105       86.50×104             45.53×10-2       36.96×10-2 

     70.92    31.50×104        65.00×103             20.64×10-2       35.04×10-2
 

     72.05    35.50×105       11.00×105             30.99×10-2       28.81×10-2 

     72.60    11.75×105        22.10×104             18.81×10-2       25.25×10-2 

     74.80    11.75×105        22.60×104             19.23×10-2       13.88×10-2 

     75.78    11.75×105        25.25×104             21.49×10-2       97.38×10-3  

 

ตารางผนวก ข.8 จาํนวน S. aureus ในตวัอยา่งก่อน และหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ และ
อตัราส่วนการรอดชีวติของ S. aureus ในตวัอยา่ง เมือกาํหนดค่า P* เท่ากบั 0.2  
   อุณหภูมิ                  N0               N               [N]/[N]0         [ N]/[N]0  

      (ºC)      (cfu/ml)          (cfu/ml)          ในการทดลอง            แบบจาํลอง 
     69.23    19.00×105       89.00×104             46.84×10-2       59.05×10-2   

     69.52    31.50×104        13.50×104             42.86×10-2       57.40×10-2  

     74.50    18.00×105       71.50×104             39.72×10-2       28.59×10-2  

     75.08    18.00×105       66.50×104             36.94×10-2       25.21×10-2  
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ชุดคาํสังการประเมินความคลาดเคลือนของค่า P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์โดยอาศยัโปรแกรม R 

data<- read.csv(file.choose(),header = TRUE) 

T <- c(data$temp) 

t <- c(data$time) 

T[-c(502)] 

t[-c(502)] 

plot(t[-c(502)],T[-c(502)], main="plot(t[-c(502)],T[-c(502)])") 

sdT=  

sdt=  

n=501 

PU <- 0 

for(i in 1:10000){ 

tr <- c(rnorm(rnorm(n),t,sdt))  

Tr <- c(rnorm(rnorm(n),T,sdT))  

L <- 0 

for(j in 1:n) {L[j] <- c((10^((Tr[j]-72)/8)))}  

P <-0 

P[1] <-0  

for(k in 2:n) {P[k] <- c(P[k-1]+(( L[k-1]+ L[k])*( tr[k]- tr[k-1])/2))}  

PU[i] <-c(P[n]/15) 

} 

mean(PU)  

sd(PU)  

quantile(PU)  

quantile(PU,c(.975))  

quantile(PU,c(.025)) 

hist(PU)  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการเปลยีนแปลงของวติามินบี 1 ทเีป็นองค์ประกอบในนม 
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ตารางผนวก ค.1 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากบั 1 
เวลา*  (วนิาที)     อุณหภูมิ (ºC)  

  6.40±0.04      77.93±0.03 

  3.74±0.02      79.75±0.02 

  3.10±0.07      80.43±0.03 

  2.32±0.04      81.46±0.08 

*ความหนาแน่นของตวัอยา่ง 1.04 g/ml 

 

ตารางผนวก ค.2 ความเขม้ขน้ และพืนทีใตก้ราฟของสารมาตรฐานวติามินบี 1 
ความเขม้ขน้ (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)              พืนทีใตก้ราฟ 

         2.46     85.21×10-3 

         4.93     16.47×10-4 

         9.86     33.34×10-4 

       14.79     50.05×10-4 

       19.72     63.26×10-4 

 

ตารางผนวก ค.3 ความเขม้ขน้ และพืนทีใตก้ราฟของวติามินบี 1 ในตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ 
         อุณหภูมิ (ºC)           ความเขม้ขน้ (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)  พืนทีใตก้ราฟ 

            ควบคุม                  17.94       59.02×10-4 

    77.93                  16.74       55.08×10-4 

    79.75                  17.56       57.76×10-4 

    80.43                  17.61       57.92×10-4 

   81.46                  17.86       58.74×10-4 
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ภาพผนวก ค.1 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเขม้ขน้ 2.46 mg/ml 

 

 
ภาพผนวก ค.2 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเขม้ขน้ 4.93 mg/ml 

 

 
ภาพผนวก ค.3 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเขม้ขน้ 9.86 mg/ml 



90 

 

 
 

 
ภาพผนวก ค.4 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเขม้ขน้ 14.79 mg/ml 

 

 
ภาพผนวก ค.5 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเขม้ขน้ 19.72 mg/ml 

 

 
ภาพผนวก ค.6 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งควบคุม 
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ภาพผนวก ค.7 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 77.93ºC 

 

 
ภาพผนวก ค.8 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 79.75ºC 

 

 
ภาพผนวก ค.9 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตวัอยา่งหลงัผา่นกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 81.46ºC 
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