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55403205 : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คําสําคัญ : กระบวนการพาสเจอไรซ์, กระบวนการแปรรู ปด้วยความร้อน, การจําลองเชิงตัวเลข
ภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี : ผลของสภาวะกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
นม. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี . 92 หน้า.
กระบวนการพาสเจอไรซ์ (pasteurization) เป็ นกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน
(thermal process) โดยประสิ ทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์ขึนอยูก่ บั รู ปแบบอุณหภูมิ และ
เวลา (time-temperature profile) ของตัวอย่างทีผ่านกระบวนการแล้ว และแสดงได้ดว้ ยพารามิเตอร์
P* ซึ งเป็ นพารามิเตอร์ แสดงประสิ ทธิ ภาพในการยับยังเชือจุลินทรี ย ์ งานวิจยั นีจึงมีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาผลของอุณหภูมิทีใช้ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมเมือกําหนดให้
ค่า P* ของกระบวนการมีค่าคงทีซึ งสามารถทําได้โดยการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของผลิตภัณฑ์นม
โดยอาศัยวิธีการจําลองเชิงตัวเลขของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ (mathematical model) ดังนันจึง
จําเป็ นต้องตรวจสอบความใช้ได้ (validation) ของอุณหภูมิ และเวลาจากการคํานวณด้วยแบบจําลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ งพบว่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยแสดงได้ดว้ ยความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง
อัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ กับอัตราส่ วนการรอดชีวิต
ของ S. aureus จากการทดลอง นอกจากนียังมีการประเมินความคลาดเคลือนของกระบวนการด้วย
วิธีมอนติคาร์โล พบว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูง ค่า P* จะมีโอกาสเบียงเบนจากค่าที
กําหนดมากกว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํ และจากการศึกษาผลของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ต่อปริ มาณวิตามินบี 1 และการเปลียนแปลงสี ของผลิตภัณฑ์นม พบว่าผลิตภัณฑ์นมที
ผ่านการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงจะสู ญเสี ยวิตามินบี 1 น้อยกว่าการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํ และ
ผลิตภัณฑ์นมทีผ่านการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงมีแนวโน้มทีจะมีค่าความสว่างมากกว่าตัวอย่างที
ผ่านการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํ
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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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สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากับ 0.4
สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากับ 0.3
สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากับ 0.2
จํานวน S. aureus ในตัวอย่างก่อน และหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์
และอัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus ในตัวอย่าง
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.6
จํานวน S. aureus ในตัวอย่างก่อน และหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์
และอัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus ในตัวอย่าง
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.4
จํานวน S. aureus ในตัวอย่างก่อน และหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์
และอัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus ในตัวอย่าง
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.3
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จํานวน S. aureus ในตัวอย่างก่อน และหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์
และอัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus ในตัวอย่าง
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.2
สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากับ 1
ความเข้มข้น และพืนทีใต้กราฟของสารมาตรฐานวิตามินบี 1
ความเข้มข้น และพืนทีใต้กราฟของวิตามินบี 1 ในตัวอย่าง
หลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์
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กระบวนการแปรรู ปนมด้วยความร้อน
แผนภาพวิธีการใช้ความร้อนในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน
แบบต่อเนือง
เครื องแลกเปลียนความร้อนแบบแผ่น
เครื องแลกเปลียนความร้อนแบบท่อเดียว
เครื องแลกเปลียนความร้อนแบบใบมีดขูดผิว
สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีค่า P* ต่างๆ
สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยับยังเชือจุลินทรี ย ์ และการ
เปลียนแปลงคุณภาพของอาหารทีอุณหภูมิ และเวลาต่างๆ
รู ปแบบการลดลงของเชือจุลินทรี ยท์ ีเวลา และอุณหภูมิต่างๆ
ในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน
กราฟการรอดชีวิต
Thermal death time curve
การกําหนดเงือนไขขอบเขตแบบดีริคเลต
การจําลองจุดต่อบนแผ่นโลหะสําหรับการวิเคราะห์ดว้ ย
ระเบียบวิธีผลต่างสื บเนื อง
รู ปแบบการคํานวณด้วยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ และวิธีมอนติคาร์ โล
จํานวนชุดข้อมูล และความไม่แน่นอนของข้อมูล
สําหรับการคํานวณด้วยวิธีมอนติคาร์ โล
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์
แบบอุดมคติ เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1
ขันตอนการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์ในงานวิจยั
ขันตอนการพาสเจอไรซ์ของชุดอุปกรณ์การทดลองสําหรับศึกษา
กระบวนการพาสเจอไรซ์
ขนาด และรู ปร่ างของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน
ในส่ วนแลกเปลียนความร้อน และฉนวน
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ลักษณะของส่ วนแลกเปลียนความร้อน และเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ
รู ปแบบอุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน
ความไม่แน่นอนของอุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน
ทีอุณหภูมิต่างๆ
ความไม่แน่นอนของเวลาทีตัวอย่างผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน
ความไม่แน่นอนของเวลาทีตัวอย่างผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน
ทีสภาวะต่างๆ
ภาพประกอบแสดงเงือนไขขอบเขตในการถ่ายโอนความร้อน
ในกระบวนการพาสเจอไรซ์
รู ปทรงของตัวอย่างทีไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน และรู ปแบบ
แผนภาพสมการสําหรับอธิบายอุณหภูมิของตัวอย่าง
ภายในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง
และอุณหภูมิตาํ และฉนวน
รู ปแบบแผนภาพสมการสําหรับแปลงสมการเชิงอนุพนั ธ์
รู ปแบบอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์
แบบอุดมคติ และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1
รู ปแบบอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ
และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และการเปลียนแปลง
C-value ในกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจาก
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และการเปลียนแปลงค่า P*
ในกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจําลอง
ทางคณิ ตศาสตร์
เส้นปฏิบตั ิการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1
ขันตอนการประเมินความคลาดเคลือนในกระบวนการพาสเจอไรซ์
ด้วยวิธีมอนติคาร์ โล
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การลดลงของ S. aureus ในกระบวนการพาสเจอไรซ์จาก
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และในการทดลองทีอุณหภูมิต่างๆ
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.6, 0.4, 0.3 และ 0.2
อัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
และในการทดลองทีค่า P* ต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus จาก
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และในการทดลอง
ความคลาดเคลือนของค่า P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีสภาวะต่างๆ
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1, 0.6, 0.4, 0.3 และ 0.2
ทีระดับความเชือมัน 95%
C-value ทีสภาวะต่างๆในกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ
และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1
โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตัวอย่างหลังผ่าน
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 80.43ºC
อัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่ นตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ทีสภาวะต่างๆ เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1
การลดลงของวิตามินบี 1 ในกระบวนการพาสเจอไรซ์จาก
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และในการทดลอง
ทีอุณหภูมิ 81.46ºC เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1
อัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่ นตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการ
พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
ทีสภาวะต่างๆ เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ∆a* และ ∆b* ของตัวอย่างทีผ่าน
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 75, 77, 79 และ 80ºC
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ∆C* และ ∆L* ของตัวอย่างทีผ่าน
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 75, 77, 79 และ 80ºC
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1

ส

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ

ฐ

58
59
60

62
64
65
65

66

67

68

69

ภาพที
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หน้า
เส้นปฏิบตั ิการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.6
เส้นปฏิบตั ิการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.4
เส้นปฏิบตั ิการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.3
เส้นปฏิบตั ิการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.2
โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเข้มข้น 2.46 mg/ml
โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเข้มข้น 4.93 mg/ml
โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเข้มข้น 9.86 mg/ml
โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเข้มข้น 14.79 mg/ml
โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเข้มข้น 19.72 mg/ml
โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตัวอย่างควบคุม
โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์
ทีอุณหภูมิ 77.93ºC
โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์
ทีอุณหภูมิ 79.75ºC
โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์
ทีอุณหภูมิ 81.46ºC
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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมา และความสํ าคัญของปัญหา
นมเป็ นอาหารทีอุดมไปด้วยสารอาหารทีครบถ้วนทังคาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
วิตามิน และเกลือแร่ จึงส่ งผลให้เกิดการเสื อมเสี ยได้ง่ายทังทางด้านจุลชีววิทยา และทางด้านเคมี
ดังนันนมจึงต้องผ่านการแปรรู ปด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการพาสเจอไรซ์ (pasteurization)
เพือชะลอการเสื อมเสี ยทีเกิดขึนจากสาเหตุดงั กล่าว (Teknotext, 1995)
กระบวนการพาสเจอไรซ์เป็ นกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน (thermal
process) มีวตั ถุประสงค์เพือยับยังเชือจุลินทรี ยท์ ีก่อโรค (pathogenic microorganisms) เชือจุลินทรี ย ์
ทีทําให้อาหารเน่าเสี ย (food spoilage microorganisms) และยับยังการทํางานของเอนไซม์บางชนิด
เพือให้อาหารมีความปลอดภัย และมีอายุการเก็บรักษายาวนานขึน (Ibarrola และคณะ, 2002) โดย
ปกติกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้ อนจะส่ งผลให้อาหารเกิดการเปลียนแปลงทางด้านต่างๆ
(Aguiar และคณะ, 2012) เช่น การสู ญเสี ยสารอาหารบางชนิดทีไม่ทนต่อความร้อน การเกิดกลินนม
ต้ม (cooked flavor) การเกิดสี นาตาลแบบไม่
ํ
ใช้เอนไซม์ (non-enzymatic browning reaction) และ
การเกิดกลินรสผิดปกติ (off-flavor) เป็ นต้น ซึ งสาเหตุเหล่านี ส่ งผลให้คุณภาพของอาหารลดตําลง
(Martin และคณะ, 1997)
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการบริ โภคอาหารทีมีคุณภาพสู ง และมีคุณภาพ
ใกล้เคียงกับของสดมากทีสุ ด (Aronsson และ Rönner, 2001; Walkling-Ribeiro และคณะ, 2011;
Claeys และคณะ, 2013) โดยเฉพาะอย่างยิงในอาหารเหลว เช่น นําผลไม้ นําผัก และนม เป็ นต้น
เนืองจากอาหารเหล่านีอุดมไปด้วยสารอาหารทีมีประโยชน์มากมาย (Torregrosa และคณะ, 2006)
ดังนันการคงคุณภาพเดิมของอาหาร เช่น คุณค่าทางโภชนาการ สี กลิน และกลินรส (flavor) ของ
อาหารทีผ่านกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนจึงมีความสําคัญมากขึน โดยกระบวนการ
แปรรู ปอาหารด้วยความร้อนทีสามารถคงคุณภาพหรื อส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงคุณภาพของ
อาหารน้อยทีสุ ดต้องเป็ นกระบวนการทีมี การใช้ความร้อนในเวลาสันทีสุ ดแต่ยงั คงมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการยับยังเชื อจุลินทรี ยใ์ ห้อยูใ่ นระดับทีปลอดภัย โดยกระบวนการเหล่านีจะมีการใช้อุณหภูมิสูง
แต่เวลาสัน เช่น กระบวนการ HTST และ flash pasteurization เป็ นต้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 ตรวจสอบความใช้ได้ของอุณหภูมิ และเวลาจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
สําหรับกระบวนการพาสเจอไรซ์โดยใช้ S. aureus เป็ นตัวบ่งชี และนําอุณหภูมิ และเวลาจาก
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้กาํ หนดค่า P* สําหรับงานวิจยั นี
1.2.2 ประเมินความคลาดเคลือนของค่า P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ดว้ ยวิธี
มอนติคาร์ โล
1.2. ศึกษาผลของสภาวะในกระบวนการพาสเจอไรซ์เมือกําหนดค่า P* เท่ากับหนึง
ต่อการเปลียนแปลงปริ มาณวิตามินบี 1 ในตัวอย่างนม
1.2. ศึกษาผลของสภาวะในกระบวนการพาสเจอไรซ์เมือกําหนดค่า P* เท่ากับหนึง
ต่อการเปลียนแปลงสี ของตัวอย่างนม
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีใช้อุณหภูมิสูง และเวลาสันจะส่ งผลต่อ
การเปลียนแปลงทางเคมีกายภาพของตัวอย่างนมน้อยกว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีใช้อุณหภูมิตาํ
แต่เวลานาน เมือกําหนดให้ค่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์มีค่าเท่ากัน
1.3.2 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีใช้อุณหภูมิสูง และเวลาสันจะมีความ
คลาดเคลือนทางด้านความปลอดภัยของตัวอย่างนมทีผ่านการพาสเจอไรซ์มากกว่ากระบวนการ
พาสเจอไรซ์ทีใช้อุณหภูมิตาแต่
ํ เวลานาน เมือกําหนดให้ค่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์มีค่า
เท่ากัน

บทที 2
เอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 กระบวนการแปรรูปอาหารด้ วยความร้ อน
กระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนเป็ นวิธีการผลิต และถนอมอาหารทีใช้มา
อย่างยาวนาน และแพร่ หลาย สาเหตุหลักทีต้องแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนเนืองจากต้องการยับยัง
เชื อจุลินทรี ยท์ ีก่อโรค และเชื อจุลินทรี ยท์ ีทําให้อาหารเน่าเสี ย นอกจากนีการแปรรู ปอาหารด้วย
ความร้อนยังช่วยยับยังการทํางานของเอนไซม์ ซึ งการทํางานของเอนไซม์บางชนิดอาจส่ งผลให้
อาหารเกิดการเปลียนแปลงทีไม่พึงประสงค์ได้ เช่น การเกิดสี นาตาลในผลไม้
ํ
ตดั แต่งทีเป็ นผลมา
จากการทํางานของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิ เดส (polyphenol oxidase) เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
กระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนอาจส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงทางกายภาพ และทาง
เคมีในรู ปแบบทีพึงประสงค์หรื อไม่พึงประสงค์ได้ (Lewis และ Heppell, 2000)
กระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนเป็ นกระบวนการทีสําคัญในอุตสาหกรรมนม
เนืองจากนม และผลิตภัณฑ์นมสามารถเกิดการเสื อมเสี ยได้ง่ายทังทางด้านจุลชีววิทยา และทางด้าน
เคมี ดังนันจึงจําเป็ นต้องมีการให้ความร้อนเพือยับยังเชือจุลินทรี ย ์ และยับยังการทํางานของเอนไซม์
บางชนิดทีส่ งผลต่อการเสื อมเสี ยของผลิตภัณฑ์นม อย่างไรก็ตามการแปรรู ปนมด้วยความร้อนอาจ
ส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม เช่น การเกิดกลินนมต้ม และการสู ญเสี ย
คุณค่าทางโภชนาการบางอย่างทีไม่ทนต่อความร้อน เป็ นต้น (Aguiar และคณะ, 2012) ดังนันจึงควร
เลือกใช้สภาวะของกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนทีเหมาะสม โดยสภาวะของกระบวนการ
แปรรู ปอาหารด้วยความร้อนทีเหมาะสมต้องมีประสิ ทธิภาพเพียงพอต่อการยับยังเชือจุลินทรี ยแ์ ต่ไม่
ส่ งผลต่อการเปลียนแปลงคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ (Walstra และคณะ, 2006)
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนขึนอยูก่ บั รู ปแบบอุณหภูมิ
และเวลา (time – temperature combinations) ทีอาหารได้รับในแต่ละกระบวนการ โดยปกติรูปแบบ
อุณหภูมิ และเวลาทีอาหารได้รับในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนจะมีความแตกต่างกัน
ขึนอยูก่ บั ชนิดของกระบวนการ (ตารางที 1) และลักษณะของอาหาร เช่น ความหนืด ปริ มาณไขมัน
และปริ มาณของแข็ง เป็ นต้น (Ibarrola และคณะ, 2002) โดยวัตถุประสงค์ของกระบวนการแปรรู ปนม
และผลิตภัณฑ์นมด้วยความร้อนมีดงั นี
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2.1.1 ประกันความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค: ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคจะเกียวข้องกับ
การยับยังเชือจุลินทรี ยท์ ีเป็ นอันตรายแก่ผบู้ ริ โภค เช่น Mycobacterium tuberculosis, Coxiella burnetii,
Staphylococcus aureus, Salmonella species, Listeria monocytogenes และ Campylobacter jejuni
เป็ นต้น โดยรวมถึงเชื อจุลินทรี ยท์ ีก่อโรคทีสามารถปนเปื อนได้ในนม อย่างไรก็ตามจะไม่พบ
เชื อจุลินทรี ยท์ ีสามารถทนต่อความร้อนสู งในนม เช่น Bacillus anthracis เป็ นต้น ดังนันการใช้
กระบวนการพาสเจอไรซ์จึงเพียงพอต่อการยับยังเชือจุลินทรี ยท์ ีก่อโรคในนมเหล่านีได้
2.1.2 ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์: การยับยังเชือจุลินทรี ยท์ ีทําให้อาหารเน่าเสี ย การ
ยับยังการทํางานของเอนไซม์ และการยับยังปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่างทีส่ งผลเสี ยต่อผลิตภัณฑ์ เช่น
ปฏิกิริยาออกโทซิ เดชันของไขมัน (autoxidation) จะสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้
นานขึนได้
2.1.3 สร้างคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์: กระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน
สามารถสร้างคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์นมได้ เช่น ในผลิตภัณฑ์นมข้นจะมีการให้ความร้อน
แก่นมก่อนผ่านกระบวนการระเหยนําเพือเพิมความคงตัว และลดการจับเกาะกันของเม็ดไขมันใน
ระหว่างกระบวนการสเตอริ ไรซ์ เป็ นต้น (Walstra และคณะ, 2006)
ตารางที 1 สภาวะของกระบวนการแปรรู ปนมด้วยความร้อน
กระบวนการแปรรู ปนมด้วยความร้อน
กระบวนการพาสเจอไรซ์
วิธีใช้ความร้อนตําเวลานาน (LTLT)
วิธีใช้ความร้อนสู งเวลาสัน (HTST)
กระบวนการสเตอริ ไรซ์
กระบวนการสเตอริ ไรซ์
ยู เอช ที (UHT)
ทีมา: Maroulis และ Saravacos (2003)

อุณหภูมิ (ºC)

เวลา (วินาที)

62 – 65
72 – 75

1800
15 – 20

109 – 115
135 – 150

1,200 – 2,400
1–2

2.2 กระบวนการพาสเจอไรซ์
กระบวนการพาสเจอไรซ์เป็ นกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนเหมาะสําหรับ
อาหารทีเป็ นของเหลว และของไหลแบบนิวโทเนียน (newtonian fluid) เช่น นม นําผลไม้ และเบียร์
เป็ นต้น มีวตั ถุประสงค์เพือยับยังเชือจุลินทรี ยท์ ีก่อโรค และเชือจุลินทรี ยท์ ีทําให้อาหารเน่าเสี ย และ

5
ยับยังการทํางานของเอนไซม์ (Saravacos และ Kostaropoulos, 2002) อย่างไรก็ตามสามารถแบ่ง
วัตถุประสงค์ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ได้หลายระดับตามลักษณะของอาหารดังตารางที 2
ตารางที 2 วัตถุประสงค์ของกระบวนการพาสเจอไรซ์
ประเภทของกระบวนการ

ผลิตภัณฑ์อาหาร

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ

กระบวนการพาสเจอไรซ์

อาหารเป็ นกรด
อาหารปรับกรด
อาหารกรดตํา

ยับยังการทํางานของเอนไซม์
ยับยังแบคทีเรี ย ยีสต์ และรา
ยับยังจุลินทรี ยท์ ีก่อโรค
ยับยังจุลินทรี ยท์ ีทําให้อาหารเน่าเสี ย

ทีมา: ดัดแปลงมาจาก Tucker และ Featherstone (2010)
2.2.1 ข้อกําหนดของกระบวนการพาสเจอไรซ์นม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที 265) พ.ศ. 2545 เรื อง นมโค ข้อ 11
กรรมวิธีฆ่าเชือนมโค ต้องเป็ นกรรมวิธีฆ่าเชืออย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี (ภาพที 1)
พาสเจอไรซ์ หมายความว่า กรรมวิธีฆ่าเชือด้วยความร้อนเพือลดปริ มาณจุลินทรี ยใ์ ห้
อยูใ่ นระดับทีปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค และยับยังการทํางานของเอนไซม์ฟอสฟาเทส (phosphatase)
โดยใช้อุณหภูมิ และเวลาอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
2.2.1.1 อุณหภูมิไม่ตากว่
ํ า 63ºC และคงอยูท่ ีอุณหภูมินีไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที แล้ว
ทําให้เย็นลงทันทีทีอุณหภูมิ 5ºC หรื อตํากว่า หรื อ
2.2.1.2 อุณหภูมิไม่ตากว่
ํ า 72ºC และคงอยูท่ ีอุณหภูมินีไม่นอ้ ยกว่า 15 วินาที แล้ว
ทําให้เย็นลงทันทีทีอุณหภูมิ 5ºC หรื อตํากว่า หรื อ
2.2.1.3 อุณหภูมิ และเวลาทีให้ผลในการฆ่าเชื อได้เทียบเท่ากับข้อ 2.2.1.1 และ
2.2.1.2 แล้วทําให้เย็นลงทันทีทีอุณหภูมิ 5ºC หรื อตํากว่า
2.2.2 รู ปแบบของกระบวนการพาสเจอไรซ์
จากข้อกําหนดของกระบวนการพาสเจอไรซ์นม พบว่าอุณหภูมิ และเวลาทีนมได้รับใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์มีอยูห่ ลากหลายรู ปแบบ และสามารถแบ่งประเภทของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ในอุตสาหกรรมนมตามรู ปแบบอุณหภูมิ และเวลาทีนมได้รับเป็ น 3 ประเภท ดังนี
(ตารางที 3)
2.2.2.1 วิธีใช้ความร้อนตําเวลานาน (LTLT) เป็ นกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วย
ความร้อนแบบไม่ต่อเนือง (batch) โดยจะให้ความร้อนแก่นมทีอุณหภูมิ 63ºC เป็ นเวลา 30 นาที
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อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั กระบวนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์นมด้วยความร้อนส่ วนใหญ่จะเป็ น
กระบวนการแบบต่อเนื อง (continuous) เช่น กระบวนการ HTST และ UHT เป็ นต้น
2.2.2.2 วิธีใช้ความร้อนสู งเวลาสัน (HTST) เป็ นกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วย
ความร้อนแบบต่อเนืองทีใช้อุณหภูมิสูงแต่เวลาสัน ซึ งรู ปแบบอุณหภูมิ และเวลาทีใช้ในกระบวนการ
HTST จะขึนอยูก่ บั ชนิด และคุณสมบัติบางอย่างของอาหาร รวมถึงสภาวะในการเก็บรักษาอาหาร
(Ibarrola และคณะ, 2002) สําหรับกระบวนการ HTST ในนมจะใช้อุณหภูมิระหว่าง 72 ถึง 75ºC
เป็ นเวลา 15 ถึง 20 วินาที แล้วจึงลดอุณหภูมินมลงอย่างรวดเร็ ว โดยสามารถตรวจสอบประสิ ทธิภาพ
ของกระบวนการ HTST ได้โดยอาศัยเอนไซม์ฟอสฟาเทสเป็ นตัวบ่งชี เนืองจากนมเมือได้รับอุณหภูมิ
และเวลาในกระบวนการ HTST ตามทีกําหนดจะสามารถยับยังการทํางานของเอนไซม์ฟอสฟาเทสได้
ในส่ วนผลิตภัณฑ์นมทีมีความเป็ นกรดหรื อมีปริ มาณไขมันมากกว่าร้อยละ 8 จะอาศัยเอนไซม์เปอร์ ออกซิเดส (peroxidase) เป็ นตัวบ่งชีประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ โดยกระบวนการนีจะใช้ความ
ร้อนทีอุณหภูมิสูงกว่า 80ºC เป็ นเวลาประมาณ 5 วินาที ซึงเพียงพอต่อการยับยังการทํางานของ
เอนไซม์เปอร์ ออกซิเดส
2.2.2.3 วิธีใช้ความร้อนสู งพิเศษเวลาสัน (ultra pasteurization) เป็ นกระบวนการ
สําหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมโดยเฉพาะ เนืองจากผลิตภัณฑ์นมทีผ่านกระบวนการใช้
ความร้อนสู งพิเศษเวลาสันจะสามารถเก็บไว้ได้นาน 30 ถึง 40 วัน ในขณะทีผลิตภัณฑ์นมทีผ่าน
กระบวนการพาสเจอไรซ์แบบปกติจะมีอายุการเก็บรักษาเพียง 2 ถึง 16 วัน โดยกระบวนการนีจะให้
ความร้อนแก่นมทีอุณหภูมิระหว่าง 125 ถึง 138ºC เป็ นเวลาน้อยกว่า 2 วินาที และทําการลดอุณหภูมิ
ของนมลงให้ตากว่
ํ า 7ºC ซึงข้อดีของกระบวนการนี คือ สามารถคงคุณภาพ และยืดอายุการเก็บรักษา
ของนมไว้ได้มากกว่าวิธีอืนๆ
ตารางที 3 ประเภทของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในอุตสาหกรรมนม
กระบวนการพาสเจอไรซ์
วิธีใช้ความร้อนตําเวลานาน (LTLT)
วิธีใช้ความร้อนสู งเวลาสันในนม (HTST)
วิธีใช้ความร้อนสู งเวลาสันในนมไขมันสู ง (HTST)
วิธีใช้ความร้อนสู งพิเศษเวลาสัน (ultra pasteurization)
ทีมา: Teknotext (1995)

อุณหภูมิ (ºC)

เวลา (วินาที)

63
72 – 75
> 80
125 – 138

1800
15 – 20
1–5
<2
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ภาพที 1 กระบวนการแปรรู ปนมด้วยความร้อน
ทีมา: Maroulis และ Saravacos (2003)
2.2.3 อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน
กระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนสามารถแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ กระบวนการ
แปรรู ปอาหารด้วยความร้อนแบบต่อเนื อง และแบบไม่ต่อเนือง โดยกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วย
ความร้อนแบบต่อเนืองจะสามารถคงคุณภาพของอาหารไว้ได้มากกว่ากระบวนการแปรรู ปอาหาร
ด้วยความร้อนแบบไม่ต่อเนือง เนืองจากกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนแบบไม่ต่อเนือง
จะใช้เวลาในกระบวนการนานซึงอาหารจะได้รับความร้อนทีมากเกินไป (over-processing) จน
ส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงคุณภาพของอาหารทังทางด้านเคมี และกายภาพ
กระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนแบบต่อเนื องเหมาะสําหรับอาหารทีเป็ น
ของเหลวหรื อกึงแข็งกึงเหลว เนืองจากอาหารต้องสามารถไหลผ่านระบบทีมีการให้ความร้อน และ
ความเย็นได้ โดยกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนแบบต่อเนื องสามารถแบ่งตามวิธีการใช้
ความร้อนได้เป็ น 2 แบบ คือ วิธีการใช้ความร้อนโดยตรง (direct heating) และวิธีการใช้ความร้อน
โดยอ้อม (indirect heating) ดังแสดงในภาพที 2
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การพ่ นไอนําลงในอาหาร

การใช้ ความร้ อนโดยตรง
การพ่ นอาหารลงในไอนํา

กระบวนการแบบต่ อเนือง

เครืองแลกเปลียนความร้ อนแบบแผ่ น

การใช้ ความร้ อนโดยอ้ อม

เครืองแลกเปลียนความร้ อนแบบท่ อ
เครืองแลกเปลียนความร้ อนแบบใบมีดขูดผิว

ภาพที 2 แผนภาพวิธีการใช้ความร้อนในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนแบบต่อเนือง
ทีมา : ดัดแปลงมาจาก Richardson (2001)
วิธีการใช้ความร้อนโดยอ้อมจะอาศัยการถ่ายโอนความร้อนจากผิวหน้าของอุปกรณ์
แลกเปลียนความร้อนซึ งอยูร่ ะหว่างอาหาร และตัวกลางแลกเปลียนความร้อน (heating medium) ซึง
อุปกรณ์ทีมีการใช้ความร้อนโดยอ้อมมีอยู่ 3 ประเภท คือ เครื องแลกเปลียนความร้อนแบบแผ่น
(plate heat exchangers) เครื องแลกเปลียนความร้อนแบบท่อ (tubular heat exchangers) และเครื อง
แลกเปลียนความร้อนแบบใบมีดขูดผิว (scraped surface heat exchangers) ซึ งแต่ละประเภทมีขอ้ ดี
และข้อเสี ยแตกต่างกันขึนอยูก่ บั ชนิดของอาหาร
2.2.3.1 เครื องแลกเปลียนความร้อนแบบแผ่นเป็ นอุปกรณ์ทีเหมาะสําหรับอาหาร
ทีมีลกั ษณะเป็ นเนือเดียวกัน (homogenous) และมีความหนืดตํา เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทนม เป็ นต้น
เครื องแลกเปลียนความร้อนแบบแผ่นประกอบด้วยแผ่นแลกเปลียนความร้อน (plate) ทีกันระหว่าง
อาหาร และตัวกลางแลกเปลียนความร้อน โดยอาหาร และตัวกลางแลกเปลียนความร้อนจะไหลผ่าน
ช่องว่างระหว่างแผ่นแลกเปลียนความร้อนแบบสลับช่องกัน (ภาพที 3) จึงทําให้เกิดการถ่ายโอน
ความร้อนขึนระหว่างอาหาร และตัวกลางแลกเปลียนความร้อน นอกจากนีทีผิวหน้าของแผ่น
แลกเปลียนความร้อนจะมีการทําให้เป็ นร่ องเพือเพิมพืนทีผิวสัมผัสในการแลกเปลียนความร้อน และ
ทําให้เกิดการไหลแบบปั นป่ วน (turbulence) ขึนในระบบจึงช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายโอน
ความร้อนระหว่างอาหาร และตัวกลางแลกเปลียนความร้อนดีขึน
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ภาพที 3 เครื องแลกเปลียนความร้อนแบบแผ่น
ทีมา : Richardson (2001)
2.2.3.2 เครื องแลกเปลียนความร้อนแบบท่อเป็ นอุปกรณ์ทีสามารถใช้ได้กบั
อาหารหลากหลายรู ปแบบ ตังแต่อาหารทีมีความหนืดตําไปจนถึงอาหารทีมีความหนืดสู ง รวมถึง
อาหารทีมีอนุภาคกระจายตัวผสมอยู่ เช่น ซอสมะเขือเทศ เป็ นต้น เครื องแลกเปลียนความร้อนแบบ
ท่อจะประกอบด้วยท่อจํานวนสองท่อหรื อมากกว่าซ้อนกันอยูด่ งั แสดงในภาพที 4 โดยอาหารจะไหล
ผ่านท่อด้านใน และตัวกลางแลกเปลียนความร้อนจะไหลผ่านท่อด้านนอกแบบสวนทางกันจึงทําให้
เกิดการถ่ายโอนความร้อนขึนระหว่างอาหาร และตัวกลางแลกเปลียนความร้อน โดยบริ เวณพืนผิว
ภายในท่อมีลกั ษณะเป็ นลูกคลืนเพือทําให้อาหารเกิดการไหลแบบปั นป่ วนซึงจะช่วยเพิมประสิ ทธิภาพ
ในการถ่ายโอนความร้อนระหว่างอาหาร และตัวกลางแลกเปลียนความร้อน โดยเครื องแลกเปลียน
ความร้อนแบบท่อเดียว (monotube) จะนิยมใช้กนั มากในการแปรรู ปอาหารทีมีอนุภาคกระจายตัว
ผสมอยู่ อย่างไรก็ตามอนุภาคกระจายตัวในอาหารสามารถติดสะสมตามท่อซึงจะส่ งผลให้เกิดการ
เปลียนแปลงประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายโอนความร้อนในกระบวนการ เนืองจากตัวกลางแลกเปลียน
ความร้อนจะส่ งผ่านความร้อนให้แก่อาหารได้ลดลง
2.2.3.3 เครื องแลกเปลียนความร้อนแบบใบมีดขูดผิวเป็ นเครื องแลกเปลียนความ
ร้อนทีมีการออกแบบทีซับซ้อนกว่าเครื องแลกเปลียนความร้อนแบบแผ่น และแบบท่อ ซึ งเครื อง
แลกเปลียนความร้อนแบบใบมีดขูดผิว สามารถใช้ได้กบั อาหารมีความหนืดสู งมาก และมีอนุภาค
กระจายตัว อย่างไรก็ตามระบบของใบมีดขูดผิวมีขอ้ เสี ยในเรื องค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายใน
การติดตัง และการบํารุ งรักษาเครื องมือทีสู งกว่าเครื องแลกเปลียนความร้อนชนิดอืนๆ จากภาพที 5
แสดงลักษณะของเครื องแลกเปลียนความร้อนแบบใบมีดขูดผิว
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ภาพที 4 เครื องแลกเปลียนความร้อนแบบท่อเดียว (monotube)
ทีมา : Richardson (2001)

ภาพที 5 เครื องแลกเปลียนความร้อนแบบใบมีดขูดผิว
ทีมา : Richardson (2001)
2.3 ลักษณะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ (Process characteristic)
กระบวนการพาสเจอไรซ์เป็ นกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร และทําให้อาหารมีความปลอดภัย (Buzrul, 2007)
ดังนันในกระบวนการพาสเจอไรซ์จาํ เป็ นต้องทราบถึงปริ มาณความร้อนทีให้แก่อาหารในปริ มาณที
เพียงพอต่อการยับยังเชือจุลินทรี ย ์ และยับยังการทํางานของเอนไซม์ทีส่ งผลต่อความปลอดภัย และ
อายุการเก็บรักษาของอาหาร โดยปกติกระบวนการพาสเจอไรซ์จะมีรูปแบบอุณหภูมิ และเวลาทีใช้
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แตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์ซึงยากต่อการควบคุม และประเมินประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
ดังนันจึงมีการกําหนดพารามิเตอร์ สาํ หรับบ่งชีประสิ ทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์เพือใช้ใน
การกําหนดคุณภาพ และระดับความปลอดภัยของอาหารทีผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ให้อยูใ่ น
ระดับทีต้องการ
ตัวอย่างพารามิเตอร์ สาํ หรับบ่งชีประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์ คือ
Pasteurization Unit (PU) โดยกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีมีค่า PU เท่ากับ 1 แสดงถึงกระบวนการที
มีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่าการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 60ºC เป็ นเวลา 1 นาที ซึ งค่า PU ทีใช้ในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์จะมีค่าแตกต่างกันขึนอยูก่ บั ชนิดของอาหาร ชนิดของเชือจุลินทรี ย ์ วิธีการบรรจุ และเวลา
ในการเก็บรักษาอาหาร ค่า PU สามารถคํานวณได้โดยอาศัยความสัมพันธ์จากสมการที [1]
t

PU = න 10

T-Tref
z dt

[1]

0

เมือ

T
Tref
z
t

คือ อุณหภูมิของอาหาร (ºC)
คือ อุณหภูมิอา้ งอิง (ºC)
คือ อุณหภูมิทีส่ งผลให้ค่า D-value ของเชือจุลินทรี ยเ์ ป้ าหมายเปลียนแปลงไป
90% (ºC)
คือ เวลา (นาที)

กระบวนการพาสเจอไรซ์เบียร์นิยมใช้ค่า PU เป็ นพารามิเตอร์สาํ หรับบ่งชีประสิ ทธิภาพ
ของกระบวนการ ซึ งมีการกําหนดค่า PU เท่ากับ 5.6 ให้เป็ นค่าทีเพียงพอต่อการยับยังเชือจุลินทรี ย ์
ในผลิตภัณฑ์เบียร์ ให้อยูใ่ นระดับทีปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค โดยกําหนดให้ z-value ในกระบวนการ
พาสเจอไรซ์เบียร์ มีค่าเท่ากับ 7ºC (Holdsworth, 1997)
ในปี 1981 Kessler ได้กาํ หนดพารามิเตอร์ของกระบวนการพาสเจอไรซ์นม คือ P* โดย
ใช้อุณหภูมิอา้ งอิงเท่ากับ 72ºC และ z-value เท่ากับ 8ºC ดังแสดงในสมการที [2] ในกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ทีมีค่า P* เท่ากับ 1 แสดงถึงกระบวนการทีมีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่าการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 72ºC เป็ นเวลา 15 วินาที
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คือ อุณหภูมิของอาหาร (ºC)
คือ เวลา (วินาที)

ดังนันเมือกําหนดให้ค่า P* เท่ากับ 1 จะสามารถกําหนดสภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ และเวลาต่างๆได้ โดยสภาวะของกระบวนการทีกําหนดขึนจะมีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่ากับ
การพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 72ºC เป็ นเวลา 15 วินาที (ภาพที 6)

ภาพที 6 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีค่า P* ต่างๆ
ทีมา: Lewis และ Heppell (2000)
ในระหว่างกระบวนการพาสเจอไรซ์อาหารสามารถเกิดการสู ญเสี ยหรื อเกิดการ
สลายตัวของสารอาหารบางชนิดเนืองจากความร้อนได้ รวมถึงอาจส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงเนือ
สัมผัส (texture) และยับยังการทํางานของเอนไซม์ในอาหาร โดยการเปลียนแปลงดังกล่าวอาจส่ งผล
ให้เกิดการเสื อมเสี ยคุณภาพของอาหาร ดังนันจึงได้กาํ หนดพารามิเตอร์ cooking value (C-value) ไว้
สําหรับอธิบายระดับการเปลียนแปลงคุณภาพของอาหารภายหลังจากผ่านกระบวนการแปรรู ปอาหาร
ด้วยความร้อน ค่า C-value สามารถคํานวณได้โดยอาศัยความสัมพันธ์จากสมการที [3]
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คือ อุณหภูมิของอาหาร (ºC)
คือ อุณหภูมิอา้ งอิง (ºC)
คือ อุณหภูมิทีส่ งผลให้ค่า D-value ของการเปลียนแปลงทีเป็ นเป้ าหมาย
เปลียนแปลงไป 90% (ºC)
คือ เวลา (นาที)

โดยปกติการสู ญเสี ยคุณภาพของอาหารเนืองจากความร้อนจะเกิดขึนได้นอ้ ยกว่าการ
ยับยังเชื อจุลินทรี ย ์ เนืองจากเชือจุลินทรี ยม์ ีความสามารถในการต้านทานต่อความร้อนน้อยกว่า
สารประกอบชีวเคมีในอาหาร ซึงสามารถอธิบายได้โดยพารามิเตอร์ z-value ดังแสดงในตารางที 4
ตารางที 4 ค่า z-value ขององค์ประกอบทีพบในนม
องค์ประกอบทีพบในนม
เซลล์แบคทีเรี ย
เอนไซม์ฟอสฟาเทส
วิตามินบี 1
วิตามินซี
โปรตีน
เคซีน
โปรตีนเวย์
ไลซีน
ปฏิกิริยาการเกิดสี นาตาล
ํ
ทีมา: ดัดแปลงมาจาก Holdsworth (1992)

z-value (ºC)
4.0 – 8.0
5.1
30.0
18.0
20.5
10.6 – 14.4
32.8
26.7

พารามิเตอร์ ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทงั P* และ C-value สามารถนํามากําหนด
สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีเหมาะสมเพือให้อาหารมีความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา และ
ยังคงคุณภาพของอาหารให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้ดงั แสดงในภาพที 7 โดยเส้น P*1 และ P*2 แสดง
ถึงสภาวะของกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนต่อประสิ ทธิ ภาพในการยับยังเชือจุลินทรี ย ์
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เมือสภาวะของกระบวนการอยูเ่ หนื อเส้น P*1 และ P*2 แสดงถึงกระบวนการทีมีประสิ ทธิ ภาพใน
การยับยังเชือจุลินทรี ยใ์ ห้อยูใ่ นระดับทีปลอดภัย ในทางตรงกันข้ามถ้าสภาวะของกระบวนการอยูต่ าํ
กว่าเส้น P*1 และ P*2 แสดงถึงกระบวนการทีอาจมีความเสี ยงต่อการรอดชีวติ ของเชื อจุลินทรี ยท์ ีอาจ
เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค ในส่ วนเส้น C1 และ C2 แสดงถึงสภาวะของกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วย
ความร้อนต่อการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมีกายภาพของอาหารหรื อค่า C-value ของกระบวนการ
เมือสภาวะของกระบวนการอยูเ่ หนือเส้น C1 และ C2 แสดงถึงกระบวนการทีอาจส่ งผลให้เกิดการ
เปลียนแปลงคุณภาพของอาหารในระดับทียอมรับไม่ได้ ในส่ วนสภาวะของกระบวนการทีอยูต่ าํ
กว่าเส้น C1 และ C2 แสดงถึงกระบวนการทีอาจส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงคุณภาพของอาหารใน
ระดับทียอมรับได้ (Holdsworth และ Simpon, 2007) ดังนันสภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
เหมาะสมหรื อกระบวนการทีทําให้อาหารมีความปลอดภัยทางด้านจุลชีววิทยา และยังคงคุณภาพ
ของอาหารให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้ควรมีสภาวะของกระบวนการอยูบ่ ริ เวณเหนื อเส้น P*1 และ
P*2 แต่อยูใ่ ต้เส้น C1 และ C2 (ส่ วนทีแรเงา)

log10time

P*1

Sterile
cooked

C1
0

Non-sterile
uncooked

C2
P*2

Temperature
ภาพที 7 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยับยังเชือจุลินทรี ย ์ (P*) และการเปลียนแปลง
คุณภาพของอาหาร (C) ทีอุณหภูมิ และเวลาต่างๆ
ทีมา: ดัดแปลงมาจาก Holdsworth และ Simpon (2007)
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2.4 การต้ านทานต่ อความร้ อนของเชือจุลนิ ทรีย์ (thermal resistance of microbial)
จุดประสงค์หลักของกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน คือ การใช้ความร้อนที
เพียงพอต่อการยับยังเชื อจุลินทรี ยท์ ีก่อโรค และเชือจุลินทรี ยท์ ีทําให้อาหารเน่าเสี ย ดังนันเพือให้
สามารถกําหนดอุณหภูมิ และเวลาของอาหารในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนทีเพียงพอ
ต่อการยับยังเชือจุลินทรี ยด์ งั กล่าวจําเป็ นต้องทราบถึงความสามารถในการต้านทานต่อความร้อนของ
เชือจุลินทรี ยช์ นิดต่างๆ
ในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนแบบต่อเนืองการศึกษาเกียวกับอัตราการ
ตายของเชื อจุลินทรี ยเ์ ป็ นสิ งทีสําคัญ เนืองจากเชือจุลินทรี ยต์ ่างชนิดกันจะมีความสามารถในการ
ต้านทานต่อความร้อนแตกต่างกัน โดยปกติเซลล์จุลินทรี ยท์ วไป
ั (vegetative cell) และยีสต์จะมี
ความสามารถในการต้านทานต่อความร้อนได้นอ้ ยกว่าสปอร์ ของแบคทีเรี ย นอกจากนีความสามารถ
ในการต้านทานต่อความร้อนของเชือจุลินทรี ยช์ นิดเดียวกันจะมีค่าต่างกันเมืออยูใ่ นอาหารทีมี
คุณสมบัติทีแตกต่างกัน เช่น pH, water activity (aw) และองค์ประกอบของอาหารโดยเฉพาะอย่างยิง
สารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต และไขมัน เป็ นต้น (Brown และ Booth, 1991)
ลักษณะการลดลงของเชือจุลินทรี ยใ์ นระหว่างกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน
โดยทัวไปถูกสมมติให้เป็ นแบบปฏิกิริยาอันดับหนึง (first order หรื อ pseudo-first order reaction) ที
อุณหภูมิคงทีค่าหนึง (Lewis และ Heppell, 2000) โดยอัตราการลดลงของเชือจุลินทรี ยเ์ ป็ นสัดส่ วน
โดยตรงกับความเข้มข้นหรื อปริ มาณเชื อจุลินทรี ยท์ ีเวลาหนึงๆดังสมการที [4] เมือกําหนดให้ลกั ษณะ
การลดลงของเชือจุลินทรี ยเ์ ป็ นปฏิกิริยาอันดับหนึงจะสามารถแสดงจํานวนการลดลงของเชือจุลินทรี ย ์
ทีเวลาต่างๆได้โดยกําหนดอุณหภูมิคงทีค่าหนึงดังแสดงในภาพที 8 พบว่าเมือเพิมอุณหภูมิของ
กระบวนการให้สูงขึนอัตราการลดลงของเชือจุลินทรี ยจ์ ะมีค่าสู งขึน
C
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คือ
คือ
คือ
คือ

ความเข้มข้นหรื อปริ มาณเชือจุลินทรี ย ์
ความเข้มข้นหรื อปริ มาณเชือจุลินทรี ยเ์ ริ มต้น
อัตราการเปลียนแปลงความเข้มข้นหรื อปริ มาณเชือจุลินทรี ย ์
เวลา (นาที)
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ภาพที 8 รู ปแบบการลดลงของเชือจุลินทรี ยท์ ีเวลา และอุณหภูมิต่างๆในกระบวนการแปรรู ปอาหาร
ด้วยความร้อน
ทีมา: ดัดแปลงมาจาก Lewis และ Heppell (2000)
2.4.1 Decimal reduction time (D-value)
D-value คือ เวลาทีใช้ลดปริ มาณเชือจุลินทรี ยล์ ง 1 log cycle (90%) จากปริ มาณ
เชื อจุลินทรี ยเ์ ริ มต้นทีอุณหภูมิคงทีค่าหนึ ง (Katzin และคณะ, 1942) ซึ งสามารถนํามาใช้ในการ
กําหนดอุณหภูมิ และเวลาทีเหมาะสมของกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนได้ โดย D-value
สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าลอการิ ทึมของปริ มาณเชื อจุลินทรี ย ์ (log N) และเวลาดัง
แสดงในภาพที 9 หรื อเรี ยกว่า กราฟการรอดชีวิต (survivor curve) และสามารถคํานวณค่า D-value
โดยอาศัยความสัมพันธ์จากสมการที [9]
จากสมการที [4]
เปลียนรู ปสมการที [5]
เมือ

N
ln ൬ ൰ = -kt
N0

[5]

N
-kt
log ൬ ൰ =
N0 2.303

[6]

D=

2.303
k

[7]
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แทนสมการที [7] ลงในสมการที [6]
N
-t
log ൬ ൰ =
N0 D
ดังนัน
N
N0
t
D

คือ
คือ
คือ
คือ
log Number of survivors per unit volume

เมือ

logN = logN0 -

t
D

[8]
[9]

ปริ มาณเชือจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
ปริ มาณเชือจุลินทรี ยเ์ ริ มต้นในอาหาร
เวลา (นาที)
เวลาทีส่ งผลให้ปริ มาณเชือจุลินทรี ยล์ ดลง 90% ทีอุณหภูมิคงที (นาที)

Initial number of microbial (N0)

3

logN = logN0 – t/D

2
1
0

D-value
Time in minutes at exposure temperature

ภาพที 9 กราฟการรอดชีวิต
ทีมา: ดัดแปลงมาจาก Holdsworth และ Simpon (2007)
2.4.2 Thermal death time method: D-z model
Thermal death time method เป็ นการสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าลอการิ ทึม
ของ D-value (log D-value) และอุณหภูมิของ D-value นันๆ เรี ยกว่า “thermal death time curve”
(Bigelow และ Esty, 1920; Bigelow, 1921) ดังแสดงในภาพที 10 ซึ งสามารถกําหนดพารามิเตอร์
z-value ขึนมาได้โดยอาศัยความสัมพันธ์จากสมการที [11] โดย z-value คือ อุณหภูมิทีส่ งผลให้ค่า
D-value ของเชื อจุลินทรี ยม์ ีค่าเปลียนแปลงไป 1 log cycle
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จากความสัมพันธ์

logD = logDref z= -

ดังนัน
เมือ

z
T
Tref
D
Dref

T-Tref
z

T-Tref
log(D/Dref ሻ

[10]
[11]

คือ อุณหภูมิทีส่ งผลให้ค่า D-value ของเชือจุลินทรี ยเ์ ป้ าหมายเปลียนแปลงไป
90% (ºC)
คือ อุณหภูมิของอาหาร (ºC)
คือ อุณหภูมิอา้ งอิง (ºC)
คือ เวลาทีส่ งผลให้ปริ มาณเชือจุลินทรี ยล์ ดลง 90% ทีอุณหภูมิคงที (นาที)
คือ เวลาทีส่ งผลให้ปริ มาณเชือจุลินทรี ยล์ ดลง 90% ทีอุณหภูมิอา้ งอิง (นาที)

log D-value (mins)

logD = logDref – (T-Tref/z)
Slope: -1/z

Dref

D

z-value
T
Tref
Temperature (ºC)

ภาพที 10 Thermal death time curve
ทีมา: ดัดแปลงมาจาก Holdsworth และ Simpon (2007)
2.4.3 อัตราการตายของเชือจุลินทรี ย ์ (Lethal rate)
อัตราส่ วนระหว่าง Dref และ D (Dref/D) สามารถแสดงถึงอัตราการตาย (L) หรื ออัตรา
การยับยังเชือจุลินทรี ยด์ งั สมการที [12] นอกจากนีค่า L ยังสามารถแสดงถึงปริ มาณความร้อนทีใช้
ในกระบวนการได้โดยการอินทรี เกตค่า L ในช่วงอุณหภูมิ และเวลาของอาหารในกระบวนการจะ
ทําให้ได้พารามิเตอร์ สาํ หรับบ่งชีลักษณะของกระบวนการ เช่น PU, P* และ C-value เป็ นต้น ซึง
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พารามิเตอร์ สาํ หรับบ่งชีประสิ ทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์ (PU หรื อ P*) สามารถแสดง
ความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนการรอดชีวิตของเชือจุลินทรี ย ์ (N/N0) ในอาหารภายหลังจากผ่าน
กระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนได้ดงั สมการที [15]
T-Tref
Dref
L=
= 10 z
D

เมือ

D
Dref
T
Tref
z

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

[12]

เวลาทีส่ งผลให้ปริ มาณเชือจุลินทรี ยล์ ดลง 90% ทีอุณหภูมิคงที (นาที)
เวลาทีส่ งผลให้ปริ มาณเชือจุลินทรี ยล์ ดลง 90% ทีอุณหภูมิอา้ งอิง (นาที)
อุณหภูมิของตัวอย่าง (ºC)
อุณหภูมิอา้ งอิง (ºC)
อุณหภูมิทีส่ งผลให้ค่า D-value ของเชือจุลินทรี ยเ์ ป้ าหมายเปลียนแปลงไป
90% (ºC)
D=

เปลียนรู ปสมการที [12]

Dref

T-Tref
10 z

[13]

แทนสมการที [13] ลงในสมการที [8]
T-Tref
10 z × t

N
log ൬ ൰ = N0
Dref

[14]

แทนสมการที [1] หรื อ [2] ลงในสมการที [14]
N
PU 15P*
log ൬ ൰ = - = N0
Dref Dref
เมือ

PU
P*
N
N0
Dref

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

พารามิเตอร์ บ่งชีประสิ ทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์
พารามิเตอร์ บ่งชีประสิ ทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์นม
ปริ มาณเชือจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
ปริ มาณเชือจุลินทรี ยเ์ ริ มต้นในอาหาร
เวลาทีส่ งผลให้ปริ มาณเชือจุลินทรี ยล์ ดลง 90% ทีอุณหภูมิอา้ งอิง (นาที)

[15]
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จากสมการที [15] สามารถแสดงปริ มาณการรอดชีวิตของเชือจุลินทรี ยท์ ีระดับค่า PU
หรื อ P* ต่างๆได้ โดยปริ มาณการรอดชีวิตของเชื อจุลินทรี ยข์ ึนอยูก่ บั ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
และความสามารถในการต้านทานต่อความร้อนของเชือจุลินทรี ย ์ (z-value และ D-value ) อย่างไรก็ตาม
ความสามารถในการต้านทานต่อความร้อนของเชือจุลินทรี ยจ์ ะมีค่าแตกต่างกันขึนอยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ
เช่น ชนิ ดของเชื อจุลินทรี ย ์ และลักษณะของอาหาร เป็ นต้น (Lewis และ Heppell, 2000) ในตารางที 5
แสดงค่าการต้านทานต่อความร้อนของเชือจุลินทรี ยใ์ นอาหารชนิดต่างๆ พบว่าความสามารถในการ
ต้านทานต่อความร้อนของเชือจุลินทรี ยช์ นิดเดียวกันในอาหารต่างชนิ ดกันจะมีค่าแตกต่างกัน
ตารางที 5 ค่าการต้านทานต่อความร้อนของเชือจุลินทรี ยใ์ นอาหารชนิดต่างๆ
D-value
z-value
เชือจุลินทรี ย ์
อาหาร
อ้างอิง
(นาที)
(ºC)
E. coli
อาหารเลียงเชือ
6.00×10-3ก
4.90
(Tomlins และ Ordal, 1976)
นม
0.04ก
6.50
(Tomlins และ Ordal, 1976)
L. monocytogenes เนือวัวสด
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)
ก
ช็อคโกแลตนม
816.00
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)
นํา
2.00-6.30ค 7.30-12.30 (Lewis และ Heppell, 2000)
B. subtilis
ผลิตภัณฑ์นม
0.40ค
7.00
(Maroulis และ Saravacos,
2003)
นม
0.33ค
6.66
(Burton, 1988)
2
ค
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 0.37-0.60 8.30-14.10 (Lewis และ Heppell, 2000)
ก

D-value ทีอุณหภูมิ 70ºC
1
Aw = 0.995

ข

D-value ทีอุณหภูมิ 74ºC
2
pH = 7

ค

D-value ทีอุณหภูมิ 121ºC
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2.5 การต้ านทานต่ อความร้ อนของสารประกอบชีวเคมี (thermal resistance of biochemical)
ในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนนอกจากจะต้องคํานึงถึงประสิ ทธิภาพใน
การยับยังเชือจุลินทรี ยแ์ ล้วยังต้องคํานึงถึงการเปลียนแปลงของสารประกอบชีวเคมีในอาหารที
สามารถเกิดขึนได้ เนืองจากการเปลียนแปลงหรื อการสู ญเสี ยสารประกอบชีวเคมีบางอย่างในอาหาร
อาจส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงคุณภาพของอาหาร เช่น การเปลียนแปลงสี การสู ญเสี ยคุณค่าทาง
โภชนาการ และการเปลียนแปลงลักษณะเนือสัมผัส เป็ นต้น ดังนันจึงจําเป็ นต้องทราบความสามารถ
ในการต้านทานต่อความร้อนของสารประกอบชีวเคมีในอาหาร (Lewis และ Heppell, 2000) เพือ
นํามากําหนดสภาวะของกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนทีมีประสิ ทธิภาพเพียงพอต่อการ
ยับยังเชือจุลินทรี ยแ์ ต่สามารถคงคุณภาพของอาหารไว้ได้มากทีสุ ด โดยปกติอตั ราการเปลียนแปลง
หรื อการสู ญเสี ยสารประกอบชีวเคมีในอาหารจะเกิดได้ตากว่
ํ าอัตราการยับยังเชือจุลินทรี ย ์
การเปลียนแปลงหรื อการสู ญเสี ยสารประกอบชีวเคมีบางอย่างในอาหารเนืองจาก
ความร้อนโดยทัวไปถูกสมมติให้เป็ นแบบปฏิกิริยาอันดับหนึงทีอุณหภูมิคงทีค่าหนึ งเช่นเดียวกับ
ลักษณะการลดลงของเชื อจุลินทรี ยใ์ นระหว่างกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน (Lewis
และ Heppell, 2000) โดยอัตราการเปลียนแปลงหรื อการสู ญเสี ยสารประกอบชีวเคมีเป็ นสัดส่ วน
โดยตรงกับความเข้มข้นทีเวลาหนึงๆดังสมการที [4] ดังนันจึงสามารถหาค่า D-value และ z-value
ของสารประกอบชีวเคมีได้เช่นเดียวกัน เมือ D-value คือ เวลาทีใช้ลดปริ มาณสารประกอบชีวเคมีลง
1 log cycle จากปริ มาณสารประกอบชีวเคมีเริ มต้นทีอุณหภูมิคงทีค่าหนึ ง ซึ งสามารถคํานวณค่า
D-value โดยอาศัยความสัมพันธ์จากสมการที [16] ในขณะที z-value คือ อุณหภูมิทีส่ งผลให้ค่า
D-value ของสารประกอบชีวเคมีมีค่าเปลียนแปลงไป 1 log cycle ซึงสามารถคํานวณค่า z-value
โดยอาศัยความสัมพันธ์จากสมการที [17]
logC = logC0 เมือ

C
C0
t
D

คือ
คือ
คือ
คือ

t
D

[16]

ความเข้มข้นของสารประกอบชีวเคมีในอาหาร
ความเข้มข้นของสารประกอบชีวเคมีเริ มต้นในอาหาร
เวลา (นาที)
เวลาทีส่ งผลให้สารประกอบชีวเคมีมีปริ มาณลดลง 90% ทีอุณหภูมิคงที (นาที)
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z= เมือ

z
T
Tref
D
Dref

T-Tref
D
log( )
Dref

[17]

คือ อุณหภูมิทีส่ งผลให้ค่า D-value ของสารประกอบชีวเคมีเป้ าหมาย
เปลียนแปลงไป 90% (ºC)
คือ อุณหภูมิของอาหาร (ºC)
คือ อุณหภูมิอา้ งอิง (ºC)
คือ เวลาทีส่ งผลให้สารประกอบชีวเคมีมีปริ มาณลดลง 90% ทีอุณหภูมิคงที (นาที)
คือ เวลาทีส่ งผลให้สารประกอบชีวเคมีมีปริ มาณลดลง 90% ทีอุณหภูมิอา้ งอิง (นาที)

การอธิบายระดับการเปลียนแปลงคุณภาพของอาหารเนืองจากความร้อนด้วยพารามิเตอร์
C-value จําเป็ นต้องอาศัยพารามิเตอร์ทีแสดงถึงอัตราการสู ญเสี ยสารประกอบชีวเคมี (LC) ในอาหาร
ดังแสดงในสมการที [18] ทีมีรูปแบบสมการเช่นเดียวกับอัตราการตายของเชือจุลินทรี ย ์ แต่ค่า LC ใน
ทีนีแสดงถึงอัตราการสู ญเสี ยสารประกอบชีวเคมีในอาหาร ดังนันจะสามารถแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราส่ วนของสารประกอบชีวเคมีทีเหลืออยู่ (C/C0) ในอาหารภายหลังจากผ่านกระบวนการ
แปรรู ปด้วยความร้อนกับพารามิเตอร์ ทีใช้บ่งชีระดับการเปลียนแปลงทางด้านคุณภาพของอาหารที
ผ่านกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน (C-value) ได้โดยอาศัยความสัมพันธ์จากสมการที [19]
โดยอัตราส่ วนของสารประกอบชีวเคมีทีเหลืออยูใ่ นอาหารภายหลังจากผ่านกระบวนการแปรรู ป
อาหารด้วยความร้อนจะขึนอยูก่ บั สภาวะของกระบวนการทีใช้ และความสามารถในการต้านทานต่อ
ความร้อนของสารประกอบชีวเคมี (z-value และ D-value ) ซึงจะมีค่าแตกต่างกันไปตามชนิดของ
สารประกอบชีวเคมี และชนิดของอาหารดังแสดงในตารางที 6
T-Tref
Dref
LC =
= 10 z
D

เมือ

D
Dref
T
Tref
z

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

[18]

เวลาทีส่ งผลให้สารประกอบชีวเคมีมีปริ มาณลดลง 90% ทีอุณหภูมิคงที (นาที)
เวลาทีส่ งผลให้สารประกอบชีวเคมีมีปริ มาณลดลง 90% ทีอุณหภูมิอา้ งอิง (นาที)
อุณหภูมิของอาหาร (ºC)
อุณหภูมิอา้ งอิง (ºC)
อุณหภูมิทีส่ งผลให้ค่า D-value ของสารประกอบชีวเคมีเป้ าหมาย
เปลียนแปลงไป 90% (ºC)
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C
C-value
log ൬ ൰ = C0
Dref
เมือ

C-value คือ
C
คือ
C0
คือ
Dref คือ

[19]

พารามิเตอร์ บ่งชีระดับการเปลียนแปลงคุณภาพของอาหารเนืองจากความร้อน
ความเข้มข้นของสารประกอบชีวเคมีในอาหาร
ความเข้มข้นของสารประกอบชีวเคมีเริ มต้นในอาหาร
เวลาทีส่ งผลให้สารประกอบชีวเคมีมีปริ มาณลดลง 90% ทีอุณหภูมิอา้ งอิง (นาที)

2.6 การประเมินประสิ ทธิภาพกระบวนการแปรรูปอาหารด้ วยความร้ อน
รู ปแบบอุณหภูมิ และเวลาทีอาหารได้รับในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน
เป็ นตัวกําหนดระดับความรุ นแรง และประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ โดยปกติรูปแบบอุณหภูมิ
และเวลาทีอาหารได้รับในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนจะมีรูปแบบแตกต่างกันตาม
ลักษณะ และองค์ประกอบของอาหาร ดังนันจึงต้องมีการควบคุม และติดตามอุณหภูมิ และเวลาของ
อาหารในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน โดยกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน
แบบต่อเนื องสามารถควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของอาหารในกระบวนการได้โดยอาศัยการควบคุม
การทํางานของอุปกรณ์ แลกเปลียนความร้อน และควบคุมการทํางานของปั มร่ วมกัน และวิธีการ
ประเมินประสิ ทธิภาพกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนสามารถทําได้ดงั นี
2.6.1 วิธีทางทฤษฎี
การประเมินประสิ ทธิ ภาพกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนในทางทฤษฎี
สามารถทําได้โดยอาศัยการประเมินด้วยพารามิเตอร์ทีใช้สาํ หรับบ่งชีประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
เช่น F0 PU และ P* เป็ นต้น ซึ งวิธีนีจําเป็ นต้องทราบรู ปแบบอุณหภูมิ และเวลาทีอาหารได้รับใน
กระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนเพือนํามาใช้ในการคํานวณค่าพารามิเตอร์ดงั กล่าว โดย
ปกติวิธีการติดตามอุณหภูมิ และเวลาของอาหารในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน
สามารถทําได้โดยวัดอุณหภูมิของอาหารโดยตรง ณ ตําแหน่งทีร้อนช้าทีสุ ดของอาหาร (cold spot)
อย่างไรก็ตามในบางกระบวนการไม่สามารถทําการวัดอุณหภูมิของอาหารได้โดยตรงจําเป็ นต้อง
อาศัยแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ (mathematical model) สําหรับทํานายรู ปแบบอุณหภูมิ และเวลาที
อาหารได้รับในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน ซึ งวิธีนีเหมาะสําหรับกระบวนการทีมี
ความซับซ้อนหรื อมีความยุง่ ยากในการวัดอุณหภูมิของอาหารโดยตรง เช่น การวัดอุณหภูมิของ
อาหารภายในแผ่นแลกเปลียนความร้อน ซึงนอกจากจะยากต่อการวัดอุณหภูมิของอาหารโดยตรงแล้ว
การวัดอุณหภูมิของอาหารโดยตรงอาจส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงรู ปแบบอุณหภูมิ และเวลาของ
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อาหารในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนได้ เมือสามารถติดตามอุณหภูมิ และเวลาของ
อาหารในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนได้แล้ว จะสามารถทําการคํานวณประสิ ทธิภาพ
ของกระบวนการจากพารามิเตอร์ ทีใช้สาํ หรับบ่งชีประสิ ทธิภาพของกระบวนการได้
2.6.2 วิธีทางปฏิบตั ิ
การประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนในทางปฏิบตั ิ
สามารถทําได้โดยอาศัยตัวบ่งชี (marker) โดยตัวบ่งชีอาจเป็ นเชือจุลินทรี ย ์ (microorganisms marker)
หรื อสารประกอบชีวเคมี (chemicals marker) โดยทําการวัดการเปลียนแปลงปริ มาณของตัวบ่งชีใน
อาหารภายหลังจากผ่านกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน
การใช้เชือจุลินทรี ยเ์ ป็ นตัวบ่งชีจะอาศัยการวัดปริ มาณเชือจุลินทรี ยท์ ีลดลงภายหลังจาก
ผ่านกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนโดยใช้เชือจุลินทรี ยเ์ พียงชนิดเดียวเป็ นตัวบ่งชี ซึงจะ
นิ ยมเติมเชื อจุลินทรี ยท์ ีเป็ นตัวบ่งชีลงในอาหารโดยตรง ในส่ วนการใช้สารประกอบชีวเคมีเป็ น
ตัวบ่งชีจะอาศัยการวัดปริ มาณการสู ญเสี ยสารประกอบชีวเคมีภายหลังจากผ่านกระบวนการแปรรู ป
อาหารด้วยความร้อน ซึงสารประกอบชีวเคมีทีใช้เป็ นตัวบ่งชีอาจเป็ นสารประกอบชีวเคมีทีมีอยูแ่ ล้ว
ในอาหารหรื อเป็ นสารประกอบชีวเคมีทีถูกเติมลงในอาหารโดยตรง การเลือกชนิดของเชือจุลินทรี ย ์
หรื อสารประกอบชีวเคมีทีเหมาะสมเพือนํามาใช้เป็ นตัวบ่งชี เป็ นสิ งทีสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิงใน
เรื องของการตรวจสอบปริ มาณของตัวบ่งชี โดยตัวบ่งชีทีเป็ นสารประกอบชีวเคมีสามารถกําหนด
ปริ มาณหรื อความเข้มข้นทีเติมลงในอาหารได้อย่างถูกต้อง และแม่นยํากว่าการใช้เชือจุลินทรี ย ์
นอกจากนีการใช้เชือจุลินทรี ยเ์ ป็ นตัวบ่งชี ต้องคํานึงถึงปริ มาณเชือจุลินทรี ยเ์ ริ มต้นทีเติมลงในอาหาร
เนืองจากเมืออาหารผ่านการแปรรู ปด้วยความร้อนแล้วจะมีปริ มาณเชื อจุลินทรี ยล์ ดลงอย่างมากซึ ง
อาจไม่สามารถตรวจสอบปริ มาณเชือจุลินทรี ยท์ ีรอดชีวติ ได้ ดังนันปริ มาณเชื อจุลินทรี ยท์ ีรอดชีวติ
ต้องมีปริ มาณมากเพียงพอต่อการตรวจสอบเพือให้ได้ค่าทีถูกต้อง ปั จจัยสําคัญอีกปั จจัยหนึงในการ
เลือกชนิดของตัวบ่งชีทีเหมาะสม คือ ต้องทราบความสามารถในการต้านทานต่อความร้อน (D-value
และ z-value) ทีแน่นอนของตัวบ่งชีเพือให้สามารถประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการได้อย่าง
ถูกต้องมากขึน
ในงานวิจยั ก่อนหน้านีมีการศึกษาเกียวกับการประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
แปรรู ปอาหารด้วยความร้อนโดยอาศัยตัวบ่งชีชนิดต่างๆ โดย Tucker และคณะ (2009) ได้พฒั นา
และประยุกต์ใช้ตวั บ่งชีทีเป็ นเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส (α-amylase) สําหรับประเมินประสิ ทธิภาพ
ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ซึงการใช้ตวั บ่งชีนีเหมาะสําหรับกระบวนการทียากต่อการวัดอุณหภูมิ
ของอาหารโดยตรง เช่น การวัดอุณหภูมิของอาหารภายในเครื องแลกเปลียนความร้อนหรื อการวัด
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อุณหภูมิของอาหารในกระบวนการทีอาหารไหลอยูใ่ นท่อ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ตวั บ่งชีชนิด
นี เหมาะสําหรับกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 70ºC เป็ นเวลาระหว่าง 6 – 10 นาที เช่น
การบรรจุร้อน (hot filled) ในผลิตภัณฑ์แยม เป็ นต้น
Fryer และคณะ (2011) ได้ทาํ การประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการแปรรู ป
อาหารด้วยความร้อน (83 หรื อ 85ºC เป็ นเวลา 15 วินาที) โดยอาศัยเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสเป็ น
ตัวบ่งชี พบว่าสามารถใช้เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสเป็ นตัวบ่งชีประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
แปรรู ปอาหารด้วยความร้อนได้ อย่างไรก็ตามไม่สามารถใช้เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสเป็ นตัวบ่งชี
ในการประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนสําหรับอาหารทีมีความ
หนืดสู งได้ เนืองจากความหนื ดของอาหาร และตัวบ่งชีทีมีความแตกต่างกันจะส่ งผลให้อตั ราการไหล
ของอาหาร และตัวบ่งชี ภายในกระบวนการมีค่าแตกต่างกัน ดังนันจึงต้องมีการควบคุมหรื อเลือกตัว
บ่งชีทีมีความหนืดใกล้เคียงกับความหนืดของอาหารเพือให้สามารถประเมินประสิ ทธิภาพของ
กระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนได้อย่างถูกต้องมากทีสุ ด
Aguiar และคณะ (2012) ได้ทาํ การประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์
นม (70 – 85ºC เป็ นเวลา 10 – 60 วินาที) โดยใช้เอนไซม์ชนิดต่างๆเป็ นตัวบ่งชี คือ เปอร์ออกซิเดส,
แลคโต-เปอร์ออกซิเดส (lactoperoxidase) และแอลคาไลน์ฟอสฟาเทส (alkaline phosphatase) โดย
ทําการติดตามการทํางานของเอนไซม์นีภายหลังจากผ่านการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิต่างๆด้วย
Reflectoquant ทีประกอบด้วย reflectometer และชุดทดสอบเปอร์ ออกซิเดส และฟอสฟาเทสในนม
พบว่าการใช้เอนไซม์แอลคาไลน์ฟอสฟาเทสเป็ นตัวบ่งชีสามารถประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการพาสเจอไรซ์ในช่วงอุณหภูมิ 70 – 80ºC ได้ดีทีสุ ด โดยข้อดีของการใช้เอนไซม์แอลคาไลน์ฟอสฟาเทสเป็ นตัวบ่งชี คือ สามารถตรวจสอบการทํางานของเอนไซม์นีได้ง่าย และค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบการทํางานของเอนไซม์นีค่อนข้างตํา อย่างไรก็ตามต้องมีการทําซําจํานวนมาก
เพือให้สามารถประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์ได้ถูกต้องมากขึน
Aguiar และ Gut (2014) ได้ทาํ การตรวจสอบความใช้ได้ (validation) ของอุณหภูมิ และ
เวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยอาศัยการติดตาม
การทํางานของเอนไซม์แอลคาไลน์ฟอสฟาเทสภายหลังจากผ่านการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิต่างๆด้วย
Reflectoquant ทีประกอบด้วย reflectometer และชุดทดสอบฟอสฟาเทสในนม ซึงผลการติดตามการ
ทํางานของเอนไซม์ในตัวอย่างภายหลังจากผ่านการพาสเจอไรซ์ในการทดลองจะถูกนํามาเปรี ยบเทียบ
กับผลทีได้จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ พบว่าผลทีได้จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าใกล้เคียง
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กับผลทีได้จากการทดลอง แสดงให้เห็นว่าแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ นีสามารถใช้ในการทํานาย
รู ปแบบอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์นีได้
ตารางที 6 ค่าการต้านทานต่อความร้อนของสารประกอบชีวเคมีในอาหารชนิดต่างๆ
D-value
z-value
สารประกอบชีวเคมี
อาหาร
อ้างอิง
(นาที)
(ºC)
วิตามินเอ
ตับวัวบด
40.0ง
23.0
(Wilkinson และคณะ, 1982)
นําแครอท
393.0ก
25.5
(Hojilla และคณะ, 1985)
วิตามินบี 1
นม
128.3ข
29.7
(Kessler และ Fink, 1986)
นม
120.0ข
30.0
(Maroulis และ Saravacos,
2003)
เนือวัวบด
243.3ง
26.6
(Mulley และคณะ, 1975)
ถัวบด
233.3ง
26.6
(Mulley และคณะ, 1975)
สารละลาย
316.7ข
38.0
(Ramaswamy และคณะ,
1990)
กรดโฟลิค
นําแอปเปิ ล
296.0ฉ
1666.7 (Mnkeni และ Beveridge,
1982)
ข
วิตามินซี
นม
960.0
18.0
(Maroulis และ Saravacos,
2003)
ถัว
833.3ค
18.2
(Lathrop และ Leung, 1980)
คลอโรฟิ ลล์
หน่อไม้ฝรัง
17.0ค
41.6
(Hayakawa และ Timbers,
1971)
ค
ถัว
25.0
39.4
(Hayakawa และ Timbers,
1971)
ปฏิกิริยาการเกิดสี นาตาล
ํ
นม
0.2จ
26.7
(Kessler และ Fink, 1986)
เกาลัดบด
2350.0ค
24.6
(Nunes และคณะ, 1988)
ก

D-value ทีอุณหภูมิ 104ºC
ง
D-value ทีอุณหภูมิ 122ºC

ข

D-value ทีอุณหภูมิ 120ºC
จ
D-value ทีอุณหภูมิ 130ºC

ค

D-value ทีอุณหภูมิ 121.1ºC
ฉ
D-value ทีอุณหภูมิ 140ºC
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2.7 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ คือ สิ งทีใช้แสดงพฤติกรรมของระบบโดยอาศัยแนวคิด
และภาษาทางคณิ ตศาสตร์ ซึ งแบบจําลองเป็ นรู ปแบบอย่างง่ายของระบบจริ ง (Velten, 2009)
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ จึงเป็ นเครื องมือทีช่วยในการจัดการกับสถานการณ์ทีซับซ้อน โดย
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ นนนิ
ั ยมนํามาใช้กบั งานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
สําหรับการศึกษา และอธิบายกลไกทียากต่อการวัดด้วยเครื องมือหรื อใช้สาํ หรับการควบคุม และ
ทํานายกระบวนการรวมถึงสามารถใช้สาํ หรับการออกแบบกระบวนการหรื อเครื องมือ โดย
แบบจําลองทีใช้สาํ หรับการศึกษาทางด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง พลศาสตร์ พลศาสตร์ของไหล
หรื อการถ่ายโอนความร้อนจะแสดงอยูใ่ นรู ปแบบของสมการเชิงอนุพนั ธ์ (differential equation)
เนืองจากสมการเชิงอนุพนั ธ์เป็ นสมการทีสร้างมาจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ คื อ กฎทรงมวล
กฎการเคลือนทีของนิ วตัน และกฎทรงพลังงานจึงทําให้สมการเชิงอนุพนั ธ์สามารถใช้อธิบายปัญหา
ดังกล่าวได้
2.7.1 สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย (partial differential equation)
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย คือ สมการเชิงอนุพนั ธ์ทีประกอบด้วยตัวแปรต้น (independent
variable) ตังแต่ 2 ตัวขึนไป เช่น สมการที [20]
∂2 U ∂2 U
+
=0
∂x2 ∂y2
เมือ

U
x, y

[20]

คือ ตัวแปรตาม (dependent variable)
คือ ตัวแปรต้น (independent variable)

สมการเชิ งอนุ พนั ธ์ยอ่ ยสามารถนํามาใช้อธิ บายปั ญหาทางวิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่ได้ เช่น การเดินทางของคลืน การไหลของของไหล (ของเหลวหรื อแก๊ส)
กลศาสตร์ของแข็ง และการถ่ายโอนความร้อน เป็ นต้น ในปั จจุบนั สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยยังถูกนํามา
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลายกับงานทางด้านอืนๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการประมวลผลภาพ
(image processing) เป็ นต้น (Morton และ Mayers, 2005) โดยสมการที [21] คือ รู ปแบบทัวไปของ
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยอันดับสองซึ งสามารถแบ่งสมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยอันดับสองได้เป็ น 3 ประเภท
หลักดังนี
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∂2 U
∂2 U
∂2 U
a 2 +b
+c
=f
∂x
∂x∂y ∂y2
เมือ

[21]

U
คือ ตัวแปรตาม
a, b, c คือ ค่าคงทีหรื อฟังก์ชนั ของ x และ y
∂u

∂u

∂x

∂y

f

คือ ค่าคงทีหรื อฟังก์ชนั ของ x, y, u, และ

x
y

คือ โคออร์ดิเนตในทิศทาง x
คือ โคออร์ดิเนตในทิศทาง y

2.7.1.1 สมการเอลลิปติก (elliptic equation) คือ สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยทีมี
ความสัมพันธ์ในรู ปแบบ b2 – 4ac < 0 เป็ นสมการทีใช้สาํ หรับอธิ บายระบบภายใต้สถานะคงตัว
(steady state) เช่น การนําความร้อนในแผ่นโลหะ เป็ นต้น ตัวอย่างสมการเอลลิปติกทีพบบ่อยใน
กลุ่มงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ คือ สมการของลาปลาซ (Laplace’s equation)
ซึงมีรูปแบบดังสมการที [22]
∂2 U ∂2 U
+
=0
∂x2 ∂y2
เมือ

U
x
y

[22]

คือ ตัวแปรตาม
คือ โคออร์ดิเนตในทิศทาง x
คือ โคออร์ดิเนตในทิศทาง y

2.7.1.2 สมการพาราโบลิก (parabolic equation) คือ สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยทีมี
ความสัมพันธ์ในรู ปแบบ b2 – 4ac = 0 เป็ นสมการทีใช้สาํ หรับอธิบายการเปลียนแปลงต่างๆเมือเวลา
ผ่านไป ตัวอย่างสมการพาราโบลิกทีพบบ่อย และง่ายต่อการเข้าใจในกลุ่มงานทางด้านวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ คือ สมการการถ่ายโอนความร้อนในแท่งโลหะยาวทีเปลียนแปลงตามเวลา
(heat equation) ซึงมีรูปแบบดังสมการที [23] โดยอุณหภูมิทีกระจายบนแท่งโลหะ (U) จะขึนอยูก่ บั
ตัวแปรต้น คือ โคออร์ ดิเนตในทิศทาง x และเวลา (t) ทีเปลียนแปลงไป
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∂U ∂2 U
=k
∂t ∂x2
เมือ

k
U
t
x

คือ
คือ
คือ
คือ

[23]

สภาพการนําความร้อนทีเกิดขึนซึงขึนอยูก่ บั ชนิดของโลหะ
อุณหภูมิทีกระจายบนแท่งโลหะ
เวลา
โคออร์ดิเนตในทิศทาง x

2.7.1.3 สมการไฮเปอร์ โบลิก (hyperbolic equation) คือ สมการเชิ งอนุพนั ธ์ยอ่ ยที
มีความสัมพันธ์ในรู ปแบบ b2 – 4ac > 0 เป็ นสมการทีใช้สาํ หรับการอธิ บายการเปลียนแปลงต่างๆ
เมือเวลาผ่านไป ตัวอย่างสมการไฮเปอร์ โบลิกทีพบบ่อย และง่ายต่อการเข้าใจในกลุ่มงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ คือ สมการการสันของเส้นลวดทีขึงปลายทังสองข้างตึง ซึ งมี
รู ปแบบดังสมการที [24] โดยการเคลือนตัวของเส้นลวด (U) จะขึนอยูก่ บั ตัวแปรต้น คือ โคออร์ ดิเนต
ในทิศทาง x และเวลา (t) ทีผ่านไป
∂2 U 2 ∂2 U
=k 2
∂t2
∂x
เมือ

k2
U
t
x

คือ
คือ
คือ
คือ

[24]

ความตึงในเส้นลวด (มีค่าเป็ นบวกเสมอ)
การเคลือนตัวของเส้นลวด
เวลา
โคออร์ดิเนตในทิศทาง x

2.7.2 เงือนไขขอบเขต และเงือนไขเริ มต้น
ผลลัพธ์ทีได้จากการแก้สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยทังจากสมการเอลลิปติก พาราโบลิก
และไฮเปอร์ โบลิกจะขึนอยูก่ บั การกําหนดเงือนไขขอบเขต (boundary condition) และเงือนไข
เริ มต้น (initial condition) ทีเหมาะสมให้กบั ปัญหา
2.7.2.1 เงือนไขขอบเขต หมายถึง เงือนไขทีกําหนดให้ทีขอบเขตของปัญหานัน
โดยมีการกําหนดเงือนไขขอบเขตในลักษณะต่างๆดังนี
ก. เงือนไขแบบดีริคเลต (Dirichlet condition) เป็ นการกําหนดตัว
แปรตามไว้ทีขอบเขตของปั ญหา เช่น การกําหนดค่าอุณหภูมิไว้ทีขอบของแผ่นโลหะ (ภาพที 11)
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ภาพที 11 การกําหนดเงือนไขขอบเขตแบบดีริคเลต
ทีมา: Chapra และ Canale (2010)
ข. เงือนไขแบบนอยมันน์ (Neumann condition) เป็ นเงือนไขของ
การกําหนดอนุพนั ธ์อนั ดับหนึงของตัวแปรตามไว้ทีขอบเขตปัญหา เช่น กําหนดให้
∂U

∂U
∂x

= 0 ทีปลาย

แท่งโลหะ (ไม่มีการถ่ายโอนความร้อนผ่านปลายแท่งโลหะ) หรื อกําหนดให้ = คงทีทีปลายแท่ง
∂x
โลหะ (การถ่ายโอนความร้อนมีค่าเท่ากับค่าคงทีผ่านปลายแท่งโลหะ) (Chapra และ Canale, 2010)
2.7.2.2 เงือนไขเริ มต้น หมายถึง เงือนไขทีกําหนดไว้ให้ในตอนเริ มต้นของการ
แก้ปัญหา เช่น การกําหนดอุณหภูมิเริ มต้นของแท่งโลหะ สามารถกําหนดเงือนไขเริ มต้นทีเวลา
เท่ากับศูนย์ (t = 0) ให้อุณหภูมิเริ มต้นของแท่งโลหะเป็ น T = T0 เป็ นต้น
2.7.3 การแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพนั ธ์
การแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพนั ธ์สามารถทําได้โดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์หาผลเฉลยตาม
ขันตอนการวิเคราะห์ทางคณิ ตศาสตร์ (mathematical analysis) โดยตรง (exact solution) ถ้าปัญหาไม่มี
ความซับซ้อนจนเกินไป แต่ในทางปฏิบตั ิปัญหาส่ วนใหญ่จะเกียวข้องกับรู ปร่ าง และพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติทีมีความซับซ้อน เช่น กระบวนการไหลของอากาศทีมีการถ่ายโอนความร้อนทีมีตวั กลาง
หลายสถานะ (multi-phase flow) ส่ งผลให้การแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพนั ธ์มีความยุง่ ยาก และส่ วน
ใหญ่สมการเชิงอนุพนั ธ์เหล่านันจะไม่สามารถหาผลเฉลยได้โดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์ทางคณิ ตศาสตร์
ดังนันจึงต้องอาศัยการประมาณค่าโดยวิธีการเชิงตัวเลขทีเรี ยกว่า การจําลองเชิงตัวเลข (numerical
simulation) หรื อระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (numerical method) เพือหาผลเฉลยโดยประมาณ (approximate
solution) (Causon และ Mingham, 2010)
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ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข คือ การจําลองพฤติกรรมของสิ งทีสนใจเพืออธิบายสิ งทีเกิดขึน
จริ งโดยใช้แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขจึงเป็ นศาสตร์ ของการประยุกต์การ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ กบั งานทางด้านวิศวกรรม ดังนันจึงได้มีการพัฒนาระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ขึนมาสําหรับแก้สมการเชิงอนุ พนั ธ์โดยอาศัยหลักการ และทฤษฎีของวิธีการคํานวณเชิ งตัวเลข
อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้เครื องมือช่วยในการคํานวณเพือความรวดเร็ วใน
การประมวลผล และการเก็บข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ (Atkinson, 1989) โดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขได้
ถูกพัฒนามาเป็ นเวลานานพอสมควรหลายวิธีเป็ นทีรู้จกั ดีซึงได้รับการยอมรับ และใช้งานกันอย่าง
แพร่ หลาย เช่น ระเบียบวิธีผลต่างสื บเนือง (finite difference method) ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
(finite element method) และระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม (finite volume method) เป็ นต้น
ระเบียบวิธีผลต่างสื บเนืองเป็ นระเบียบวิธีเชิงตัวเลขทีใช้คาํ นวณหาผลเฉลยโดยประมาณ
โดยอาศัยหลักการแปลงสมการเชิงอนุพนั ธ์ (x) ให้อยูใ่ นรู ปของตัวไม่ทราบค่าทีจุดต่อ (grid point)
ต่างๆในขอบเขตรู ปร่ างของปัญหานัน (Holdsworth และ Simpon, 2007) โดยวิธีการแก้ปัญหาด้วย
ระเบียบวิธีผลต่างสื บเนืองจะมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบของปัญหาในทางกายภาพ เช่น การศึกษา
การกระจายตัวของอุณหภูมิในแผ่นโลหะโดยอาศัยระเบียบวิธีผลต่างสื บเนืองจําเป็ นต้องแบ่งแผ่น
โลหะออกเป็ นช่องตารางสี เหลียมดังแสดงในภาพที 12 โดยตารางสี เหลียมเหล่านีจะเชื อมต่อกันที
จุดต่อตามมุมของตารางสี เหลียมต่างๆ จุดต่อเหล่านี จะเป็ นตําแหน่งทีใช้ในการคํานวณหาอุณหภูมิ
(ตัวแปรตาม) ณ ตําแหน่งต่างๆบนแผ่นโลหะ โดยขนาดของปัญหาหรื อจํานวนตัวแปรตามจะขึนอยู่
กับจํานวนของจุดต่อจากตารางสี เหลียมทีสร้างขึน
ข้อดีของระเบียบวิธีผลต่างสื บเนือง คือ ความสะดวกในการแปลงสมการเชิงอนุพนั ธ์
(x) ทีกําหนดให้อยูใ่ นรู ปของตัวไม่ทราบค่าทีจุดต่อได้โดยง่าย โดยอาศัย Taylor’s theorem ในการ
เปลียนสมการเชิงอนุพนั ธ์ให้อยูใ่ นรู ปสมการพีชคณิ ตโดยประมาณ (Faires และ Burden, 2002) ดัง
แสดงในตารางที 7 ซึ งจัดเป็ นระเบียบวิธีเชิ งตัวเลขทีง่ายต่อการศึกษา และทําความเข้าใจ

ภาพที 12 การจําลองจุดต่อบนแผ่นโลหะสําหรับการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธีผลต่างสื บเนือง
ทีมา: ดัดแปลงมาจาก Causon และ Mingham (2010)
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ตารางที 7 การเปลียนสมการเชิงอนุพนั ธ์เป็ นสมการพีชคณิ ตโดยประมาณโดย Taylor’s theorem
สมการเชิงอนุพนั ธ์

การประมาณค่าผลต่าง

∂U
=U
∂x x
∂U
=U
∂x x
∂U
=U
∂x x

Uni+1 -Uni
∆x
Uni -Uni-1
∆x
Uni+1 -Uni-1
2∆x
Uni+1 -2Uni +Uni-1
∆x2

∂2 U
=U
∂x2 xx
∂U
=U
∂t t
∂U
=U
∂t t
∂U
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∂t t

n
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∆t
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i
∆t
n-1
Un+1
i -Ui
2∆t
n n-1
Un+1
∂2 U
i -2Ui +Ui
=U
∆t2
∂t2 tt
ทีมา: Causon และ Mingham (2010)
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2.8 ความคลาดเคลือนของกระบวนการแปรรูปอาหารด้ วยความร้ อน
การหาปริ มาณทางกายภาพโดยส่ วนใหญ่จะไม่สามารถหาได้จากขันตอนการวัดเพียง
อย่างเดียว แต่จาํ เป็ นต้องอาศัยขันตอนการคํานวณเข้ามาช่วยในการหาปริ มาณทางกายภาพ เช่น การ
หาพืนทีสี เหลียมสามารถทําได้โดยการวัดความกว้าง และความยาวของสี เหลียมโดยตรง หลังจาก
นันจึงจะสามารถทําการคํานวณพืนทีของสี เหลียมได้โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง
และความยาว (กว้าง×ยาว) ของสี เหลียมทีวัดได้ ดังนันวิธีการหาพืนทีสี เหลียมจะเกิดขึนจาก 2 ขันตอน
คือ ขันตอนการวัด และขันตอนการคํานวณ เมือทําการพิจารณาความคลาดเคลือนของพืนทีสี เหลียม
ทีหาได้นนจํ
ั าเป็ นต้องพิจารณาความไม่แน่นอน (uncertainty) ทีเกิดขึนจากทังสองขันตอนโดยเริ มต้น
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จากพิจารณาความไม่แน่นอนทีเกิดขึนจากขันตอนการวัดความกว้าง และความยาวของสี เหลียม
หลังจากนันจึงทําการประเมินความคลาดเคลือนแพร่ กระจาย (error propagation) จากขันตอนใน
การวัดไปยังขันตอนของการคํานวณซึงจะส่ งผลให้เกิดความคลาดเคลือนของพืนทีทีทําการวัดได้
(Taylor, 1997) ในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนก็เช่นเดียวกันจะมีความไม่แน่นอนของ
บางพารามิเตอร์ในกระบวนการทีส่ งผลให้เกิดความคลาดเคลือนของกระบวนการขึนได้
การออกแบบกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนจะอาศัยพืนฐานทางคณิ ตศาสตร์
เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการทีจะอธิบายลักษณะของกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน
ได้อย่างถูกต้องนันจําเป็ นต้องคํานึงถึงระดับความคลาดเคลือนของกระบวนการทีสามารถเกิดขึนได้
โดยความคลาดเคลือนของกระบวนการสามารถเกิดขึนได้เนืองจากความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์
ในกระบวนการ เช่น อุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ เป็ นต้น ดังนันจึงจําเป็ นต้องทําการพิจารณา
ความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์ ในกระบวนการโดยอาศัย วิธีการทางสถิติ เช่น วิธีมอนติคาร์ โล
(Monte Carlo) เข้ามาช่วยเพือให้สามารถอธิ บายลักษณะของกระบวนการได้ถูกต้องมากขึน (Guldas
และคณะ, 2008)
มอนติคาร์ โล คือ เครื องมือในการจําลองความน่าจะเป็ นเชิงสถิติทีสามารถอธิบายการ
เปลียนแปลงผลลัพธ์ทีครอบคลุมสภาวะจริ ง โดยอาศัยการสร้างตัวเลขสุ่ มสําหรับใช้อธิ บาย
พารามิเตอร์ ของแบบจําลองด้วยวิธีการแจกแจงความน่าจะเป็ น (probability distribution) (Cassin
และคณะ, 1998) ซึ งสามารถประมาณค่าต่างๆได้จากการสุ่ มตัวเลขจํานวนมาก และทําการคํานวณ
ผลลัพธ์ซาไปซํ
ํ ามาหลายๆครังส่ งผลให้ผลลัพธ์ทีได้มีจาํ นวนมาก และสามารถแสดงผลลัพธ์ให้อยู่
ในรู ปแบบของการแจกแจงความน่าจะเป็ นหรื อแสดงเป็ นกราฟแจกแจงความถี รวมถึงสามารถ
รายงานเป็ นช่วงความเชือมันได้ (Schmidheiny, 2008) โดยปกติวธิ ี การคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ ค่า
ของข้อมูลเริ มต้น (input) และผลลัพธ์ (output) จะมีค่าทีแน่นอนซึงผลลัพธ์ทีได้นนจะมี
ั
ค่าเพียงค่า
เดียวโดยได้มาจากค่าของข้อมูลเริ มต้น และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเริ มต้น และผลลัพธ์ ซึงวิธีการ
คํานวณทางคณิ ตศาสตร์ เหล่านีจะถูกกําหนดขึนอย่างมีรูปแบบแน่นอน (ภาพที 13) ซึ งจะแตกต่างจาก
วิธีมอนติคาร์ โลทีมีการนําความไม่แน่นอนของข้อมูลเริ มต้นมาสร้างเป็ นชุดข้อมูลเริ มต้นจํานวนมาก
และทําการคํานวณโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเริ มต้น และผลลัพธ์ซาไปซํ
ํ ามาหลายๆครัง
จนได้ผลลัพธ์ทีเป็ นชุดข้อมูลจํานวนมาก
วิธีมอนติคาร์โลจําเป็ นต้องอาศัยชุดข้อมูลจํานวนมากในการคํานวณผลลัพธ์ซาไปซํ
ํ
า
มาหลายๆครัง เนืองจากจํานวนชุดข้อมูล ทีมีนอ้ ยเกินไปจะส่ งผลให้ค่าความไม่แน่นอนของ
พารามิเตอร์ มีค่าเบียงเบนออกจากค่าจริ ง ซึ งจะส่ งผลให้เกิดการคํานวณค่าทีผิดพลาด และไม่
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ครอบคลุมการเปลียนแปลงของผลลัพธ์ทีเกิดขึน จากภาพที 14 แสดงจํานวนชุดข้อมูล และความไม่
แน่นอนของข้อมูลสําหรับการคํานวณด้วยวิธีมอนติคาร์โล พบว่าเมือจํานวนชุ ดข้อมูลเพิมมากขึน
ความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์ จะมีค่าคงที และใกล้เคียงกับค่าจริ งมากขึน

ภาพที 13 รู ปแบบการคํานวณด้วยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ และวิธีมอนติคาร์โล
ทีมา: Chotyakul และคณะ (2011)

ภาพที 14 จํานวนชุดข้อมูล และความไม่แน่นอนของข้อมูลสําหรับการคํานวณด้วยวิธีมอนติคาร์ โล
ทีมา: Chotyakul และคณะ (2011)
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2.9 ผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ต่อการยับยังเชือจุลนิ ทรีย์
สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีแตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพในการยับยัง
เชือจุลินทรี ยม์ ีความแตกต่างกัน โดยผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยับยังเชือจุลินทรี ยไ์ ด้
ถูกศึกษาในงานวิจยั ต่างๆมากมาย โดย Doyle และคณะ (1987) ได้ทาํ การศึกษาผลของกระบวนการ
HTST ทีอุณหภูมิ 71.7 ถึง 73.9ºC เป็ นเวลา 16.4 วินาที และทีอุณหภูมิ 76.4 ถึง 77.8ºC เป็ นเวลา
15.4 วินาที ต่อการยับยัง L. monocytogenes ในนม พบว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 72.2ºC
เป็ นเวลา 16.4 วินาที ไม่สามารถยับยัง L. monocytogenes ได้ทงหมด
ั
อย่างไรก็ตามกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิระหว่าง 76.4 ถึง 77.8ºC เป็ นเวลา 15.4 วินาที สามารถยับยัง L. monocytogenes
ได้ทงหมด
ั
แสดงให้เห็นว่าสภาวะของกระบวนการ HTST ขันตํา (71.7ºC เป็ นเวลา 15 วินาที) ตาม
ข้อกําหนดขององค์การอาหาร และยาของสหรัฐอเมริ กา (U.S. FDA) สําหรับการพาสเจอไรซ์นมไม่
สามารถยับยัง L. monocytogenes ได้ทงหมด
ั
นอกจากนี Grant และคณะ (1999) ได้ศึกษาผลของ
อุณหภูมิในกระบวนการพาสเจอไรซ์ที 72, 75, 78, 80, 85 และ 90ºC เป็ นเวลา 15 วินาที และผลของ
เวลาในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 72ºC เป็ นเวลา 20 และ 25 วินาที ต่อการยับยัง
M. paratuberculosis พบว่าในทุกๆกระบวนการสามารถลดจํานวนของ M. paratuberculosis ลงได้ 5
ถึง 6 log cycles และกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 72ºC เป็ นเวลา 25 วินาที จะสามารถยับยัง
M. paratuberculosis ได้มากกว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 72ºC เป็ นเวลา 20 วินาที โดย
การเพิมเวลาในกระบวนการพาสเจอไรซ์จะส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการยับยัง M. paratuberculosis
มากกว่าการเพิมอุณหภูมิในกระบวนการพาสเจอไรซ์ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Gao และคณะ
(2002) ได้ศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 63ºC เป็ นเวลา 30 นาที และทีอุณหภูมิ
72ºC เป็ นเวลา 15 วินาที (HTST) ต่อการยับยัง M. paratuberculosis ในนม พบว่ากระบวนการ
พาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 63ºC เป็ นเวลา 30 นาที สามารถยับยัง M. paratuberculosis ในนมได้ทงหมด
ั
ซึงแตกต่างจากกระบวนการ HTST ทีไม่สามารถยับยัง M. paratuberculosis ในนมทีมีปริ มาณเชือ
เริ มต้นมากกว่า 105 cfu/ml ได้ทงหมด
ั
2.10 ผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ต่อคุณภาพนม
อุณหภูมิ และเวลาในกระบวนการพาสเจอไรซ์เป็ นปั จจัยสําคัญต่อการเปลียนแปลง
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร เช่น สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และลักษณะปรากฏ เป็ นต้น
โดยผลของสภาวะในกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารได้มี
การศึกษาในงานวิจยั ต่างๆมากมาย โดย Iwatsuki และคณะ (1999) ได้ศึกษาผลของสภาวะของ
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กระบวนการพาสเจอไรซ์ และ UHT ต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสของนม พบว่านมทีผ่าน
กระบวนการ UHT ทีอุณหภูมิ 130ºC เป็ นเวลา 2 วินาที ได้รับคะแนนความชอบมากทีสุ ด เนืองจาก
นม UHT มีลกั ษณะโดยรวมใกล้เคียงกับนมสด นอกจากนีกลิน และรสชาติภายหลังการบริ โภค
(aftertaste) ของนม UHT เป็ นทีพอใจของผูท้ ดสอบ ในส่ วนของนมพาสเจอไรซ์แบบ HTST และ
LTLT พบว่าผูท้ ดสอบมีแนวโน้มทีไม่ชอบกลิน และรสชาติภายหลังการบริ โภคนมพาสเจอไรซ์ทงั
สองแบบ นอกจากนีนมทีผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาจะไม่
ํ
มีกลินนมต้มเกิดขึน ซึง
แตกต่างจากนมทีผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงทีจะมีกลินนมต้มเกิดขึน (Clark และ
คณะ, 2008) ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Chapman และ Boor (2001) พบว่านมทีผ่านกระบวนการ
ultra pasteurization จะเกิดกลินนมต้มทีรุ นแรงซึ งอาจไม่เป็ นทีพึงประสงค์ต่อผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะ
ผูบ้ ริ โภคทีเป็ นเด็ก นอกจากนี การเกิดกลินรสผิดปกติของนมทีผ่านการแปรรู ปด้วยความร้อนจะ
เกิดขึนเนืองจากปริ มาณของสารประกอบซัลเฟอร์ (sulfur compound) ทีเพิมสู งขึน อย่างไรก็ตาม
ปริ มาณของสารประกอบซัลเฟอร์ จะเพิมสู งสุ ดภายหลังจากผ่านกระบวนการแปรรู ปด้วยความร้อน
ทีอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป (Christensen และ Reineccius, 1992) นอกจากนี Gandy และคณะ (2008)
ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทีอุณหภูมิ 77,
79, 82 และ 85ºC เป็ นเวลา 15 วินาที และทดสอบความชอบของผูบ้ ริ โภคด้วยวิธี 9-point hedonic
scale พบว่านมทีผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 79ºC เป็ นเวลา 15 วินาที ได้รับคะแนน
ความชอบจากผูท้ ดสอบมากทีสุ ด ซึ งในส่ วนของนมทีผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 82
และ 85ºC เป็ นเวลา 15 วินาที พบว่ามีผทู้ ดสอบบางส่ วนชอบ cooked flavor ทีเกิดขึน อย่างไรก็ตาม
ผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่จะไม่ชอบ cooked flavor ทีเกิดขึนในนม ส่ งผลให้คะแนนความชอบของนม
พาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 82 และ 85ºC มีค่าลดลง
การเปลียนแปลงคุณภาพทางด้านสี ของนมทีผ่านกระบวนการแปรรู ปด้วยความร้อน
เกิดขึนได้เนืองจากปฏิกิริยาการเกิดสี นาตาลแบบไม่
ํ
ใช้เอนไซม์ ซึง Chiewchan และคณะ (2006) ได้
ศึกษาผลของกระบวนการสเตอริ ไรซ์ทีระดับอุณหภูมิต่างๆดังนี 109.3, 115.6 และ 121.1ºC เมือ
กําหนด F0 เท่ากับ 5 นาที ต่อการเปลียนแปลงสี ของตัวอย่างกะทิ พบว่าค่า L หรื อค่าความสว่างของ
ตัวอย่างทีผ่านกระบวนการสเตอริ ไรซ์ทีอุณหภูมิต่างๆไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
แต่ในส่ วนค่า b (-b คือ สี นาเงิ
ํ น และ +b คือ สี เหลือง) พบว่าค่า b ของตัวอย่างทีผ่านกระบวนการ
สเตอริ ไรซ์ทีอุณหภูมิ 109.3ºC มีค่าสู งทีสุ ด เนืองจากกระบวนการทีอุณหภูมิ 109.3ºC จะใช้เวลาใน
กระบวนการสเตอริ ไรซ์นานทีสุ ด ส่ งผลให้เกิดปฏิกิริยาสี นาตาลแบบไม่
ํ
ใช้เอนไซม์ขึน ดังนัน
กระบวนการทีใช้อุณหภูมิสูงแต่เวลาสันจะส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงสี ของตัวอย่างน้อยทีสุ ด

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการเปลียนแปลงทางเคมีกายภาพ และ
จุลินทรี ยข์ องตัวอย่างนมในงานวิจยั นีจะใช้การศึกษาเปรี ยบเทียบกระบวนการทีค่า P* เท่ากัน แต่ใช้
อุณหภูมิแตกต่างกัน ดังนันการกําหนดค่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิต่างๆให้มี
ค่าคงทีนันสามารถทําได้โดยการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการโดยอาศัย
ความสัมพันธ์จากสมการที [2] จากภาพที 15 แสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่าง
ทีค่า P* เท่ากับ 1 สําหรับกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ (ideal process) ซึงหมายถึง
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีสามารถเพิม และลดอุณหภูมิของอาหารได้ในทันทีโดยไม่มีช่วงเวลาที
ใช้ในการเปลียนแปลงอุณหภูมิ (come-up time) อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิการเพิม และลดอุณหภูมิ
ของอาหารไม่สามารถเกิดขึนได้ในทันที ซึงการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในงานวิจยั นี
ทําได้โดยการใช้ตวั อย่างปริ มาณเล็กน้อยไหลผ่านช่องใส่ ตวั อย่างซึ งมีขนาดเล็กดังแสดงในภาพที 18
ดังนันจึงสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงทีได้เมือให้อุณหภูมิของตัวอย่างเกิดการเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว
ขันตอนในการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในงานวิจยั นีมีดงั นี (ภาพที 16)
ก. อุณหภูมิเริ มต้นของตัวอย่างนมดิบก่อนเข้าสู่ กระบวนการพาสเจอไรซ์ถูกควบคุมให้เท่ากับ
7±0.2ºC จากนันจึงผ่านตัวอย่างเข้าสู่ กระบวนการพาสเจอไรซ์โดยการควบคุมอุณหภูมิของ
ตัวอย่างจนอุณหภูมิคงทีตํากว่า 10ºC
ข. เพิมอุณหภูมิของตัวอย่างขึนให้ถึงอุณหภูมิทีกําหนด (อุณหภูมิสาํ หรับฆ่าเชือในกระบวนการ
พาสเจอไรซ์) และคงอุณหภูมินีไว้ตามเวลาทีกําหนด
ค. ลดอุณหภูมิของตัวอย่างลงให้มีอุณหภูมิคงทีตํากว่า 10ºC
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ภาพที 16 ขันตอนการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์ในงานวิจยั
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3.1 ชุ ดอุปกรณ์ สําหรับศึกษากระบวนการพาสเจอไรซ์
3.1.1 ขันตอนการพาสเจอไรซ์
อุปกรณ์การทดลองสําหรับศึกษากระบวนการพาสเจอไรซ์เป็ นชุดอุปกรณ์ทีสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการได้ประกอบด้วยอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน
อ่างนําควบคุมอุณหภูมิ (thermostatic bath) และปั มชนิด peristaltic pump โดยภายในอุปกรณ์
แลกเปลียนความร้อนแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตาํ (cooling
section) ส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง (heating section) และฉนวน (insulator) ลักษณะ
การทํางานของชุดอุปกรณ์สาํ หรับศึกษากระบวนการพาสเจอไรซ์เป็ นดังนี (ภาพที 17)
3.1.1.1 ตัวอย่างไหลเข้าสู่ อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตาํ (R →C)
เพือลดอุณหภูมิของตัวอย่างลงให้มีอุณหภูมิคงทีตํากว่า 10ºC
3.1.1.2 จากนันตัวอย่างในข้อ 3.1.1.1 จะไหลเข้าสู่ ฉนวน (C→I) ทีเป็ นจุด
เชือมต่อระหว่างส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูงกับอุณหภูมิตาํ และทําหน้าทีในการป้ องกัน
การถ่ายโอนความร้อนระหว่างส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง และส่ วนแลกเปลียนความ
ร้อนทีอุณหภูมิตาํ
3.1.1.3 ตัวอย่างทีผ่านฉนวนในข้อ 3.1.1.2 จะไหลผ่านเข้าสู่ ส่วนแลกเปลียนความ
ร้อนทีอุณหภูมิสูง (I→H) หรื อเข้าสู่ กระบวนการฆ่าเชือ ในส่ วนนีตัวอย่างจะได้รับความร้อนเพือให้
อุณหภูมิของตัวอย่างเพิมสู งขึนตามอุณหภูมิทีกําหนด และคงอุณหภูมินีไว้ตามเวลาทีกําหนด
3.1.1.4 ตัวอย่างทีผ่านส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูงหรื อกระบวนการ
ฆ่าเชือแล้วจะไหลผ่านเข้าสู่ ฉนวน (H→I) ทีเป็ นจุดเชือมต่อระหว่างส่ วนแลกเปลียนความร้อนที
อุณหภูมิสูงกับอุณหภูมิตาอี
ํ กครังหนึง
3.1.1.5 ตัวอย่างในข้อ 3.1.1.4 จะไหลผ่านเข้าสู่ ส่วนแลกเปลียนความร้อนที
อุณหภูมิตาํ (I→C) เพือลดอุณหภูมิของตัวอย่างลงให้มีอุณหภูมิคงทีตํากว่า 10ºC อีกครังหนึ ง
3.1.1.6 ตัวอย่างทีออกจากอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนแล้วจะไหลเข้าสู่ ภาชนะ
บรรจุทีปลอดเชื อ (C→P) เพือนําตัวอย่างไปทําการวิเคราะห์ต่อไป
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อ่ างนําควบคุม
อุณหภูมิ
(ตํา)

ปัม

ส่ วนแลกเปลียนความร้ อนที
อุณหภูมสิ ู ง (H)

ฉนวน (I)

นม
พาสเจอไรซ์
(P)

ส่ วนแลกเปลียนความร้ อนที
อุณหภูมติ าํ (C)

นมดิบ
(R)

อ่ างนําควบคุม
อุณหภูมิ
(สู ง)

ภาพที 17 ขันตอนการพาสเจอไรซ์ของชุดอุปกรณ์การทดลองสําหรับศึกษากระบวนการพาสเจอไรซ์
3.1.2 ลักษณะองค์ประกอบของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน
อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ส่ วนแลกเปลียนความร้อนที
อุณหภูมิตาํ ส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง และฉนวนจะมีลกั ษณะองค์ประกอบในแต่ละ
ส่ วนดังนี
3.1.2.1 ส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิตาทํ
ํ าขึนจาก
เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316 (stainless steel) มีช่องใส่ ตวั อย่างขนาด 3×1 มิลลิเมตร ยาว 130 มิลลิเมตร
เป็ นรู ปทรงสี เหลียมผืนผ้าดังแสดงในภาพที 18 (ก) ภายในส่ วนแลกเปลียนความร้อนมีช่องใส่
เซ็นเซอร์ชนิด PT100 อยูต่ ิดกับช่องใส่ ตวั อย่างดังแสดงในภาพที 19 สําหรับตรวจวัด และควบคุม
อุณหภูมิของตัวอย่างได้อย่างแม่นยํา
3.1.2.2 ฉนวนเป็ นองค์ประกอบหนึงในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทําขึนจาก
เทฟลอน (Teflon) มีช่องใส่ ตวั อย่างเป็ นรู ปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร และ
ยาว 20 มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพที 18 (ข)
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(ก)

(ข)

ภาพที 18 ขนาด และรู ปร่ างของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน (ก) ส่ วนแลกเปลียนความร้อน และ
(ข) ฉนวน

ช่ องสํ าหรับตัวอย่ างไหลผ่ าน

PT100

ตัวกลางแลกเปลียนความร้ อน
ภาพที 19 ลักษณะของส่ วนแลกเปลียนความร้อน และเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ
3.1.3 การควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน
การควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทําได้โดยอาศัยนํา
เป็ นตัวกลางแลกเปลียนความร้อนผ่านอ่างนําควบคุมอุณหภูมิรุ่น AD07R-20 (PolyScience, USA)
แบบควบคุมอุณหภูมิภายนอก (external control) และมีการบันทึกอุณหภูมิขณะทําการทดลองทุกๆ
1 วินาที โดยรู ปแบบของอุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนนีแสดงได้ดงั ภาพที 20 นอกจากนี
ยังพบว่าอุณหภูมิของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนมีความเบียงเบนออกจากค่าเฉลียของแต่ละ
อุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ โดยความไม่แน่นอนของ
อุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนสามารถแสดงได้ดงั ภาพที 21
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ภาพที 21 ความไม่แน่นอนของอุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิต่างๆ
3.1.4 การควบคุมเวลาของตัวอย่างทีผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน
การควบคุมเวลาของตัวอย่างทีผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทําได้โดยการปรับ
อัตราการไหลของตัวอย่างด้วยปั มชนิด peristaltic pump ซึงสามารถปรับอัตราการไหลได้ในช่วง
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0.05 – 0.4 มิลลิลิตร/วินาที โดยเวลาของตัวอย่างทีผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนคํานวณได้จาก
อัตราการไหลโดยมวล (mass flow rate) ของตัวอย่างทีผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนดัง
ความสัมพันธ์ในสมการที [25] หลังจากนันทําการเปลียนอัตราการไหลโดยมวลเป็ นอัตราการไหล
โดยปริ มาตร (volume flow rate) โดยอาศัยความสัมพันธ์ในสมการที [26] และสามารถคํานวณหา
เวลาของตัวอย่างทีผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนจากความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลโดย
ปริ มาตร และปริ มาตรของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนดังสมการที [28]
mሶ =
เมือ

mሶ
m
t

Vሶ
mሶ
ρ

t
V
Vሶ

[26]

คือ อัตราการไหลโดยปริ มาตร (มิลลิลิตร/วินาที)
คือ อัตราการไหลโดยมวล (กรัม/วินาที)
คือ ความหนาแน่นของตัวอย่าง (กรัม/มิลลิลิตร)
Vሶ =

ดังนัน
เมือ

mሶ
ρ

V
t
V
t=
Vሶ

จาก

[25]

คือ อัตราการไหลโดยมวล (กรัม/วินาที)
คือ นําหนักของตัวอย่าง (กรัม)
คือ เวลา (วินาที)
Vሶ =

เมือ

m
t

[27]
[28]

คือ เวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์ (วินาที)
คือ ปริ มาตรของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน (มิลลิลิตร)
คือ อัตราการไหลโดยปริ มาตร (มิลลิลิตร/วินาที)

ความไม่แน่นอนของเวลาเมือผ่านตัวอย่างเข้าสู่ อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนประเมิน
ได้โดยการวัดนําหนักของตัวอย่างทีเปลียนแปลงไปตามเวลาจากสมการที [25] และเปลียนนําหนัก
ของตัวอย่างทีได้จากสมการที [25] ให้เป็ นเวลาโดยอาศัยความสัมพันธ์จากสมการที [26] และ [28]
โดยความไม่แน่นอนของเวลาเมือผ่านตัวอย่างเข้าสู่ อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนสามารถแสดงได้
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ดังภาพที 22 ซึงพบว่าเวลาของตัวอย่างทีผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทีประเมินได้ในแต่ละ
ครังมีค่าทีกระจายตัวโดยสุ่ มอยูร่ อบค่าเฉลีย นอกจากนียังพบว่าความไม่แน่นอนของเวลาเมือตัวอย่าง
ผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนจะมีความเบียงเบนออกจากค่าเฉลียเพิมสู งขึนเมือตัวอย่างใช้เวลา
ในการผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนนานขึนดังแสดงในภาพที 23 ซึงจากกราฟจะแสดงให้เห็น
ว่าสภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาแต่
ํ เวลานานจะมีความไม่แน่นอนของเวลาใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์สูงกว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงแต่เวลาสัน
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ภาพที 22 ความไม่แน่นอนของเวลาทีตัวอย่างผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน
3.2 รู ปแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ สําหรับกระบวนการพาสเจอไรซ์
งานวิจยั นี ต้องการศึกษาผลของสภาวะในกระบวนการพาสเจอไรซ์ โดยกําหนดให้
ลักษณะของกระบวนการ คือ P* มีค่าเท่ากัน โดย P* เป็ นพารามิเตอร์ทีขึนอยูก่ บั รู ปแบบอุณหภูมิ
และเวลาทีตัวอย่างได้รับในกระบวนการพาสเจอไรซ์ดงั แสดงในสมการที [2] ซึ งรู ปแบบของ
อุณหภูมิ และเวลาทีตัวอย่างได้รับในกระบวนการพาสเจอไรซ์นนเป็
ั นสิ งสําคัญทีต้องทราบก่อนทํา
การทดลองเพือจะกําหนดค่า P* ของกระบวนการให้เท่ากัน แต่เนืองจากอุปกรณ์แลกเปลียนความ
ร้อนทีใช้ในงานวิจยั นีมีช่องใส่ ตวั อย่างซึ งมีขนาดเล็กมากดังรายละเอียดในข้อ 3.1.2 ทําให้ไม่สามารถ
วัดอุณหภูมิทีถูกต้องของตัวอย่าง ณ ตําแหน่งต่างๆในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนได้ ดังนันจึง
จําเป็ นต้องใช้แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ช่วยในการประมาณรู ปแบบอุณหภูมิ และเวลาทีตัวอย่าง
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ได้รับในกระบวนการพาสเจอไรซ์ โดยแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ถูกพัฒนาขึนตามกลไกการถ่าย
โอนความร้อนภายใต้สถานะคงตัว นอกจากการนําอุณหภูมิ และเวลาทีตัวอย่างได้รับมาใช้คาํ นวณ
ค่า P* แล้ว ยังสามารถนํามาคํานวณค่าพารามิเตอร์ C-value อัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus
และอัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูจ่ ากกระบวนการพาสเจอไรซ์ได้อีกด้วย โดยนําค่าทีคํานวณ
ได้มาเปรี ยบเทียบกับผลการทดลองเพือตรวจสอบความใช้ได้ของอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยข้อสมมติ (assumption) ทีใช้เพือสร้าง
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ มีดงั นี
. . ข้อสมมติสาํ หรับแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
3.2.1.1 อุณหภูมิทีผนังอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนมีค่าคงทีตลอดพืนทีผิวสัมผัส
(ภาพที 18) ทังส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง และส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตาํ
3.2.1.2 การถ่ายโอนความร้อนระหว่างอาหารเหลวกับพืนทีผิวสัมผัสของผนัง
อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนเกิดขึนภายใต้สถานะคงตัว
3.2.1.3 บริ เวณจุดเชือมต่อระหว่างส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูงกับ
ส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตาํ (ฉนวน) ของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนไม่เกิดการถ่าย
โอนความร้อนผ่านพืนทีผิวสัมผัสของผนัง
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ภาพที 23 ความไม่แน่นอนของเวลาทีตัวอย่างผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนทีสภาวะต่างๆ
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3.2.2 สมการการถ่ายโอนความร้อน
การกระจายอุณหภูมิของอาหารจากกลไกการถ่ายโอนความร้อนระหว่างอาหารกับผนัง
อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนภายใต้สถานะคงตัวเกิดขึนใน 3 มิติ แสดงได้ดว้ ยสมการของลาปลาซ
ซึ งเป็ นสมการเชิงอนุพนั ธ์ทีอยูใ่ นรู ปแบบของสมการเชิงเส้นดังนี

∂2 Ti ∂2 Tj ∂2 Tk
+
+
=0
∂x2 ∂y2 ∂z2
เมือ

[29]

Ti , Tj และ Tk คือ อุณหภูมิของตัวอย่างในทิศทาง x, y และ z ตามลําดับ (ºC)
x คือ ความกว้างตามแนวหน้าตัดของช่องใส่ ตวั อย่างในอุปกรณ์
แลกเปลียนความร้อน (มิลลิเมตร)
y คือ ความสู งตามแนวหน้าตัดของช่องใส่ ตวั อย่างในอุปกรณ์
แลกเปลียนความร้อน (มิลลิเมตร)
z คือ ความยาวตามแนวหน้าตัดของช่องใส่ ตวั อย่างในอุปกรณ์
แลกเปลียนความร้อน (มิลลิเมตร)

โดยมีเงือนไขขอบเขต (พิจารณาภาพที 24 ประกอบ) คือ
ที

T = TH
∂T
=0
∂x
∂T
=0
∂y
T = TC

เมือ

LH
LC
LI

0 ≤ z ≤ LH

[30 ก]

0 ≤ z ≤ LI

[30 ข]

0 ≤ z ≤ LC

[30 ค]

คือ ระยะทางการเคลือนทีของตัวอย่างในส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง
(มิลลิเมตร)
คือ ระยะทางการเคลือนทีของตัวอย่างในส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตาํ
(มิลลิเมตร)
คือ ระยะทางการเคลือนทีของตัวอย่างในส่ วนฉนวน (มิลลิเมตร)
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ส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง
LH

ฉนวน
LI

ส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตาํ
LC

ภาพที 24 ภาพประกอบแสดงเงือนไขขอบเขตในการถ่ายโอนความร้อนในกระบวนการพาสเจอไรซ์
3.2.3 การคํานวณ และระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
สมการคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับอธิ บายการถ่ายโอนความร้อนระหว่างตัวอย่างกับอุปกรณ์
แลกเปลียนความร้อนใน 3 มิติ ภายใต้สถานะคงตัวดังสมการที [29] มีความซับซ้อนจึงไม่สามารถ
หาคําตอบของสมการได้โดยวิธีเชิงวิเคราะห์ (analytical solution) ได้ ดังนันจึงใช้วธิ ี การหาผลเฉลย
เชิงตัวเลข (numerical solution) โดยวิธีผลต่างสื บเนือง
พิจารณารู ปทรงของตัวอย่างภายในช่องใส่ ตวั อย่างทีตัวอย่างไหลผ่านทังในส่ วน
แลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิสูง และส่ วนแลกเปลียนความร้อนทีอุณหภูมิตามี
ํ ลกั ษณะเป็ นแท่ง
และมีพืนทีหน้าตัดเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้าขนาดกว้าง 3 มิลลิเมตร สู ง 1 มิลลิเมตร และยาว 130
มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพที 25 (ก) ในส่ วนของฉนวนทีเป็ นจุดเชือมต่อระหว่างส่ วนแลกเปลียน
ความร้อนทีอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิตามี
ํ ช่องใส่ ตวั อย่างเป็ นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
3 มิลลิเมตร และยาว 20 มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพที 25 (ข)
ในการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขรู ปทรงเหล่านีจะถูกแบ่งออกเป็ นช่วงขนาด
เล็กๆใน 3 มิติ คือ ∆x, ∆y และ ∆z ตามทิศทางความกว้าง ความสู ง และความยาวตามแนวหน้าตัด
ของช่องใส่ ตวั อย่างในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนตามลําดับดังแสดงในภาพที 25 การแบ่งช่วง
ตามรู ปทรงของตัวอย่างทําให้เกิดจุดต่อในรู ปแบบของแผนภาพสมการ (ภาพที 26) ใช้สาํ หรับแปลง
สมการเชิงอนุพนั ธ์จากสมการที [29] ให้อยูใ่ นรู ปของตัวไม่ทราบค่าของอุณหภูมิทีจุดต่อต่างๆ ค่า
อนุ พนั ธ์อนั ดับสองของอุณหภูมิสามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปของอุณหภูมิทีจุดต่อได้โดยใช้วิธีการ
ประมาณค่าผลต่างแบบตรงกลาง (central difference) ได้ดงั นี
∂2 T Tni+1 -2Tni +Tni-1
ൎ
∂x2
∆x2

[31 ก]

∂2 T Tnj+1 -2Tnj +Tnj-1
ൎ
∂y2
∆y2

[31 ข]
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∂2 T Tnk+1 -2Tnk +Tnk-1
ൎ
∂z2
∆z2

[31 ค]

แทนสมการที [31 ก – 31 ค] ลงในสมการที [29] โดยอุณหภูมิทีเปลียนแปลงในตัวอย่าง ณ จุดต่อ
ต่างๆดังแผนภาพสมการในภาพที 26 แสดงได้ดงั นี
Ti+1,j,k -2Ti,j,k +Ti-1,j,k Ti,j+1,k -2Ti,j,k +Ti,j-1,k Ti,j,k+1 -2Ti,j,k +Ti,j,k-1
+
+
=0
∆x2
∆y2
∆z2

[32]

(ก)

(ข)

ภาพที 25 รู ปทรงของตัวอย่างทีไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน และรู ปแบบแผนภาพสมการ
สําหรับอธิบายอุณหภูมิของตัวอย่างภายในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน (ก) ส่ วนแลกเปลียนความ
ร้อนทีอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิตาํ และ (ข) ฉนวน
การแก้ปัญหาเพือหาอุณหภูมิทุกจุดในจุดต่อเพือหาผลเฉลยโดยประมาณทําได้โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบของแผนภาพสมการ (ภาพที 26) กับทุกจุดต่อทีต้องการทราบค่าอุณหภูมิในภาพ
ที 25 ทําให้ได้ระบบสมการเชิ งเส้นเท่ากับจํานวนจุดต่อ จากนันจึงประยุกต์ใช้วธิ ี การหาคําตอบระบบ
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สมการเชิงเส้นด้วยเมตริ กซ์ (matrix) เพือให้ได้ค่าอุณหภูมิของตัวอย่างในทุกจุดต่อซึงเป็ นอุณหภูมิ
และเวลาของตัวอย่างในการทดลอง ดังนันตัวอย่างหนึงของการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะทําให้ได้
อุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ เปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิ และเวลาของ
ตัวอย่างจากกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติทีค่า P* เท่ากับ 1 ดังแสดงในภาพที 27

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

Ti,j,k-1

Ti,j,k

Ti,j,k+1

y

Ti,j-1,k

x

Ti+1,j,k
z

ภาพที 26 รู ปแบบแผนภาพสมการสําหรับแปลงสมการเชิงอนุพนั ธ์
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ภาพที 27 รู ปแบบอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ (
และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ( ) เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1

)
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3.2.4 การคํานวณค่า P* และ C-value ของกระบวนการจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
อุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีคํานวณได้จากข้อ 3.2.3
ถูกนํามาคํานวณเป็ นค่า P* และ C-value ของกระบวนการพาสเจอไรซ์โดยอาศัยความสัมพันธ์จาก
สมการที [2] และ [3] ตามลําดับ โดยลักษณะการเปลียนแปลงค่า P* และ C-value ในระหว่าง
กระบวนการพาสเจอไรซ์สามารถแสดงได้ดงั ภาพที 28 พบว่าค่า P* และ C-value มีค่าเพิมขึนอย่าง
รวดเร็ วเมืออุณหภูมิของตัวอย่างมีค่าสู ง และจะเพิมขึนอย่างช้าๆจนคงทีเมือสิ นสุ ดกระบวนการ
นอกจากนีกระบวนการพาสเจอไรซ์จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์มีลกั ษณะการเปลียนแปลงของ
ค่า P* ใกล้เคียงกับกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ เนืองจากอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนมี
ช่องใส่ ตวั อย่างซึ งมีขนาดเล็กมากจึงสามารถควบคุมการเพิม และลดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ ว
3.2.5 การคํานวณอัตราส่ วนการรอดชีวิตของ S. aureus ในกระบวนการพาสเจอไรซ์
อุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีคํานวณได้จากข้อ 3.2.3
ถูกนํามาคํานวณเป็ นอัตราส่ วนการรอดชีวิตของ S. aureus (N/N0) โดยอาศัยความสัมพันธ์จาก
สมการที [15] เมือกําหนดให้อุณหภูมิอา้ งอิง ค่า z-value และค่า D-value reference ของ S. aureus
มีค่าเท่ากับ 70ºC, 5.1ºC และ 0.3 นาที ตามลําดับ (Tomlins และ Ordal, 1976)
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ภาพที 28 รู ปแบบอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ ( ) และจาก
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ( ) และการเปลียนแปลง C-value ในกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบ
อุดมคติ ( ) และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ( ) และการเปลียนแปลงค่า P* ใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ ( ) และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ( )
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3.2.6 การคํานวณอัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยู่
อุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีคํานวณได้จากข้อ 3.2.3
ถูกนํามาคํานวณเป็ นอัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยู่ (C/C0) โดยอาศัยความสัมพันธ์จาก
สมการที [19] เมือกําหนดให้อุณหภูมิอา้ งอิง ค่า z-value และค่า D-value reference ของวิตามินบี 1
มีค่าเท่ากับ 120ºC, 30ºC และ 120 นาที ตามลําดับ (Maroulis และ Saravacos, 2003)
3.2.7 การสร้างเส้นปฏิบตั ิการ (operating line) สําหรับการทดลอง
เส้นปฏิบตั ิการสร้างขึนมาโดยอาศัยความสัมพันธ์ของ P* ในข้อ 3.2.4 กับการจําลอง
อุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์ในข้อ 3.2.3 โดยเส้นปฏิบตั ิการจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์ที P* เท่ากับ 1
เปรี ยบเทียบระหว่างกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และกระบวนการพาสเจอไรซ์จาก
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ดงั แสดงในภาพที 29 และเส้นปฏิบตั ิการของกระบวนการพาสเจอไรซ์
ที P* เท่ากับ 0.6, 0.4, 0.3 และ 0.2 แสดงอยูใ่ นภาพผนวก ก.1 – ก. โดยเส้นปฏิบตั ิการนี จะนําไปใช้
กําหนดสภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองต่อไป
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ภาพที 29 เส้นปฏิบตั ิการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์
แบบอุดมคติ ( ) และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ( ) เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1

52
3.3 การประเมินความคลาดเคลือนในกระบวนการพาสเจอไรซ์
การศึกษาความคลาดเคลือนในกระบวนการพาสเจอไรซ์สาํ หรับงานวิจยั นีประเมินได้
จากความไม่แน่นอนในเชิงปริ มาณจากพารามิเตอร์ ต่างๆในกระบวนการโดยวิธีมอนติคาร์โลซึงเป็ น
การจําลองความน่าจะเป็ นเชิงสถิติทีครอบคลุมการเปลียนแปลงปริ มาณเชื อจุลินทรี ย ์ และ
องค์ประกอบทางเคมีในอาหารทีผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์แล้ว
3.3.1 ข้อสมมติสาํ หรับการจําลองกระบวนการด้วยวิธีมอนติคาร์ โล
ในการประเมินความไม่แน่นอนของกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนมี
สมมติฐานว่า ปั จจัยของกระบวนการเป็ นสาเหตุหลักของความไม่แน่นอน คือ อุณหภูมิ และเวลาของ
อาหารในกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน โดยทีปั จจัยอืนๆมีผลน้อยมากจนสามารถละทิง
ได้ ซึ งการศึกษาความไม่แน่นอนของอุณหภูมิ และเวลาได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 3.1.3 และ 3.1.4
3.3.2 การประเมินความคลาดเคลือนของกระบวนการพาสเจอไรซ์ดว้ ยวิธีมอนติคาร์ โล
การคํานวณความไม่แน่นอนของกระบวนการพาสเจอไรซ์มีขนตอนดั
ั
งภาพที 30 เริ มต้น
ด้วยการสร้างข้อมูลสุ่ มของพารามิเตอร์อุณหภูมิ และเวลาทีได้รับการศึกษาจากข้อ 3.1.3 และ 3.1.4
จากนันทําการคํานวณค่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ทําการคํานวณซําจนครบ 10,000 รอบ
และทําการประมาณค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของพารามิเตอร์ P* รวมถึงประมาณค่า
ความความคลาดเคลือนของพารามิเตอร์ จากค่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์ (percentile) ที 2.5 และ 97.5
3.4 การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ต่อการยับยัง S. aureus
3.4.1 การเตรี ยม S. aureus
นํา S. aureus ATCC 14458 ทีผ่านการบ่มทีอุณหภูมิ 37ºC เป็ นเวลา 18 - 24 ชัวโมง ใน
อาหารเลียงเชือ Mueller Hinton Agar (acumedia, USA) มา 1 ลูป แล้วเพาะเชือลงในอาหารเหลว
Mueller Hinton broth ปริ มาณ 5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันดี และทําการนับปริ มาณเชือเริ มต้นด้วยวิธี
pour plate พบว่าเชือเริ มต้นมีปริ มาณ 105 cfu/ml โดยประมาณ
3.4.2 กระบวนการพาสเจอไรซ์ตวั อย่าง
นํา S. aureus ในข้อ 3.4.1 ใส่ ลงในตัวอย่างทีผ่านการฆ่าเชือทีอุณหภูมิ 121ºC เป็ นเวลา
15 นาที จากนันจึงทําการพาสเจอไรซ์ตวั อย่างโดยกําหนดค่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์เท่ากับ
0.6, 0.4, 0.3 และ 0.2 หลังจากนันตัวอย่างทีผ่านการพาสเจอไรซ์แล้วทีค่า P* ต่างๆเหล่านีจะถูกเก็บ
ไว้ทีอุณหภูมิ 4ºC จนกว่าจะนําตัวอย่างไปวิเคราะห์ต่อไป

53
3.4.3 การนับปริ มาณเชือทีรอดชีวติ
นําตัวอย่างในข้อ 3.4.2 ปริ มาณ 1 ml มาเจือจางด้วยวิธี 10-fold serial dilution ด้วย
0.1% peptone water จากนันนํามานับปริ มาณเชือทีรอดชี วิตด้วยวิธี pour plate และทําการบ่มที
อุณหภูมิ 37ºC เป็ นเวลา 48 ชัวโมง ซึ งผลการยับยัง S. aureus จะแสดงอยูใ่ นรู ปอัตราส่ วนการรอด
ชีวติ ของ S. aureus (N/N0) โดย N คือ ปริ มาณ S. aureus ในตัวอย่างทีผ่านการพาสเจอไรซ์แล้ว และ
N0 คือ ปริ มาณ S. aureus ในตัวอย่างเริ มต้น
3.5 การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ต่อการเปลียนแปลงของวิตามินบี 1 ทีเป็ น
องค์ ประกอบในนม
การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการเปลียนแปลงของวิตามินบี 1 ทีเป็ น
องค์ประกอบในนมทําได้โดยวัดปริ มาณการสู ญเสี ยวิตามินบี 1 ในตัวอย่างหลังจากผ่านกระบวนการ
พาสเจอไรซ์แล้ว โดยกําหนดให้ทุกสภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์มีค่า P* เท่ากับ 1 วิธีการ
ตรวจสอบปริ มาณวิตามินบี 1 ในตัวอย่างใช้วธิ ีทีดัดแปลงมาจาก Albalá-Hurtado และคณะ (1997)
โดยมีวธิ ี การทดลองดังนี
3.5.1 การเตรี ยมสารละลายมาตรฐานของวิตามินบี 1
นําไทอะมีนไฮโดรคลอไรด์ (thiamine hydrochloride) ทีมีความบริ สุทธิ 99% สําหรับ
การวิเคราะห์ดว้ ยโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง (HPLC) จากบริ ษทั Sigma-Aldrich (St. Louis,
MO) มาละลายด้วยนํากลัน (deionized water) ให้มีความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร เพือเตรี ยมเป็ น
สารละลายมาตรฐานของวิตามินบี 1 หลังจากนันนําสารละลายมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีเตรี ยมไว้มา
เจือจางด้วยนํากลันให้มีความเข้มข้นเป็ น 2.5, 5, 10, 15 และ 20 มิลลิกรัม/ลิตร และนําไปวิเคราะห์
ปริ มาณสารเพือสร้างกราฟมาตรฐานของวิตามินบี 1
3.5.2 การเตรี ยมตัวอย่าง
ชังตัวอย่างนํานมปริ มาณ 10.5 กรัม ใส่ ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร จากนันเติม
กรดไตรคลอโรอะซิ ติก (TCA) ทีอยูใ่ นรู ปของแข็ง 1 กรัม และใส่ magnetic stirring bar ลงใน
ตัวอย่างทีเตรี ยมไว้แล้วทําการผสมบน magnetic stirring plate นาน 10 นาที เมือทําการผสมตัวอย่าง
จนเข้ากันดีแล้วจึงนําตัวอย่างจากบีกเกอร์ใส่ ลงใน centrifuge tube ขนาด 50 ml และนําไปปันเหวียง
ตัวอย่างด้วยเครื องปั นเหวียงทีความเร็ วรอบ 1250 g นาน 10 นาที เพือทําให้ตวั อย่างเกิดการแยกชัน
เป็ นของแข็งด้านล่าง และของเหลวด้านบน จากนันทําการแยกส่ วนของเหลวทีอยูด่ า้ นบนใส่ ไว้ใน
ขวดปรับปริ มาตร (volumetric flask) ขนาด 10 มิลลิลิตร แล้วพักไว้ก่อน ส่ วนของแข็งทีเหลือจาก
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การแยกส่ วนของเหลวนันจะนําไปปันเหวียงอีกครังโดยการเติม 4% TCA ปริ มาณ 3 มิลลิลิตร ที
ความเร็ วรอบ 1250 g นาน 10 นาที จากนันส่ วนของเหลวทีได้จากการปั นเหวียงครังทีสองนําไป
ผสมกับส่ วนของเหลวทีแยกได้ในครังแรกแล้วทําการปรับปริ มาตรให้เป็ น 10 มิลลิลิตร ด้วย
4% TCA ในขวดปรับปริ มาตรขนาด 10 มิลลิลิตร แล้วจึงนําไปวิเคราะห์ปริ มาณสาร
3.5.3 การวิเคราะห์ปริ มาณวิตามินบี 1
การวิเคราะห์ปริ มาณวิตามินบี 1 ในตัวอย่างจะอาศัยวิธี HPLC ด้วยเครื อง HPLC
(Shimadzu, Japn) โดยใช้ตวั ตรวจวัด (detector) แบบ UV detector ทีความยาวคลืน 205 นาโนเมตร
และ ACE 5 C18 ขนาด 250 x 4.6 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ไมโครเมตร (ACE, Scotland)
และใช้เฟสเคลือนที (mobile phase) เป็ นสารละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4)
เข้มข้น 50 มิลลิโมลาร์ ที pH 3.0 ต่ออะซิโตไนไตรล์ (CH3CN) ในอัตราส่ วน 95:5 ด้วยอัตราการไหล
0.8 มิลลิลิตร/นาที ทีอุณหภูมิหอ้ ง
3.6 การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ต่อการเปลียนแปลงสี ของนม
ตัวอย่างทีผ่านการพาสเจอไรซ์แล้วจะนํามาวิเคราะห์ค่าสี ดว้ ยวิธีการวัดการสะท้อนแสง
(reflectance) ของตัวอย่าง โดยใช้เครื อง color view (BYK Gardner, USA) ซึ งใช้แหล่งกําเนิดแสง
มาตรฐาน D65 ค่าสี ทีวัดได้จะอยูใ่ นรู ปของ L*, a* และ b* เมือ L* แสดงถึงค่าความสว่าง (L* = 0
คือ สี ดาํ และ L* = 100 คือ สี ขาว) a* แสดงถึงสี เขียว และสี แดง (-a* คือ สี เขียว และ +a* คือ สี แดง)
และ b* แสดงถึงสี นาเงิ
ํ น และสี เหลือง (-b* คือ สี นาเงิ
ํ น และ +b* คือ สี เหลือง) โดยตัวอย่างจะถูก
ใส่ ลงในช่องใส่ ตวั อย่างทีอยูเ่ หนือแหล่งกําเนิ ดแสง ทําการวัดค่าสี 3 ซําต่อการวัดหนึงตัวอย่าง
(Yanes และคณะ, 2002) ภายหลังจากผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ โดยกําหนดให้ทุกสภาวะของ
กระบวนการพาสเจอไรซ์มีค่า P* เท่ากับ 1
การประเมินการเปลียนแปลงสี ของตัวอย่างจะแสดงอยูใ่ นรู ปของความสัมพันธ์
ระหว่างพารามิเตอร์ ∆a* และ ∆b* ดังสมการต่อไปนี
∆a* = a* - a*0
เมือ

a*
a*0

คือ ค่าทีแสดงถึงสี เขียว และสี แดงของตัวอย่าง
คือ ค่าทีแสดงถึงสี เขียว และสี แดงของตัวอย่างควบคุม

[33]
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∆b* = b* - b*0
เมือ

b*
b*0

[34]

คือ ค่าทีแสดงถึงสี นาเงิ
ํ น และสี เหลืองของตัวอย่าง
คือ ค่าทีแสดงถึงสี นาเงิ
ํ น และสี เหลืองของตัวอย่างควบคุม

Chroma (C*) เป็ นพารามิเตอร์หนึงทีแสดงถึงการรับรู้ลกั ษณะของสี ในตัวอย่าง ซึ งค่านี
จะแสดงถึงค่าความเข้มสี และใช้เปรี ยบเทียบความเข้มสี ในเฉดสี เดียวกัน ซึงค่า C* สามารถคํานวณ
ได้โดยอาศัยความสัมพันธ์จากสมการที [35]
C* =ඥሺa* ሻ2 + ሺb* ሻ2
เมือ

C*
a*
b*

[35]

คือ ค่าความเข้มสี
คือ ค่าทีแสดงถึงสี เขียว และสี แดงของตัวอย่าง
คือ ค่าทีแสดงถึงสี นาเงิ
ํ น และสี เหลืองของตัวอย่าง

นอกจากนียังทําการประเมินการเปลียนแปลงสี ของตัวอย่างจากความสัมพันธ์ระหว่าง
พารามิเตอร์ ∆C* และ ∆L* ดังสมการต่อไปนี โดย ∆C* คือ ความแตกต่างของค่าความเข้มสี
ระหว่างตัวอย่าง และตัวอย่างควบคุม เมือตัวอย่างมีค่า ∆C* เป็ นบวกจะแสดงถึงสี ของตัวอย่างทีมี
ความเข้มสี มากกว่าในตัวอย่างควบคุม ในขณะทีค่า ∆C* เป็ นลบจะแสดงถึงสี ของตัวอย่างทีมีความ
เข้มสี นอ้ ยกว่าในตัวอย่างควบคุม และค่า ∆L* เมือมีค่าเป็ นบวกจะแสดงถึงตัวอย่างทีมีค่าความสว่าง
มากกว่าตัวอย่างควบคุม ในขณะทีค่า ∆L* เมือมีค่าเป็ นลบจะแสดงถึงตัวอย่างทีมีค่าความสว่างน้อย
กว่าตัวอย่างควบคุม
∆C* = C* - C*0
เมือ

C*
C*0

คือ ค่าความเข้มสี ของตัวอย่าง
คือ ค่าความเข้มสี ของตัวอย่างควบคุม
∆L* = L* - L*0

เมือ

L*
L*0

[36]

คือ ค่าความสว่างของตัวอย่าง
คือ ค่าความสว่างของตัวอย่างควบคุม

[37]
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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 = j+1

j=n

P*[i] = P[j]

i = i+1

i = 10,000

P*
(Mean, SD, Percentile)

ภาพที 30 ขันตอนการประเมินความคลาดเคลือนในกระบวนการพาสเจอไรซ์ดว้ ยวิธีมอนติคาร์ โล

บทที 4
ผลการวิจัย และวิจารณ์ผลการวิจัย
4.1 การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ต่อการยับยัง S. aureus
การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการยับยัง S. aureus จะศึกษาปัจจัยใน
เรื องของอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีสภาวะ P* น้อยกว่า 1 คือ 0.6,
0.4, 0.3 และ 0.2 เพือประเมินความใช้ได้ของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ในการทํานายอุณหภูมิ
และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์ ทังนีเนืองจากทีสภาวะ P* เท่ากับ 1 จะไม่พบ
เชือจุลินทรี ยท์ ีรอดชีวิตจึงทําให้ไม่สามารถประเมินความใช้ได้ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการ
ยับยัง S. aureus ดังนันงานวิจยั นีจึงศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีค่า P* น้อยกว่า 1 และ
อุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีค่า P* น้อยกว่า 1 เหล่านีแสดงไว้ในตารางผนวก
ข. – ข.
ผลการยับยัง S. aureus ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ตงแต่
ั เริ มจนสิ นสุ ดกระบวนการ
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.6, 0.4, 0.3 และ 0.2 ซึ งสัมพันธ์กบั อุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีได้จากการคํานวณจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และจากการทดลอง
แสดงในภาพที 31 จากภาพแสดงให้เห็นว่าอัตราส่ วนการรอดชีวิตของ S. aureus จากแบบจําลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าใกล้เคียงกับผลทีได้จากการทดลอง โดยการลดลงของ S. aureus ในกระบวนการ
พาสเจอไรซ์จะเกิดขึนอย่างรวดเร็ วเมืออุณหภูมิของตัวอย่างมีค่าสู ง และจะลดลงอย่างช้าๆจนคงที
เมือสิ นสุ ดกระบวนการพาสเจอไรซ์ เช่นเดียวกันกับลักษณะการลดลงของการทํางานของเอนไซม์
ในระหว่างกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบ HTST ทีรายงานไว้โดย Aguiar และคณะ (2012) และ
Aguiar และ Gut (2014)
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ภาพที 31 การลดลงของ S. aureus ในกระบวนการพาสเจอไรซ์จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ( ) และในการทดลอง ( ) ทีอุณหภูมิต่างๆ ( )
เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ (ก) 0.6, (ข) 0.4, (ค) 0.3 และ (ง) 0.2
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ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนการรอดชีวิตของ S. aureus กับค่า P* ของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ที 0.6, 0.4, 0.3 และ 0.2 เมือทําการศึกษาทีอุณหภูมิต่างกันดังแสดงในภาพที 32 พบว่า
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีกําหนดค่า P* สู งจะสามารถลดจํานวน S. aureus ได้มากกว่าทังในผลที
คํานวณได้จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และผลทีพบจากการทดลองซึ งจะเห็นได้วา่ อัตราส่ วน
การรอดชีวิตของ S. aureus ทีคํานวณได้จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์กบั ผลทีพบจากการทดลอง
มีการเปลียนแปลงทีสอดคล้องกัน

[N]/[N]0 ของ S. aureus
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ภาพที 32 อัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ( ) และในการ
ทดลอง ( ) ทีค่า P* ต่างๆ
ความใช้ได้ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ซึงจะประเมินจากความถูกต้องแม่นยําของ
อุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ จะอธิบาย
ได้ดว้ ยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus ทีคํานวณได้จากแบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ กบั ผลทีพบจากการทดลองของทุกค่า P* และอุณหภูมิซึงแสดงในภาพที 33 โดยข้อมูล
จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และจากการทดลองแสดงในตารางผนวก ข.5 – ข.8 จากภาพที 33
พบว่าการเปลียนแปลงอัตราส่ วนการรอดชีวิตของ S. aureus ทีคํานวณได้จากแบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ กบั ผลทีพบจากการทดลองมีความสัมพันธ์กนั ในรู ปแบบเส้นตรง และมีค่าสัมประสิ ทธิ
การตัดสิ นใจ (r2) เท่ากับ 0.902 ดังนันจากความสัมพันธ์จึงสามารถนําผลของอุณหภูมิ และเวลาของ
ตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีได้จากการคํานวณจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้
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อธิ บายถึงอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีใช้ในการทดลองได้
เนืองจากความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อมีความสัมพันธ์เชิงเส้น

[N]/[N]0 จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
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ภาพที 33 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนการรอดชีวิตของ S. aureus จากแบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ และในการทดลอง
ความคลาดเคลือนทีสามารถเกิดขึนได้ในการศึกษานีจะประเมินได้จากการจําลองด้วย
วิธีมอนติคาร์ โลในรู ปของความคลาดเคลือนของค่า P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ โดยแหล่ง
ความคลาดเคลือนในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีศึกษานี คือ อุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีเกิดจากการควบคุมอุณหภูมิ และการไหลของอุปกรณ์การทดลองทีได้
ทําการศึกษาไว้แล้วจากหัวข้อ 3.1.3 และ 3.1.4 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางผนวก ข. – ข.
ความคลาดเคลือนของค่า P* ทีมีโอกาสเกิดขึนร้อยละ 95 แสดงได้ดว้ ยพืนทีทีมีลกั ษณะสมมาตรดัง
แสดงในภาพที 34 เส้นประทีแบ่งครึ งพืนทีในแนวนอน คือ ค่า P* ทีเป็ นเป้ าหมายของกระบวนการ
ส่ วนเส้นประทีอยูด่ า้ นบน และล่างของเส้น P* ทีเป็ นเป้ าหมายจะแสดงถึงบริ เวณทีเป็ นไปได้ของค่า
P* ทีเปอร์ เซ็นต์ไทล์ 2.5% และ 97.5% ครอบคลุมโอกาสทีจะเกิดขึนได้ 95% ดังนันจากภาพที 34
จะแสดงให้เห็นว่าความคลาดเคลือนของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในทุกค่า P* มีโอกาสเกิดได้สูงขึน
เมืออุณหภูมิของกระบวนการสู งขึน ทังนีน่าจะมีสาเหตุมาจากค่าความคลาดเคลือนสัมพัทธ์ของเวลา
ในกระบวนการมีค่าสู งขึน เนื องจากเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์มีความสัมพันธ์กบั
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อุณหภูมิแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (exponential) ดังแสดงในภาพที 29 จะเห็นได้วา่ เมือทําการทดลองที
อุณหภูมิสูงขึน เวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์จะลดลงตามความสัมพันธ์ในรู ปแบบ
ดังกล่าว ถึงแม้วา่ ความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ จากการศึกษาจะมีค่าเปลียนแปลงไม่มากดังแสดงใน
ภาพที 23 แต่ความคลาดเคลือนสัมพัทธ์ทีเป็ นอัตราส่ วนของความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ต่อเวลาเฉลีย
ของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์จะมีค่าสู งขึนอย่างมากตามแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเมือ
อุณหภูมิของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์สูงขึน ส่ งผลให้เกิดความคลาดเคลือนแพร่ กระจาย
ไปยังค่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทาํ ให้ความคลาดเคลือนของค่า P* ของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ทีเวลาสันหรื ออุณหภูมิสูงมีค่าสู งขึนโดยมีลกั ษณะเป็ นเส้นโค้งออกจากค่าเป้ าหมาย เมือ
พิจารณาความคลาดเคลือนทีเกิดจากอุณหภูมิของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์จะมีผลต่อ
ความคลาดเคลือนของค่า P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์นอ้ ย เนืองจากความคลาดเคลือนสัมบูรณ์
ของอุณหภูมิไม่มีความแตกต่างกันดังแสดงในภาพที 21 และช่วงอุณหภูมิของตัวอย่างในกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ทีศึกษามีความแตกต่างกันไม่มากทําให้ความคลาดเคลือนสัมพัทธ์ของอุณหภูมิมีค่า
เพิมขึนไม่มาก
พืนทีระหว่างเส้น P* ทีเป็ นเป้ าหมายกับเส้นทีแสดงค่า P* ทีเปอร์เซ็นต์ไทล์ 2.5% คือ
บริ เวณทีมีโอกาสทีกระบวนการพาสเจอไรซ์จะมีค่า P* ตํากว่าค่าเป้ าหมายหรื อบริ เวณใต้เส้นประ
จะแสดงถึงกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีมีประสิ ทธิภาพตํากว่าทีกําหนด ซึ งถือว่าเป็ นบริ เวณทีมีความ
เสี ยงทีตัวอย่างจะได้รับความร้อนจากกระบวนการน้อยกว่าทีกําหนด ซึ งอาจส่ งผลให้มีปริ มาณ
เชือจุลินทรี ยท์ ีเหลือรอดจากกระบวนการพาสเจอไรซ์มากกว่าปกติ ส่ วนบริ เวณพืนทีเหนือเส้น P*
ทีเป็ นเป้ าหมายจะแสดงถึงกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเป้ าหมายซึ งจะมีผลดี
ในด้านความปลอดภัยทางด้านจุลชีววิทยา เนืองจากตัวอย่างจะได้รับความร้อนจากกระบวนการ
มากกว่าทีกําหนดส่ งผลให้สามารถยับยังเชื อจุลินทรี ยไ์ ด้มากกว่าทีกําหนด อย่างไรก็ตามควรพิจารณา
ผลทางด้านคุณภาพของอาหารควบคู่ไปด้วย
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ภาพที 34 ความคลาดเคลือนของค่า P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีสภาวะต่างๆ เมือกําหนดค่า
P* เท่ากับ (ก) 1, (ข) 0.6, (ค) 0.4, (ง) 0.3 และ (จ) 0.2 ทีระดับความเชือมัน 95% โดยเส้นประ ( )
แสดงถึงค่า P* ทีเป็ นเป้ าหมาย
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4.2 การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ต่อการเปลียนแปลงของวิตามินบี 1 ทีเป็ น
องค์ ประกอบในนม
การศึกษาผลของอุณหภูมิทีใช้ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อการเปลียนแปลงของ
วิตามินบี 1 ทีเป็ นองค์ประกอบในนมในงานวิจยั นีทําโดยกําหนดให้ทุกค่าอุณหภูมิทีศึกษา คือ
77.93, 79.75, 80.43 และ 81.46ºC ดําเนินการภายใต้ค่า P* เท่ากับ 1 ดังแสดงในตารางผนวก ค.1
เนืองจากเป็ นสภาวะในกระบวนการพาสเจอไรซ์ซึงสอดคล้องกับข้อกําหนดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข และสามารถลดจํานวนเชื อจุลินทรี ยล์ งได้ 6 log cycles ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
ในการบริ โภค (Claeys และคณะ, 2013) โดยพารามิเตอร์ สาํ หรับอธิ บายการเปลียนแปลงปริ มาณ
วิตามินบี 1 จากกระบวนการพาสเจอไรซ์ คือ ค่า C-value ซึ งจะมีค่าเพิมขึนเมือตัวอย่างได้รับความ
ร้อนเช่นเดียวกับค่า P* ดังแสดงในภาพที 28 จากภาพจะเห็นว่า C-value มีค่าสู งขึนอย่างรวดเร็ วเมือ
ตัวอย่างได้รับความร้อน และจะเพิมขึนอย่างช้าๆจนคงทีเมือสิ นสุ ดกระบวนการพาสเจอไรซ์ โดยค่า
C-value มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับปริ มาณวิตามินบี 1 ทีเป็ นองค์ประกอบในตัวอย่าง ดังนันค่า
C-value ทีเป็ นค่าเป้ าหมายของกระบวนการพาสเจอไรซ์ควรจะมีค่าตําจึงจะได้ผลิตภัณฑ์ทีมี
คุณภาพดี
ผลการศึกษาการเปลียนแปลงของค่า C-value เนืองจากอุณหภูมิทีใช้ในกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ในกระบวนการทีค่า P* เท่ากับ 1 แสดงดังภาพที 35 ศึกษาทีอุณหภูมิ 77.93, 79.75,
80.43 และ 81.46ºC จากภาพแสดงค่า C-value จากกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจาก
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ พบว่ายิงทําการทดลองทีอุณหภูมิสูง ค่า C-value ทีคํานวณได้จาก
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ จะยิงมีค่าใกล้อุดมคติมากขึน โดยค่า C-value ในสภาวะทีอุณหภูมิสูงจะ
มีค่าน้อยกว่าค่า C-value ทีอุณหภูมิตาซึ
ํ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Reuter (1980, 1982) พบว่าใน
กระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนทีอุณหภูมิตาแต่
ํ เวลานานจะส่ งผลให้ค่า C*-value ทีเป็ น
พารามิเตอร์ แสดงการลดลงของวิตามินบี 1 ในกระบวนการสเตอริ ไรซ์มีค่ามากกว่าในกระบวนการ
แปรรู ปอาหารด้วยความร้อนทีอุณหภูมิสูงแต่เวลาสัน
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ภาพที 35 C-value ทีสภาวะต่างๆในกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ (
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ( ) เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1

) และจาก

การศึกษาปริ มาณวิตามินบี 1 ในตัวอย่างใช้การวิเคราะห์ดว้ ยวิธี HPLC ภาพที 36 แสดง
ตัวอย่างโครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ซึ งถูกแยกได้ทีเวลา 4.5 นาที การเปลียนแปลงปริ มาณ
วิตามินบี 1 ในกระบวนการพาสเจอไรซ์จะแสดงในรู ปอัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่ นตัวอย่าง
ภาพที 37 แสดงอัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่ นตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 77.93, 79.75, 80.43 และ 81.46ºC ดําเนิ นการภายใต้ค่า P* เท่ากับ 1 พบว่าอัตราส่ วนของ
วิตามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่ นตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์มีแนวโน้มเพิมขึนเมืออุณหภูมิที
ใช้ให้ความร้อนในกระบวนการพาสเจอไรซ์เพิมขึน แสดงให้เห็นว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิสูงจะสามารถรักษาปริ มาณวิตามินบี 1 ไว้ได้มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kessler
และ Horak (1981) พบว่ากระบวนการ UHT นมทีอุณหภูมิสูงแต่เวลาสันจะเกิดการสู ญเสี ยปริ มาณ
วิตามินบี 1 น้อยกว่ากระบวนการ UHT ทีอุณหภูมิตาแต่
ํ เวลานาน โดยทีประสิ ทธิ ภาพในการยับยัง
เชือจุลินทรี ยข์ องทังสองกระบวนการไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
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ภาพที 36 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ
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ภาพที 37 อัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่ นตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
สภาวะต่างๆ เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1
การเปลียนแปลงปริ มาณวิตามินบี 1 ในรู ปของอัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่ น
ตัวอย่างของกระบวนการพาสเจอไรซ์ตามการเปลียนแปลงอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างจาก
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ คาํ นวณได้จากความสัมพันธ์จากสมการที [19] เปรี ยบเทียบกับผลการ
ทดลองดังแสดงในภาพที 38 พบว่าปริ มาณวิตามินบี 1 ลดลงอย่างรวดเร็ วเมืออุณหภูมิของตัวอย่าง
มีค่าสู ง และจะลดลงอย่างช้าๆจนคงทีเมือสิ นสุ ดกระบวนการพาสเจอไรซ์
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ภาพที 38 การลดลงของวิตามินบี 1 ในกระบวนการพาสเจอไรซ์จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
( ) และในการทดลอง ( ) ทีอุณหภูมิ 81.46ºC ( ) เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1
เมือเปรี ยบเทียบการลดลงของวิตามินบี 1 ในรู ปของอัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยู่
ในตัวอย่างทีค่า P* ของกระบวนการพาสเจอไรซ์เท่ากับ 1 ทังจากกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบ
อุดมคติ และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ จะพบว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีใช้อุณหภูมิสูงการ
ลดลงของวิตามินบี 1 จะมีค่าใกล้เคียงกับกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติมากยิงขึน (ภาพที 39)
และในตารางที 8 แสดงอัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่ นตัวอย่างทีได้จากการทดลอง จากแบบ
จําลองทางคณิ ตศาสตร์ และแบบอุดมคติ จากผลการทดลองพบว่าแนวโน้มการเปลียนแปลงปริ มาณ
วิตามินบี 1 จากทัง 3 แบบเหมือนกัน คือ เมืออุณหภูมิของกระบวนการพาสเจอไรซ์สูงขึนปริ มาณ
วิตามินบี 1 จะคงเหลือมากขึน อย่างไรก็ตามอัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่ นตัวอย่างจากการ
ทดลองมีค่าน้อยกว่าจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ในช่วง 0.0027 – 0.065 อาจเนืองมาจากแหล่ง
ความคลาดเคลือนตามข้อสมมติทีใช้กบั การจําลองกระบวนการด้วยวิธีมอนติคาร์ โลอาจไม่ได้เกิด
จากค่าอุณหภูมิ และเวลาในกระบวนการพาสเจอไรซ์เท่านัน อาจต้องพิจารณาค่า D-value และ
z-value ร่ วมด้วย โดย Chotyakul และคณะ (2011)ได้ทาํ การศึกษาความไม่แน่นอนของกระบวนการ
แปรรู ปอาหารด้วยความร้อนต่อความปลอดภัยทางด้านจุลชี ววิทยาด้วยวิธีมอนติคาร์ โลซึ งมีการ
พิจารณาแหล่งของความคลาดเคลือนทีมาจากความสามารถในการต้านทานต่อความร้อนของเชือ
จุลินทรี ยร์ ่ วมกับปัจจัยอืนด้วย ดังนันค่าพารามิเตอร์ D-value และ z-value ของวิตามินบี 1 ทีนํามาใช้
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จาก Maroulis และ Saravacos (2003) อาจไม่ใช่ค่าทีเหมาะสม เนืองจากองค์ประกอบของตัวอย่างนม
ทีใช้แตกต่างจากตัวอย่างทีศึกษาค่า D-value และ z-value จากเอกสารอ้างอิง

[C]/[C]0 ของวิตามินบี 1

1.000

0.995

0.990

0.985

0.980
70

75

80

85

90

อุณหภูมิ (ºC)

ภาพที 39 อัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่ นตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบ
อุดมคติ ( ) และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ( ) ทีสภาวะต่างๆ เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1
ตารางที 8 อัตราส่ วนของวิตามินบี 1 ทีเหลืออยูใ่ นตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการ
ทดลองเปรี ยบเทียบกับกระบวนการพาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ที
สภาวะต่างๆ เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1
อุณหภูมิ
[C]/[C]0
[C]/[C]0
[C]/[C]0
(ºC)
แบบอุดมคติ
แบบจําลอง
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 การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ต่อการเปลียนแปลงสี ของนม
การเปลียนแปลงสี ของตัวอย่างนมทีได้รับความร้อนเป็ นปั จจัยทางเคมีกายภาพทีสําคัญ
อย่างหนึงซึงสัมพันธ์กบั การเปลียนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมาก สําหรับการศึกษาผลของ
กระบวนการพาสเจอไรซ์จากอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการต่อการเปลียนแปลงสี ของตัวอย่าง
นมดําเนิ นการภายใต้ค่า P* เท่ากับ 1 ทีอุณหภูมิแตกต่างกัน คือ 75, 77, 79 และ 80ºC การเปลียนแปลง
สี ของตัวอย่างแสดงด้วยค่า ∆a* และ ∆b* ดังภาพที 40 พบว่าการเปลียนแปลงค่าสี ∆a* และ ∆b*
ทีอุณหภูมิต่างกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตามเมือพิจารณา
แนวโน้มการเปลียนแปลงสี ของตัวอย่างทีผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ พบว่าตัวอย่างทีผ่าน
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงขึนมีแนวโน้มทีจะมีค่า ∆a* ลดลง ในขณะทีค่า ∆b* มีค่า
เพิมขึน แสดงว่าตัวอย่างมีค่าสี แดงลดลง และมีค่าสี เหลืองเพิมขึนเมืออุณหภูมิของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์สูงขึน
..
0.3

0.2

0.1

..
.0.04

.0.03

.0.02

.0.01

0.0
0.00

..
0.01

0.02

0.03

0.04

.0.1

.0.2

.0.3

..

ภาพที 40 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ∆a* และ ∆b* ของตัวอย่างทีผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 75 ( ), 77 ( ), 79 ( ) และ 80ºC ( ) เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1
เมือพิจารณาการเปลียนแปลงสี จากค่าความเข้มสี (∆C*) กับค่าความสว่างของสี
(∆L*) ตามวิธีของ Almela และคณะ (1995) ดังภาพที 41 พบว่าตัวอย่างทีผ่านการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิตามี
ํ แนวโน้มทีจะมีค่า ∆C* และ ∆L* ตําซึงแสดงถึงสี ของตัวอย่างในลักษณะทีมีสีเข้ม

69
(deep) เมือเพิมอุณหภูมิของกระบวนการพาสเจอไรซ์ให้สูงขึนจะส่ งผลให้ค่า ∆C* และ ∆L* มีคา่
เพิมสู งขึนซึ งมีทิศทางการเปลียนแปลงสี ในลักษณะทีมีค่าความสว่าง (light) สู งขึน แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ สูงแต่เวลาสันตัวอย่างทีได้จะมีสีสว่างมากกว่าตัวอย่างทีผ่าน
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาแต่
ํ เวลานาน
ซีด (pale)

สว่ าง (light)

..
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02

.

.

.0.25

.0.20

.0.15

.0.10

0.00
.0.05
0.00

..
0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

.0.08
.0.10
.0.12
.0.14

มืด (dark)

..

เข้ ม (deep)

ภาพที 41 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ∆C* และ ∆L* ของตัวอย่างทีผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 75 ( ), 77 ( ), 79 ( ) และ 80ºC ( ) เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 1

บทที 5
สรุ ปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
พารามิเตอร์ P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์เป็ นค่าทีบ่งบอกถึงประสิ ทธิภาพการยับยัง
เชือจุลินทรี ย ์ และการควบคุมค่า P* ให้คงทีนันสามารถทําได้โดยการควบคุมอุณหภูมิ และเวลา ซึง
ในงานวิจยั นีอาศัยการคํานวณจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ เมือตรวจสอบความใช้ได้ของอุณหภูมิ
และเวลาจากการคํานวณจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ พบว่าความสัมพันธ์ของอัตราส่ วนการรอด
ชีวติ ของ S. aureus ทีได้จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์กบั อัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus จาก
การทดลองมีความสัมพันธ์เชิงเส้น และมีค่าสัมประสิ ทธิการตัดสิ นใจ (r2) เท่ากับ 0.902 และจาก
การศึกษาผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ทีค่า P* แตกต่างกัน พบว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีมี
ค่า P* สู งจะสามารถลดปริ มาณ S. aureus ลงได้มากกว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีมีค่า P* ตํากว่า
และเมือทําการศึกษาความคลาดเคลือนทีอาจเกิดกับกระบวนการพาสเจอไรซ์ในงานวิจยั นีด้วยวิธี
มอนติคาร์ โล พบว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีค่า P* เท่ากันจะมีความคลาดเคลือนสู งขึนเมือใช้
อุณหภูมิสูงขึน เนื องจากความคลาดเคลือนสัมพัทธ์ของเวลาในกระบวนการพาสเจอไรซ์มีค่าสู งขึน
แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล อย่างไรก็ตามควรมีการยืนยันความใช้ได้ของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ใน
การอธิ บายอุณหภูมิ และเวลาของตัวอย่างในกระบวนการพาสเจอไรซ์นอกเหนือจากการใช้ S. aureus
เป็ นตัวบ่งชี โดยอาศัยสารประกอบชีวเคมี เช่น เอนไซม์มาเป็ นตัวบ่งชีเพือเพิมความถูกต้องในการ
ยืนยันความใช้ได้ของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ นอกจากนีในงานวิจยั ฉบับนียังได้ศึกษาผลของ
อุณหภูมิในกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อปริ มาณวิตามินบี 1 และการเปลียนแปลงสี ของผลิตภัณฑ์
นมทีค่า P* ของกระบวนการคงทีเท่ากับ 1 พบว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงปริ มาณของ
วิตามินบี 1 จะคงเหลืออยูม่ ากกว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํ และผลิตภัณฑ์นมทีผ่าน
กระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงมีแนวโน้มทีจะมีสีสว่างกว่าผลิตภัณฑ์นมทีผ่านกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํ อย่างไรก็ตามลักษณะสี ของผลิตภัณฑ์นมจากการทดลองไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังนันจึงต้องทําการศึกษาอุณหภูมิของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ในช่วงทีมีความแตกต่างกันมากขึนจึงจะเห็นความแตกต่างของค่าสี ของผลิตภัณฑ์นม
ได้อย่างชัดเจน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เส้ นปฏิบัติการสํ าหรับการทดลอง
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ภาพผนวก ก.1 เส้นปฏิบตั ิการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ ( ) และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ( ) เมือกําหนดค่า
P* เท่ากับ 0.6
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ภาพผนวก ก.2 เส้นปฏิบตั ิการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ ( ) และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ( ) เมือกําหนดค่า
P* เท่ากับ 0.4
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ภาพผนวก ก.3 เส้นปฏิบตั ิการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ ( ) และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ( ) เมือกําหนดค่า
P* เท่ากับ 0.3
2

log10 t (วินาที)

1
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ภาพผนวก ก.4 เส้นปฏิบตั ิการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และเวลาของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์แบบอุดมคติ ( ) และจากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ( ) เมือกําหนดค่า
P* เท่ากับ 0.2

ภาคผนวก ข
ผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ต่อการยับยัง S. aureus
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ตารางผนวก ข.1 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากับ 0.6
P*

เวลา* (วินาที)

0.6
15.41±0.15
0.6
13.89±0.29
0.6
11.01±0.44
0.6
10.09±0.16
0.6
8.71±0.11
0.6
7.33±0.06
0.6
4.60±0.04
0.6
4.55±0.06
0.6
3.81±0.02
0.6
3.44±0.07
0.6
3.35±0.08
0.6
2.84±0.02
0.6
2.47±0.01
*ความหนาแน่นของตัวอย่าง 1.02 g/ml

อุณหภูมิ (ºC)
73.10±0.02
73.34±0.02
74.22±0.01
74.42±0.03
75.03±0.03
75.60±0.02
77.22±0.02
77.34±0.04
77.82±0.02
78.22±0.02
78.34±0.02
79.00±0.03
79.39±0.03

ตารางผนวก ข.2 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากับ 0.4
P*

เวลา* (วินาที)

0.4
15.41±0.15
0.4
13.89±0.29
0.4
11.01±0.44
0.4
10.09±0.16
0.4
8.71±0.11
*ความหนาแน่นของตัวอย่าง 1.02 g/ml

อุณหภูมิ (ºC)
71.64±0.01
71.94±0.02
72.83±0.01
73.01±0.02
73.53±0.03

83
ตารางผนวก ข.3 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากับ 0.3
P*

เวลา* (วินาที)

0.3
15.41±0.15
0.3
13.89±0.29
0.3
10.09±0.16
0.3
8.71±0.11
0.3
4.60±0.04
0.3
3.44±0.07
*ความหนาแน่นของตัวอย่าง 1.02 g/ml

อุณหภูมิ (ºC)
70.65±0.02
70.92±0.01
72.05±0.02
72.60±0.03
74.80±0.01
75.78±0.02

ตารางผนวก ข.4 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากับ 0.2
P*

เวลา* (วินาที)

0.2
15.41±0.15
0.2
13.89±0.29
0.2
3.35±0.08
0.2
2.84±0.02
*ความหนาแน่นของตัวอย่าง 1.02 g/ml

อุณหภูมิ (ºC)
69.23±0.01
69.52±0.01
74.50±0.03
75.08±0.03
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ตารางผนวก ข.5 จํานวน S. aureus ในตัวอย่างก่อน และหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ และ
อัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus ในตัวอย่าง เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.6
N
[N]/[N]0
[ N]/[N]0
อุณหภูมิ
N0
(ºC)
(cfu/ml)
(cfu/ml)
ในการทดลอง
แบบจําลอง
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
0
0
28.26×10-3
74.22
18.00×105
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
145.50
12.38×10-5
99.58×10-5
78.22
11.75×105
78.34
18.00×105
48.50
26.94×10-6
89.82×10-5
82.00
45.56×10-6
45.75×10-5
79.00
18.00×105
79.39
19.00×105
149.50
78.68×10-6
24.11×10-5
ตารางผนวก ข.6 จํานวน S. aureus ในตัวอย่างก่อน และหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ และ
อัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus ในตัวอย่าง เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.4
N
[N]/[N]0
[ N]/[N]0
อุณหภูมิ
N0
(ºC)
(cfu/ml)
(cfu/ml)
ในการทดลอง
แบบจําลอง
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 จํานวน S. aureus ในตัวอย่างก่อน และหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ และ
อัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus ในตัวอย่าง เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.3
N
[N]/[N]0
[ N]/[N]0
อุณหภูมิ
N0
(ºC)
(cfu/ml)
(cfu/ml)
ในการทดลอง
แบบจําลอง
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 จํานวน S. aureus ในตัวอย่างก่อน และหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ และ
อัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus ในตัวอย่าง เมือกําหนดค่า P* เท่ากับ 0.2
N
[N]/[N]0
[ N]/[N]0
อุณหภูมิ
N0
(ºC)
(cfu/ml)
(cfu/ml)
ในการทดลอง
แบบจําลอง
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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ชุดคําสังการประเมินความคลาดเคลือนของค่า P* ในกระบวนการพาสเจอไรซ์โดยอาศัยโปรแกรม 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
ผลของกระบวนการพาสเจอไรซ์ ต่อการเปลียนแปลงของวิตามินบี 1 ทีเป็ นองค์ ประกอบในนม
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ตารางผนวก ค.1 สภาวะของกระบวนการพาสเจอไรซ์ในการทดลองทีค่า P* เท่ากับ 1
เวลา* (วินาที)
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
*ความหนาแน่นของตัวอย่าง 1.04 g/ml
ตารางผนวก ค.2 ความเข้มข้น และพืนทีใต้กราฟของสารมาตรฐานวิตามินบี 1
ความเข้มข้น (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
พืนทีใต้กราฟ
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 ความเข้มข้น และพืนทีใต้กราฟของวิตามินบี 1 ในตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการ
พาสเจอไรซ์
อุณหภูมิ (ºC)
ความเข้มข้น (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
พืนทีใต้กราฟ
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 ทีความเข้มข้น 2.46 mg/ml

ภาพผนวก ค.2 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเข้มข้น 4.93 mg/ml

ภาพผนวก ค.3 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเข้มข้น 9.86 mg/ml

90

ภาพผนวก ค.4 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเข้มข้น 14.79 mg/ml

ภาพผนวก ค.5 โครมาโตรแกรมของสารมาตรฐานวิตามินบี 1 ทีความเข้มข้น 19.72 mg/ml

ภาพผนวก ค.6 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตัวอย่างควบคุม
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ภาพผนวก ค.7 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 77.93ºC

ภาพผนวก ค.8 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 79.75ºC

ภาพผนวก ค.9 โครมาโตรแกรมของวิตามินบี 1 ในตัวอย่างหลังผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ที
อุณหภูมิ 81.46ºC
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