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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กาแฟเปนเครือ่ งดื่มที่เปนทีน่ ิยมที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง โดยมีการบริโภคถึง 4 แสนลานถวย
ตอป (ศิริวรรณ, 2546) เพราะกาแฟเปนเครื่องดื่มที่มีรสชาติเฉพาะตัว มีความเขมขนและความหอม
ซึ่งเปนที่ชื่นชอบของหลายๆ คน ในประเทศไทยการดื่มกาแฟเริ่มเปนที่นิยมมากขึน้ และไดมกี าร
พัฒนาผลิตภัณฑเปนรูปแบบตางๆ หลายรูปแบบ เชน กาแฟพรอมดื่ม ซึ่งมีจุดเดนในดานความ
สะดวกสบาย และประหยัดเวลาเหมาะกับสังคมในปจจุบันที่มีความเรงรีบ ในชวง 2-3 ปที่ผานมา
มูลคาของธุรกิจผลิตภัณฑกาแฟแตละประเภทอยูในเกณฑที่สูง โดยในป พ.ศ. 2545 มูลคาของธุรกิจ
ผลิตภัณฑทั้งระบบสูงถึงกวา 10,000 ลานบาท แยกเปนผลิตภัณฑกาแฟสําเร็จรูป 5,600 ลานบาท
กาแฟกระปอง 6,000 ลานบาท รานกาแฟพรีเมี่ยม 3,000 ลานบาท และยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง
โดยผูลงทุนยังเห็นชองทางในการขยายตลาด เนื่องจากปริมาณการบริโภคกาแฟของคนไทยยังอยู
ในเกณฑต่ํา และยังมีลูทางในการขยายฐานการบริโภคออกไปไดอกี มาก (ปญญภัทร, 2545) จาก
สถานการณการตลาดของไทยพบวาอัตราการเติบโตของกาแฟกระปองสูงขึ้นเฉลี่ยรอยละ 70-75
ตอป (บริษัทบริการขอมูลผูจัดการ จํากัด, 2540) ปจจุบันกาแฟพรอมดืม่ มีจําหนายในรูปแบบของ
กาแฟกระปอง หรือกาแฟบรรจุกลองเปนสวนใหญ ประกอบกับการบริโภคกาแฟพรอมดื่มคาดวา
นาจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จึงควรมีการปรับโฉมรูปแบบกาแฟออกสูต ลาดเพื่อตอบสนองความ
ตองการที่สอดคลองกับชีวิตประจําวันมากขึ้น ซึ่งกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกอาจเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑชนิดนี้ เนื่องจากพลาสติกมีน้ําหนักเบา ทําใหสะดวกตอการ
ขนสงและการบริโภค (ปุน และสมพร, 2544) นอกจากนี้จากรายงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมีการจัดอันดับของพืชที่มีความสําคัญและสามารถผลิตไดในประเทศ กาแฟถูกจัดไวใน
อันดับที่ 15 แสดงใหเห็นวากาแฟมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยไมนอยเลยทีเดียว
(ปญญารัฐ, 2545)

1

2
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาอุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสมในการฆาเชื้อผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่มบรรจุ
ถวย
2. เพื่อศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑพลาสติกที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟพรอมดื่ม
3. เพือ่ ศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติก
1.3 สมมติฐานการศึกษา
1. อุณหภูมิและเวลาทีแ่ ตกตางกันในการฆาเชื้อมีผลตอความปลอดภัยในการบริโภค
และการเปลี่ยนแปลงดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวย
2. ชนิดของบรรจุภัณฑพลาสติกมีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานคุณลักษณะทางกายภาพ
เคมี และจุลินทรียของผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่ม
3. กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑมีผลตออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาผลของการใหความรอนแกเครื่องดื่มกาแฟโดยศึกษาที่อุณหภูมิตางๆ 4 ระดับ
คือ 65 70 75 และ 80 องศาเซลเซียสที่เวลาตางๆ
2. ศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของถวยพลาสติก และแผนฟลมปดผนึกที่เหมาะสมใน
การผลิตและบรรจุกาแฟพรอมดื่มระหวางพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP) และชนิดโพลีสไตรีน
(PS) แผนฟลมพลาสติกลามิเนต (Pl) และแผนฟลมเมทัลไลซ (Ml)
3. ศึกษาอายุการเก็บรักษาโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และ
จุลินทรียของผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยในระหวางการเก็บรักษาที่ 8 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 1 เดือน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 กาแฟ
กาแฟเปนพืชไมพุมแถบแอฟริกา ในสกุล Coffea วงศ Rubiaceae ผลของกาแฟจะมี
ขนาดเล็กมีสีแดงเหมือนเชอรรี่ (coffee cherries) เม็ดแกควั่ แลวบดใชเปนเครื่องดื่ม หากสํารวจทั่ว
ทุกมุมโลกที่มีการปลูกกาแฟนับรวมไดวา ขณะนี้มกี าแฟอยูประมาณ 500 สายพันธุ และยังสามารถ
แบงยอยไดอีกวา 6,000 ชนิด แตหากจัดเปนกลุมใหญอาจแบงได 2 กลุม คือ
1. พันธุอาราบิกา กาแฟพันธุอาราบิกาเปนที่นิยมปลูกมากที่สุด ประมาณรอยละ 70
ของทั้งหมด เปนพันธุที่ดีทสี่ ุด ปลูกและดูแลยาก
2. พันธุโรบัสตา เปนกาแฟพันธุไมคอยดีนัก มักนิยมเอามาทํากาแฟสําเร็จรูป หรือ
นําไปผสมกับพันธุอื่นๆ (จิตระพี และวลัยลักษณ, 2545)
ประเทศที่มีชื่อเสียงทางดานการผลิตกาแฟมากที่สุดคือ ประเทศบราซิล ผลิตกาแฟได
รอยละ 72 ของผลผลิตกาแฟทั่วโลก ซึ่งถือวาผลิตไดมากที่สุด สวนประเทศที่ซื้อกาแฟมากที่สุดคือ
สหรัฐอเมริกา และยุโรป ประมาณรอยละ 85 ของผลผลิตที่ไดทั่วโลก (สมศักดิ,์ 2545) ในประเทศ
ไทยมีการนําเขามาปลูกในภาคใตประมาณ 50 ปมาแลว โดยในระยะแรกๆ มีการทดลองปลูก 2
พันธุ คือพันธุอาราบิกา และพันธุโรบัสตา แตพบวาขณะนี้พันธุโรบัสตาเปนพันธุที่นยิ มปลูกกันมาก
ที่สุด แหลงกาแฟที่สําคัญของภาคใตคือ จังหวัดชุมพร รองลงมาไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช ระนอง และกระบี่ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดวาในปการผลิต 25452546 จะมีพนื้ ที่เพาะปลูกกาแฟประมาณ 414,780 ไร และผลผลิตประมาณ 54,403 ตัน สวนปริมาณ
การสงออกกาแฟผงสําเร็จรูปในป 2546 จะเพิ่มขึ้นรอยละ 90.29 (กระทรวงพานิชย, 2546)
นอกจากการนับตามพันธุกาแฟดั้งเดิมแลว อาจแบงตามประเภทของผลิตภัณฑกาแฟ
สําเร็จรูปในตลาดปจจุบันที่เห็นกันอยูทวั่ ไป มีดังนี้
1. กาแฟสําเร็จรูปชนิดที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟ โดยไมมีการปรุงแตงดวยสารอื่นๆ
แตผลิตภัณฑอาจมีความแตกตางเนื่องจากสวนผสมของเมล็ดกาแฟทีใ่ ช เชน การผสมกาแฟพันธุ
อาราบิกากับโรบัสตาในสัดสวนตางๆ กัน หรือคั่วกาแฟใหมีความเขมของเมล็ดตางกัน เชน การคั่ว
ระดับเขม (dark roast) การคั่วระดับปานกลาง (medium roast) และการคั่วระดับออน (light roast)
2. กาแฟสําเร็จรูปชนิดที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟ และมีการปรุงแตงดวยสารอื่น เพื่อใหได
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รสชาติตามความตองการของผูบริโภค เชน การผสมดวยน้ําตาลเคี่ยวขน (caramel) เพื่อปรุงแตง
กลิ่น และสีของกาแฟใหนาดืม่ ยิ่งขึ้น
3. กาแฟสําเร็จรูปชนิดผสมครีมเทียม และน้ําตาล หรือที่เรียกกันโดยทัว่ ไปวา กาแฟทรี
อินวัน (three-in-one) ซึ่งเปนผลิตภัณฑกาแฟผงสําเร็จรูปที่ไดมีการผสมน้ําตาล และครีมเทียมไว
เรียบรอยแลว เปนการอํานวยความสะดวกแกผูบริโภคยิ่งขึ้น โดยมีทั้งชนิดผงและชนิดเหลว
4. กาแฟสําเร็จรูปชนิดสกัดคาเฟอีน (decaffeinated) ผลิตจากเมล็ดกาแฟที่สกัดสาร
คาเฟอีนออกไปแลว นํามาผานกระบวนการทําเปนกาแฟสําเร็จรูป กาแฟประเภทนี้เหมาะสําหรับผู
ที่ไมตองการหรือไมสามารถดื่มเครื่องดื่มทีม่ ีสารคาเฟอีนได (ปญญารัฐ, 2545)
สําหรับกาแฟสําเร็จรูป เริ่มมีการรูจักเมื่อประมาณ 100-120 ปกอน และเริ่มมีการผลิต
เปนการคาเมื่อ พ.ศ. 2540 ซึ่งกาแฟปรุงสําเร็จชนิดเหลว ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่197 เรื่อง กาแฟ ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 ไดใหความหมายไววา กาแฟปรุง
สําเร็จชนิดเหลว หมายถึง ผลิตภัณฑทไี่ ดจากผลที่แกจัดของตนกาแฟในสกุลคอฟเฟย (coffea) ผาน
กรรมวิธีเอาเมล็ดออก นําเมล็ดมาคั่วจนไดที่ และอาจบดใหไดขนาดตามความตองการโดยที่มีสิ่งอื่น
ที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพเปนสวนผสมอยูดวย โดยตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
1. มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของกาแฟนั้น
2. มีคาเฟอีนไมเกิน 100 มิลลิกรัม ตอกาแฟปรุงสําเร็จชนิดเหลว 100 มิลลิลิตร และ
คาเฟอีนดังกลาวตองมาจากกาแฟทีใ่ ชเปนวัตถุดิบเทานัน้
3. ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม นอยกวา 2.2 ตอกาแฟ 100 มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม
พี เอ็น (most probable number, MPN)
4. ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli)
5. ไมมจี ุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
6. ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่นในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ
7. ไมมียีสตและเชื้อรา
8. ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลไดตามมาตรฐานเอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โค
เด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติมใน
กรณีที่ไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารและยา
9. มีวัตถุกันเสียได ดังตอไปนี้
9.1 ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 70 มิลลิกรัม ตอกาแฟปรุงสําเร็จ 1 กิโลกรัม
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9.2 กรดเบนโซอิค หรือกรดซอรบิค หรือเกลือของกรดทั้งสองนี้ โดยคํานวณเปน
ตัวกรดไดไมเกิน 200 มิลลิกรัม ตอกาแฟปรุงสําเร็จ 1 กิโลกรัม
การใชวัตถุกนั เสียใหใชไดเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งตามปริมาณที่กําหนดใน 9.1 หรือ 9.2
ถาใชเกินหนึ่งชนิด ตองมีปริมาณรวมกันไมเกินปริมาณของวัตถุกันเสียชนิดทีก่ ําหนดใหใชนอย
ที่สุด เมื่อจําเปนตองใชวัตถุกนั เสียแตกตางไปจากที่กําหนดไวดังกลาวขางตน ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (1169-2536) ไดกําหนดความหมายของ
ผลิตภัณฑเครือ่ งดื่มกาแฟไวดังนี้ คือ
ผลิตภัณฑเครือ่ งดื่มกาแฟ หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนของเหลว ไดจากน้ําทีส่ กัด
จากกาแฟคั่วบด หรือน้ําที่ไดจากกาแฟสําเร็จรูป อาจมีน้ําตาล ครีมเทียม หรือนมผสมอยูดวยหรือไม
ก็ไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท หรือหมายถึง ผลิตภัณฑทมี่ ีลักษณะเปนผงไดจากกาแฟสําเร็จรูป
ผสมครีมเทียมหรือนมผง อาจมีน้ําตาลผสมอยูดวยหรือไมก็ได บรรจุในภาชนะที่ปดสนิท ซึ่งมี
ขอกําหนดดานจุลินทรียดังนี้
- จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมพบในตัวอยาง 1 กรัม
- โคลิฟอรม (coliform) โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (most probable number, MPN) ตอง
นอยกวา 3 ตอตัวอยาง 1 กรัม
- สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ตองไมพบในตัวอยาง 1 กรัม
- ยีสต และราตองไมพบในตัวอยาง 1 กรัม
นอกจากนี้ในการผลิตกาแฟพรอมดื่มในภาชนะบรรจุปด สนิท ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
อาหารเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปดสนิทรวมดวย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 62
(พ.ศ. 2524) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งกฎหมายอาหาร ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับนี้ ไดครอบคลุมเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิททุกประเภทเขาไวดว ยกัน
ดังแสดงในภาคผนวก จ โดยกําหนดใหมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานอยูในเกณฑทปี่ ลอดภัยตอผูบริโภค
ขณะที่ในระดับอุตสาหกรรม ก็ไดมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมประเภทเครื่องดืม่
ไวหลายชนิด แยกเปนฉบับตางๆ เฉพาะเรือ่ ง ตัวอยางเชน น้ําผลไม: น้ําองุน (มอก. 101-2517)
น้ําสม (มอก. 99-2517) และน้ํามะมวงปรุงในภาชนะบรรจุ (มอก. 519-2527) เปนตน ซึ่งเนื้อหา
รายละเอียดดานคุณภาพของกฎกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมในเรื่องดังกลาว สวนใหญมีความคลายคลึงกัน แตสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมไดกําหนดเกณฑ การชักตัวอยาง การตรวจสอบ และการวิเคราะหไวเปนมาตรฐาน
อยางชัดเจน
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2.2 กระบวนการผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปดสนิท
2.2.1 หลักการในการใหความรอนแกผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม
กระบวนการแปรรูปอาหารสวนใหญเกีย่ วของกับการถายเทความรอน ความรอนเกิด
การถายเทได 3 แบบ คือ การแผรังสี การนําความรอน และการพาความรอน การแผรังสีเปนการ
ถายเทความรอนโดยคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน การใชเครื่องยางไฟฟา การนําความรอนเปนการ
เคลื่อนที่ของความรอนโดยการถายเทความรอนโดยตรงจากพลังงานของโมเลกุลภายในของแข็ง
เชน การถายเทผานภาชนะบรรจุโลหะหรืออาหารแข็ง การพาความรอนเปนการถายเทความรอน
โดยกลุมโมเลกุลซึ่งเกิดการเคลื่อนที่เนื่องจากมีความหนาแนนตางกันหรืออุณหภูมิตางกัน เชน
อากาศไดรับความรอนหรือมีการกวน ของเหลวที่ถูกกวน โดยทัว่ ไปจะเกิดการถายเทความรอนทัง้
3 แบบพรอมกัน แตการถายเทความรอนชนิดหนึ่งอาจสําคัญกวาอีก 2 ชนิด ตามแตกรณี (วิไล,
2545)
1. การถายเทความรอนแบบการนํา (conductive heat transfer)
การถายเทความรอนเปนการถายเทพลังงานระดับโมเลกุล ซึ่งไมมีการเคลื่อนที่ทาง
กายภาพของวัตถุ (physical movement) โดยทั่วไปการนําความรอนจะเกิดขึ้นในวัตถุที่เปนของแข็ง
ทึบ (รุงนภา, 2535) อัตราการถายเทความรอนโดยการนําความรอนกําหนดโดยความแตกตางของ
อุณหภูมิระหวางอาหารและตัวกลางในการใหความรอน หรือทําใหเย็นลง และความตานทาน
โดยรวมของการถายเทความรอน อัตราการถายเทความรอน คํานวณไดจาก
Q
=
kA(T2 – T1) / x
เมื่อ
Q (J/s)
=
อัตราการถายเทความรอน
k (J/ms k) หรือ W/mK) =
คาการนําความรอน
A (m2)
=
พื้นผิว
T2 – T1 (0C)
=
ความแตกตางของอุณหภูมิ
x (m)
=
ความหนาของวัตถุ
ปจจัยที่มีผลตอคาการนําความรอนมีหลายประการ เชน ลักษณะธรรมชาติของอาหาร
อุณหภูมิและความดันรอบๆ อาหาร อุณหภูมิของตัวกลางในการใหความรอนแกอาหาร คาการนํา
ความรอนแกอาหาร และความรอนจําเพาะของอาหาร เปนตน (วิไล, 2545)

7
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของของเหลวบางชนิด
คุณสมบัติ

อากาศ
ออกซิเจน
สารทําความเย็น 12
น้ํา
สารละลายซูโครส 20 %
นมสดเต็มรูป
หางนม
ครีม (20% ไขมัน)

คาการนําความ ความรอน ความ ความหนืด
รอน
จําเพาะ หนาแนน (Ns/m2)
(W/m K)
(kJ/kg K) (kg/m3)
1.73×10-5
1.29
1.005
0.024
0.94
1.005
0.031
2.21×10-5
-0.92
-1.48×10-5
-0.92
0.0083
-1,000
4.21
0.57
1.79×10-3
958
4.21
0.68
0.28×10-3
1,070
3.8
0.54
1.92×10-3
1,030
3.9
0.56
2.12×10-3
---2.80×10-3
1,040
--1.40×10-3

ที่มา: Earle (1983) Peleg และ Bagley (1983) และLewis (1987)

ตารางที่ 2 คาการนําความรอนของอาหารและวัสดุบางชนิด

อุณหภูมิ
(0C)
0
100
20
-0
100
20
20
10
25

8
วัสดุและอาหาร
วัสดุ
เมทัลไลซ
ทองแดง
สแตนเลส
โลหะอื่นๆ
กระดาษกลอง
แกว
โพลีเอทธิลีน
อาหาร
นมสดเต็มรูป1
น้ําแอปเปล
น้ํา1

คาการนําความรอน (W/mK)

อุณหภูมิที่ทําการวัด (0C)

220
388
21
45-400
0.07
0.52
0.55

0
0
20
0
20
20
20

0.56
0.56
0.57

20
20
0

1

ตั้งสมมติฐานวาไมมกี ารพาความรอนเกิดขึ้น
ที่มา: Earle (1983) Lewis (1987) และWoodams และ Nowrey (1968)

ตารางที่ 1 และ 2 แสดงคาการนําความรอนของวัสดุที่ใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร
แมวาสแตนเลสจะนําความรอนไดต่ํากวาเมทัลไลซและทองแดง แตคา ดังกลาวไมเปนตัวจํากัดอัตรา
การถายเทความรอนเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารซึ่งมีคาการนําความรอนต่ํากวามาก นอกจากนี้
สแตนเลสยังไวตอปฏิกิริยานอยกวาโลหะชนิดอื่นๆ จึงนิยมใชทําเครื่องมือที่สัมผัสกับอาหารใน
กระบวนการแปรรูปตางๆ โดยเฉพาะกับอาหารที่มีความเปนกรด (วิไล, 2545)
2. การถายเทความรอนแบบการพา (convective heat transfer)
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของของเหลวจะทําใหความหนาแนนของของเหลว
เปลี่ยนไปดวย มีผลทําใหเกิดการไหลเวียนหรือการพาแบบธรรมชาติ สวนการพาแบบบังคับ
(forced convection) จะเกิดขึน้ เมื่อใชเครื่องกวนมีผลทําใหอัตราการถายเทความรอนสูงขึ้น และ
กระจายอุณหภูมิไดรวดเร็วกวาการพาแบบธรรมชาติ รวมถึงการที่ของเหลวถูกปมผานเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการตางๆ (วิไล, 2545 และรุงนภา, 2535) อัตราการถายเทความ
รอนของของเหลวไปยังผิวหนาอาหารคํานวณไดจาก
Q
=
hs A(Tb – Ts)
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เมื่อ

Q (J/s)
=
อัตราการแลกเปลี่ยนความรอน
hs (W/m2 K) =
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนหรือผิวหนา
2
A (m )
=
พื้นที่ผิว
Ts (0C)
=
อุณหภูมิที่ผิวหนาวัตถุ
Tb (0C)
=
อุณหภูมิของของเหลว (bulk fluid)
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของผิวหนา (surface heat transfer coefficient) วัดได
จากความตานทานตอการไหลของความรอนซึ่งเกิดจากฟลมบางๆ รอบวัตถุ โดยมีคาเทากับ k/x ใน
สมการการนําความรอน ดังนั้นคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของผิวหนาอาหารในการไหล
แบบเทอรบุเลนซจึงมีคาสูงกวาคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของผิวหนาในการไหลแบบ
สตรีมไลน แสดงคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของผิวหนาวัตถุในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของผิวหนาวัตถุ
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สสาร
ของเหลวกําลังเดือด
ไอน้ําอิ่มตัวทีก่ ําลังควบแนน
ไอน้ําควบแนน
มีอากาศผสม 3%
มีอากาศผสม 6 %
แอมโมเนียควบแนน
ของเหลวไหลผานทอ
มีความหนืดต่าํ
มีความหนืดสูง
อากาศที่กําลังเคลื่อนที่ (3m/s)
อากาศนิ่ง

สัมประสิทธิ์การถายเทความรอน
การประยุกตใช
ของผิวหนา hs (W/m2 K)
การระเหย
2,400-60,000
การฆาเชื้ออาหารกระปอง
12,000
การระเหย
3,500
1,200
6,000
1,200-6,000
120-1,200
30
6

การฆาเชื้ออาหารกระปอง
การฆาเชื้ออาหารกระปอง
การแชเยือกแข็ง การแชเย็น
การพาสเจอไรซ
การระเหย
การแชเยือกแข็ง การอบ
หองเย็น

ที่มา: วิไล (2545) ดัดแปลงจากรายงานของ Loncin และ Merson (1979) และ Earle (1983)
จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาการถายเทความรอนผานอากาศจะชากวาการถายเทความ
รอนผานของเหลว ดังนัน้ ในการใหความรอนหรือการทําใหเย็นที่ใชตวั กลางการถายเทความรอน
เปนอากาศจึงตองใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่มีขนาดใหญ และอัตราการถายเทความรอนจะ
สูงขึ้นเมื่อใชอากาศที่เคลื่อนที่ สวนไอน้ําควบแนนจะใหอัตราการถายเทความรอนสูงกวาน้ํารอนที่
อุณหภูมิเดียวกัน และการทีม่ ีอากาศอยูในไอน้ําจะทําใหอัตราการถายเทความรอนลดลง
3. การแผรังสีความรอน (radiative heat transfer)
การถายเทความรอนโดยการแผรังสี จะเกิดขึ้นระหวางสองพื้นผิวโดยการแผและ
ดูดซับในเวลาตอมาของรังสีแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic radiation) ซึ่งไมจําเปนตองใชตัวกลาง
ในการแพรความรอนเหมือนในแบบการนําหรือการพา ดังนั้นการถายเทความรอนแบบนี้จึงเกิดขึน้
ในสุญญากาศได (รุงนภา, 2535)
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2.2.2 หลักการฆาเชื้อจุลินทรียโดยใชความรอนในระดับพาสเจอไรซ
การผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ จะมีหลักการที่สําคัญ คือ เครื่องดื่มตองไดรับความ
รอนเพียงพอ และนานพอทีจ่ ะทําใหผลิตภัณฑนนั้ ปลอดภัยแกผูบริโภค และตองบรรจุในภาชนะที่
ปดสนิท (hermetic container) ซึ่งจะมีหนาที่ปองกันการปนเปอนหลังผลิตภัณฑผานกระบวนการ
แลว (สายวรุฬ และวรรณา, 2534) ดังนั้นในกระบวนการแปรรูปเครื่องดื่มดวยความรอน จึงจําเปนที่
เครื่องดื่มตองไดรับความรอนอยางนอยในระดับการฆาเชื้อทางการคา (commercial sterility) ซึ่งใน
บางผลิตภัณฑก็มีคุณภาพเพียงพอเปนทีน่ าพอใจ หรือในบางผลิตภัณฑอาจทําใหเสื่อมคุณภาพเสีย
ไป เนื่องจากระดับความรอนนั้นสูงเกินไป ฉะนั้นจึงตองใหความรอนที่เหมาะสม (นวรัตน, 2541)
ซึ่งการพาสเจอไรซ (pasteurization) เปนกระบวนการใชความรอนเพื่อทําลายจุลินทรียที่อาจเพิ่มขึน้
ในเครื่องดื่ม มีผลทําใหเกิดการเสื่อมเสีย ตองใชเวลาและอุณหภูมิที่เพียงพอในการทําลายจุลินทรีย
เชน พวกยีสตใชอุณหภูมิ 60-65 องศาเซลเซียส นาน 2-3 นาทีในการทําลาย สวนสปอรของเชื้อรา
ใชอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที พวกแบคทีเรียแลคติก จะถูกทําลายที่อุณหภูมิ 75 องศา
เซลเซียส นาน 2 นาที สวนสปอรของแบคทีเรียไมสามารถถูกทําลายดวยความรอนที่ 80 องศา
เซลเซียส (มณฑาทิพย, 2538)
การพาสเจอไรซเซชั่น อาจจะแบงเปน 2 วิธี คือ แบบตอเนือ่ ง (continuous) และแบบไม
ตอเนื่อง (dis-continuous)
แบบตอเนื่อง โดยวิธีทําใหรอ นและเย็นลงอยางรวดเร็ว (flash pasteurization and
cooling) วิธีนี้จะชวยลดอัตราการสูญเสียกลิ่นรส และสีของเครื่องดื่มได เนื่องจากระยะเวลาที่ให
ความรอนจะสัน้ มาก หลักสําคัญของวิธีการนี้ คือ ทําใหเครื่องดื่มเย็นลงอยางรวดเร็วภายหลังการใช
ความรอน จากนั้นก็บรรจุเครื่องดื่มลงในภาชนะบรรจุทสี่ ะอาดทันที ความรอนที่ใชประมาณ 82-90
องศาเซลเซียส เวลา 2-3 นาที เครื่องมือสําคัญที่ใช คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน (heat exchanger)
และระบบบรรจุแบบปลอดเชื้อ (aseptic filling system)
แบบไมตอเนือ่ ง หลังจากเครื่องดื่มถูกบรรจุลงในภาชนะบรรจุแลว จะมีการปดผนึกและ
ฆาเชื้อในหมอฆาเชื้อ (กุลวดี, 2530)
เนื่องจากอาหารเสื่อมเสียไดงา ยจากจุลินทรียและเอนไซมที่อยูในอาหารจึงตองการ
ความรอนในกระบวนแปรรูปเพื่อชวยใหอาหารมีความคงตัว และยืดอายุการเก็บรักษา ในปจจุบนั
ไดมีการพัฒนาวิธีการถนอมอาหารดวยความรอนใหดีขนึ้ เพื่อคงคุณคาทางอาหาร เกิดความ
ประหยัด และเปนที่ยอมรับของผูบริโภค (ศูนยศึกษาแนวพระราชดําริ, 2546)
นอกจากนี้อาจแบงกระบวนการพาสเจอไรซออกเปน 2 ระบบ คือ
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1. ระบบชาอุณหภูมิต่ํา (low temperature long time, LTLT) เปนระบบที่ใหความรอนที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แลวทําใหเย็นลงทันที เปนวิธีที่งายสามารถทําไดในระดับ
ครัวเรือน
2. ระบบเร็วอุณหภูมิสูง (high temperature short time, HTST) เปนระบบที่ใหความรอน
ที่อุณหภูมิในระดับสูงขึ้นแตใชเวลาสั้นลงคือ ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที แลวทํา
ใหเย็นลงโดยเร็ว (สมเพียร, 2542 และคณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร,
2543)
การพาสเจอไรซเปนการฆาเชื้อจุลินทรียสวนใหญแตไมใชทั้งหมดในอาหาร คือทําลาย
แบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคกับมนุษย (pathogenic) และไมสรางสปอร หรือทําลายจุลินทรียที่ทําให
เกิดการเสื่อมเสีย แตทั้งนี้จะตองเก็บอาหารไวในสภาพที่จุลินทรียจะเจริญไดนอยทีส่ ุด โดยรวมกับ
วิธีการแชเย็นหรือการเติมสารเคมี เปนตน อุณหภูมิและเวลาที่ใชจะขึ้นกับความตานทานของ
แบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคกับมนุษยและเซลล (vegetative cell) ที่ตองการทําลายและยังขึ้นกับคุณคา
ทางอาหารที่เหลืออยูหลังจากไดรับความรอน เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดีที่สุด (รุงนภา, 2535)
มักพิจารณาใหความรอนแบบนี้กับอาหารเมื่อ
- อาหารนั้นไดรับความรอนสูงเกินไปจะเกิดการเสื่อมคุณภาพ เชน ถาไดรับความรอน
สูงเกินไปโปรตีนจะจับตัวกันเปนกอน
- ตองการทําลายเฉพาะเชื้อโรคเทานั้น
- จุลินทรียกลุมที่ทําใหอาหารนั้นเสียไดเปนพวกที่ทนความรอนไดไมสูงนัก เชน ยีสต
ในน้ําผลไม
- มีการถนอมอาหารวิธีอื่นมารวมดวย เพื่อปองกันการเจริญของจุลินทรียที่ยัง
หลงเหลืออยูในอาหาร เชน การเก็บน้ํานมไวในอุณหภูมติ ่ํา
- ตองการใหอาหารที่ทําลายจุลินทรียทไี่ มตองการแลว ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมตอ
การเจริญของจุลินทรียชนิดที่ใชในการแปรรูปอาหาร เชน การเติมจุลนิ ทรียลงไปในน้ํานมเพื่อให
เกิดการหมักเปนเนยแข็ง
การถนอมอาหารอื่นๆ ที่สามารถใชรวมกับการพาสเจอไรซ ไดแก
- การแชเย็น
- การรักษาอาหารใหปลอดเชื้อ โดยการบรรจุไวในภาชนะปดสนิท
- การรักษาสภาพแวดลอมใหมีสภาวะไรออกซิเจนในภาชนะปด
- การเพิ่มความเขมขนของตัวถูกละลาย เชน นมขนหวาน
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- การเติมสารเคมีบางชนิด เชน กรดอินทรียบางชนิด และสารกันเสีย (สุมาลี, 2535;
บุหลัน และทัสนี, 2544; Man และ Jones, 1994 และ Kilcast และ Subramaniam, 2000)
2.2.3 ปจจัยที่ใชในการพิจารณาอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้อ (factors determining
time-temperature of thermal process)
1. ชนิดของอาหาร (type of foods)
ความเปนกรดดางของอาหาร จะมีความสําคัญตออุณหภูมิและเวลาทีใ่ ชในการ
ทําลายจุลินทรียที่ไมตองการอากาศ (obligate anaerobes) หรือที่ตองการอากาศเพียงเล็กนอย
(facultative anaerobes) เนื่องจากสปอรบางชนิดที่ทนทานความรอนไดสงู มากนั้นไมสามารถเจริญ
และกอใหเกิดอันตรายในอาหารที่มีความเปนกรดสูง
การใหความรอนแกอาหารเหลานี้จะเพิ่มขึน้ ตามการเพิ่มของคาความเปนกรดดาง
และการเสียของอาหารจะเปนแบบใดก็ขึ้นอยูกับระดับของคาความเปนกรดดางดวย
2. องคประกอบและธรรมชาติของผลิตภัณฑอาหาร
คาวอเตอรแอกติวิตี (water activity, Aw) คือ ปริมาณน้ําในอาหารที่จุลนิ ทรีย
สามารถนําไปใช อาหารกระปองสวนใหญจะมีคาวอเตอรแอกติวิตี สูงกวา 0.98 ดังนัน้ จุลินทรียแ ละ
สปอรสามารถเจริญเติบโตไดดีทําใหตองการความรอนในการฆาเชื้อมากขึ้น
ความขนหนืด (viscosity / consistency) ชนิดและลักษณะชิ้นของอาหารจะมีผลตอ
อัตราการสงผานความรอน
การดูดคืนน้ํา (dehydration) ขององคประกอบในอาหาร สปอรอาจเจริญไดถา
อาหารและองคประกอบดูดคืนน้ําไดไมเพียงพอในระหวางการแปรรูป สปอรเหลานี้จะทนความ
รอนไดนานกวาในความรอนแหง (สุมาลี, 2535 และทิพาพร, 2546)
3. ชนิด จํานวน และความสามารถในการทนความรอนของจุลินทรีย
สามารถใชความรอนทําลายยีสต และราสวนใหญไดงายกวาแบคทีเรีย สวนสปอร
ของแบคทีเรียสามารถทนความรอนไดดีกวาเซลลทั่วไป (vegetative cell) นอกจากนี้ระยะเวลาที่ใช
ในการฆาเชื้อยังขึ้นกับจํานวนจุลินทรียเริ่มตน ถาปริมาณจุลินทรียเริ่มตนมากเกินกวาเกณฑที่
กําหนดไว อุณหภูมแิ ละเวลาที่กําหนดไวในกระบวนการฆาเชื้อก็จะไมสามารถทําลายจุลินทรียไ ด
หมด กอใหเกิดปญหาอาหารผานความรอนในการฆาเชือ้ ไมเพียงพอ (under process) ได (ทิพาพร,
2546)
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4. คาความตานทานความรอน (heat resistance)
ความตานทานความรอน หมายถึง ปริมาณความรอนสูงสุด คิดเปนคาเวลาและ
อุณหภูมิที่เชื้อจุลินทรียจะทนมีชีวิตอยูได พารามิเตอรที่เกี่ยวของกับคาความตานทานความรอน
ไดแก คา D คา Z และคา F ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดในสวนตอไป
2.2.4 ปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอการทนความรอนของจุลินทรีย
การที่เซลลและสปอรของจุลินทรียจะทนความรอนไดมากนอยแตกตางกันนั้น
บางอยางขึ้นอยูกับปจจัยที่สามารถควบคุมได แตบางอยางเปนลักษณะของจุลินทรียเอง ใน
ประชากรจํานวนหนึ่งของเซลลหรือสปอรจะมีความสามารถทนความรอนแตกตางกัน
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการทนความรอนของเซลลหรือสปอร ซึ่งมีความสําคัญในการ
เปรียบเทียบความสามารถในการทนความรอนของจุลินทรียชนิดตางๆ และการใชความรอนในการ
ทําลายจุลินทรียชนิดใดชนิดหนึ่ง ไดแก
1. ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา ระยะเวลาที่ใชในการทําลายเซลลหรือสปอร
ภายใตสภาพแวดลอมที่กําหนดใหจะลดนอยลง ถาใหอณ
ุ หภูมิสูงขึ้น
2. จํานวนประชากรเริ่มตนของสปอร (หรือเซลล) ถามีจํานวนมาก ยิ่งตองใชความรอน
ในการทําลายสูงขึ้น
3. ประวัติของเซลล และสปอร การเจริญของเซลลหรือสปอรในสภาพแวดลอมที่
แตกตางกันกอนจะถูกนํามาทําลายนั้นมีผลตอการทนความรอน เชน
อาหารเลี้ยงเชือ้ เซลลที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสารอาหารครบถวนมากอนจะ
ทนความรอนไดดีกวาเซลลที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไมเหมาะสม ถามีสารชวยการเจริญอยูใน
อาหารนั้นดวยจะทนความรอนยิ่งขึ้น จึงเปนคําตอบหนึ่งในการอธิบายวา เหตุใดจุลินทรียที่เจริญใน
น้ําสกัดจากตับ หรือน้ําคั้นจากผักจึงทนความรอนไดดีกวาเดิม ถาอาหารมีกลูโคสเพียงเล็กนอยจะ
ชวยใหเซลลทนความรอนดีขึ้น แตถามีกลูโคสมากเกินไปจะทําใหเกิดกรดในอาหารมากจนทําให
เซลลทนความรอนไดนอยลง เกลือบางชนิดในอาหาร เชน ฟอสเฟตและแมกนีเซียมจะไปทําให
สปอรทนความรอนไดนอยลง
อุณหภูมิที่ใชในการบมเชื้อ อุณหภูมิในขณะที่เซลลเจริญหรือสรางสปอรจะมี
อิทธิพลตอการทนความรอนของจุลินทรีย ถาจุลินทรียเจริญที่อุณหภูมิเหมาะสม (optimal
temperature) หรือสูงกวาเล็กนอย จุลินทรียจะทนความรอนไดเพิ่มขึน้ เชน Escherichia coli ที่เจริญ
ที่อุณหภูมิ 38.5 องศาเซลเซียส จะทนความรอนไดดีกวาพวกที่เจริญในอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส
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อายุ การทนความรอนของเซลลจะแตกตางกันไปตามระยะของการเจริญ
แบคทีเรียจะทนความรอนไดดีที่สุดเมื่อเจริญเต็มที่ ในสปอรก็เชนเดียวกัน สปอรที่ยงั ไมเจริญเต็มที่
จะทนความรอนไดนอยกวาสปอรที่เจริญเต็มที่แลว สปอรบางชนิดจะทนความรอนไดดีในสัปดาห
แรก แตหลังจากนั้นแลวความทนทานจะลดลง
ความแหง สปอรแหงของแบคทีเรียบางชนิดทําลายไดยากกวาสปอรเปยก
4. สวนประกอบของสับสเทรตที่เซลลหรือสปอรเจริญอยูในขณะใหความรอน
สวนประกอบของสับสเทรตที่มีความสําคัญตอระยะเวลาที่ใหความรอนในอุณหภูมทิ ี่กําหนด ไดแก
ความชื้น ความรอนชื้นจะใหผลในการทําลายเซลลไดดีกวาความรอนแหง วัสดุ
แหงจะตองใชความรอนในการฆาเชื้อสูงกวาวัสดุเปยก เชน การฆาเชื้อในอาหารหรือเครื่องมือตางๆ
ในหมอนึง่ ความดัน (autoclave) จะใชความรอนชื้นที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 ถึง
30 นาที เทานัน้ ในขณะที่ตอ งใชความรอนสูง 160 ถึง 180 องศาเซลเซียส ในการฆาเชื้อในเครื่องมือ
ตางๆ ในเตาอบ (hot air oven) เปนเวลานานถึง 3-4 ชั่วโมง (ทิพาพร, 2546 และสุมาลี, 2535) โดย
ธรรมชาติจุลินทรียแตละชนิดตองการความชื้นแตกตางกัน เชื้อแบคทีเรียตองการความชื้นสูงกวา
ยีสตและรา (สมเพียร, 2542)
คาความเปนกรดดาง โดยทัว่ ๆไปเซลลหรือสปอรจะทนความรอนไดดที ี่สุดเมื่ออยู
ในสับสเทรตเปนกลางหรือเกือบเปนกลาง ดังนั้น การเพิม่ ความเปนกรดดางใหกับสับสเทรตจะทํา
ใหความทนทานของจุลินทรียลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มความเปนกรดจะใหผลมากกวา
(สุมาลี, 2535) ฉะนั้นการปฏิบัติในทางการคาจึงมีการเติมสารในอาหารเพื่อทําใหสารนั้นมีสภาพ
เปนกรด เพื่อหลีกเลี่ยงการใชความรอนสูงและเวลานาน อันจะมีผลตอคุณคาทางโภชนาการของ
อาหารนั้น (สมเพียร, 2542)
การใหความรอนสูงอาจเปนสาเหตุใหคาความเปนกรดดางในอาหารทีม่ ีความเปนกรด
ต่ําและปานกลางลดลง ยิ่งถาในอาหารเดิมมีคาความเปนกรดดางสูงเมือ่ ไดรบั ความรอนจะยิ่งทําให
คาความเปนกรดดางลดลงมากขึ้น
องคประกอบอื่นๆ ของสับสเทรต เชน เกลือในอาหารซึ่งมักจะเติมอยูใ นรูปของเกลือ
โซเดียมคลอไรดถาใชความเขมขนต่ําชวยปองกันสปอรจากความรอนได น้ําตาลจะชวยปองกัน
ความรอนใหกบั เซลลและสปอรบางชนิด ซึ่งความเขมขนที่เหมาะสมในการปองกันจะแตกตางกัน
ไปตามชนิดของจุลินทรีย เชน ถาเปนพวกออสโมฟลิกแบคทีเรีย จะตองใชความเขมขนสูง แตถา
ไมใชก็ตองใชความรอนต่ํา ซึ่งความสามารถในการปองกันความรอนจะสัมพันธกับคาวอเตอร
แอกติวติ ีที่ลดลงดวย (ทิพาพร, 2546 และสุมาลี, 2535)
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2.2.5 การทนความรอนของจุลินทรียและสปอร
การทนความรอนของจุลินทรียแสดงดวยคาการทําลายเชื้อดวยความรอน (thermal
death time, TDT) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลาในการใชในการทําลายจุลินทรียจํานวนหนึง่ ที่อุณหภูมิ
กําหนด แตทั้งนี้จุลินทรียแ ตละชนิดจะทนความรอนแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 4
การทนความรอนของยีสตและสปอร
การทนความรอนของยีสตและสปอรจะแตกตางกันไปตามชนิดของยีสตและชนิด
ของสับสเตรต โดยทั่วไปแอสโคสปอรจะถูกทําลายดวยความรอน 100 องศาเซลเซียส สปอรจะถูก
ทําลายหมด เซลลยีสตมักจะถูกทําลายที่อุณหภูมิ 50 ถึง 58 องศาเซลเซียส ในเวลา 10 ถึง 15 นาที
ดังนั้นการพาสเจอไรซน้ํานม (62.8 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที) และการอบขนมปง (97 องศา
เซลเซียส) จึงสามารถทําลายยีสตไดหมด
การทนความรอนของราและสปอร
รา และสปอรสวนใหญ จะถูกทําลายที่ความรอนชื้นที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
ในเวลา 5 ถึง 10 นาที แตมีบางสปชีสทนความรอนไดดี สปอรสามารถทนความรอนไดดีกวาไมซี
เลียมเล็กนอย จากการศึกษาพบวา Aspergillus, Penicillum และ Mucor บางสปชีสจะทนความรอน
ไดดีกวาราชนิดอื่น
สปอรของราจะทนความรอนแหงไดดี จากรายงานตางๆพบวา ความรอนแหง 120
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ยังไมสามารถทําลายสปอรของราชนิดที่ทนความรอนไดเลย
การทนความรอนของแบคทีเรียและสปอร
เซลลของแบคทีเรียจะทนความรอนไดแตกตางกัน เชน พวกเชื้อโรคจะถูกทําลาย
ไดงาย แตพวกเทอรโมฟายลอาจตองใชความรอนสูง 80 ถึง 90 องศาเซลเซียส นานหลายนาที เปน
ตน
การทนความรอนของแบคทีเรียจะมีปจ จัยบางประการเขามาเกี่ยวของดวย เชน
- แบคทีเรียที่สรางสปอรทนความรอนไดดีกวาพวกที่ไมสรางสปอร
- แบคทีเรียสรางสปอรพวกเทอรโมไฟล ทนความรอนไดดกี วาแบคทีเรียสราง
สปอรมีโซไฟล
- เซลลแบคทีเรียที่มีรูปรางกลม (cocci) สามารถตานทานความรอนไดสูงกวา
เซลลที่มรี ูปรางเปนทอน (rod shaped)
- แบคทีเรียทีจ่ ับกันเปนกลุม หรือที่สรางแคปซูล (capsule) ถูกทําลายไดยากกวา
กลุมที่ไมมีการจับตัว หรือไมสรางแคปซูล
- เซลลแบคทีเรียที่มีไขมันเปนองคประกอบอยูมากจะทําลายไดยากกวาเซลล

17
ปกติ (วิลาวัณย, 2537 และวราวุฒิ, 2538)
การทนความรอนของสปอรแบคทีเรียจะแตกตางกันไปตามชนิดของแบคทีเรีย
และสภาพแวดลอม ในขณะเกิดสปอรที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส สปอรอาจทนไดแตกตางกัน
ตั้งแต 1 นาที จนถึง 20 ชั่วโมง ในบางครั้งแบคทีเรียที่เจริญรวมกับแบคทีเรียที่ทนความรอนไดดีจะ
ทนความรอนไดดีกวาเดิม เชน การเจริญรวมกันของ Clostridium perfringens กับ Clostridium
sporogenes (สุมาลี, 2535)
การทนความรอนของเอนไซม
ตามปกติอุณหภูมิ 79.4 องศาเซลเซียส เพียงพอในการทําลายเอนไซมของอาหาร
ุ หภูมิในการทําลายจุลินทรียในอาหารจึงมักจะควบคุม
หรือจุลินทรีย ดังนั้นในการกําหนดใหใชอณ
การยับยั้งการทํางานของเอนไซมดังกลาวได ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุประสงคหนึ่งของกระบวนการแปร
รูปโดยใชความรอนก็เพื่อยับยั้งการทํางานของเอนไซม ซึ่งสามารถทําใหเกิดการเสื่อมเสียของ
อาหารในระหวางการเก็บรักษา อยางไรก็ตาม บางครั้งความรอนที่ใชก็ไมสามารถทําลายเอนไซม
ทุกชนิด ดังนัน้ เอนไซมน้นั อาจสงผลกระทบตออาหารไดภายหลัง ดังเชนในกรณีที่มเี อนไซม
ไฮโดรเลส (hydrolases) เชน โปรติเนสและไลเปส เปนตน เหลืออยูภ ายหลังจากที่อาหารผาน
กระบวนการฆาเชื้อที่อุณหภูมิสูง (ultrahigh temperature) ซึ่งอาจทําใหเกิดการเสื่อมเสียของอาหาร
เมื่อเก็บรักษาไวเปนเวลานาน (วราวุฒ,ิ 2538)
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการทนความรอนของจุลินทรียตางๆ
จุลินทรีย

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

เวลา (นาที)

50-80
60-70

10-15
10-15

60-70
60-70

5-10
5-10

80
50
60
60
57
70-75
71
เวลาในการฆาเชื้อที่ 100 องศา
เซลเซียส

10
2-3
4-5
18.8
18
15
30

ยีสต
Vegetative cell
Ascospore
มียกเวนบางชนิด
เชื้อรา
Vegetative cell
สปอรทั่วไป
ยกเวนสปอรและ Scleratia ของรา
บางชนิดทนความรอนไดสูงมาก
แบคทีเรีย
แบคทีเรียที่ไมสรางสปอร:
Vegetative cell ทั่วไป
Nesisseria gonorhveae
Salmonella typhosa
Staphylococcus aureus
E.coli
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus bulgaricus
สปอรของแบคทีเรีย:
Bacillus anthracis
Bacillus cereus
Bacillus subtilis
Clostridium tetani
Clostridium perfringens
Clostridium botulinum (Type A, B)
Bacillus stearothermophilus

ที่มา: ไพโรจน (2546)

15
6-10
15-20
5-15
5-10
300-330
>1030
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2.2.6 การหาคาการทําลายเชือ้ ดวยความรอนของจุลินทรีย
การหาคาการทําลายเชื้อดวยความรอนของจุลินทรียตามวิธีของ Esty และ Meyer
(1992) เปนวิธงี ายๆ ซึ่งทําไดดังนี้คือ บรรจุสารแขวนลอย (suspension) ของสปอรหรือเซลลของ
จุลินทรียจํานวนมาตรฐานในสารละลายบัฟเฟอร หรือในอาหารเหลวลงในหลอดแกวเล็กๆ แลวอุด
จุกใหแนน นําไปใหความรอนที่สามารถควบคุมอุณหภูมทิ ี่ตองการไดตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไว
ตามลําดับ จากนั้นทําใหเย็นทันที นําสารแขวนลอยนีไ้ ปเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อทีเ่ หมาะสมเพื่อ
หาจํานวนเชื้อที่ยังไมตาย
การเตรียมสารแขวนลอยของสปอร (หรือเซลล)
นําจุลินทรียทตี่ องการทดสอบมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อทีอ่ ุณหภูมิหนึ่ง ปลอยให
เจริญหรือสรางสปอรจนเต็มที่ แลวยายเชื้อออกจากอาหารโดยการลางแยกออกไปถาเลี้ยงไวใน
อาหารแข็ง หรือปนใหตกตะกอนแยกออกไปถาเลี้ยงไวในอาหารเหลว ตองมีการระวังในการจับ
กลุม อยาใหมกี ารจับกลุมกันเพราะถาเกิดการจับกลุมของสปอรจะทําใหผลที่ไดผิดพลาด บางครั้ง
อาจจะตองบมสารแขวนลอยของสปอรอีก 24 ชั่วโมง เพือ่ ใหการสรางสปอรเปนไปอยางสมบูรณ
นําสารแขวนลอยสปอรไปพาสเจอไรซ เพื่อทําลายเซลลซึ่งอาจเปนตัวชวยปองกันความรอนให
หมดไป แลวจึงนําไปหาจํานวนตอหนึ่งหนวยโดยวิธีนับโดยตรงหรือเพาะเชื้อนับโคโลนี แลวนํา
สารแขวนลอยไปเจือจางในอาหารที่ใชทดสอบ (heating medium) ซึ่งอาจจะเปนบัฟเฟอรฟอสเฟต
หรืออาหารเหลวก็ได ใหมีความเขมขนตามตองการแลวดูดสารแขวนลอยที่เจือจางแลวนี้ใส
หลอดแกวเล็กๆหลอดละ 1 ลูกบาศกเซนติเมตร ปดจุกแลวนําไปแชเย็นทันที (วิลาวัณย, 2537 และ
สุมาลี, 2541)
การใหความรอน
การใหความรอนกับซัสเพนชันหรือสปอรในหลอดแกวนั้น จะทําใหอา งน้ําที่
สามารถควบคุมความรอนได ในอางจะมีเครื่องเขยา (shaker) ดวย อาจใชน้ํามันแทนน้าํ ไดถา
ตองการความรอนสูงกวา 100 องศาเซลเซียส การใหความรอนจะทําทีอ่ ุณหภูมิเดียวกันทั้งหมด
แตระยะเวลาไมเทากันแลวแตจะกําหนด สิ่งที่ควรระวังในการใหความรอนคือ
(1) หลอดอาหารที่จะใหความรอนควรจะเก็บไวในอุณหภูมทิ ี่กําหนดเดียวกัน
กอน เชน เก็บไวที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส หรือแชไวในน้ําแข็งกอน ประมาณ 30 วินาที จึง
นําไปใหความรอน
(2) ถาใชน้ํามันในการใหความรอนตองเช็ดหลอดอาหารใหแหง เพื่อปองกันน้ํา
มันกระเด็น
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(3) ถานําหลอดอาหารที่แชเย็นแลวใสในอางใหความรอนในเวลาเดียวกันหลายๆ
หลอดพรอมกัน อาจทําใหอุณหภูมิของน้ําในอางลดลง
(4) ควรทําซ้ําหลายๆครั้งเพือ่ ใหไดผลที่ถกู ตองแนนอน
(5) การใหความเย็นหลังจากใหความรอนแลวควรทําในทันทีซึ่งมักใชวิธแี ช
น้ําแข็ง (วิลาวัณย, 2537)
การตรวจหาสปอรและเซลลที่ยังมีชีวิต
ถาสับสเทรตที่ใชในการใหความรอนนั้นเหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรียอยู
แลวและจุลินทรียนั้นสามารถเจริญไดในสภาวะไรออกซิเจน สามารถนําหลอดอาหารนั้นไปบมที่
อุณหภูมิที่เหมาะสมไดในทันที แตถาสับสเทรตไมเหมาะสม ใหนําไปเพาะเชื้อในอาหารที่
เหมาะสม ถามีการเจริญของจุลินทรียใหนบั จํานวนไว อาหารที่ใชในการตรวจหาการเจริญของ
จุลินทรียนั้นสําคัญมาก เนื่องจากสปอรหรือเซลลที่ไดรับความรอนแลวจะตองการสารอาหาร
มากกวาปกติ (สุมาลี, 2541)
การเขียนกราฟการทําลายเชือ้ ดวยความรอน (TDT curve)
ในการคํานวณหาเวลาในการฆาเชื้อดวยความรอน มีสัญลักษณที่เกี่ยวของกับ
จุลินทรีย 3 ตัว คือ D Z และ F โดยตัวแปรเหลานี้บอกใหทราบถึงความทนทานตอความรอนของ
จุลินทรียและบงชี้วาการใหความรอนในการฆาเชื้อนั้นๆ มีผลในการฆาเชื้อมากเทาไร
1. คา D (decimal reduction time หรือ death rate constant) หมายถึง ความสามารถ
ในการทนตอความรอนของจุลินทรียหรือหมายถึง ระยะเวลาที่ใชในการทําลายสปอรของจุลินทรีย
ลงรอยละ 90 ของที่มีอยูที่อุณหภูมิหนึ่งๆ ซึ่งจุลินทรียแตละชนิดจะมีคา D แตกตางกัน

D = 1/ความชัน

ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางจํานวนสปอรและเวลาที่ใชในการใหความรอนที่อณ
ุ หภูมิคงที่
ที่มา: Singh และ Heldman (1993)
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การหาคา D ทําไดโดยใสสปอรของจุลินทรียที่ทราบจํานวนแนนอนลงในภาชนะบรรจุ
แลวนําไปใหความรอนที่อุณหภูมิคงที่โดยใชเวลานานตางๆ กัน ขอมูลที่ไดนํามาแสดงในรูปของ
กราฟซึ่งเปนกึง่ ลอการิทึม (semi-logarithmic graph) ดังภาพที่ 1 โดยจํานวนสปอรที่รอดชีวิตจะ
เขียนไวในแกนตั้งและเวลาใหอยูในแนวนอน เสนที่ไดจะเปนกราฟอัตราการตายของสปอรเสนที่
ลากผานจุดเหลานี้จะใชแทนกราฟการทําลายเชื้อดวยความรอน (TDT curve) ได โดยกราฟทีไ่ ดจะ
เปนเสนตรง แสดงวาอัตราการตายของจุลินทรียคงที่ ในทางทฤษฎีไมสามารถทําลายแบคทีเรียให
เหลือศูนยไดเลย เห็นไดจากกราฟแสดงการอยูรอดไมลดลงถึงศูนย จึงเปนเพียงการทําใหจุลินทรีย
ลดเหลือใกลศนู ยมากที่สุดเทาที่สามารถจะทําได (สุมาลี, 2541 และสายวรุฬ, 2546)
สายวรุฬ (2546) ไดกลาวถึงลําดับความทนทานตอความรอนของจุลินทรียไว ดังนี้
จุลินทรียที่มีคา D250 มากกวา 1 เปนพวกทีท่ นตอความรอนไดสูงมาก (extremely high heat
resistance)
มากกวา 0.1 เปนพวกที่ทนความรอนไดสูง (high heat resistance)
มากกวา 0.01 เปนพวกทีท่ นตอความรอน (heat resistance)
นอยกวาหรือเทากับ 0.01 ไมทนตอความรอน (not heat resistance)
2. คา Z (thermal resistance constant) หมายถึง อุณหภูมเิ ปนองศาฟาเรนไฮตหรือ
องศาเซลเซียสที่ตองการเปลี่ยนแปลงกราฟการทําลายเชื้อดวยความรอนลงไป 10 เทา ถาทราบ
คา D ของสารแขวนลอยสปอรที่กําหนดใหที่อุณหภูมิตางๆ จะสามารถเขียนกราฟการทําลายเชื้อ
ดวยความรอนได โดยนําคา D (นาที) มาเขียนแกนตั้ง และอุณหภูมิ (๐F) เขียนไวในแกนนอน และ
จากเสนตรงนีจ้ ะสามารถหาคาการทําลายเชื้อดวยความรอนตางๆ ในแตละอุณหภูมิทไี่ มไดทดลอง
ได ซึ่งความชันของเสน (slope) ใหแทนคาดวย Z ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กราฟการทําลายเชื้อดวยความรอน (thermal death time curve)
ที่มา: Singh และ Heldman (1993)
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นอกจากนี้ระดับการใหความรอนในอาหารขึ้นกับชนิดของจุลินทรียทพี่ บในอาหารแตละ
ชนิด ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากคา D และคา Z ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคา D และ Z ในการพาสเจอไรซอาหารเพื่อทําลายจุลินทรียบางชนิด
จุลินทรีย
เชื้อโรคและจุลินทรียซึ่งสรางสารพิษ
Prucella spp.
Mycobacterium tuberculosis
Coxiella burnetti
Salmonella spp.
Staphylococcus aureus
Staphylococcus pyogenes
Clostridium botulinum (Type E spore)
จุลินทรียซึ่งกอใหอาหารเนาเสีย (spoilage
microorganism)
แบคทีเรียซึ่งไมสรางสปอร
ยีสตและเชื้อรา

คา D (นาที)
D180 - D150

คา Z (องศาฟาเรนไฮต)

0.1-0.2
0.2-3.0
0.5-6.0
0.02-0.25
0.2-2.0
0.2-2.0
0.1-3.0

8-10
8-10
8-10
8-10
8-12
8-12
9-16

0.5-3.0

8-12

ที่มา: ไพโรจน (2546)
3. คา F (thermal death time) คือ ระยะเวลาหนวยเปนนาทีที่อุณหภูมิหนึ่งซึ่งใช
เพื่อทําลายจุลนิ ทรียที่ทราบจํานวนแนนอนในอาหารภายใตสภาวะทีก่ าํ หนด การใชคา F จําเปนตอง
บอกระดับอุณหภูมิที่ใชในการใหความรอน และบอกคา Z ของจุลินทรียที่เปนเปาหมาย
เขียนสัญญลักษณเปน FTZ โดยคํานวณไดจากสูตร เพื่อหาเวลาที่ตองการลดจํานวนสปอรเริ่มตนลง
มาถึงจํานวนทีต่ องการหลังจากผานการใหความรอนที่อณ
ุ หภูมิคงที่อณ
ุ หภูมิหนึ่ง ดังนี้
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F = D (Log N0-Log Nf)
เมื่อ

D
F
N0
Nf

คือ เวลาเปนนาทีที่อุณหภูมิคงที่ สามารถฆาไดรอยละ 90 ของจุลินทรียที่มีอยู
คือ เวลาในการใหความรอนที่อณ
ุ หภูมิหนึ่ง (นาที)
คือ จํานวนเชื้อจุลนิ ทรียเริ่มตน
คือ จํานวนจุลินทรียที่เหลือรอดสุดทายหลังจากไดรับความรอน

โดยคา Z และคา F นี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนประชากร การทนความรอน
ของจุลินทรีย และชนิดของอาหารที่ใชในขณะใหความรอน ในกรณีที่ตองการเปรียบเทียบ
กระบวนการใหความรอนทีแ่ ตกตางกัน อาจแสดงคา F ที่อุณหภูมิอื่นนอกเหนือไปจาก 250 องศาฟา
เรนไฮต คานี้สามารถคํานวณไดจากสูตร
Lethal Rate = 10 (T – Tref )/ Z
เมื่อ

Z คือ อุณหภูมิที่ทําใหคา D เปลี่ยนแปลงไป 1 วงจรลอการิทึม
T คือ อุณหภูมิที่จุดที่รอนชาที่สุดในภาชนะ
Tref คือ อุณหภูมิทใี่ ชในการอางอิง
อัตราการทําลาย (lethal rate) เปนการแสดงความทนทานตอความรอนสูงของ
แบคทีเรียนัน้ สามารถแสดงโดยเสนกราฟของการทําลายดวยความรอน ซึ่งเปนเวลาที่ตองใชในการ
ทําลายสปอรของแบคทีเรียไดสูงที่สุดที่อุณหภูมหิ นึ่งๆ จากกราฟของเวลาและอุณหภูมินี้จะใหคา
อัตราการทําลายของแตละอุณหภูมิบนเสนกราฟที่ใหความรอน หรือทําใหเย็นลงของผลิตภัณฑ
ดังนั้นในแตละจุดบนกราฟของการใหความรอนหรือกราฟการทําใหเย็นในระหวางการฆาเชื้อจะ
เปนตัวแทนแสดงคาของเวลา อุณหภูมิ และอัตราการทําลาย (ไพบูลย, 2532)
คาอัตราการทําลายมีความสําคัญโดยเฉพาะเมื่อตองการหาประสิทธิภาพในการฆา
(lethal effect) ของชวงอุณหภูมิที่กําลังใหความรอนแตยงั ไมถึงอุณหภูมิที่ตองการ (come-up
portion) และชวงที่กําลังทําใหเย็น ( cool-down portion) (ทิพาพร, 2546) ดังตัวอยางในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ตัวอยางขอมูลการคํานวณหาอัตราการทําลาย (Tref = 1400C และ Z =110C)
เวลา (วินาที)
0.8
1.8
2.8
3.8
4.8
5.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
11.8
12.8
13.8
14.8
15.8

อุณหภูมิ ณ จุดกึ่งกลาง (0C)
107
114.8
122.4
128.7
132.9
136.25
138.3
139.4
140
140
140
140
129.2
117.25
111
108

ที่มา: Singh และ Heldman (1993)

อัตราการตาย (วินาที)
0.001
0.005
0.025
0.094
0.226
0.456
0.701
0.882
1.000
1.000
1.000
1.000
0.104
0.008
0.002
0.001
6.505
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2.3 บรรจุภัณฑ
2.3.1 ความหมายและประเภทของบรรจุภัณฑ
บรรจุภัณฑ หมายถึง ภาชนะหรือโครงสรางใดๆ ที่ใชเพือ่ บรรจุ หอหุมและรวบรวม
ผลิตภัณฑใหเปนหนวย เพื่อนําผลิตภัณฑถงึ ผูบริโภคในสภาพที่สมบูรณ นอกจากนีย้ งั รวมถึงฉลาก
และอุปกรณทใี่ ชสําหรับการมัดหรือปดภาชนะบรรจุดว ย (ขวัญใจ, 2541)
ในการเลือกบรรจุภัณฑอาหาร ผูประกอบการจะตองพิจารณาถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
ประเภทของอาหาร
การปรับปรุงและพัฒนาอาหาร
บรรจุภัณฑอาหาร
1. ประเภทของอาหาร สามารถแบงออกไดเปนประเภทดังตอไปนี้
1.1 ชนิดของแหง เชน เสนหมี่อบแหง เห็ดหอมแหง
1.2 ชนิดของเหลว เชน น้ําผลไมตางๆ เครื่องดื่มชนิดตางๆ
1.3 ชนิดความเขมขน เชน เครื่องแกง กะป น้ําตาลมะพราว
1.4 ชนิดเปนเมล็ด เชน ขาวสาร น้ําตาลทราย เมล็ดถั่วตางๆ
2. การปรับปรุงและพัฒนาอาหาร
การปรับปรุงและพัฒนาอาหารมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาคุณภาพ คุณคา และยืดอายุ
อาหารใหยาวนานขึ้น โดยการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ยีสต และเชื้อราไมใหเจริญเติบโต หรือเติบโต
ในอัตราที่ต่ําทีส่ ุดเทาที่จะทําได การยืดอายุอาหารนี้สามารถทําไดในกระบวนการกอนการบรรจุ
อาหารลงในบรรจุภัณฑ เชน การตากแหง การตมโดยใชความรอน และการทําพาสเจอไรซ เปนตน
3. บรรจุภัณฑอาหาร
บรรจุภัณฑไดจากการแปรรูปวัสดุตางๆ เชน การแปรรูปเยื่อไมไปเปนกระดาษ จาก
ทรายหรือซิลิกอนออกไซดไปเปนแกว จากเหล็กเปนกระปองโลหะ และจากผลผลิตของการกลั่น
น้ํามันปโตรเลียมไปเปนพลาสติก บรรจุภณ
ั ฑแบงออกไดเปนระบบปดและระบบเปด บรรจุภณ
ั ฑ
ระบบเปดอนุญาตใหอากาศและความชืน้ ผานเขาออกได แตระบบปดจะปองกันการผานเขาออก
ของสารดังกลาวระบบปดจึงสามารถเก็บผลิตภัณฑอาหารไดยาวนานกวาระบบเปด การศึกษา
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑนั้นเปนทั้งศาสตรและศิลป โดยที่เปนศาสตร หมายถึง การศึกษาและพัฒนาวัสดุ
ที่ใชการบรรจุภัณฑ สวนที่เรียกวาศิลปนนั้ หมายถึงรูปลักษณะของบรรจุภัณฑ สีสนั และความ
สวยงามของฉลาก
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2.3.2 หนาที่ของบรรจุภัณฑ
1. บรรจุภัณฑจะมีสวนชวยถนอม ยืดอายุ และชวยปองกันคุมครองผลิตภัณฑ
อาหาร โดยการปองกันหรือลดการซึมผานของไอน้ํา อากาศ กลิ่น ความรอน จากภายนอกไมใหเขา
ไปปะปนกับผลิตภัณฑอาหาร และยังทําหนาที่ปองกันไมใหอาหารไหลซึมผานออกสูภายนอก
บรรจุภัณฑอกี ดวย
2. บรรจุภัณฑชวยลดการกระแทก การแตกหัก บุบสลายของผลิตภัณฑอาหาร
ตลอดจนชวยใหการขนสงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใหขอมูลทางโภชนาการแกผูบริโภค เชน สวนประกอบและคุณคาทาง
โภชนาการของผลิตภัณฑอาหาร แหลงผลิต ปริมาณการบรรจุ วัน เดือน ป ที่ผลิตและวันหมดอายุ
วิธีการบริโภคหรือการใช
4. ดึงดูดใหผบู ริโภคซื้อสินคา ทําไดจากการออกแบบรูปลักษณภายนอกของ
บรรจุภัณฑ ตลอดจนการบรรจุหีบหอที่สวยงาม สะอาด ถูกหลักอนามัย นาสัมผัส นาซื้อ นา
รับประทาน
5. บรรจุภัณฑที่เหมาะสม กอใหเกิดความสะดวก และประหยัดเวลา ยกตัวอยาง
เชน อาหารบางประเภทถูกออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อใหสามารถใชไดกบั ตูไมโครเวฟ ซึ่งจะใชเวลา
นอยกวาการปรุงอาหารโดยใชเตาหุงตมแบบธรรมดา บรรจุภัณฑทําใหเกิดความงาย สะดวกและ
ประหยัดในการขนสง เชน การนําเอากลองกระดาษลูกฟูกมาใชในการขนสงสินคา (สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2547)
2.3.3 ประเภทของภาชนะบรรจุ
ประเภทของภาชนะบรรจุแยกตามวัสดุหลักที่ใชในการผลิตได 4 ประเภท คือ
1. เยื่อ และกระดาษ นับไดวา เปนภาชนะบรรจุที่ใชมากทีส่ ุด และมีแนวโนมใช
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการรีไซเคิลไดงาย กระดาษที่ใชในอุตสาหกรรมมีหลายประเภท และสามารถ
พิมพตกแตงไดงายและสวยงาม นอกจากนี้ยังสะดวกตอการขนสงจากผูผลิตไปยังผูใชเนื่องจาก
สามารถพับได ทําใหประหยัดคาใชจายในการขนสง
2. พลาสติก เปนวัสดุท่มี ีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก คุณประโยชนของพลาสติก
คือ มีน้ําหนักเบา ปองกันการซึมผานของอากาศและกาซไดระดับหนึง่ สามารถตอตานการทําลาย
ของแบคทีเรีย และเชื้อรา มีคณ
ุ สมบัติหลายอยางที่สามารถเลือกใชในงานที่เหมาะสม พลาสติกบาง
ชนิดยังเปนฉนวนกันความรอนอีกดวย พลาสติกสามารถนําไปขึ้นรูปเปนบรรจุภณ
ั ฑได 2 แบบ
ดวยกันคือ ฟลม พลาสติก และภาชนะพลาสติก
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ฟลมพลาสติก ทํามาจากฟลมชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการใชงานเชน
- ใชหอสินคา เชน ลูกกวาด ทอฟฟ ขนมปง
- ฟลมหด จากการใชความรอน เชนการทําฉลากสินคา ฟลมที่ใช คือ โพลีไวนิล
คลอไรด (polyvinyl chloride, PVC), โพลีเอทิลีน (polyethylene) เพราะมีคุณสมบัติในการติดผนึก
และหดตัวไดดีเมื่อถูกความรอน
- ฟลมยืด เปนฟลมที่ยืดไดเล็กนอยเมื่อถูกดึงใหยดื ออก ใชในการรัดกลองกระดาษ
ลูกฟูกหรือสิ่งของที่วางอยูบนแผนไมหรืออุปกรณที่ใชในการขนสง (pallet) ใหยึดติดกันแนนไมให
หลนในระหวางการขนสง ฟลมที่ใชคือ โพลีสไตรีน (polystyrene, PS)
- ฟลมหลายชั้น ไดจากการนําฟลมชั้นเดียวมาติดกันโดยใชความรอน (lamination)
และสามารถขึ้นรูปเปนบรรจุภัณฑรปู แบบตางๆ เชน ถุงกาแฟ ขนมขบเคี้ยวตางๆ
- ฟลมหลายชั้น ยังสามารถทําไดจากการเปาฟลมมากกวาหนึ่งชนิดพรอมๆ กัน
(co-extrusion) ทําใหสามารถเพิ่มคุณคา คุณสมบัติทางกายภาพ การทนความรอน และการปองกัน
การซึมผานของความชื้นและอากาศไดดยี ิ่งขึ้น (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม,
2547)
จากเอกสารบรรจุภัณฑกับการใชงานที่ไดรับจากบริษัทเขาชองไดระบุไววา
ภาชนะพลาสติก ที่นิยมใชในการบรรจุอาหาร ไดแก โพลีเอทิลีน (polyethylene) โพลีโพรพิลีน
(polypropylene, PP) โพลีไวนิลคลอไรด (polyvinyl chloride, PVC) และโพลีสไตรีน (polystyrene,
PS) ในที่นี้จะขอกลาวถึงโพลีโพรพิลีน และโพลีสไตรีนเทานั้นเนื่องจากใชเฉพาะบรรจุภัณฑ 2
ชนิดนี้ในการวิจัย
- บรรจุภณ
ั ฑพลาสติกที่ทําจากโพลีสไตรีน (PS) โดยพืน้ ฐานแลวแบงไดเปน 2 ชนิด
คือ ชนิดที่ทนการกระแทกสูง (high impact polystyrene, HIPS) จะขุนเหนียว และชนิดทั่วไป
(general purpose polystyrene, GPPS) จะใสแตเปราะ สวนคุณสมบัติอนื่ ๆ โดยทั่วไป ไดแก
สามารถขึ้นรูปเปนรูปทรงตางๆ ไดดี ทนทานตอความรอนและความเย็นไดประมาณ –20 ถึง 80
องศาเซลเซียส สามารถปดผนึกดวยความรอนไดดี ไมทนทานตอน้ํามัน และกันการซึมผานของ
ออกซิเจนไดไมดี
บรรจุภัณฑทที่ ําจากโพลีสไตรีน สามารถขึ้นรูปเปนถาดบรรจุผัก ผลไม ขนมและ
อาหารแหง ซึง่ ไมตองการระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานนัก รวมถึงถวยใสซึ่งทําจาก GPPS ซึ่ง
เหมาะสําหรับใสเครื่องดื่มที่แสดงออกถึงสีสันของเครื่องดื่มที่อยูภายใน คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ
พลาสติกที่ทําจากโพลีสไตรีนแสดงดังตารางที่ 7
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บรรจุภัณฑพลาสติกที่ทําจากโพลีโพรพิลีน (PP) มีคุณสมบัติโดยทั่วไป ดังนี้
ทนตอน้ํามัน ทนความรอนและความเย็นไดดี ประมาณ –30 ถึง 110 องศาเซลเซียส สามารถปดผนึก
ดวยความรอนไดดี ปองกันความชื้นไดดี แตไมปองกันออกซิเจน ขุน และมีความคงตัวต่ํา สามารถ
นําเขาไปใชงานในเตาไมโครเวฟรวมถึงบรรจุอาหาร และผานกรรมวิธฆี าเชื้อแบบสเตอริไรซได
นอกจากนี้ยังเหมาะสมที่จะใชบรรจุอาหาร หรือขนมที่มีน้ํามันไดโดยไมเกิดการออนตัวเหมือน
โพลีสไตรีน คุณสมบัติของบรรจุภัณฑพลาสติกที่ทําจากโพลีโพรพิลีน แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 คุณสมบัติของพลาสติกแตละประเภท
ชนิดของพลาสติก

โพลีโพรพิลีน
โพลีสไตรีน
โพลีเอทิลีนความ
หนาแนนสูง
โพลีเอทิลีนความ
หนาแนนต่ํา

ความ
หนาแนน

การดูดซึม
น้ํา (24 h)

อัตราการแพรผาน
ของไอน้ํา

อัตราการแพรผาน
ของออกซิเจน

(kg/m3)

(%)

(380C, 90% RH)
(g/25 µm per m2d)

(250C, 50% RH)
(cm3/25 µm per m2d)

900-910
1030-1070

0.01-0.03
0.05-0.07

11
120

2400-3800
2700

ต่ํา
ดี

945-965

0.01

4.7

2100-2900

ดี

900-930

0.01

16-24

7100-7800

ดี

ความโปรงแสง

ที่มา: Paine และ Paine (1992)
3. แกว นับเปนภาชนะบรรจุที่มีความเฉื่อยตอการทําปฏิกิริยากับสารเคมีชีวภาพ
ตางๆ เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ และรักษาคุณภาพสินคาไดดีมาก ขอดีของแกวคือ มีความใสและทํา
เปนสีตางๆ ได สามารถทนตอแรงกดไดสูงแตเปราะแตกงาย ในดานสิ่งแวดลอมแกวสามารถนํา
กลับมาใชไดหลายครั้ง และสามารถหมุนเวียนนํากลับมาหลอมใชใหมได สิ่งที่พึงระวังในเรื่องการ
บรรจุ คือ ฝาขวดแกวจะตองเลือกใชฝาที่ไดขนาด และตองสามารถปดไดสนิทแนน เพื่อชวยรักษา
คุณภาพและยืดอายุของสินคา
4. โลหะ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหาร วัสดุที่ใชมี 2 ชนิด คือ
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1. เหล็กเคลือบดีบุก เปนภาชนะบรรจุที่แข็งแรงปองกันอันตรายจาก
สิ่งแวดลอม และสภาวะอากาศ การลงทุนในการผลิตไมสูงนักและไมสลับซับซอน สามารถใช
บรรจุอาหารไดดี เนื่องจากสามารถปดผนึกไดสนิทและฆาเชื้อไดดว ยความรอน
2. เมทัลไลซ มีน้ําหนักเบา อีกทั้งมีความแข็งแรงทนตอการซึมผานของ
อากาศ กาซ แสง และกลิ่นรสไดดี มักใชเคลือบกับวัสดุอื่นซึ่งใหภาพลักษณที่ดเี นื่องจากความเงาวับ
ของเมทัลไลซและเปนตัวเหนี่ยวนําความเย็นไดดี
แผนฟลมเมทัลไลซคือเมทัลไลซที่รีดใหเปนแผนบางๆ (กัลยา, 2536) ใน
การใชงานปดปากภาชนะจะประกบกับพลาสติก เชน โพลีเอทีลีน (PE) จนสนิทเปนเนื้อเดียวกัน
โดยเมทัลไลซจะทําหนาที่เปนวัสดุปองกันไอน้ําและอากาศ สวนพลาสติกจะเปนวัสดุในการปด
ผนึก เพราะจะละลายติดกับปากภาชนะพลาสติกเมื่อถูกความรอน ชนิดของแผนเมทัลไลซปดปาก
ภาชนะ มี 2 ชนิด คือ
1. อยางหนา เปนเมทัลไลซที่มีความหนา ขนาด 60 ไมครอน ประกบกับ
พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) หนา 90 ไมครอน
2. อยางบาง เปนเมทัลไลซที่มีความหนา 30 ไมครอน ประกบกับพลาสติก
โพลีเอทิลีน (PE) หนา 100 ไมครอน ชนิดนี้ปดผนึกไดดี (นวรัตน, 2541)
2.3.4 การเลือกบรรจุภณ
ั ฑทเี่ หมาะสม
เปนการใชความรูจากวิทยาการที่รวมเทคโนโลยี 2 สาขาเขาดวยกัน คือ เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
1. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ ประกอบไปดวย กระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุ
และกระบวนการเก็บรักษา
- กระบวนการผลิต ไดแก การตากแหงซึ่งเปนพื้นฐานของการถนอมอาหาร การ
ใชความเย็นเพือ่ ชะลอการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิด การใชความรอนเพื่อเปนการ
ฆาเชื้อ
- กระบวนการบรรจุ ไดแก การบรรจุแบบปลอดเชื้อ การปรับสภาวะภายใน
ภาชนะที่ใชบรรจุ เชน การลดพื้นทีว่ างในภาชนะ (head space) การทําใหเกิดสุญญากาศภายใน
ภาชนะบรรจุ และการอัดแกสเฉื่อย (O2, CO2, N2) ลงในภาชนะ หรือเรียกวาบรรจุภณ
ั ฑปรับสภาวะ
อากาศ (modified atmosphere packaging, MAP) เปนตน นอกจากนี้ยังมีกระบวนการบรรจุที่สําคัญ
อีก 2 อยางคือ การควบคุมและเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของแกสและอุณหภูมิภายใน (controlled
atmosphere packaging, CAP) หรือการใสสารเคมีลงในซองพลาสติกเล็กๆ แลวใสลงไปรวมกับ
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ผลิตภัณฑ (active atmosphere packaging, AAP) โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อตองการดูดออกซิเจนและ
ความชื้นภายในบรรจุภณ
ั ฑ
- กระบวนการเก็บรักษา ไดแก การเก็บในหองเย็นแชแข็ง การเก็บในตูเ ย็น และ
การเก็บที่อุณหภูมิปกติ
2. เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ
บรรจุภัณฑทดี่ ไี มควรใหความสําคัญแตในเรื่องของความสวยงาม รูปลักษณ และ
ฉลากที่สรางความประทับใจตอผูบริโภคเพียงอยางเดียว ควรมองและมีความเขาใจในภาพรวมของ
บรรจุภัณฑโดยใหความสําคัญของบรรจุภัณฑในการจะชวยทําหนาทีร่ ักษาคุณภาพ และคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑใหยนื นานที่สดุ เทาที่จะทําได
- การปองกันเชิงรับ หมายถึง บรรจุภัณฑที่สามารถทําหนาที่ในการปองกันการ
รั่วซึมผานของผลิตภัณฑ ความชื้น อากาศ แสง ความรอน และความเย็น
- การปองกันเชิงรุก หมายถึง การนําเอาความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีมาใช
ในการออกแบบบรรจุภัณฑที่มีความสลับซับซอน และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ
เชน บรรจุภณ
ั ฑปลอดเชื้อ บรรจุภัณฑปรับสภาวะอากาศ และบรรจุภณ
ั ฑพิเศษ เปนตน
- การประเมินอายุอาหาร หมายถึง การประมาณหรือคํานวณระยะเวลาที่
ผลิตภัณฑอาหารสามารถเก็บอยูในบรรจุภณ
ั ฑโดยที่คุณภาพและคุณลักษณะของอาหารยัง
เหมือนเดิม หรืออยูในเกณฑที่ผูบริโภคยอมรับได การคํานวณอายุอาหารจะตองอาศัยขอมูลจากตัว
อาหารเอง คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ และสภาวะทีใ่ ชในการเก็บรักษาอาหารนั้น การทราบขอมูล
ตางๆ ทําใหสามารถทํานายอายุอาหารไดอยางคราวๆ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก เพราะจะทําให
สามารถเลือกบรรจุภัณฑไดอยางถูกตองสอดคลองกับอายุอาหารที่ตองการ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม, 2547)
2.3.5 การปองกันการปนเปอนและการฆาเชื้อจุลินทรียบนวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ
เนื่องจากวัสดุบรรจุภัณฑประเภทพลาสติกจะมีการปนเปอ นอันเนื่องมาจากแรงดึงดูด
ทางไฟฟาสถิต ฉะนั้นจึงมีวธิ ีการปองกันการปนเปอนและวิธีการฆาเชือ้ ดังตอไปนี้
1. การปองกันการปนเปอน
ั ฑอยูใ น
ในการปองกันการปนเปอนจําเปนตองใหกระบวนการผลิตวัสดุบรรจุภณ
หองสะอาด (clean room) และตองเก็บรักษาวัสดุบรรจุภณ
ั ฑในสถานที่เก็บซึ่งไมมีฝุนละอองและมี
การจัดการอยางถูกสุขลักษณะ การเพิ่มความชื้นเพื่อปองกันการเกิดไฟฟาสถิตก็สามารถทําได แต
อาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหเชื้อราในหองเจริญเติบโตไดดี จึงตองระวังเรื่องวิธีการและสภาวะการ
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จัดเก็บใหเหมาะสม รวมทั้งตองมีการจัดการสภาพแวดลอมในขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑอาหาร
ใหถูกสุขลักษณะดวยเพื่อปองกันการปนเปอน
2. การฆาเชื้อบนวัสดุบรรจุภัณฑ
โดยปกติวิธีการฆาเชื้อบนวัสดุบรรจุภณ
ั ฑในรูปแบบที่เปนแผน และแบบถาดจะ
ใชสารฆาเชื้อหรือรังสีอัลตราไวโอเลต
1. วิธีการฆาเชือ้ ดวยสารฆาเชื้อ สารฆาเชื้อที่รูจักกันโดยทั่วไป คือ ไฮโดรเจน
เปอรออกไซด สารฆาเชื้อกลุมคลอไรด แอลกอฮอล สารประกอบไอโอดีน เปนตน แตเมื่อพิจารณา
ความสามารถในการฆาเชื้อ ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยแลว มักนิยมใชไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด การฆาเชื้อวัสดุบรรจุภัณฑโดยใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดนนั้ ไมใชพจิ ารณาเพียงแคความ
เขมขนและอุณหภูมิเทานัน้ ตองพิจารณาวิธีการดวย เชน วิธีการทา (ทาพื้นผิวดวยลูกกลิ้ง) วิธีการ
จุมแช (จุมแชในสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด) วิธีการสเปรยพน หลังจากฆาเชือ้ แลวจะตอง
ไลหรือกําจัดไลหรือกําจัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดดว ยการใชลมรอน (hot air) หรือวิธีการอื่นๆ
เปนตน
2. วิธีการฆาเชือ้ ดวยรังสีอัลตราไวโอเลต ในการฆาเชื้อบนวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ
ดวยรังสีอัลตราไวโอเลตนั้นมักจะใชอุปกรณผลิตรังสีอัลตราไวโอเลตแรงสูงฆาเชื้อบนวัสดุบรรจุ
ภัณฑแบบ แผนฟลมกอนขึน้ รูปเปนบรรจุภัณฑแบบถวย (สุวิมล, 2546)
2.4 เครื่องมือที่ใชในการพาสเจอไรซ
2.4.1 เครื่องมือที่ใชในการพาสเจอไรซอาหารที่ผานการบรรจุแลว
การพาสเจอไรซอาหารเหลวบางชนิด เชน เบียร และน้ําผลไม เปนการพาสเจอไรซหลัง
การบรรจุอาหารลงภาชนะแลว สําหรับอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑพลาสติกจะใชบรรจุภัณฑ
ประเภทพลาสติกจะใชสวนผสมของไอน้ําและอากาศ หรือน้ํารอนเพราะมีความเสี่ยงตอการ
แตกราวต่ํา อาหารจะถูกทําใหเย็นลงไปยัง 40 องศาเซลเซียส เพื่อระเหยน้ําบนผิวบรรจุภณ
ั ฑ
กระบวนการพาสเจอไรซอาหารหลังการบรรจุมีทั้งแบบกะและแบบตอเนื่อง เครื่องมือที่งายที่สุด
ประกอบดวยอางน้ํารอนซึ่งจะใหความรอนแกอาหารที่บรรจุภาชนะแลว และวางใน
เครื่องใหความรอนที่อุณหภูมิและเวลาทีก่ ําหนด หลังจากนั้นจะมีการปลอยน้ําเย็นเขาไปเพื่อทําให
อาหารเย็นลง สําหรับในระบบตอเนื่องจะมีสายพานลําเลียงอาหารที่บรรจุแลวเขาไปในหนวยให
ความรอนและหนวยทําใหเย็นลง (วิไล, 2545) ระบบพาสเจอไรซอื่นๆ อาจจะประกอบดวยอุโมงคที่
แบงหนวยใหความรอนเปนหลายหนวย มีการพนละอองน้ําซึ่งละเอียดมากเพื่อใหความรอนแก
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อาหารในบรรจุภณ
ั ฑบนสายพานที่ผานเขามาในแตละหนวย อุณหภูมขิ องอาหารจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึง
อุณหภูมิที่ทําใหเกิดการพาสเจอไรซอยางสมบูรณ ในสวนการทําใหเย็นจะมีละอองน้ําฉีดลงมาดวย
เชนกัน การหมุนเวียนน้ําทําไดโดยใชน้ําในสวนของการใหความรอนเบื้องตน (pre-heating) ซึ่งจะ
เย็นลงโดยการแลกเปลี่ยนความรอนกับอาหารที่ผานเขามาและในสวนการทําใหเย็นซึ่งจะรอนขึน้
ดวยการแลกเปลี่ยนความรอนกับอาหารที่มีอุณหภูมิสูงหลังไดรับความรอน (Anon, 1981)

ภาพที่ 3 เครื่องพาสเจอไรซแบบอุโมงค
ที่มา : รุงนภา (2535) อางจาก APV (1988)
ขอดีของการใชอุโมงคไอน้ําในการพาสเจอไรซ (steam tunnel) เทียบกับเครื่องพาสเจอไรซ
ที่มีขนาดเล็กคือ การใหความรอนที่เร็วกวาและใชเวลาในการใหความรอนแกอาหารสั้นกวา
อุณหภูมิในหนวยใหความรอนจะคอยๆ เพิ่มขึ้นโดยการลดปริมาณของอากาศในสวนผสมของไอ
น้ําและอากาศ การทําใหเย็นทําไดโดยการฉีดละอองน้ําหรือโดยการแชผลิตภัณฑลงในอางน้ําเย็น
(วิไล, 2545)
2.4.2 เครื่องมือที่ใชในการพาสเจอไรซอาหารเหลวกอนการบรรจุ
การพาสเจอไรซอาหารเหลวบางชนิดในปริมาณไมมากนัก อาจใชเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนแบบมีใบมีดปาดผิว หรือใชหมอตมเปดในการตมก็ได อยางไรก็ตามการพาสเจอไรซ
ของเหลวที่มีความหนืดต่ํากอนการบรรจุในปริมาณมาก เชน นม น้ําผลไม เบียร และไวน นิยมใช
เครื่องที่ทํางานไดอยางตอเนื่อง เชน การใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน สําหรับน้ําผลไม
ไวน และผลิตภัณฑบางชนิดจําเปนตองมีขนั้ ตอนการกําจัดอากาศออกเพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากปฏิกริ ิยาออกซิเดชัน ซึ่งอาจเกิดขึน้ ไดในระหวางการเก็บรักษา อาหารเหลวเหลานี้จะถูก
ฉีดพนเขาไปในภาชนะสุญญากาศ และมีการกําจัดอากาศออกไปดวยปมสุญญากาศกอนการพาส
เจอไรซ
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1. เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบมีใบมีดขูดผิว (scraped-surface heat exchanger)
ในเครื่องแลกเปลี่ยนความรัอนแบบทอ ความรอนที่เกิดขึ้นในทอมีผลตอการ
ถายเทความรอน ความตานทานที่เกิดขึน้ นีส้ ามารถลดลงไดนอยที่สุด ถาผิวในทอถูกขูดออกไป
อยางตอเนื่อง การขูดจะทําใหถายเทความรอนไดดีขึ้น (รุงนภา, 2535) ขอดีที่สําคัญของเครื่องนี้ คือ
เหมาะทีจ่ ะใชกับอาหารขนหนืด และอาหารที่มีขนาดชิ้นเล็กกวา 1 เซนติเมตร และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการใชกับอาหารไดหลายชนิดโดยการเปลี่ยนรูปทรงเลขาคณิตของโรเตอร อยางไรก็
ตามตองใชเงินลงทุนสูงมากสําหรับเครื่อง และไมสามารถนําความรอนกลับมาใชใหมได นิยมใช
เครื่องนี้ในการเตรียมซอสผลไม (วิไล, 2545)
2. เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน (plate heat exchanger)
ประกอบดวยแผนเหล็กแสตนเลสบางๆ หลายแผนวางประกบและยึดติดกันดวย
กรอบโลหะ การประกบเรียงเชนนี้จะทําใหเกิดชองขนานกันระหวางแผนอาหารเหลวและตัวกลาง
ถายเทความรอน เชน น้ํารอนหรือไอน้ํา ซึ่งจะถูกปมผานชองเหลานี้สลับกัน โดยสวนใหญจะไหล
ในลักษณะสวนทางกัน (counter-current flow) แผนโลหะทั้งหมดจะถูกปดแนนดวยยางสังเคราะห
เพื่อปองกันการผสมกันระหวางผลิตภัณฑและตัวกลางในการถายเทความรอนและการทําใหเย็น
มีขอจํากัด คือ ความเร็วในการไหลต่ําทําใหการใหความรอนไมสม่ําเสมอ และเกิดของแข็งตกคาง
ทําใหตองทําความสะอาดบอย สามารถใชกบั อาหารเหลวที่มีความหนืดต่ําเทานั้น แตมีขอดี คือ
ราคาคอนขางถูก ใชพื้นทีแ่ ละน้ํานอย มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง (นําพลังงานกลับมาใชใหม
ไดมากกวารอยละ 90) ปรับอัตราการผลิตไดโดยการเพิม่ หรือลดจํานวนแผนถายเมความรอน และ
ตรวจเช็คเครื่องไดงายเพียงถอดแผนโลหะออกมา (วิไล, 2545) แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การพาสเจอไรซโดยการใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน
ที่มา: รุงนภา (2535) อางจาก APV (1988)
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การเลือกใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบใดนั้น จะขึน้ กับชนิดของอาหาร ซึ่งรุงนภา
(2535) ไดเปรียบเทียบความแตกตางของการใหความรอน และการทําใหเย็นลงของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน 4 ชนิด ไดแก เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน เครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนแบบทอ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดมีใบขูดผิว และการใสไอน้ําเขาไปโดยตรง ดังในภาพ
ที่ 5 จะแสดงกราฟเวลาและอุณหภูมิที่ใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนทัง้ 4 ชนิดนี้

ภาพที่ 5 กราฟเวลาและอุณหภูมิที่ใชฆาเชือ้ ดวยเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดตางๆ
ที่มา: รุงนภา (2535) อางจาก APV (1988)
ในความเปนจริงแลวกราฟเวลาและอุณหภูมิของอาหารแตละชนิดในแตละระบบจะมี
ลักษณะเฉพาะตัว อยางไรก็ตาม จากภาพที่ 5 สามารถใชเปนแนวทางในการเลือกใชระบบในการฆา
เชื้อภายนอกภาชนะบรรจุใหเหมาะสมไดเชน ในระบบการใหไอน้ําโดยตรง (direct steam infusion)
แบบทอ (tubular) นั้น จะใชเวลาในการฆาเชื้อนอยที่สุด ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับการฆาเชื้อ
ผลิตภัณฑ นม หรือไอศกรีมซึ่งเมื่อไดรับความรอนสูงจะเกิดการเปลีย่ นแปลงกลิ่นรสได
(รุงนภา, 2535)
2.4.3 กระบวนการแปรรูปแบบกะและแบบตอเนื่อง
การแปรรูปอาหารทําไดทงั้ แบบกะ และแบบตอเนื่อง การเลือกกระบวนการตางกันจะมี
ผลตอการออกแบบเครื่องมือ โดยทั่วไปขอดีของการแปรรูปแบบกะเมื่อเทียบกับแบบตอเนื่องคือ
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1. มีความยืดหยุนในการใชงานสูง ใชไดกบั ผลิตภัณฑหลายชนิดหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราการผลิตได
2. ใชเงินลงทุนสําหรับเครื่องจักเครื่องมือต่ํากวา
3. การทํางานและการควบคุมงายกวา
ขอเสียที่สําคัญ คือ
1. ใชแรงสูงกวา
2. ใชคาใชจายในการดําเนินการสําหรับพลังงานและน้าํ สูง ประสิทธิภาพในการใชวัตถุ
ดิบและพลังงานต่ํากวา
3. ใชพื้นที่มากกวา
4. ผลิตภัณฑมีความสม่ําเสมอกันนอยกวา
ขอดีของการผลิตแบบตอเนือ่ งคือ สามารถประหยัดพลังงาน พื้นที่ และแรงงานไดมากกวา
ทําใหไดผลกําไรกลับคืนมาเร็ว ใหอัตราการผลิตสูง สามารถควบคุมกระบวนการไดงา ยกวาทําให
ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและความสม่ําเสมอดีกวา นิยมใชการผลิตตอเนื่องเมื่อตองการการผลิต
ผลิตภัณฑในปริมาณสูง ในทางกลับกันการผลิตแบบตอเนื่องจะมีความยืดหยุนในการใชงานต่ํากวา
แบบกะ แมวาการพัฒนาการควบคุมแบบอัตโนมัติจะชวยปรับปรุงความเร็วและทําใหสามารถ
เปลี่ยนผลิตภัณฑหรืออัตราการผลิตไดงายขึ้น เงินลงทุนสําหรับการผลิตแบบตอเนื่องจะแพงกวา
แบบกะ
นิยมใชการแปรรูปแบบกะในกรณีที่มกี ารผลิตผลิตภัณฑที่มีสูตรตางกันในแตละวันหรือแต
ละอาทิตยและการผลิตปริมาณนอยหรือเมือ่ มีการผลิตเปนชวงๆ เทานัน้ ทําใหไมคุมคาในการลงทุน
เครื่องมือที่ใชระบบตอเนื่อง (วิไล, 2545)

บทที่ 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
3.1 อุปกรณและวิธีการ
3.1.1 วัตถุดิบและสารเคมี
วัตถุดิบ
- กาแฟผงชนิดปรุงสําเร็จ จากบริษัท เขาชองอุตสาหกรรม (1979) จํากัด
- ถวยพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ขนาดบรรจุ 180 มิลลิลิตร
- ถวยพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน ขนาดบรรจุ 220 มิลลิลิตร
- แผนฟลมพลาสติกลามิเนต (PEP 12/ PE25/ PE11D625 30)
- แผนฟลมเมทัลไลซ
สารเคมี
- อาหารเลี้ยงเชือ้ เพลทเคาท อะการ (plate count agar, PCA) ของ Merck,
Dram Stadt, Germany
- อาหารเลี้ยงเชือ้ โพเตโตเดกซโตรส อะการ (potato dextrose agar, PDA)
ของ Merck, Dram Stadt, Germany
- อาหารเลี้ยงเชือ้ เอ็น เอ (nutrient agar + MgSO4 7H2O 0.005 กรัมตอลิตร)
ของ Merck, Dram Stadt, Germany
3.1.2 อุปกรณและเครื่องมือ
อุปกรณสําหรับการผลิตเครื่องดื่มกาแฟ
- หมอสแตนเลส และอุปกรณเครื่องครัว
- เครื่องวัดอุณหภูมิเทอรมอคัปเปล (thermocouple) และเครื่องบันทึกขอมูล
(data logger)
-

เตาแกซไฟฟา กําลังไฟฟา 1,200 วัตต
อางน้ําเย็น (cooling bath)
เครื่องปดผนึก (sealer)
เครื่องชั่งสาร 2 ตําแหนง (รุน BP 3100S, ยี่หอ Sartorius)
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อุปกรณสําหรับวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ
- เครื่องวัดสี (color-viewTM spectrophotometer , รุน 9000, ยี่หอ Gardner,
USA)
-

เครื่องวัดปริมาณของแข็งทีล่ ะลายได (hand refractometer, 0-30%, N1, ยี่หอ

ATAGO)
อุปกรณสําหรับวิเคราะหคุณภาพทางเคมี
- เครื่องวัดความเปนกรดดาง (pH meter , รุน PHM 210, Meter Lab)
- อุปกรณเครื่องแกว
อุปกรณสําหรับวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย
- ตูบมเชื้อ
- ตูปลอดเชื้อ
- เครื่องอบความรอนสูงดวยไอน้ําในการฆาเชื้อ (autoclave)
- กลองจุลทรรศน
- อางควบคุมอุณหภูมิ (water bath)
- เครื่องเหวีย่ ง (centrifuge)
- อุปกรณเครื่องแกว
อุปกรณสําหรับวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส
- อุปกรณทดสอบและแบบทดสอบ
- ตูแชเย็น
3.2 วิธีการทดลอง
1. การเตรียมกาแฟเย็นสําเร็จรูป (iced coffee mix powder)
เตรียมกาแฟผงสําเร็จรูป 1 กิโลกรัมตอน้ํารอน 1.5 ลิตร คนจนละลาย จากนั้นเติม
น้ําเย็น 1.5 ลิตร แลวผสมใหเขากัน
2. ตรวจเชื้อจุลินทรียในน้ําที่ใชในการผลิต จากตัวอยาง 2 แกลลอน ในครั้งนี้ใชน้ํา
บริโภคในการผลิตเครื่องดื่มกาแฟ
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3. ตรวจเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑกาแฟจากโรงงานจํานวน 5 ชุดการผลิต เพื่อคัดเลือก
เชื้อจุลินทรียทจี่ ะใชเปนตัวแทนในการศึกษา โดยใชหลักเกณฑตางๆ ดังนี้
3.1 ควรเปนเชื้อจุลินทรียชนิดที่เปนสาเหตุใหผลิตภัณฑเครื่องดื่มเกิดการเสื่อมเสีย
3.2 ควรเปนเชื้อจุลินทรียชนิดที่พบมากทีส่ ุดในผลิตภัณฑนี้
3.3 ควรเปนเชื้อจุลินทรียชนิดที่สามารถทนความรอนไดสูงสุดในผลิตภัณฑนี้
โดยนําสารละลายกาแฟมาใหความรอนทีอ่ ุณหภูมิและเวลาตางๆ ดังนี้
- 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 10 15 20 25 และ 30 นาที ตามลําดับ
- 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 10 15 20 และ 25 นาที ตามลําดับ
- 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 6 9 12 และ 15 นาที ตามลําดับ
นับจํานวนและดูลักษณะโคโลนีของเชื้อที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเชื้อจุลินทรียทจี่ ะใชเปน
ตัวแทนในการศึกษาตอไป
4. การเตรียมเชื้อบริสุทธิ์เพื่อใชในการศึกษา (ดัดแปลงจาก วิลาวัณย, 2537)
4.1 การเตรียมสารละลายแขวนลอย (suspension)
- นําเชื้อจุลินทรียที่จะใชทดสอบเขี่ยแยกเชื้อ (streak) ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
(nutrient agar กับ MgSO4•7H2O 0.005 กรัม) บมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง
- แยกเซลลออกจากอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยเขี่ยเชื้อลงในหลอดทดลอง เหวีย่ งดวย
เครื่องเหวีย่ งทีค่ วามเร็วรอบ 3,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที แลวลางดวยน้ํากลั่นสเตอริไลส
1 มิลลิลิตร ดูดสวนน้ําออก
- เจือจางสารละลายแขวนลอยในน้ํากลัน่ สเตอริไลส 10 มิลลิลิตร เก็บที่
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
- นับจํานวนเชื้อจุลินทรียเริ่มตน ตามขอ 4.2
- เจือจางสารละลายแขวนลอยในน้ํากลัน่ สเตอริไลสจนไดความเขมขนของ
เซลลตามตองการ คือ 10x106 โคโลนีตอมิลลิลิตร (cfu/ml) เก็บที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
- กอนนําไปใช ควรเขยาดวยเครื่องกวนชนิดแมเหล็ก เพื่อใหสารละลาย
แขวนลอยกระจายตัวดี ไมเกาะกันเปนกลุมกอน
4.2 วิธีการนับจํานวนเชื้อเริ่มตน
- นําตัวอยางไปเจือจางในสารละลายเปปโตน ความเขมขน 0.1 โมลาร ใหได
ความเขมขน 10-1 –10-6 โคโลนีตอมิลลิลิตร
- นับจํานวนจุลนิ ทรียที่เหลืออยูโดยวิธีการเทเพลท (pour plate) ในอาหารเลี้ยง
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เชื้อจุลินทรีย (plate count agar, PCA) บมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง
- นับจํานวนโคโลนีที่เกิดขึ้น โดยจํานวนทีน่ ับได คือจํานวนเชื้อจุลินทรียเริ่มตน
5. การหาระยะเวลาที่ใชในการฆาเชื้อจุลินทรีย ณ อุณหภูมิที่กาํ หนด (thermal death
time) ในการศึกษาครั้งนี้ใชวธิ ีการฆาเชื้อในหลอดทดลอง (test tube method)
5.1 นําตัวอยางกาแฟที่ผานการสเตอริไลสแลว 9 มิลลิลิตร เติมสารละลาย
แขวนลอยทีเ่ ตรียมไวในขอ 4.1 โดยใชปเปตดูดเชื้อใสหลอดแกวที่ปราศจากเชื้อหลอดละ 1
มิลลิลิตร เขยาใหเขากันโดยใชเครื่องกวนชนิดแมเหล็ก ใชจํานวนทั้งหมด 21 หลอด ทําซ้ํา 2 ครั้ง
นําไปใหความรอนที่อุณหภูมิและเวลาที่ตอ งการศึกษา ดังนี้
- 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0 15 30 45 และ 60 วินาที ตามลําดับ
- 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0 10 20 30 และ 40 วินาที ตามลําดับ
- 75 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0 10 20 30 และ 40 วินาที ตามลําดับ
- 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0 5 10 15 และ 20 วินาที ตามลําดับ
- หลอดควบคุม 1 หลอดโดยเสียบเทอรมอมิเตอรไวในหลอดนี้
5.2 แชหลอดเชื้อในอางควบคุมอุณหภูมิตามอุณหภูมิที่กําหนดใหระดับน้ําในอาง
น้ํารอนอยูเหนือระดับเชื้อในหลอด
5.3 เริ่มจับเวลาการใหความรอน เมื่ออุณหภูมิในหลอดควบคุมขึ้นถึงระดับที่ตอง
การ
5.4 นําหลอดเชื้อออกจากอางน้ํารอนตามระยะเวลาทีก่ ําหนดในขอ 5.1 สําหรับ
การใหความรอนในแตละอุณหภูมิ เมื่อนําออกจากอางน้าํ รอนแลวแชหลอดเชื้อในนํ้าเย็น อุณหภูมิ
ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียสทันที
5.5 นับจํานวนจุลินทรียทยี่ งั คงเหลืออยูในแตละหลอดโดยวิธีการเทเพลท ใช
ระดับความเจือจางตางกันตามระยะเวลาทีใ่ หความรอน บมเชื้อที่ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง โดยนับจํานวนโคโลนีที่เกิดขึ้น คํานวณใหอยูในหนวยโคโลนีตอมิลลิลิตร
5.6 เขียนกราฟการรอดชีวิตของจุลินทรีย (survivor curve) จากความสัมพันธ
ระหวางเวลากับคาลอการิทึม (log) ของจํานวนจุลินทรียทรี่ อดชีวิต
5.7 หาคา D ที่อุณหภูมิตางๆ ตามที่กําหนดในขอ 5.1 จากกราฟการรอดชีวิตของ
จุลินทรีย โดยคํานวณคา D จากสวนกลับของความชันกราฟ
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5.8 หาคา Z จากกราฟแสดงระยะเวลาที่ใชในการฆาเชื้อจุลินทรีย ณ อุณหภูมิที่
กําหนด (thermal death time curve, TDT curve)โดยเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง
ลอการิทึมของคา D ที่ไดจากขอ 5.7 กับอุณหภูมิที่ใชในการลดจํานวนของเชื้อจุลินทรีย
6. การหาอัตราการตายของเชื้อจุลินทรีย (lethal rate) ที่ 3 ระดับอุณหภูมิ คือ 65 70 และ
75 องศาเซลเซียส การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอรมอคัปเปล และเครื่องบันทึกขอมูล
ในการวัดอุณหภูมแิ ละแปลผลขอมูล
6.1 นําขอมูลของคา D และคา Z ที่ไดมาคํานวณหาคา FTz โดยใชสมการ
FTz = D (logN0-logN) เพื่อใชกําหนดเวลาในการใหความรอนที่อุณหภูมิตางๆ
6.2 นําตัวอยางกาแฟจํานวน 500 มิลลิลิตร บรรจุในหมอสแตนเลส ใหความรอน
โดยใชเตาไฟฟาที่มีกําลังความรอน 1,200 วัตต โดยใชเทอรมอคัปเปล วัด ณ จุดที่ความรอนเขาถึง
ชาที่สุด จนมีอณ
ุ หภูมิถึงระดับที่กําหนด และทําใหเย็นลงโดยใชอางน้าํ เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ
ประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ระยะเวลาในการใหความรอนและทําใหเย็นลงจะตองมีคา F
เทากับที่กําหนดไวในขอ 6.1
6.3 พิจารณาเลือกอุณหภูมทิ ี่เหมาะสมเพือ่ ใชในกระบวนการผลิตกาแฟพรอมดื่ม
ตอไป โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ใชในการผลิตและผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการ
ทดสอบแบบสามเหลี่ยม (triangle test) ซึ่งเปรียบเทียบกับตัวอยางกาแฟชงที่ไมผานการใหความ
รอน
7. การเปรียบเทียบชนิดของบรรจุภัณฑทใี่ ชและศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑกาแฟ
พรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติก
7.1 นําตัวอยางกาแฟพรอมดื่มที่ผานการฆาเชื้อตามระดับอุณหภูมิและเวลาที่
เหมาะสม ปริมาตร 500 มิลลิลิตรบรรจุในถวยพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP) และถวยพลาสติก
ชนิดโพลีสไตรีน (PS) เปรียบเทียบการปดฝาดวยแผนฟลมปดผนึกชนิดพลาสติกลามิเนต และ
แผนฟลมปดผนึกชนิดเมทัลไลซ ดวยเครื่องปดผนึก ดังนัน้ จะมีลักษณะการบรรจุ 4 แบบ ดังนี้
1. ถวยโพลีโพรพิลีน (PP) กับฟลมเมทัลไลซ (Ml)
2. ถวยโพลีโพรพิลีน (PP) กับฟลมพลาสติกลามิเนต (Pl)
3. ถวยโพลีสไตรีน (PS) กับฟลม เมทัลไลซ (Ml)
4. ถวยโพลีสไตรีน (PS) กับฟลม พลาสติกลามิเนต (Pl)
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7.2 เก็บรักษาผลิตภัณฑในตูแ ชเย็น ซึ่งควบคุมอุณหภูมปิ ระมาณ 8 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาในการเก็บรักษา นาน 30 วันหรือจนกระทั่งผลิตภัณฑเกิดการเสื่อมเสีย
7.3 ตรวจสอบคุณภาพระหวางการเก็บรักษา ดังนี้
- ตรวจสอบจํานวนจุลินทรียทงั้ หมด ยีสต และรา ทุก 3 วัน
- วัดคาความเปนกรดดาง โดยใชเครื่องวัดความเปนกรดดาง ทุก 3 วัน
- วัดคาสี โดยใชเครื่องวัดสี ทุก 3 วัน
- วัดความหนาของชั้นครีม ทุก 3 วัน
- ตรวจสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส โดยวิธีการทดสอบแบบสามเหลี่ยม
ทุก 6 วัน เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางผลิตภัณฑที่เก็บรักษากับเครื่องดื่มกาแฟที่ผลิตใหม และแช
เย็นเก็บไว 1 วัน
7.4 จากขอมูลที่ได นํามาใชพิจารณาคัดเลือกชนิดของบรรจุภัณฑทเี่ หมาะสม
8. การวิเคราะหผลทางสถิติ
การวิเคราะหผลทางสถิติใชโปรแกรมเชิงเสน (genernal linear model program,
GLM) ออกแบบการทดลองเชิงตัวประกอบ (factorial experiment) เพื่อทดสอบผลการเปลี่ยนแปลง
ระหวางอายุการเก็บของผลิตภัณฑตอคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียของผลิตภัณฑกาแฟ
พรอมดื่มในแตละบรรจุภัณฑ โดยใช Least Significant Different (LSD) ในการประมาณคาความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของแตละบรรจุภณ
ั ฑ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชโปรแกรมการ
วิเคราะหทางสถิติสําเร็จรูป (SAS Version 8.1, 2000)

บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณผล
การวิเคราะหหาปริมาณเชื้อจุลินทรียในวัตถุดิบหลัก ประกอบดวยกาแฟผงสําเร็จรูปซึ่งผาน
การบรรจุจากโรงงาน และคุณภาพของน้ําที่ใชในการผลิตเครื่องดื่มกาแฟบรรจุถวยพลาสติก
เปนขั้นตอนทีม่ ีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากจํานวนเชือ้ จุลินทรียเริ่มตนในวัตถุดิบจะตองใชเปน
ดัชนีที่สําคัญในการกําหนดปริมาณความรอนที่เหมาะสมสําหรับการฆาเชื้อระดับพาสเจอรไรซ
โดยทั่วไปจะใชอณ
ุ หภูมิในการฆาเชื้อไมเกิน 100 องศาเซลเซียส (Fellow, 2000) ถาใชอุณหภูมิสูง
มากเกินไปจะเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน ในทางตรงกันขามหากใชอณ
ุ หภูมิต่ําเกินไป อาจไม
เพียงพอตอการทําลาย หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคในเครือ่ งดื่มกาแฟ
บรรจุถวยพลาสติก ซึ่งเชื้อจุลินทรียที่สามารถทนตอความรอน และพบมากในผลิตภัณฑอาหารที่
ผานกระบวนการใหความรอน ไดแก Bacillus sp. และ Clostridium sp. (Kotzekidou, 1996)
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑเครื่องดื่มกาแฟ (มอก. 1169-2536) มี
ขอกําหนดดานจุลินทรีย ดังนี้
- จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมพบในตัวอยาง 1 กรัม
- โคลิฟอรม (Coliform) โดยวิธี MPN ตองนอยกวา 3 ตอตัวอยาง 1 กรัม
- สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ตองไมพบในตัวอยาง 1 กรัม
- ยีสตและราตองไมพบในตัวอยาง 1 กรัม
สวนน้ําบริโภคที่ใชในการผลิตเครื่องดื่มนั้นมีการกําหนดมาตรฐานโดยสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม น้ําบริโภค (มอก. 257 เลม1-2521) กําหนดไว ดังนี้
- จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน 500 โคโลนีตอมิลลิลิตร
- โคลิฟอรม (Coliform) โดยวิธี MPN ตองนอยกวา 2.2 ตอตัวอยาง 100 มิลลิลิตร
- ตองไมพบเชื้อ Escherichia coli
- ตองไมพบเชื้อยีสต และรา
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4.1 การศึกษาเชื้อจุลินทรียเริ่มตนในวัตถุดิบ
กาแฟผงสําเร็จรูป ยี่หอ เขาชอง สูตรคอฟฟมิกส มอคคา ซึ่งเปนกาแฟผสมช็อคโกแลต
ประกอบดวยวัตถุดิบหลัก คือ กาแฟผงรอยละ 11.60 ครีมเทียมผงรอยละ 40.13 น้ําตาลรอยละ 46.64
และโกโกผงรอยละ 1.50 มีคาเฟอีนและแตงกลิ่นสังเคราะห
กาแฟผงสําเร็จรูปและน้ําที่ใช
จากการวิเคราะหหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย ในกาแฟผงสําเร็จรูป และน้ําที่ใชในการผลิต
เครื่องดื่มกาแฟบรรจุถวยพลาสติก แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 8 และ 9
ตารางที่ 8 ปริมาณเชื้อจุลินทรียในกาแฟผงปรุงสําเร็จและน้ําที่ใช
วัตถุดิบ

จุลินทรียที่ทําการวิเคราะห

กาแฟผงชนิดปรุงสําเร็จ 1

จํานวนจุลินทรียทั้งหมด
โคลิฟอรม
Staphylococcus aureus
ยีสต และรา

1

จํานวนจุลินทรีย 1
(โคโลนีตอกรัม)
1.82 × 104
0
0
0

n = 10

ตารางที่ 9 ปริมาณเชื้อจุลินทรียในกาแฟผงปรุงสําเร็จและน้ําที่ใช

1

วัตถุดิบ

จุลินทรียที่ทําการวิเคราะห

น้ําที่ใชผลิต 1

จํานวนจุลินทรียทั้งหมด
ยีสต และรา

จํานวนจุลินทรีย 1
(โคโลนีตอมิลลิลิตร)
22
0

n= 4

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม วาดวยเรื่องผลิตภัณฑเครื่องดื่มกาแฟ (มอก. 1169-2536)
กําหนดวาตองไมพบจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางกาแฟ 1 กรัม จากการตรวจปริมาณ
เชื้อจุลินทรียในกาแฟผงสําเร็จรูปพบวามีจาํ นวนจุลินทรียทั้งหมดเทากับ 1.82 × 104 โคโลนีตอ
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มิลลิลิตร ซึ่งมากกวาที่มาตรฐานกําหนด โดยการตรวจพบจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (total plate
count) ในอาหารเกินกวามาตรฐานนั้น บงชีว้ าอาหารนัน้ เก็บไวนานแลว และ/หรืออุปกรณที่ใชใน
การประกอบการอาหารไมสะอาด หรือมีจลุ ินทรียปนเปอ น และ/หรือสุขวิทยาสวนบุคคลของ
ผูประกอบการบกพรอง เชน ไมลางมือ และ/หรืออาหารนั้นปรุงไมสุก
ดังนั้นในการผลิตเครื่องดื่มกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกในครั้งนี้ จึงตองลดจํานวน
เชื้อจุลินทรียในวัตถุดิบลง เพื่อใหกาแฟพรอมดื่มมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และมีคุณภาพตามที่
กฎหมายกําหนด จากการวิเคราะหปริมาณเชื้อจุลินทรียในขั้นตนทําใหทราบวาปริมาณจุลินทรียท ี่มี
อยูในกาแฟผงที่โรงงานสงมาใหนนั้ มีระดับเชื้อจุลินทรียส ูงเกินกวามาตรฐานมาก แสดงใหเห็นวา
อาจเกิดปญหาตอการควบคุมคุณภาพในเรื่องจุลินทรียระหวางขั้นตอนกระบวนการผลิตกาแฟผง
สําเร็จรูป สวนสาเหตุที่ทําใหพบเชื้อจุลินทรียจํานวนมากในกาแฟผงสําเร็จรูป (three in one) นั้น
จากขอมูลเบื้องตนที่ไดจากการสอบถามโรงงานเขาชอง ทางโรงงานสันนิษฐานวานาจะเกิด
เนื่องมาจากครีมเทียมเปนสวนใหญ และไดตรวจพบเชื้อจุลินทรียปนเปอ นอยูในครีมเทียมเปน
จํานวนมาก ซึง่ ครีมเทียมเปนหนึ่งในสวนผสมของกาแฟผงสําเร็จรูป และอาจมีจุลินทรียที่ทนความ
รอนซึ่งอาจมีชีวิตเหลือรอดอยูหลังจากผานกระบวนการผลิตหรือการทําแหงแบบพนฝอย (spray
drying)
ตามปกติในระหวางการทําแหงแบบพนฝอย อาหารเหลวที่พนออกมาจะถูกทําใหแหงดวย
ลมรอน ซึ่งจุลินทรียจะถูกทําลายดวยความรอนและความแหง อาศัยหลักการวาเมื่อเซลลถูกทําให
แหงมีการเปลีย่ นแปลงบริเวณเยื่อหุมเซลลและผนังเซลล ทําใหสารในไซโทพลาสซึมหลุดออกนอก
เซลล ทําใหเซลลตาย หลังจากการทําแหง ในระยะแรกจํานวนจุลินทรียที่มีอยูจะลดลงอยางรวดเร็ว
ตอมาจํานวนจุลินทรียจะลดลงอยางชาๆ จนในที่สุดคงเหลือแตเฉพาะจุลินทรียที่ทนความแหงไดดี
เทานั้น จุลินทรียที่มักพบในอาหารแหง ไดแก Escherichia sp., Clostridium sp., Pseudomonas sp.,
Streptococcus sp., Achromobacter sp., Leuconostoc sp., Lactobacillus sp. และ Microbacterium
sp. สปอรของแบคทีเรีย และรา เปนตน (Van-Arsdel และคณะ, 1973) ถาพบเชื้อในอาหารแหง
แสดงใหทราบวาอาหารกอนการทําแหงมีความสกปรกอยางมาก มีเชื้อปนเปอนสูง ตัวอยาง
อาหารแหงทีพ่ บเชื้อจุลินทรีย เชน นมผง ตรวจพบจํานวนจุลินทรียอยูใ นชวง 200-300 เซลลจนถึง 1
ลานเซลลตอกรัม ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพของน้าํ นมกอนที่จะนําไปทําแหง รวมทั้งกระบวนการทําแหงที่
ใช สําหรับจุลินทรียที่มักพบในนมผงไดแก Micrococcus, Streptococcus และแบคทีเรียที่สราง
สปอร หรือในไขผง พบเชื้อ Micrococcus, Streptococcus, Coliform และเชื้อที่สรางสปอรได เปน
ตน (วราวุฒ,ิ 2538) ซึ่งกาแฟผงสําเร็จรูปอาจจะเปนแหลงอาหารที่เชื้อจุลินทรียสามารถเจริญเติบโต
ไดงายถาผานการฆาเชื้อไมเพียงพอ
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ถาหากพิจารณาความเปนไปไดของการปนเปอนของจุลนิ ทรียที่มาจากแหลงวัตถุดิบตางๆ
แลว จะพบวาในกาแฟผงอาจมีจุลินทรียทรี่ อดชีวิตหลังการทําแหง โดยในกาแฟดิบพบวามี
เชื้อจุลินทรียอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีความสําคัญในกระบวนการหมักกาแฟดิบ ตัวอยาง
จุลินทรียที่พบมากในกาแฟดิบ เชน แบคทีเรียชนิดที่สรางกรด บาซิลลัส และยีสต (Varnam และ
Sutherland, 1994) ไดแก Aeromonas, Pseudomonas, Enterobacter, Serratia, Bacillus species,
Cellulomonas, Arthrobacter, Microbacterium, Brochothrix, Dermabacter และ Lactobacillus เปน
ตน (Silva, Schwan, Dias และ Wheals, 2000)
สวนน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลผงนั้น ปกติจํานวนจุลินทรียที่มีอยูในน้ําตาลดิบและโมลาสมี
อยูประมาณ 4.2×102 – 6.8×104 เซลลตอกรัม และ 1.0×102 – 1.9×105 เซลลตอกรัม ตามลําดับ ซึ่ง
สวนใหญจะเปนพวกทนความรอน สวนน้าํ ตาลทรายที่ขายตามทองตลาดจะมีจุลินทรียปนเปอนอยู
เพียงประมาณ 2×102 – 5×102 เซลลตอกรัม เนื่องจากในกระบวนการผลิตจะทําลายเซลลของจุลินท
รีย (vegetative cell) ทั้งหมด รวมทั้งสปอรของจุลินทรียบ างชนิด (พวงพร, 2544) ดังนั้นหากภายใน
โรงงานผลิตน้ําตาลมีสุขาภิบาลไมดี หรือการผลิตน้ําตาลไมถูกสุขลักษณะ ประกอบกับสปอรของ
ยีสตและเชื้อราที่มีอยูแลวในบริเวณโรงงานปนเปอนเขามาหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต เมื่อ
สภาวะแวดลอมเหมาะสมยอมเปนเหตุใหสปอรเหลานี้ งอก เจริญ และเพิ่มจํานวนไดอยางรวดเร็ว
กอปญหาตออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใชน้ําตาลเปนสวนประกอบตามมา เชน อุตสาหกรรมอาหาร
กระปอง อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมยา เปนตน สงผลใหเปนปญหาดานเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติตอ ไป ชนิดของจุลินทรียที่ตรวจพบในน้ําตาลแบงออกเปน 6 กลุมใหญๆ คือ
1. เชื้อรา ตัวอยางเชน Aspergillus, Penicillium, Mucor
2. ยีสต ตัวอยางเชน Saccharomyces cerevisiae, Candida krusei, Torulopsis stellata
3. แบคทีเรียทีส่ รางสปอรทั่วไป ตัวอยางเชน Bacillus subtilis, B.cereus, B. mesentericus
4. แบคทีเรียทีท่ ําใหเกิดการเนาเสียของอาหารโดยสรางกรดแตไมสรางแกส (flat sour) ซึ่ง
ชอบเจริญที่อุณหภูมิสูง (550 ซ) ไดแก B. stearothermophilus
5. แบคทีเรียจําพวกที่ชอบเจริญในสภาพที่ขาดออกซิเจน และที่อุณหภูมสิ ูง (thermophilic
anaerobe) ซึ่งจะไมสรางแกสไฮโดรเจนซัลไฟด แตสรางแกสไฮโดรเจน และคารบอนไดออกไซด
ไดแก Clostridium thermosaccharolyticum ซึ่งเปนสาเหตุทําใหอาหารกระปองบวม
6. แบคทีเรียจําพวก Sulfide spoilage themophiles จะสรางแกสไฮโดรเจนซัลไฟด ไดแก
C. nigricans, C. bifermentans (โครงการเผยแพรความรูผ านสื่อสารมวลชน, 2005)
ในสวนของครีมเทียมซึ่งโรงงานเขาชองพบวามีเชื้อจุลินทรียปนเปอนอยูในวัตถุดิบเปน
จํานวนมาก ซึง่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543 วาดวยเรื่อง ครีม ไดให
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ความหมายของครีมเทียมไววาหมายถึง ผลิตภัณฑที่มิไดทําจากนมและมีไขมันอื่นนอกจากมันเนย
เปนสวนประกอบที่สําคัญ หรือครีมที่มีมันเนยผสมอยูน อยกวารอยละ 30 ของไขมันทั้งหมด ครีม
เทียมที่ทําใหแหง (ครีมผง) จากขอมูลที่ไดจากการสอบถามจากโรงงานเขาชอง พบวามีการตรวจ
เชื้อจุลินทรียในวัตถุดิบครีมเทียมกอนการนําไปผสมกับวัตถุดิบอื่น คือ กาแฟ และน้ําตาล ซึ่งพบวา
ไมเกินจากมาตรฐานที่กําหนดไว คือ ไมมีจุลินทรียที่ทาํ ใหเกิดโรค ไมมีสารเปนพิษจากจุลนิ ทรียใ น
ปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และตรวจพบแบคทีเรียไมเกิน 100,000 โคโลนีในอาหาร 1
กรัม ซึ่งทางโรงงานตรวจเชื้อจุลินทรียแตเพียงในวัตถุดิบเทานั้น แตไมมกี ารตรวจสอบจํานวน
จุลินทรียหลังจากการปรุงเปนกาแฟผงสําเร็จรูป เนื่องจากทางโรงงานคาดวาถาจํานวนจุลินทรียใ น
วัตถุดิบไมเกินจากมาตรฐานที่กําหนดแลว ในผลิตภัณฑสุดทายจํานวนจุลินทรียจึงไมนาจะเกินที่
กําหนดดวย ซึง่ ตามหลักการแลวไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได เนือ่ งจากมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมวาดวยเรื่องผลิตภัณฑเครื่องดื่มกาแฟ (มอก. 1169-2536) ซึ่งหมายความรวมถึงกาแฟ
ผงสําเร็จรูป ตามขอกําหนดที่วาตองไมพบจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางกาแฟ 1 กรัม ดังนัน้
สิ่งนี้จึงเปนเหตุผลที่ทําใหพบเชื้อจุลินทรียใ นกาแฟผงสําเร็จรูปมีจํานวนเชื้อจุลินทรียเ กินกวาที่
มาตรฐานกําหนด
วัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งทีใ่ ชเปนสวนผสมของกาแฟสําเร็จรูป สูตรคอฟฟมิกส มอคคา คือ
โกโกผง โดยทั่วไปโกโกจะใชเปนสวนผสมหลักในกระบวนการผลิตช็อคโกแลต ในโกโกดิบ
พบวามีเชื้อจุลนิ ทรียที่ใชในกระบวนการหมักอยูเ ปนจํานวนมาก เชน รา ยีสต แบคทีเรียที่สรางกรด
อันไดแก Penicillium citrinum, Kloeckera apis, Saccharomyces cerevisiae, Candida tropicalis,
Lactobacillus cellobiosus, Lactobacillus plantarum และ Acetobacter pasteurianus นอกจากนี้เชื้อ
ที่พบมากหลังจากกระบวนการหมักสิ้นสุดลงแลว ไดแก Bacillus pumilus และ Bacillus
licheniformis ซึ่งเชื้อจุลินทรียเหลานี้อาจเหลือรอดจากการใหความรอน หรือการทําแหงได
(Ardhana และ Fleet, 2003)
สิ่งที่สําคัญในการผลิตเครื่องดื่ม คือ น้ําที่ใชในการผลิต การตรวจคุณภาพน้ําที่ใชในการ
ผลิตเครื่องดื่มกาแฟในทางจุลชีววิทยานั้นเปนการตรวจหาจุลินทรียทงั้ หมดที่ปนเปอ นอยูในน้ํา
จุลินทรียที่ปนเปอนอยูในน้ํามีทั้งพวกทีก่ อใหเกิดโรคและพวกที่ไมกอใหเกิดโรคในคน แตอยางไร
ก็ตามน้ําที่ใชในการบริโภคไมควรมีจุลินทรียปนเปอนอยูแ มแตนอย หรือถาหากตรวจพบไดควรมี
ปริมาณไมมากเกินกวาคามาตรฐานที่กําหนดไว (สมพร, 2540) จากการหาปริมาณเชือ้ จุลินทรียใน
น้ําบริโภคที่ใชในการผลิตเครื่องดื่มกาแฟ พบวามีจํานวนทั้งหมดเทากับ 22 โคโลนีตอมิลลิลิตร
และไมพบเชื้อยีสต และรา จึงไมเกินกําหนดที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมวาดวย
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เรื่องมาตรฐานน้ําบริโภค (มอก. 257 เลม1-2521) กําหนดไววาปริมาณจุลินทรียทั้งหมดที่ตรวจพบ
ไดตองไมเกิน 500 โคโลนีตอมิลลิลิตร
ตารางที่ 10 คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของเครื่องดื่มกาแฟของโรงงานกอนฆาเชื้อ
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
คาความเปนกรด-ดาง (pH)1
ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายได (0Brix)1

คาที่วัดได
6.24 (± 0.02)
28.76 (± 0.05)

คาความสวาง (brightness, L*)2
คาความเปนสีแดง (redness, a*)2
คาความเปนสีเหลือง (yellowness, b*)2

35.96 (± 0.00)
11.41 (± 0.20)
26.82 (± 0.20)

1

n=4
2
n = 10
จากผลการวัดคาความเปนกรดดางของเครื่องดื่มกาแฟกอนการฆาเชื้อ ดังแสดงในตารางที่
10 พบวามีคาความเปนกรดดางเทากับ 6.24 จึงจัดอยูในกลุมของอาหารประเภทที่มีความเปนกรด
ต่ํา (low acid foods) (Frazier และ Westhoff, 1988) หรือคอนขางเปนกลาง ดังนั้นจุลนิ ทรียที่อาจพบ
อยูในเครื่องดืม่ กาแฟกอนการฆาเชื้อจะเปนจุลินทรียที่สามารถเจริญไดในอาหารที่มีกรดต่ํา เชน
Escherichia coli, Bacillus sp. และ Clostridium sp. เปนตน นอกจากนีจ้ ุลินทรียสวนใหญยัง
สามารถเติบโตไดดีที่สุดที่คา ความเปนกรดดางประมาณ 7.0 (6.6-7.5) และเติบโตไดบางที่คาต่ํากวา
4.0 แบคทีเรียบางชนิดไมเติบโตในอาหารที่มีความเปนกรดสูงเหมือนเชื้อรา และยีสต (Jay, 1992)
ซึ่งโดยทั่วไปแบคทีเรียสวนใหญจะเจริญไดดีในอาหารที่มีคาความเปนกรดดางเปนกลาง หรือมี
ความเปนกรดต่ํากวา หรือสูงกวา 7 เล็กนอย (Garbutt, 1997 และ Fellows, 2000) เชน Bacillus
cereus เติบโตไดในชวงคาความเปนกรดดางประมาณ 5-9.5 (Jay, 1992) เมื่ออาหารทีจ่ ุลินทรียอยูมี
ความเปนกรด หรือดางเพิ่มขึน้ จุลินทรียจะทนความรอนไดนอยลง การเปลี่ยนแปลงในทางที่เปน
กรดมากขึ้นจะฆาจุลินทรียไดดีกวาการเพิม่ ไปในทางที่เปนดาง เชน การฆาเชื้อในน้าํ มะเขือเทศ ทีม่ ี
คาความเปนกรดดาง 3.9 ใชความรอน 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 34 นาที ขณะที่ถา น้ํามะเขือเทศ
มีคาความเปนกรดดาง 4.8 จะใชความรอนที่ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 110 นาที (Frazier และ
Westhoff, 1988)
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4.2 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียเพื่อเปนตัวแทนในการศึกษา
การกําหนดเชือ้ จุลินทรียที่จะใชเปนตัวแทนในการศึกษาเพื่อกําหนดระดับความรอนในการ
ฆาเชื้อนั้น ในทางปฏิบัติจะใชเชื้อจุลินทรียห รือเอนไซมที่ทนตอความรอนที่สุดในอาหารมาใชใน
การคํานวณเวลาในการใหความรอน โดยตั้งสมมติฐานวาการใหความรอนในระดับดังกลาวจะ
สามารถทําลายจุลินทรียชนิดอื่นๆ ที่ทนตอความรอนไดดวย จึงมีการตรวจสอบเชื้อจุลินทรียจาก
กาแฟผงปรุงสําเร็จจากโรงงานในหลายๆ ชวงเวลาการผลิต เพื่อใหเปนตัวแทนของกาแฟผงที่ดีจาก
โรงงาน
ตารางที่ 11 ปริมาณเชื้อจุลินทรียในกาแฟผงสําเร็จรูปจํานวน 5 ชุดการผลิต
กาแฟผงสําเร็จรูปชุดที่
1
2
3
4
5
คาเฉลี่ย
1

จํานวนจุลนิ ทรีย (โคโลนีตอมิลลิลิตร)1
4.70×103
6.10×103
6.10×104
1.75×104
1.55×103
1.82×104

n = 10

เมื่อทําการตรวจเชื้อจุลินทรียจ ากกาแฟผงของโรงงานจํานวน 5 ชุดการผลิต เพื่อใหทราบ
ถึงชนิดของเชื้อจุลินทรียที่เหลือรอดในกาแฟผง และปริมาณของเชื้อจุลนิ ทรียเริ่มตนจากปริมาณ
เชื้อจุลินทรียในกาแฟผงสําเร็จรูป โดยวิธกี ารนับจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (total plate count) พบวามี
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด อยูใ นชวง 103 ถึง 104 โคโลนีตอมิลลิลิตร แสดงดังตารางที่ 11 และจากการ
สังเกตลักษณะโคโลนีของเชื้อจุลินทรียจากกาแฟผงจํานวน 5 ชุด พบวาโคโลนีสวนใหญมีลักษณะ
คลายกัน คือ มีรูปรางกลม ขุนขาว ขอบเรียบขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.3 ถึง 0.6
เซนติเมตร เจริญเติบโตอยูบริเวณผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อซึง่ แสดงวาตองการอากาศในการ
เจริญเติบโต นอกจากนี้ยังสราง สปอรภายในเซลล เมือ่ นํามายอมแกรมพบวามีลักษณะของเซลล
จุลินทรียเปนรูปทอน ดังแสดงในภาพที่ 6 ดังนั้นจึงสันนิษฐานวาเชื้อทีพ่ บมากในกาแฟผงที่ใชใน
งานวิจยั ครั้งนีค้ ือ เชื้อจุลินทรีย Bacillus sp. ซึ่ง Garbutt (1997) ไดอธิบายวาลักษณะดังกลาว
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สอดคลองกับสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ คือ เปนเชื้อจุลินทรียที่มีการสรางสปอรอยู
ภายในเซลล (endospore forming rods) มีความสามารถในการทนความรอนได จึงอาจหลงเหลือจาก
การฆาเชื้อในวัตถุดิบกาแฟผงจากโรงงาน ประกอบกับเชื้อจุลินทรียชนิดนี้เปนแกรมบวก แตถาเลี้ยง
ไวนานจะเปลี่ยนเปนแกรมลบได เนื่องจากเชื้อ Bacillus sp. เมื่อเซลลยังมีอายุนอยจะติดสีแกรมบวก
แตถาเซลลอายุมากขึ้นจนมีสปอรอยูภายในเซลล (endospore) จะติดสีแกรมลบ (สุพจน, 2546)
เพราะเมื่อเก็บไวนานเซลลของแบคทีเรียอาจสูญเสียความสามารถในการยึดสีคริสตัน ไวโอเลต
(crystal violet) จึงถูกยอมติดสี ซาฟรานิน (safranin) แทน (สุพจน, 2545) นอกจากนีส้ ามารถยัง
สามารถเจริญเติบโตไดทั้งในสภาพที่มีอากาศ (aerobe) และมีอากาศเพียงเล็กนอย (facultative
anaerobe) อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถเจริญได คือ 75-90 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตา่ํ สุดที่สามารถ
เจริญได คือ 3 องศาเซลเซียส และพบไดในอาหารพวกทีม่ ีกรดต่ําๆ หรือมีกรดบาง (พวงพร, 2544;
วราวุฒ,ิ 2538; สุพจน, 2545 และสุวิมล, 2546) ซึ่งแบคทีเรียในกลุม Bacillus sp. เชน Bacillus
stearothermophilus และ Bacillus coagulans นั้นพบวาเปนสาเหตุหนึง่ ในการเสื่อมเสียของอาหาร
กระปองตางๆ ที่ใหความรอนไมเพียงพอ (Herson และ Hulland, 1980) โดยจะหมักน้ําตาลใน
อาหารใหกรดแลคติคทําใหอาหารมีรสเปรี้ยว นอกจากนี้บางสายพันธุ เชน Bacillus subtilis มักจะ
มีเอนไซมเรนนิน (rennin)สามารถยอยไขมัน แปง และโปรตีน ทําใหอาหารประเภทนมหรือ
ผลิตภัณฑจากนมเสีย หรือทําใหโปรตีนตกตะกอนได (พวงพร, 2545 และ Kotzekidou, 1996)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 6 (ก) ลักษณะของเชื้อจุลินทรียในกลุม Bacillus sp. ที่พบในวัตถุดิบ เมื่อวัดดวยกลอง
จุลทรรศน ที่กําลังขยาย 100x
(ข) ลักษณะของเชื้อจุลินทรียในกลุม Bacillus sp. เมื่อเก็บเชื้อไวนานจะเปนแกรมลบ
เมื่อวัดดวยกลองจุลทรรศน ที่กําลังขยาย 100 x
ผลจากการนับจํานวนของเชือ้ จุลินทรียเริ่มตน จากขอมูลในตารางที่ 11 พบวา มีจํานวนเชื้อ
จุลินทรียทั้งหมดมากที่สุดเทากับ 6.1×104 โคโลนีตอมิลลิลิตร ดังนั้นจึงใชจํานวนของเชื้อจุลินทรีย
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ที่มีมากที่สุดเปนคาประมาณของจํานวนจุลินทรียเริ่มตนในการใหความรอนแกกาแฟเพื่อใหแนใจ
วาสามารถลดจํานวนเชื้อจุลนิ ทรียในเครื่องดื่มกาแฟใหอยูในระดับที่ทาํ ใหผลิตภัณฑมีความ
ปลอดภัย
เมื่อนํากาแฟผงมาชงตามสูตรของโรงงานแลวนํามาใหความรอนที่อุณหภูมแิ ละเวลาตางๆ
ผลปรากฏวาพบโคโลนีของเชื้อจุลินทรียในตัวอยางที่ผานการใหความรอน เมื่อนํามายอมแกรม
พบวาเซลลของจุลินทรียมีลักษณะเปนรูปทอน (rod) แตมีขนาดแตกตางกัน โดยเฉพาะที่อุณหภูมิ
80 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที พบวาเซลลของเชื้อจุลินทรียนี้มีลักษณะคลายกับเชื้อจุลินทรียที่พบ
ในกาแฟผงที่ยงั ไมผานการใหความรอน แสดงวาเปนเชือ้ จุลินทรียที่ทนความรอนไดสูงที่สุดใน
กาแฟนี้ จึงเลือกเชื้อจุลินทรียช นิดนี้เปนตัวแทนในการศึกษาตอ โดยนํามาเตรียมเปนเชื้อจุลินทรีย
บริสุทธิ์ แลวคัดเลือกใหเปนเซลลทั่วไปหรือเซลลรางกาย (vegetative cell) ที่มีอายุการบม 24
ชั่วโมง เพื่อปองกันการเกิดสปอรของเชื้อจุลินทรีย ทั้งนีเ้ นื่องจากเมื่อทดลองใชสปอรของ
เชื้อจุลินทรียเปนตัวกําหนดปริมาณการใหความรอนแลว จะตองใชความรอนในระดับสูงมากเพื่อ
ทําลายสปอรของเชื้อจุลินทรีย ซึ่งจัดเปนการฆาเชื้อในระดับสเตอริไลซ ตามปกติอาหารที่มีความ
เปนกรดดางต่าํ เซลลของแบคทีเรียสวนใหญจะถูกทําลายที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป สปอร
ของแบคทีเรียตองใชความรอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสขึ้นไป สวนเซลลของราใชความรอนที่
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ขณะที่ความรอนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส สามารถทําลายเซลลยีสต
ได แตสปอรของยีสตและราจะถูกทําลายเมื่อใชอุณหภูมสิ ูงกวาที่ใชทําลายเซลลประมาณ 5 ถึง 10
องศาเซลเซียส (สุพจน, 2545) และจากวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้ตองการฆาเชื้อจุลินทรียใน
ผลิตภัณฑระดับพาสเจอรไรซเทานั้น โดยการพาสเจอรไรซเปนกระบวนการใหความรอนในระดับ
ที่ไมรุนแรง คือ ต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณาถึงคาความเปนกรดดางของอาหาร พบวาใน
อาหารที่มีความเปนกรดต่ํา (คาความเปนกรดดาง > 5.3) เชน เครื่องดื่มกาแฟในงานวิจัยครั้งนี้ จะใช
ความรอนในระดับพาสเจอรไรซเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้นเปนเวลาหลายวัน แตถาเปน
อาหารที่มีความเปนกรดสูง (คาความเปนกรดดาง < 3.7) เชน น้ําผลไมบรรจุขวด ความรอนใน
ระดับพาสเจอรไรซอาจชวยยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้นเปนเวลาหลายเดือน เนื่องจากยับยั้ง
จุลินทรียที่กอใหเกิดการเสื่อมเสีย เชน ยีสต และรา รวมถึงยับยั้งการทํางานของเอนไซมดวย
(Fellows, 2000)

4.3 การศึกษาความตานทานความรอนของเชื้อจุลินทรีย
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ความรอนจะทําใหโปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ โดยสามารถทําลายเอนไซมที่มีอยูในอาหาร
และเอนไซมทคี่ วบคุมเมตาบอลิซึมภายในเซลลของจุลินทรียตางๆ เมื่ออาหารไดรับความรอนสูง
พอที่จะทําลายจุลินทรียที่ปนเปอนอยูในอาหาร อัตราการตายของจํานวนจุลินทรีย (รอยละ) ในชวง
ระยะเวลาหนึง่ ๆ จะเทากัน และจะเทากับรอยละของอัตราการตายของจุลินทรียที่มีเริม่ ตน เรียกวา
ลอการิทึมของการตาย (logarithmic order of death) อธิบายโดยกราฟอัตราการตาย (death rate
curve) กับเวลาที่ใชทําลายจุลินทรียใหลดลงรอยละ 90 ณ ที่อุณหภูมหิ นึ่ง ตัวอยางเชน ณ ที่อณ
ุ หภูมิ
หนึ่งมีจํานวนจุลินทรียเริ่มตนในอาหารถูกทําลายดวยความรอนไปรอยละ 90 ในเวลา 1 นาที ดังนั้น
ในเวลาอีก 1 นาทีถัดไป จุลนิ ทรียก็จะถูกทําลายไปอีกรอยละ 90 ของจํานวนที่เหลืออยู และเปน
เชนนี้ไปเรื่อยๆ เปนการลดจํานวนจุลินทรียที่เรียกวาคา D (decimal reduction time) ซึ่งหมายถึง
ระยะเวลาที่ใชในการทําลายจํานวนของจุลินทรียลงรอยละ 90 ของที่มีอยูที่อุณหภูมหิ นึ่งๆ (Fellow,
2000 และ Garbutt, 1997)
ดังนั้น การกําหนดปริมาณความรอน และเวลาที่ใชในกระบวนการพาสเจอรไรซ จําเปน
จะตองทราบถึงความตานทานความรอนของจุลินทรีย โดยจะแสดงในรูปของผลการนับจํานวน
จุลินทรียที่รอดชีวิตที่ระดับอุณหภูมิตางๆ ซึ่งสามารถคํานวนหาคา D ไดจากสวนกลับของความชัน
กราฟในภาพที่ 7-10
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ภาพที่ 7 กราฟความสัมพันธระหวางเวลา (วินาที) กับลอการิทึมของจํานวนจุลินทรียท ี่รอดชีวิต
ที่ 65 องศาเซลเซียส
คํานวณหาคา D จากสวนกลับของความชันจากกราฟการรอดชีวิตที่ได
ความชันของกราฟที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส =
0.0265
ดังนั้น D65 = 1/ 0.0265
=
44.145 วินาที
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ภาพที่ 8 กราฟความสัมพันธระหวางเวลา (วินาที) กับลอการิทึมของจํานวนจุลินทรียท ี่รอดชีวิตที่
70 องศาเซลเซียส
คํานวณหาคา D จากสวนกลับของความชันจากกราฟการรอดชีวิตที่ได
ความชันของกราฟที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส =
0.0478
ดังนั้น D70 = 1/ 0.0478
=
20.921 วินาที
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ภาพที่ 9 กราฟความสัมพันธระหวางเวลา (วินาที) กับลอการิทึมของจํานวนจุลินทรียที่รอดชีวติ ที่
75 องศาเซลเซียส
คํานวณหาคา D จากสวนกลับของความชันจากกราฟการรอดชีวิตที่ได
ความชันของกราฟที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส =
0.0635
ดังนั้น D75 = 1/ 0.0635
=
15.758 วินาที

55

ตRQRCJYURQGL CZLLZ

10
9
8

y = -0.1732x + 8.146

7

R = 0.9159

2

6
5
4
3
2
1
0

5

10

15
4N( N )\

20

25

ภาพที่ 10 กราฟความสัมพันธระหวางเวลา (วินาที) กับลอการิทึมของจํานวนจุลินทรียที่รอดชีวิตที่
80 องศาเซลเซียส
คํานวณหาคา D จากสวนกลับของความชันจากกราฟการรอดชีวิตที่ได
ความชันของกราฟที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส =
0.1732
ดังนั้น D80 = 1/ 0.1732
=
5.774 วินาที
จากกราฟการรอดชีวิตของจุลินทรียที่ผานการใหความรอนที่ระดับอุณหภูมแิ ละเวลาตางๆ
พบวาการลดลงของเชื้อจุลินทรียมีแนวโนมเปนเสนตรง นั่นคือ คา D จะเปนปฏิภาคผกผันกับ
อุณหภูมิ กลาวคือ เมื่อระดับการใหความรอนเพิ่มสูงขึ้น คา D จะนอยลง (รุงนภา, 2535) แสดงวาคา
D อาจจะใชเปนตัวเปรียบเทียบอัตราการทําลายของเชื้อชนิดเดียวกัน จากจํานวนจุลินทรียที่เทากัน
ระหวางอุณหภูมิตางๆ กัน แตคา D ของจุลินทรียเดียวกันอาจตางกันในสภาพแวดลอมตางกัน
(Harper, 1976) นอกจากนี้จลุ ินทรียตางชนิดกันจะมีความตานทานความรอนแตกตางกัน
โดยจุลินทรียท ี่มีคา D สูงจะทนทานตอความรอนสูงกวาจุลินทรียที่มีคา D ต่ํา เชน
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C. thermosaccharolyticum ซึ่งมีคา D121 ในชวง 3-4 นาที จะทนทานตอความรอนหรือถูกทําลายได
ยากกวา C. botulinum (type A และ B) ซึ่งมีคา D121 = 0.10-0.20 (Stumbo, 1973) หากในวัตถุดิบมี
จุลินทรียจํานวนมาก จะตองใชเวลานานในการลดจํานวนลงจนถึงระดับที่ตองการ ซึ่งในการแปร
รูปอาหารระดับอุตสาหกรรมนั้น จํานวนจุลินทรียในวัตถุดิบแตละครั้งจะไมเทากัน และเปนการยาก
ในการคํานวณหาเวลาในการใหความรอนของกระบวนการ (process time) ของแตละรุน หรือชุด
ของการผลิต (batch) ดังนั้นในการผลิตระดับอุตสาหกรรมจึงใชคาจําเพาะของอุณหภูมิและเวลา
(specific temperature-time combination) สําหรับผลิตภัณฑอาหารแตละชนิด และขัน้ ตอนการ
เตรียมวัตถุดิบจะตองลดปริมาณจุลินทรียเ ริ่มตนลงใหมีจํานวนเหลือใกลเคียงกันมากทีส่ ุด (นิธิยา,
2544)
ขอมูลของคา D ที่ไดจากกราฟการรอดชีวติ ของจุลินทรียในชวงอุณหภูมิตางๆ แสดงให
ทราบวาการทําลายจุลินทรียจ ะขึ้นอยูกับอุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญ นั่นคือเซลลจะตายเร็วขึ้นเมื่อใช
อุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นคา D ที่อุณหภูมิตางกันก็จะแตกตางกันดวย เมื่อแปลงคา D ใหอยูในรูป
ลอการิทึมของคา D (log D) ดังตารางที่ 12 จะสามารถนําไปสรางกราฟเวลาที่ทําลายจุลินทรียดวย
ความรอน (thermal death time curve, TDT curve) ได โดยกราฟนี้แสดงถึงระยะเวลาในการฆาเชื้อ
ณ อุณหภูมิทกี่ าํ หนด ดังแสดงในภาพที่ 11 ความชันของเสนกราฟหรือคา Z (thermal resistance)
ซึ่งหมายถึง จํานวนองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮดที่ทาํ ใหการเปลีย่ นแปลงเวลาของคา D ลดลง
1 รอบลอการิทึม หรือ 10 เทา (นิธิยา, 2544 และวิไล, 2545)
ตารางที่ 12 อุณหภูมิที่ใชในการใหความรอน คา D และลอการิทึมของคา D
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
65
70
75
80

คา D (วินาที)
44.142
20.921
15.758
5.774

ลอการิทึมของคา D
1.6448
1.3206
1.1975
0.7615

57

RQRCJ YD

1.8
1.6

y = -0.0555x + 5.2519

1.4

R = 0.9592

2
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0.0
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ภาพที่ 11 ความสัมพันธระหวางลอการิทึมของคา D กับอุณหภูมิที่ใชในการลดจํานวนเชื้อ
จุลินทรีย
การหาคา Z ของการทดลองนี้สามารถหาไดจากการคํานวณสวนกลับของความชันของ
ความสัมพันธระหวางลอการิทึมของคา D กับอุณหภูมิที่ใชในทดลอง
ความชันของกราฟที่อุณหภูมติ างๆ (องศาเซลเซียส) = 0.0555
ดังนั้น Z = 1/ 0.0555 = 18.018 องศาเซลเซียส
จากกราฟเวลาการทําลายจุลินทรียดว ยความรอน (TDT curve) นี้สามารถหาคา Z ได
ประมาณ 18 องศาเซลเซียส นั่นคือถาอุณหภูมิในการฆาเชื้อเพิ่มขึ้น 18 องศาเซลเซียส เวลาในการ
ฆาเชื้อสามารถลดลงมา 10 เทา หรือลดคา D ลงรอยละ 90 นอกจากนี้สามารถเลือกเวลาและ
อุณหภูมิไดจากเสนกราฟนี้ โดยใชหลักการวาเวลาและอุณหภูมิที่ใชตองใหระดับการทําลาย
จุลินทรียตามที่ตองการได (วิไล, 2545)
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คา Z บงบอกถึงความตานทานความรอนของจุลินทรีย หรือเอนไซม (เอนไซมบางชนิด
ทนทานตอความรอนมาก) หรือองคประกอบทางเคมีของอาหาร (เชน โปรตีน ไขมัน และน้ําตาล
ความเขมขนสูงจะทําใหจุลินทรียมีความทนทานตอความรอนมากขึ้น) (วิไล, 2545) โดยปกติ คา Z
จะมีความแตกตางกันในชนิดและสายพันธุของจุลินทรียที่มีอยูในอาหาร รวมถึงชนิดของอาหารที่มี
จุลินทรียอยู กลาวคือ ในอาหารที่กําหนดใหชนิดหนึ่ง ถามีจุลินทรียที่ตางชนิดกัน ก็จะมีคา Z ที่
แตกตางกัน หรือในกรณีที่มจี ุลินทรียชนิดเดียวกัน จุลินทรียนี้จะมีคา Z ที่แตกตางกัน ถาเจริญอยูใน
อาหารที่ตางชนิดกัน (วราวุฒิ, 2538 และทิพาพร, 2546)
4.4 การศึกษาอัตราการตายของเชื้อจุลินทรีย (lethal rate)
การใหความรอนแกเครื่องดืม่ กาแฟเพื่อศึกษาอัตราการตายของเชื้อจุลนิ ทรีย ในงานวิจัยนี้
เปนการใหความรอนในระดับพาสเจอรไรซ โดยวิธีการตมในหมอ (boiling pan) โดยมีเตาไฟฟา
กําลังความรอน 1,200 วัตตเปนแหลงใหความรอน วัดอุณหภูมิ ณ จุดที่ไดรับความรอนชาที่สุดโดย
ใชเทอรมอคัปเปล วัสดุที่ใชในการนําความรอนคือหมอสแตนเลส แมวาสแตนเลสจะนําความรอน
ไดต่ํา (21 W/mK) เมื่อเทียบกับวัสดุโลหะอื่นๆ เชน เมทัลไลซหรือทองแดง แตเมื่อเทียบกับอาหาร
ซึ่งมีคาการนําความรอนต่ํากวามาก (อาหารสวนใหญมีคา การนําความรอนนอยกวา 1 W/mK)
(วิไล, 2545) จึงไมเปนการจํากัดอัตราการถายเทความรอน การถายเทความรอนในกระบวนการนี้
เกิดไดทั้งแบบการนําความรอนจากการถายเทผานภาชนะบรรจุ และการพาความรอนจากการถายเท
ผานโมเลกุลของน้ํากาแฟ ในการทําใหเย็นลงจะใชอางน้ําเย็น (cooling bath) ที่มีการเติมสารทํา
ความเย็น เพื่อลดอุณหภูมิของน้ําเย็นใหลดลงเหลือ 3-5 องศาเซลเซียส
การใชความรอนจะชวยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร โดยการทําลายเชื้อจุลินทรียที่มีอยูใน
อาหารนั้น ตามปกติแลวการตายของจุลินทรียจะเกิดขึ้นไมพรอมกันที่อณ
ุ หภูมิใดอุณหภูมหิ นึ่ง แต
การตายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใหความรอนเพิ่มขึ้น และจะลดลงเมื่อทําใหอาหารเย็นลง ดังนั้นอัตรา
การตายของเชือ้ จุลินทรียจึงมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อตองการหาประสิทธิภาพในการฆา
(lethal effect) จึงตองพิจารณาถึงอัตราการตายของเชื้อจุลินทรียในแตละอุณหภูมิ ในขณะทีก่ ําลังให
ความรอนแตยงั ไมถึงอุณหภูมิที่ตองการ (come-up portion) และชวงที่กาํ ลังทําใหเย็นลง (cooldown portion) ดวย (ทิพาพร, 2546; ไพโรจน, 2546 และสายวรุฬ, 2546) จากขอมูลของคา D ที่ได
จากการทดลอง สามารถกําหนดคา Z ไดเทากับ 18.0 องศาเซลเซียส และกําหนดคาความรอนที่ใช
ในการทําลายเชื้อจุลินทรีย เพื่อลดจํานวนเชื้อเริ่มตนในวัตถุดิบจาก 104 โคโลนีตอมิลลิลิตรใหเหลือ
จํานวนเชื้อจุลนิ ทรียในผลิตภัณฑเทากับ 10-2 โคโลนีตอมิลลิลิตร นั่นคือในกระบวนการใหความ
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รอนแกผลิตภัณฑครั้งนี้ จะยอมใหมีอัตราการเสื่อมเสียไดไมเกิน 1 เซลลจุลินทรียใน 100 หนวย
ผลิตภัณฑ หรือเทากับ 6 วงจรลอการิทึม (6 log cycle reductions) หรือ F = 6D ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Dornow (2004) และ Holdswort (1997) ที่กําหนดใหคา F = 6D เปนคาที่ใชสําหรับ
การฆาเชื้อในระดับพาสเจอรไรซ
เมื่อกําหนดให F=6D และใชความรอนที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิอางอิง ซึ่ง
มีคา D80= 6 วินาที
ดังนั้นจากสมการ
FZT = Dref (log N0 - log N)
จะสามารถคํานวณคา F1880 = 6 × 6 = 36 วินาที
นั่นคือ ในการฆาเชื้อที่อุณหภูมิตางๆ จะตองทําใหคา F ที่อุณหภูมิใดๆ เทียบเทากับคา F ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งเทากับ 36 วินาที
คา F เปนคาที่สําคัญมาก มักเรียกวาเปนคาที่แสดงถึงความสามารถในการฆาเชื้อดวยความ
รอน (process lethality) หรือหมายถึง จํานวนนาทีที่อณ
ุ หภูมหิ นึ่งซึ่งใชเพื่อทําลายจุลินทรียที่ทราบ
จํานวนในอาหาร ภายใตสภาวะทีก่ ําหนด และเปนคาที่มีความสําคัญมากในการหาประสิทธิภาพใน
การทําลาย (lethal effect) ของชวงอุณหภูมทิ ี่กําลังใหความรอน โดยอุณหภูมินนั้ อาจยังไมถึง
อุณหภูมิที่ตองการ และการหาประสิทธิภาพในการทําลายในชวงที่ทําใหผลิตภัณฑเย็นลง
(วิไล, 2545) ในกรณีที่ตองการเปรียบเทียบกระบวนการใหความรอนทีแ่ ตกตางกัน อาจแสดงคา F
ที่อุณหภูมิอื่น สูตรที่ใชในการคํานวณหาอัตราการตาย ณ อุณหภูมิใดๆ คือ
Lethal rate = 10( T –Tref ) / Z
ในการหาอัตราการตายของเชื้อจุลินทรีย ตองกําหนดใหอัตราการแพรผานความรอนใน
อาหารชวงแรกเทากัน สังเกตไดจากความชันของกราฟในแตละอุณหภูมิในชวงของการใหความ
รอนจะเทากัน ทังนี้เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบระยะเวลาในการฆาเชื้อของแตละอุณหภูมิได โดย
จะตองมีคา F เทากันในแตละอุณหภูมิคือ ประมาณ 36 วินาที นอกจากนี้ยังสามารถนํากราฟอัตรา
การตายนี้ไปใชเปนพื้นฐานในกระบวนการฆาเชื้อในระดับอุตสาหกรรมได เชน การขยายสวน
(scale up)โดยใชอุณหภูมิสูงขึ้น เพื่อลดระยะเวลาในการฆาเชื้อใหนอยลง โดยมีความชันของกราฟ
ในชวงแรกเทากับการทดลองในครั้งนี้และมีคา F เทากับ 36 วินาที จะใหผลของอัตราการตาย
เชื้อจุลินทรียเทากับการทดลองในครั้งนี้ดว ยเชนกัน จากการทดลองไดผลดังแสดงในภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 กราฟอัตราการตายของเชื้อจุลินทรียเมื่อใหความรอนแกเครือ่ งดื่มกาแฟ
จากการศึกษาอัตราการตายของเชื้อจุลินทรียในเครื่องดืม่ กาแฟพบวาที่อุณหภูมิ 65 70 และ
75 องศาเซลเซียส สามารถควบคุมความรอนเทากับการใหความรอนทีอ่ ุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
(F1080=36 s) โดยมีคา F เทากับ 36.84 36.08 และ 36.30 วินาที ตามลําดับ ระยะเวลาที่ใชในการให
ความรอนและทําใหเย็นลงทีอ่ ุณหภูมิตางๆ แสดงในตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ระยะเวลาในการใหความรอน ระยะพัก และระยะทําใหเย็นลงของเครื่องดื่มกาแฟ
อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
65
70
75

เวลาที่ใช (วินาที)
ระยะใหความรอน ระยะคงอุณหภูมิ ระยะใหความเย็น
(heating)
(holding)
(cooling)
60
170
65
90
30
110
100
80

รวม
295
230
180

จากตารางที่ 14 พบวา เมื่ออุณหภูมิในการใหความรอนเพิ่มสูงขึ้น ระยะเวลาที่ใชจะลด
นอยลง โดยอุณหภูมิที่ 75 องศาเซลเซียสจะใชเวลาในการคงอุณหภูมิสนั้ มาก เนื่องจากเปนอุณหภูมิ
ที่ใกลเคียงกับอุณหภูมิที่ใชในการอางอิง (80 องศาเซลเซียส)
ในการกําหนดอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้อ นอกจากจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑอาหารจากเชื้อจุลนิ ทรียแลว ควรพิจารณาถึงลักษณะของอาหาร เชน สี กลิ่น รสชาติ การ
สูญเสียคุณคาทางอาหาร รวมถึงเวลาที่ใชในการผลิต วิธีการที่ใชและคาใชจายในกระบวนการผลิต
รวมดวย
ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้ จึงเปรียบเทียบความแตกตางทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่ม
รวมดวยเพื่อใชเปนอีกปจจัยหนึ่งในการคัดเลือกสภาวะทีใ่ ชผลิตเครื่องดื่มกาแฟ จากกาแฟที่ผาน
การใหความรอน 3 ระดับอุณหภูมิ คือ 65 70 และ 75 องศาเซลเซียส โดยการทดสอบความแตกตาง
ทางประสาทสัมผัสดวยวิธีการทดสอบแบบสามเหลี่ยม (triangle test) จากผูทดสอบชิมจํานวน 15
คน มีตัวอยางที่ไมผานความรอนเปนตัวอยางควบคุม แสดงดังตารางที่ 14
ตารางที่ 15 การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการทดสอบแบบสามเหลี่ยม (triangle test)
ของกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกที่ผานการใหความรอน 3 ระดับ
อุณหภูมิที่ใชในการฆาเชื้อ (องศาเซลเซียส)
65
70
75

จํานวนที่ตอบถูกจากผูชิม 15 คน
5
2
3
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จากตาราง Critical Number of Correct Responses in a Triangle Test คา Xa,n หรือ X0.05, 15=
9 หมายถึง ยอมใหมีคําตอบที่ถูกตองมากที่สุดเทากับ 9 คน ใน 15 คน จึงจะมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (Meilgarrd และคณะ, 1999) ผลปรากฏวาการใหความรอนที่ตางกันทั้ง 3 ระดับ
นี้ใหผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกที่ผานการใหความ
รอน 3 ระดับอุณหภูมิไมมีความแตกตางจากเครื่องดื่มกาแฟที่ไมผานการฆาเชื้ออยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) จึงเลือกสภาวะที่ใชระยะเวลาในการผลิตนอยที่สุด คือ ที่ระดับอุณหภูมิ 75 องศา
เซลเซียส ซึ่งใชเวลาในการใหความรอนนาน 100 วินาที และทําใหเย็นลงในทันทีนาน 80 วินาที
ประกอบกับทีส่ ภาวะนี้ไมมีระยะในการคงอุณหภูมิ (holding time) จึงควบคุมงาย และมีโอกาสที่จะ
เกิดความคลาดเคลื่อนในระหวางการคงอุณหภูมินอยกวาการใชสภาวะการผลิตอื่นๆ สภาวะทีใ่ ช
อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียสจึงเหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มกาแฟครั้งนี้กอนนําไปบรรจุในขั้นตอน
ตอไป
การออกแบบกระบวนการพาสเจอรไรซจะคํานึงถึงความสัมพันธระหวางอัตราการทําลาย
จุลินทรียกับปจจัยดานคุณภาพ โดยทัว่ ไปการใหความรอนอาหารดวยอุณหภูมิสูงกวาและเวลาสั้น
กวาจะสามารถรักษาสมบัติทางโภชนาการและประสาทสัมผัสไดดีกวาการใหความรอนอาหารดวย
อุณหภูมิต่ํากวาแตใชเวลานานกวา (วิไล, 2545) ซึ่งในดานคุณภาพของอาหารนั้น Fellows (2000)
ไดยกตัวอยางสภาวะของการพาสเจอรไรซที่แตกตางกัน คือ การใชอณ
ุ หภูมิสูง เวลาสั้น (high
temperature short time, HTST) ซึ่งสามารถรักษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณคาทางอาหาร
ไดดีกวาการใชอุณหภูมิต่ํา เปนเวลานาน (low temperature long time, LTLT) เชน ในผลิตภัณฑนม
ที่ผานการใหความรอนที่อุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที จะสูญเสียกลิ่นรส และ
วิตามินมากกวาการใหความรอนที่อุณหภูมิ 71.8 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 วินาที สอดคลองกับ
การทดลองของ Ford และคณะ (1969) ในการพาสเจอรไรซนม พบวากระบวนการใหความรอนแก
นมที่ อุณหภูมติ ่ํา เวลานาน (LTLT หรือ holder process) เชน 62.5 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จะ
ทําใหเกิดการสูญเสียวิตามินมากกวากระบวนการความรอนสูง เวลาสั้น เชน 88 องศาเซลเซียส นาน
1 วินาที หรือ 94 องศาเซลเซียส นาน 0.1 วินาที แตผลของการเลือกใชความรอนสูงเวลาสั้น อาจมี
ผลตอคุณภาพบางอยางของอาหาร โดยผลิตภัณฑที่ผานการฆาเชื้อนั้นอาจทําใหอาหารมีความ
ปลอดภัยทางการคา แตอาจไมเพียงพอตอการทําลายเอนไซม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพของ
อาหาร ทั้งนี้เนือ่ งจากการทําลายวิตามิน สีของอาหาร หรือการทําลายเอนไซม จะคลายกับการ
ทําลายสปอรของจุลินทรีย เพียงแตคา Z สูงกวามาก (รุงนภา, 2535)
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4.5 การเปรียบเทียบชนิดของบรรจุภัณฑที่ใชและศึกษาอายุการเก็บของกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวย
พลาสติก
ชนิดของบรรจุภณ
ั ฑที่ใชบรรจุกาแฟพรอมดื่มประกอบดวยถวยพลาสติก 2 ชนิดคือ โพลี
โพรพิลีน และโพลีสไตรีน แผนฟลมที่ใชปดผนึก 2 ชนิด คือ พลาสติกลามิเนต และแผนฟลม
เมทัลไลซ ซึ่งมีคุณสมบัติตางๆ ดังนี้
การแพรผานของความชื้น จากเอกสารบรรจุภัณฑกับการใชงานที่ไดมาจากโรงงานเขาชอง
(2003) ไดระบุคุณสมบัติของบรรจุภัณฑทใี่ ชไววา บรรจุภณ
ั ฑพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนปองกัน
ความชื้นไดดกี วาพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน จากตารางที่ 7 Paine และ Paine (1992) แสดงคุณสมบัติ
ของพลาสติกที่ใชเปนบรรจุภัณฑเห็นวาพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนมีอัตราการซึมผานของ
ความชื้น (water vapour transmission rate) 11 กรัมตอ 25 ไมโครเมตรตอตารางเมตรตอวัน (g/25
µm / m2d) ขณะที่พลาสติกชนิดโพลีสไตรีนมีอัตราการซึมผานของความชื้น 120 กรัม เมื่อทําการ
ทดสอบที่ 38 องศาเซลเซียส โดยมีความชืน้ สัมพัทธรอยละ 90 สวนแผนฟลมปดผนึกนั้นเอกสาร
จากโรงงานเขาชอง (2003) ไดระบุไววาแผนเมทัลไลซสามารถปองกันความชื้นไดดกี วาแผนฟลม
พลาสติก
การแพรผานของออกซิเจน บรรจุภัณฑพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนสามารถปองกันการ
ผานเขาออกของออกซิเจนใกลเคียงกับพลาสติกชนิดสไตรีนกลาวคือพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนมี
อัตราการซึมผานของออกซิเจน 2400-3800 ลูกบาศกเซนติเมตรตอ 25 ไมโครเมตรตอ
ตารางเมตรตอวัน (cm3/25 µm / m2d) ขณะที่โพลีสไตรีนมีอัตราการซึมผานของออกซิเจน 2700
ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อทําการทดสอบที่ 25 องศาเซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธรอยละ 50 ดัง
แสดงในตารางที่ 7 (Paine และ Paine, 1992) สอดคลองกับในเอกสารบรรจุภัณฑกับการใชงานที่ได
จากโรงงานเขาชอง (2003)ไดระบุวาทั้งพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนและโพลีสไตรีนตางกันการซึม
ผานของออกซิเจนไดไมดี ในสวนของแผนฟลมปดผนึกนั้นไดระบุไววาแผนเมทัลไลซสามารถ
ปองกันการซึมผานของออกซิเจนไดดีกวาแผนฟลมพลาสติก
การปองกันแสง Paine และ Paine (1992) ไดกลาวถึงความสามารถในการปองกันแสงของ
พลาสติกทั้ง 2 ชนิดนีว้ า พลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนซึ่งมีสีขาวขุน (milky white) จึงปองกันแสงได
ดีกวาโพลีสไตรีนซึ่งมีลักษณะใส (crystal clear) สวนแผนเมทัลไลซสามารถปองกันการผานของ
แสงไดดกี วาแผนฟลมพลาสติก
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การทนตอน้ํามัน จากเอกสารบรรจุภัณฑกบั การใชงานของโรงงานเขาชองระบุไววา
พลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนจะทนตอน้ํามัน โดยจะไมออ นตัวเมื่อเก็บไวเปนระยะเวลานานเหมือน
โพลีสไตรีน และแผนเมทัลไลซสามารถทนตอน้ํามันไดดีกวาแผนฟลม พลาสติก
นอกจากคุณสมบัติของบรรจุภณ
ั ฑแลว อายุการเก็บรักษาของเครื่องดื่มกาแฟจะขึ้นอยูก ับ
ชนิดของอาหาร ปริมาณของจุลินทรียและเอนไซมที่ถูกทําลายในกระบวนการแปรรูป การควบคุม
สุขอนามัยระหวางการแปรรูปและการบรรจุใสภาชนะ และอุณหภูมิระหวางการเก็บรักษาหรือวาง
จําหนาย (นิธิยา, 2544) ในการผลิตกาแฟพรอมดื่มครั้งนี้ ใชกระบวนการพาสเจอรไรซ ซึ่งเปนการ
ใชระดับความรอนที่ไมรุนแรงจึงมีการเปลี่ยนแปลงของสารอาหาร และคุณภาพทางประสาทสัมผัส
เพียงเล็กนอยเทานั้น อายุการเก็บของผลิตภัณฑที่ผานการพาสเจอรไรซจะสามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาไดเพียง 2-3 วัน หรือ 2-3 สัปดาห (Fellows, 2000) เนื่องจากอาหารที่ผานการพาสเจอรไรซจะ
ยังคงมีจุลินทรียบางชนิดเจริญอยูได ดังนั้นตองเก็บรักษาอาหารที่ผานการพาสเจอรไรซไวที่
อุณหภูมิต่ํา เพือ่ ยืดชวงเวลาการเพิ่มจํานวน (generation time) ของจุลินทรียใหนานขึน้ และทําให
จุลินทรียเจริญไดชาลง (นิธิยา, 2544)
ในงานวิจยั ครั้งนี้ไดติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียข อง
กาแฟพรอมดืม่ บรรจุถวยพลาสติก รวมกับการศึกษาความสามารถในการปกปองผลิตภัณฑ โดยใช
บรรจุภัณฑถว ยพลาสติกและแผนฟลมปดผนึกชนิดตางๆ ที่กําหนดไวทั้ง 4 ชนิด คือ ถวยโพลีโพร
พิลีนกับฟลมเมทัลไลซ (PP/Ml) ถวยโพลีโพรพิลีนกับฟลม พลาสติกลามิเนต (PP/Pl) ถวยโพลีสไต
รีนกับฟลมเมทัลไลซ (PS/Ml) และถวยโพลีสไตรีนกับฟลมพลาสติกลามิเนต (PS/Pl) และเก็บรักษา
ตัวอยางกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกในตูแชเย็นซึ่งควบคุมอุณหภูมิประมาณ 8 องศาเซลเซียส
ซึ่งเปนอุณหภูมิของตูแชเย็นในรานสะดวกซื้อทั่วไป
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การตรวจสอบกาแฟพรอมดืม่ บรรจุถวยระหวางการเก็บรักษา มีดังนี้
4.5.1 การตรวจสอบจํานวนจุลินทรียทั้งหมด ยีสต และรา
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ภาพที่ 13 จํานวนจุลินทรียทงั้ หมดในกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกในตูแ ชเย็น
ซึ่งควบคุมอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส
จากผลการตรวจสอบจํานวนจุลินทรียทั้งหมด ยีสต และรา พบวาไมพบเชื้อยีสต และรา แต
จํานวนจุลินทรียทั้งหมดมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยในระยะ 21 วันแรก จํานวนจุลินทรียทั้งหมดมีการ
เพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากเปนระยะปรับตัว (lag phase) เพื่อเตรียมพรอมในการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย (สุวิมล, 2546) ประกอบกับการแชเย็นจะทําใหปฏิกิริยาเคมี การทํางานของเอนไซม และ
การเจริญเติบโตของจุลินทรียชาลง จึงชวยยืดระยะเวลาในการเก็บอาหารไดนานขึ้น (พวงพร, 2544)
โดยในระยะปรับตัวนี้ประชากรของจุลินทรียจะคงไวชวั่ ระยะเวลาหนึง่ ไมไดหมายความวาเซลล
สงบนิ่งหรือพักตัว แตในระหวางชวงเวลานี้แตละเซลลจะมีการเพิ่มขนาดมากขึ้น มีกจิ กรรมทาง
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สรีรวิทยา (physiology) ที่วอ งไวและมีการสังเคราะหโปรโตพลาสซึม (protoplasm) ใหม แบคทีเรีย
ในสภาพแวดลอมนี้อาจขาดแคลนเอนไซมหรือโคเอนไซมซึ่งจะตองสังเคราะหมาเปนอันดับแรก
เพื่อใหไดปริมาณที่เพียงพอตอการทํางานทางเคมีของเซลลอยางเหมาะสม เมื่อสิ้นสุดระยะนี้
จุลินทรียแตละเซลลจะมีการแบงตัว อยางไรก็ตามจุลินทรียแตละเซลลไมไดสิ้นระยะปรับตัวพรอม
กัน (สุพจน, 2545) หลังจากนั้นจะมีการเพิม่ จํานวนขึ้นอยางรวดเร็วเปนทวีคูณ (log phase or
exponential phase) (สุวิมล, 2546) ในระหวางชวงนี้อัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรียจะสูงสุด
ประชากรเซลลทั้งหลายมักมีลักษณะคลายคลึงกันเกือบทั้งหมดในแงของสารประกอบทางเคมี
กิจกรรมทางเมตาบอลิซึม และสรีรวิทยาอืน่ ๆ (สุพจน, 2545) โดยการเก็บรักษาเครื่องดื่มบรรจุถวย
โดยใชอณ
ุ หภูมิต่ํา หรือการแชเย็นจะชวยปองกันการเจริญของจุลินทรียกลุมที่ชอบความรอน
(thermophilic) และกลุมที่ชอบอุณหภูมิระดับปานกลาง (mesophillic) บางชนิด แตยงั คงมีจุลินทรีย
กลุมที่ชอบความเย็น (phychrophilic) ที่เจริญไดดี และทําใหอาหารเสื่อมเสียได (Fellows, 2000)
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางภาชนะบรรจุทั้ง 4 ชนิด ปรากฏวาถวยโพลีโพรพิลีน
กับฟลมเมทัลไลซมีการเพิ่มขึ้นของเชื้อจุลินทรียนอยที่สุด ขณะที่ถว ยโพลีโพรพิลีนกับฟลม
พลาสติกลามิเนตพบจํานวนเชื้อจุลินทรียเพิ่มขึ้นมากที่สดุ แตเมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวาชนิด
ของถวยพลาสติก และชนิดแผนฟลมที่ใชในการปดผนึกใหผลของจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมดไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
4.5.2. การตรวจสอบคาความเปนกรดดาง
โดยทั่วไปกาแฟผสมแบบไทยจะมีรสเปรี้ยว ซึ่งความเปนกรดในกาแฟสวนหนึ่งเปนผลมา
จากกาแฟ ซึ่งกรดอินทรียทพี่ บในกาแฟไดแก แอลิฟาติก, แอลิไซคลิก, คารบอกซิลิก และฟนอลิก
เปนตน (Coffee Research institute, 2001) และสวนหนึ่งนาจะเกิดจากน้ําตาลคาราเมล เนื่องจาก
ปฏิกิริยาคาราเมลใหสารที่มีความเปนกรดหลายชนิด ไดแก กรดซิตริก กรดแลคติก กรดฟอรมิก
กรดแอซีติก และกรดไพรูวิก (Hodge, 1967) อธิบายไดจากปฏิกิริยาการแตกสลายของน้ําตาลดวย
ความรอน เกิดการจัดเรียงตัวใหมภายในโมเลกุล (intramolecular rearangements) มีการปลอย
ไฮโดรเจนอิออน ทําใหสารละลายมีคาพีเอชลดลง (Coca และคณะ) พิศมัย (2547) ไดอธิบายไววา
คาราเมลที่นิยมใชเติมลงในเครื่องดื่มกาแฟ จะทําใหเกิดรสเปรี้ยวมากขึน้ หลังผานความรอน และ
ระหวางการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุการเก็บรักษา เมื่อระยะเวลาการเก็บนาน
ขึ้นจะมีรสเปรีย้ วมากขึ้น ซึ่งความเปนกรดที่เพิ่มขึ้นอาจปองกันไดโดยการใชระบบบัฟเฟอรเพื่อ
รักษาคาพีเอชใหคงที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดในผลิตภัณฑ โดยเลือกใชเกลือของกรด
ที่มีในผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งเปนสารควบคุมความเปนกรดดาง เชน เกลือของกรดซิตริก คือ
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โซเดียมซิเตรต เกลือของกรดแอซิติก คือ โซเดียมแอซิเตต เปนตน แตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
กาแฟ นิยมใชโซเดียมไบคารบอเนต เนื่องจากมีสวนชวยใหเกิดกลิ่นคาราเมลออนๆ อยางไรก็ตาม
การใชสารควบคุมความเปนกรดดางในปริมาณมากเกินไป อาจมีผลเสียตอรสชาติของผลิตภัณฑได
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ภาพที่ 14 คาความเปนกรดดางของกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกในตูแชเย็น
ซึ่งควบคุมอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส
ผลการตรวจสอบคาความเปนกรดดาง พบวาเมื่อเก็บรักษาเครื่องดื่มกาแฟในภาชนะบรรจุ
พลาสติกปดสนิท ที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 30 วัน คาความเปนกรดดางจะลดลง
โดยมีคาความเปนกรดเพิ่มขึน้ เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น
ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา การเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรดดางเปนผลมาจาก
ธรรมชาติของเครื่องดื่มกาแฟเปนสวนใหญ แตอีกปจจัยหนึ่งที่อาจมีผลตอการเพิ่มขึ้นของกรดใน
กาแฟพรอมดืม่ ระหวางการเก็บรักษา คือการสรางกรดของสารประกอบในกาแฟระหวางการเก็บ
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รักษากาแฟ เนือ่ งจากเอนไซมในกาแฟจะยอยสลายไขมันที่มีอยูในเครื่องดื่มกาแฟใหเกิดเปนกรด
ไขมันอิสระ (Varnam และ Sutherland, 1994) ปจจัยที่มผี ลตอปฏิกิริยาของไขมันไดแก ความไม
อิ่มตัวของไขมัน แสงสวาง อุณหภูมิ ออกซิเจน และโลหะบางชนิด เปนตน ตัวอยางเชน ปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิสของโมเลกุลไขมัน น้ําและเอนไซมจะเปนตัวเรงปฏิกิริยา เอนไซมที่กระตุนปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิสของไขมัน มีชื่อวาไลเพส (lipase) ซึ่งมีอยูตามธรรมชาติในอาหารที่มีไขมันเปน
องคประกอบ และจะกระตุน ปฏิกิริยาระหวางที่อาหารนั้นถูกเก็บไว
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538)
จากภาพที่ 14 สังเกตเห็นวาเครื่องดื่มกาแฟที่บรรจุในถวยพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนกับ
แผนฟลมเมทัลไลซมีการเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรดดางนอยทีส่ ุด
เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติเปรียบเทียบชนิดของถวยพลาสติกและชนิดแผนฟลมที่ใชในการ
ปดผนึก พบวาใหผลของคาความเปนกรดดางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
กลาวคือ เมื่อเปรียบเทียบระหวางถวยพลาสติก 2 ชนิด เครื่องดื่มกาแฟที่บรรจุในถวยพลาสติกชนิด
โพลีโพรพิลีนมีการเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรดดางระหวางการเก็บรักษานอยกวาเครื่องดื่ม
กาแฟที่บรรจุในถวยพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน สวนแผนฟลมที่ใชในการปดผนึก พบวาแผนฟลม
เมทัลไลซใหผลการเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรดดางนอยกวาแผนฟลมพลาสติก เนื่องจาก
เมทัลไลซ มีคุณสมบัติตานทานการซึมผานไดดกี วา โดยทั่วไปจะมีการเคลือบไข หรือพลาสติกชนิด
อื่นๆ เพื่อชวยเพิ่มคุณสมบัตทิ ั้งดานการตานทานการซึมผาน หรือคุณสมบัติในการปดผนึก แต
เนื่องจากเมทัลไลซมีราคาคอนขางแพงเพราะมีการใชพลังงานในกระบวนการผลิตมาก ทําใหมกี าร
ใชพลาสติกประกอบหลายชนิดทดแทน (อัญชลี และคณะ, 2546)
4.5.3 การเปลี่ยนแปลงของคาสี
สีของกาแฟสวนใหญ เกิดจากสารสี (pigment) ตามธรรมชาติที่มีอยูในกาแฟ คือ สีน้ําตาล
ไหมที่เกิดจากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชั่น (caramelization reaction) เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากการให
ความรอนแกน้ําตาลในสภาวะที่ไมมีสารประกอบไนโตรเจน เกีย่ วของกับการสูญเสียน้ํา การแตก
สลาย และการเกิดพอลิเมอร ซึ่งเปนไดเปนสารประกอบที่ใหกลิ่นรสและใหเม็ดสีน้ําตาลเมื่อน้ําตาล
ถูกทําใหรอน หรืออาจการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด (maillard reaction) เปนปฏิกิริยาที่นา้ํ ตาลรีดิวซ ซึ่ง
มรสวนที่เปนอัลดีไฮด และคีโตน ทําปฏิกิริยากับสารประกอบไนโตรเจน เชน เอมีน โปรตีน ทําให
เกิดสารสีน้ําตาลที่เรียกวา เมลานอยดิน (melanoidins) (Clarke และ Macrae, 1987) อาหารสวนใหญ
เมื่อนําไปแปรรูปสารสีบางชนิดอาจถูกทําลายดวยความรอน ปฏิกิริยาทางเคมี การเปลี่ยนคาความ
เปนกรดดาง หรือเกิดออกซิเดชันระหวางการเก็บรักษา แตสารสีคาราเมลมีความคงตัวตอความรอน

69
แสง ออกซิเจน และความคงตัวในพีเอชสูง (นิธิยา, 2544) แตเนื่องจากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชั่นจะ
เกิดขึ้นที่อณ
ุ หภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538) ขณะที่
เครื่องดื่มกาแฟครั้งนี้ถูกใหความรอนที่อณ
ุ หภูมิ 75 องศาเซลเซียส ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสีใน
ระหวางการเก็บรักษาเครื่องดื่มกาแฟที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส จึงอาจเกิดจากปฏิกริ ิยาเมลลารด
( maillard reaction) มากกวา ซึ่งปฏิกิรยิ านี้สามารถเกิดไดอยางชาๆ ทีอ่ ุณหภูมิต่ํา (นิธิยา, 2544)

Q BQKB

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคาความสวาง (brightness, L*) คาความเปนสีแดง (redness,
a*) และคาความเปนสีเหลือง (yellowness, b*) พบวาเมื่อเก็บรักษากาแฟพรอมดื่มบรรจุถวย
พลาสติก ที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 30 วัน คาสีตางๆ เหลานี้มีแนวโนมลดลงเมื่อ
ระยะเวลาในการเก็บรักษายาวนานขึน้ ดังแสดงในภาพที่ 15 - 17
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ภาพที่ 15 คาความสวาง (brightness, L*) ของกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกในตูแ ชเย็น
ซึ่งควบคุมอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 16 คาความเปนสีแดง (redness, a*) ของกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกในตูแ ชเย็น
ซึ่งควบคุมอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 17 คาความเปนสีเหลือง (yellowness, b*) ของกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติก
ในตูแชเย็นซึง่ ควบคุมอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส
จากการสังเกตความแตกตางระหวางภาชนะบรรจุทั้ง 4 ชนิด คือ ถวยโพลีโพรพิลีนกับฟลม
เมทัลไลซ ถวยโพลีโพรพิลีนกับฟลมพลาสติกลามิเนต ถวยโพลีสไตรีนกับฟลมเมทัลไลซ และถวย
โพลีสไตรีนกับฟลมพลาสติกลามิเนต ปรากฏวาภาชนะบรรจุทั้ง 4 ชนิด ใหผลของคาสีดังนี้
คาความสวาง เมื่อเปรียบเทียบชนิดของถวยพลาสติกและแผนฟลมที่ใชในการปดผนึก
พบวา แผนฟลมที่ใชในการปดผนึกใหผลของคาความสวางไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) แตชนิดของถวยพลาสติกใหผลของคาความสวางแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.05) จากภาพที่ 15 สังเกตเห็นวาถวยพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนใหผลของคาความสวาง
เปลี่ยนแปลงนอยกวาถวยพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน
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คาความเปนสีแดง เมื่อเปรียบเทียบชนิดของถวยพลาสติกและแผนฟลม ที่ใชในการปดผนึก
พบวาแผนฟลมที่ใชในการปดผนึกใหผลของคาความเปนสีแดงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) แตชนิดของถวยพลาสติกใหผลของคาความเปนสีแดงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) จากภาพที่ 16 จะเห็นวาถวยพลาสติกชนิดโพลีสไตรีนใหผลของคาความเปนสี
แดงสูงกวาถวยพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน
คาความเปนสีเหลือง แตเมื่อเปรียบเทียบชนิดของถวยพลาสติกและแผนฟลมที่ใชในการ
ปดผนึก พบวาทั้งถวยพลาสติกและแผนฟลมที่ใชในการปดผนึกใหผลของคาความเปนสีเหลือง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคาสีทั้งหมดหรือคาสีโดยรวม โดยใชสูตรในการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของคาสี ดังนี้
2
2
2 1/2
∆E = [∆L + ∆a + ∆b ]
ถา ∆E มากกวา 1 แสดงวาคาสีมีการเปลี่ยนแปลงไป จากผลการทดลอง แทนคาตางๆ ใน
สูตรไดผลดังนี้
∆E ของ PP/Ml = 1.14
∆E ของ PP/Pl = 1.76
∆E ของ PS/Ml = 1.60
∆E ของ PS/Pl = 1.93
จากผลการคํานวณ คา ∆E มากกวา 1 แสดงวาสีมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังแสดงในภาพที่ 18
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ภาพที่ 18 คาสีของเครื่องดื่มกาแฟบรรจุถวยพลาสติกระหวางการเก็บรักษาในตูแชเย็นซึ่ง
ควบคุมอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส
จากภาพที่ 18 พบวาการเปลีย่ นแปลงของคาสีทั้งหมดระหวางการเก็บรักษา ทุกบรรจุภณ
ั ฑ
ใหผลของคา ∆E มากกวา 1 แสดงวาสีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสีของผลิตภัณฑกอนการเก็บรักษา
โดยเครื่องดื่มที่บรรจุในถวยพลาสติกโพลีโพรพิลีนที่ปดผนึกดวยแผนฟลมเมทัลไลซมีการ
เปลี่ยนแปลงของคาสีนอยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑทั้ง 2 ชนิดนีม้ ีคุณสมบัติในการปองกันแสง
สวางไดดี ซึ่งแสงจัดเปนสิ่งเราที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสีของผลิตภัณฑได หรือความแตกตาง
ของคาสีที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการกระจายตัวไมสม่ําเสมอของอิมัลชันในเครื่องดื่มกาแฟเอง ทําให
เมื่อนําไปวัดคาสี แสงจึงผานเขาออกไดไมเทากันในขณะที่เครื่องกําลังทําการฉายแสงและวัดแสงที่
สะทอนออกมานั้น คาที่วดั ออกมาไดจะมีความแตกตางกัน

74
4.5.4 การเปลี่ยนแปลงความหนาของชั้นครีมและการตกตะกอน
กาแฟพรอมดืม่ เปนอิมัลชันประเภทน้ํามันในน้ํา (oil in water emulsion) เนื่องจากมี
สวนประกอบของครีม โดยเม็ดไขมันในครีมจะแขวนลอยอยูในสวนที่เปนของเหลว แขวนลอยอยู
แบบน้ํามันในน้ํา เม็ดไขมันจะทําหนาที่เปนวัฏภาคทีก่ ระจาย (dispersing phase) และของเหลวเปน
ตัวกลาง (medium)
1. การเปลี่ยนแปลงความหนาของชั้นครีม
เม็ดไขมันมีสารประกอบประเภทคอลลอยดเคลือบอยูดานนอกเปนชั้น เม็ดไขมันมี
คุณสมบัติทางไฟฟาโดยแตละเม็ดจะมีสภาพเปนประจุไฟฟาลบ ซึ่งผลักซึ่งกันและกัน ถาสามารถ
ทําลายคอลลอยดที่ลอมรอบไขมันใหหลุดออกไปได เม็ดไขมันขนาดเล็กๆ เหลานั้นจะสามารถ
รวมตัวเปนไขมันขนาดโต การเกิดชั้นครีมในกาแฟพรอมดื่มนี้อาจเกิดจากความไมคงตัวของ
อิมัลชัน คือเกิดการเปลี่ยนแปลงของหยดของเหลวหรือหยดน้ํามัน โดยขั้นแรกจะเกิดการรวมตัว
ของหยดน้ํามัน (aggregation หรือ flocculation) พรอมกับหรือตามดวยการแยกเปนครีม (creaming)
การเชื่อมรวมกันของหยดน้าํ มันมีขนาดใหญขึ้น (coalescence) และสุดทายเกิดการแยกตัวของน้ํา
และน้ํามัน (breaking) การแยกเปนครีมเปนการลอยขึ้นของหยดของเหลวที่กระจายตัวเนื่องจากมี
ความหนาแนนตางกันไปอยูรวมกันในสวนบน (ประสงค, 2531) อัตราการลอยขึ้นสูผิวบนจะ
เปนไปตามกฎของสโตก (Stoke’s law) กระบวนการจะดําเนินการไปอยางชาๆ หรือชั้นครีมอาจ
เกิดจากการทีก่ รดไขมันทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจน เนื่องจากเมื่อมีการเติมไฮโดรเจนเขาไปใน
โมเลกุลของไขมัน ทําใหกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวกลายเปนไขมันชนิดอิ่มตัว และพันธะคูสลายเปน
พันธะเดีย่ ว ผลที่ตามมาก็คือ ไขมันที่ประกอบดวยไขมันไมอ่มิ ตัวซึ่งมีสถานะเปนของเหลว เปลี่ยน
สภาพเปนกึ่งแข็งกึ่งเหลว (ครีม) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538)

VPFY( Y.)
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ภาพที่ 19 ความหนาของชั้นครีม
หมายเหตุ เนื่องจากถวยพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน เปนถวยที่มีสีขุนขาว ไมสามารถวัด
ปริมาณความหนาของชั้นครีมได จึงไมไดทําการวิเคราะหรวมดวย

จากผลการตรวจสอบคาความหนาของชั้นครีม ดังแสดงในภาพที่ 19 พบวาเมื่อเก็บรักษา
เครื่องดื่มกาแฟในภาชนะบรรจุพลาสติกปดสนิท ที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 30 วัน
คาความหนาของชั้นครีมจะเพิ่มสูงขึ้น โดยจะจับตัวอยูบริเวณปากถวย บริเวณกนถวยพลาสติก เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางฟลมทั้ง 2 ชนิด คือ ฟลมเมทัลไลซ และฟลมพลาสติกลามิเนต
สังเกตเห็นวาฟลมพลาสติกลามิเนตมีความหนาของชั้นครีมมากกวาฟลมเมทัลไลซอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) แตทั้งนีก้ ารเปลี่ยนแปลงของชั้นครีมนาจะเกิดจากธรรมชาติของผลิตภัณฑดังที่
กลาวมาแลวขางตนมากกวาคุณสมบัติในการปกปองของบรรจุภัณฑ
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PJ AR( R.)

2. ความหนาของตะกอน
การตกตะกอน เกิดจากโมเลกุลของสารประกอบอื่นในเครื่องดื่มกาแฟที่มีน้ําหนักโมเลกุล
มาก เชน โปรตีน กรดนิวคลีอิค และน้ําตาลมีน้ําหนักมากกวาโมเลกุลของน้ํา จึงตกตะกอนลงสูกน
ภาชนะตามแรงโนมถวงของโลกตามกฎของสโตก (Stoke’s law) นอกจากนี้โมเลกุลของคาราเมล
ซึ่งเปนสวนประกอบในกาแฟเองสามารถเกิดประจุได (electrochemical) จะใหประจุบวกหรือลบ
ขึ้นกับชนิดของคาราเมล และคาพีเอชของผลิตภัณฑอาหาร คาราเมลที่ใชในปจจุบันสวนใหญจะใช
คาราเมลที่มีประจุลบ แตการใชคาราเมลที่มีประจุลบมีขอจํากัดโดยเฉพาะการใชกับอาหารที่มีประจุ
บวกหรือมีโปรตีนเปนสวนประกอบ เนื่องจากจะทําใหโมเลกุลของคาราเมลเกิดการเกาะกัน
(flocculation) กับโปรตีน ทําใหโปรตีนเกิดการตกตะกอนได (พิศมัย, 2547 อางจาก Sethness
Products Company, 1999)
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ภาพที่ 20 ความหนาของตะกอน
หมายเหตุ เนื่องจากถวยพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน เปนถวยที่มีสีขุนขาว ไมสามารถวัด
ปริมาณความหนาของชั้นครีมได จึงไมไดทําการวิเคราะหรวมดวย
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จากผลการตรวจสอบความหนาของตะกอน ดังแสดงในภาพที่ 20 พบวาเมื่อเก็บรักษา
เครื่องดื่มกาแฟในภาชนะบรรจุพลาสติกปดสนิท ที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 30 วัน
คาความหนาของตะกอนจะเพิ่มสูงขึ้น โดยอยูบริเวณกนถวย เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ฟลมทั้ง 2 ชนิด คือ ฟลมเมทัลไลซ และฟลมพลาสติกลามิเนต สังเกตเห็นวาฟลมพลาสติกลามิเนตมี
ความหนาของตะกอนมากกวาฟลมเมทัลไลซอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงของตะกอนที่เกิดขึ้นนาจะเกิดจากธรรมชาติของผลิตภัณฑมากกวาเกิดจากคุณสมบัติ
ในการปองกันของบรรจุภัณฑ
4.5.5 การทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส
Lynn (1996) กลาวไววากาแฟพรอมดื่ม (ready-to-drink coffee, RTD coffee) ประกอบดวย
สวนประกอบหลายอยาง เชน สารใหกลิ่นรส โปรตีน คารโบไฮเดรต และสารเพิ่มความคงตัว
(stabilizers) ซึ่งสวนประกอบบางอยางสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดในระหวางการเก็บรักษา เชน
กลิ่นรส (flavor) ดังนั้นในงานวิจยั ครั้งนี้จึงทดสอบการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสของกาแฟ
พรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกรวมดวย โดยการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วัน
และทดสอบทุก 6 วัน ดวยวิธีการทดสอบแบบสามเหลี่ยม (triangle test) เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางโดยรวมของผลิตภัณฑ โดยใชตวั อยางที่ผลิตใหม และเก็บที่อณ
ุ หภูมิ 8 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 1 วันเปนตัวเปรียบเทียบ (ตัวอยางควบคุม) ใชผูทดสอบจํานวน 15 คน จากการใหผลการ
ทดสอบดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการทดสอบแบบสามเหลี่ยม (triangle test)
ของกาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกหลังการเก็บรักษา
วันที่ทดสอบ
6

12

18

24

30

ชนิดของผลิตภัณฑ
PP/Ml
PP/Pl
PS/Ml
PS/Pl
PP/Ml
PP/Pl
PS/Ml
PS/Pl
PP/Ml
PP/Pl
PS/Ml
PS/Pl
PP/Ml
PP/Pl
PS/Ml
PS/Pl
PP/Ml
PP/Pl
PS/Ml
PS/Pl

จํานวนที่ตอบถูกจากผูชิม 15 คน
4
3
6
6
5
7
6
7
6
8
7
7
6
8
9
8
8
9
10
9

จากตาราง Critical Number of Correct Responses in a Triangle Test คา Xa,n หรือ X0.05, 15=
9 หมายถึง ยอมใหมีคําตอบที่ถูกตองมากที่สุดเทากับ 9 คน ใน 15 คน จึงจะมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (Meilgarrd และคณะ, 1999) จากผลการทดลองสรุปดังนี้
การทดสอบทางประสาทสัมผัสของกาแฟพรอมดื่มที่บรรจุในภาชนะบรรจุทั้ง 4 ชนิด คือ ถวยโพลี
โพรพิลีนกับฟลมเมทัลไลซ ถวยโพลีโพรพิลีนกับฟลมพลาสติกลามิเนต ถวยโพลีสไตรีนกับฟลม
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เมทัลไลซ และถวยโพลีสไตรีนกับฟลมพลาสติกลามิเนต ปรากฏวาในระยะเวลาในการเก็บรักษา
24 วัน ผูทดสอบสามารถแยกความแตกตางโดยรวมของผลิตภัณฑที่บรรจุในถวยโพลีสไตรีนกับ
ฟลมเมทัลไลซ ไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) และในระยะเวลาการเก็บรักษา 30 วัน ผู
ทดสอบสามารถแยกความแตกตางโดยรวมของผลิตภัณฑที่บรรจุในถวยโพลีโพรพิลีนกับฟลม
พลาสติกลามิเนต ถวยโพลีสไตรีนกับฟลมเมทัลไลซ และถวยโพลีสไตรีนกับฟลมพลาสติกลามิเนต
ไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้น อาจกลาวไดวาถวยพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนที่ปดฝา
ดวยเมทัลไลซ จะชวยรักษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑกาแฟพรอมดืม่ ไดนานที่สุด
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการใหความรอนที่เหมาะสม ในการลดจํานวนเชือ้
จุลินทรียในผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่ม พบวาตองลดจํานวนเชื้อจุลินทรียลง 6 รอบลอการิทึม
(F=6D) โดยพิจารณาคัดเลือกเชื้อจุลินทรียท ี่พบมากที่สุด และทนความรอนไดสูงสุดเปนตัวแทนใน
การศึกษา คือเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp.โดยเติมเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์ชนิดนี้ลงในตัวอยางกาแฟที่
ผานการสเตอริไลซแลว และนํามาผานความรอนที่อุณหภูมิ 65 70 75 และ 80 องศาเซลเซียส ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด จากนัน้ นําขอมูลที่ไดมาสรางกราฟการรอดชีวิต และคํานวณหาคา D ที่อุณหภูมิ
ตางๆ นี้ พบวามีคา D เทากับ 45, 21, 16 และ 6 วินาที ตามลําดับ เมื่อนําคา D ที่ไดมาสรางกราฟ
แสดงระยะเวลาในการฆาเชือ้ ณ อุณหภูมทิ ี่กําหนด (thermal death time curve, TDT curve)
สามารถคํานวณหาคา Z ไดประมาณ 18 องศาเซลเซียส หลังจากนัน้ จึงคํานวณหาเวลาที่ใชในการ
ใหความรอน (คา F) โดยใชอณ
ุ หภูมิที่ 80 องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิอางอิง พบวา F1880 มีคาเทากับ
36 วินาที สรุปไดวา ในกระบวนการผลิตกาแฟพรอมดืม่ บรรจุถวยพลาสติกครั้งนี้ อุณหภูมิและเวลา
ที่เหมาะสมในการฆาเชื้อ คือ การใหความรอนที่ 75 องศาเซลเซียส เปนเวลา 100 วินาที และทําให
เย็นลงในทันที โดยใหความเย็นที่อุณหภูมิ 3-5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 80 วินาที เมื่อบรรจุกาแฟใน
ถวยพลาสติกทั้ง 4 ชนิด คือ ถวยโพลีโพรพิลีนที่ปดผนึกดวยฟลม เมทัลไลซ ถวยโพลีโพรพิลีนที่
ปดผนึกดวยฟลมพลาสติกลามิเนต ถวยโพลีสไตรีนที่ปดผนึกดวยฟลมเมทัลไลซ และถวยโพลีส
ไตรีนที่ปดผนึกดวยฟลมพลาสติกลามิเนต เปรียบเทียบความแตกตางของบรรจุภัณฑที่มีผลตอ
คุณภาพของกาแฟพรอมดื่ม โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และ จุลินทรีย
ของผลิตภัณฑกาแฟพรอมดืม่ บรรจุถวยในระหวางการเก็บรักษาที่ 8 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 วัน
จากการสังเกตพบวาชนิดของถวยพลาสติกใหผลของคาความเปนกรดดาง คาความสวาง และคา
ความเปนสีแดง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของชั้นครีมและตะกอนแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.05) ขณะที่แผนฟลมที่ใชปดผนึกใหผลของคาความเปนกรดดาง การเกิดชั้นครีมและการ
ตกตะกอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นสวนใหญ
นาจะเกิดจากธรรมชาติของเครื่องดื่มกาแฟมากกวาเกิดจากประสิทธิภาพของบรรจุภณ
ั ฑ เมื่อ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสของกาแฟพรอมดื่มที่เก็บรักษาไวทกุ 6 วัน เปนเวลา 1 เดือน พบวาบรรจุ
ภัณฑที่ผูบริโภคแยกออกไดนอยที่สุด และสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑไดนานที่สุด คือ ถวยโพรลี
โพรพิลีนที่ปดผนึกดวยแผนฟลมเมทัลไลซ
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ขอแนะนํา
1. ในการผลิตเพื่อจําหนายควรพิจารณาราคาของบรรจุภัณฑดว ย จากการสอบถามราคา
บรรจุภัณฑในทองตลาด แสดงราคาดังนี้
ถวยพลาสติกโพลีโพรพิลีน จําหนายราคาประมาณถวยละ 60 สตางค
ถวยพลาสติกโพลีสไตรีน จําหนายราคาประมาณถวยละ 40 สตางค
แผนฟลมเมทัลไลซ จําหนายราคาประมาณมวนละ 1,200 บาท
แผนฟลมพลาสติกลามิเนต จําหนายราคาประมาณมวนละ 700 บาท
จากกําหนดราคาของบรรจุภัณฑ จะเห็นวาถวยพลาสติกโพลีสไตรีน ราคาถูกกวาถวย
พลาสติกโพลีโพรพิลีน และแผนฟลมพลาสติกลามิเนต ราคาถูกกวาแผนฟลมเมทัลไลซมาก ดังนัน้
หากโรงงานมีวัตถุประสงคในการเก็บรักษาผลิตภัณฑนานประมาณ 12-15 วัน ควรเลือกใชถวย
พลาสติกโพลีสไตรีน และแผนฟลมพลาสติกลามิเนตจะชวยประหยัดคาใชจายไดมากกวา
2. ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ควรมีการเติมสารเพิ่มความคงตัว และมีการโฮโมจิ
ไนเซชันรวมดวย เพื่อใหผลิตภัณฑมีความคงตัวมากขึ้น ลดโอกาสการแยกชัน้ ในระหวางการเก็บ
รักษา นอกจากนี้เมื่อระยะเวลาการเก็บนานขึ้น เครื่องดืม่ จะมีรสเปรี้ยวมากขึ้น อาจปองกันไดโดย
การใชระบบบัฟเฟอรเพื่อรักษาคาพีเอชใหคงที่ ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกาแฟ นิยมใชโซเดียมไบ
คารบอเนต เนือ่ งจากมีสวนชวยใหเกิดกลิ่นคาราเมลออนๆ แตการใชสารควบคุมความเปนกรดดาง
ในปริมาณมากเกินไป อาจมีผลเสียตอรสชาติของผลิตภัณฑได
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การวิเคราะหทางจุลินทรีย
1. การวิเคราะหจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (total plate count) (AOAC, 1992)

1. ดูดตัวอยางอาหารดวยปเปตมา 10 มิลลิลิตร ใสในขวดที่มีสารละลาย (เปปโตน) เพื่อเจือ
จาง 90 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน จะไดความเขมขน 1 ตอ 10 หรือเจือจางตอไปจนกวาจะอาน
จํานวนจุลินทรียได 30 ถึง 300 โคโลนี
2. ใชปเปตดูดตัวอยาง จากขอ 1 ที่มีความเขมขนตางๆ 1 มิลลิลิตร ใสลงในจานเพาะเชื้อ
ความเขมขนละ 2 จาน
3. เทอาหารเลี้ยงเชื้อเพลตเคานอะการทหี่ ลอมเหลวแลวมีอุณหภูมิประมาณ 45 องศา
เซลเซียส ลงในจานเพาะเชื้อ จานละประมาณ 10 ถึง 15 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน
4. ตั้งทิ้งไวใหแข็ง กลับจานเพาะเชื้อ แลวนําไปอบเพาะเชือ้ (incubate) ที่อุณหภูมิ 35 ถึง
37 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง
5. นับจํานวนโคโลนีในจานเพาะเชื้อซึ่งมีปริมาณ 30 ถึง 300 โคโลนี หาคาเฉลี่ย แลว
คํานวณเปนจํานวนโคโลนีตอ มิลลิลิตร
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2. การวิเคราะหโคลิฟอรมแบคทีเรีย (coliform bacteria) (AOAC, 1992)

1. การทดสอบขั้นแรก (presumtion test)
1) นําตัวอยางประมาณ 1 มิลลิลิตร มาเพาะ (inoculate) ลงในหลอดอาหารเลี้ยง
เชื้อบริลลิแอนตกรีนแลกโตสไบลบรอท รอยละ 2 หรือลอริลทริปโตสบรอท จํานวน 2 หลอด
2) อบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35 ถึง 37 องศาเซลเซียส เมื่อครบ 24 ชั่วโมง และ 48
ชั่วโมง ถามีกาซเกิดขึ้น นําไปทดสอบตอตามขอ 2
2. การทดสอบขั้นสมบูรณ (completed test)
1) นําหลอดทีม่ ีกาซจากขอ 1 มาเขยาเบาๆ แลวใชที่เขีย่ เชื้อ (loop) ซึ่งผานการฆา
เชื้อแลวจุมลงในหลอดที่มกี า ซนําไปขีดเปนเสนๆ (streak) บนผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อเอนโดอะ
การหรือลีวายนอีเอ็มบีอะการ ในลักษณะที่จะใหโคโลนีแยกจากกัน หลังการอบเพาะเชื้อ
2) อบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35 ถึง 37 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง ตรวจดูโคโลนีที่
มีลักษณะเฉพาะของโคลิฟอรมในอาหารเลี้ยงเชื้อเอนโดอะการจะมีลักษณะสีแดง และโคโลนี
เฉพาะของโคลิฟอรมในอาหารเลี้ยงเชื้อลีวายนอเี อ็มบีอะการ จะมีลักษณะเปนสีเขม อาจเปนสีแดง
หรือมวงเขมก็ได
3) ถายโคโลนีที่มีลักษณะเฉพาะจากขอ 2) ลงในอาหารเลีย้ งเชื้อบริลลิแอนต
กรีนแลกโตสไบลบรอท รอยละ 2 หรือลอริลทริปโตสบรอท และบนอาหารเลี้ยงเชื้อนิวเตรียนต
อะการ
4) อบเพาะเชื้อที่ 35 ถึง 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ดูการเกิดกาซในหลอด
ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อบริลลิแอนตกรีนแลกโตสไบลบรอท หรือลอริลทริปโตสบรอท ถามีกาซเกิดขึ้น
ใหนําเชื้อที่ขนึ้ อาหารเลี้ยงเชือ้ นิวเตรียนตอะการ ไปยอมสีดวยวิธีแกรม สเตน (gram stain) ดูดวย
กลองจุลทรรศน ถาเชื้อเปนแกรมลบ (gram negative) มีรูปรางเปนแทงสั้นๆ ไมมีสปอร แสดงวา
เปนแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม
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3. การวิเคราะหสตาฟโลคอกคัส (staphylococcus) (AOAC, 1992)

1. หยดตัวอยางประมาณ 0.1 มิลลิลิตร ลงบนผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชือ้ แมนนิตอลต
ซอลตเอกโยลกอะการ และเทลลูไรตไกลซีนอะการอยางละ 2 จาน ใชแทงแกวปลายงอเกลี่ย
(spread) ไปใหทั่วผิวหนา
2. อบเพาะเชือ้ ที่อุณหภูมิ 35 ถึง 37 องศาเซลเซียส 24 ถึง 48 ชั่วโมง ตรวจดูถามีโคโลนี
เปนสีเหลือง รอบๆ โคโลนีมีลักษณะขุนบนอาหารเลี้ยงเชื้อแมนนิตอลตซอลตเอกโยลกอะการ
หรือโคโลนีเปนสีดําบนอาหารเลี้ยงเชื้อเทลลูไรตไกลซีนอะการ ใหนําไปยอมสีดวยวิธีแกรมสเตน
แลวตรวจดูดว ยกลองจุลทรรศน ถาพบวาติดสีแกรมบวก มีลักษณะกลม อยูรวมกันเปนกลุมคลาย
พวงองุน แสดงวาเปนแบคทีเรียชนิดสตาฟโลคอกคัส
3. นําโคโลนีซึ่งมีลักษณะเฉพาะตามขอ 2 เพาะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อเบรนฮารตอินฟว
ซันบรอท นําไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35 ถึง 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง แลวตรวจดูโคอะกูเลส
(coagulase) ตอไป
การทดสอบโคอะกูเลส
ละลายโคอะกูเลสพลาสมา (coagulase plasma) ขนาด 100 มิลลิกรัมในน้ํากลั่น 3 มิลลิลิตร
ใชปเปตดูดพลาสมา 0.5 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดแกวเล็กๆ เติมเชื้อที่เพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อเบรน
ฮารตอินฟวซันบรอทจากขอ 3 ลงไป 2 หยด อบเพาะเชือ้ ที่ 35 ถึง 37 องศาเซลเซียส ตรวจดูการ
แข็งตัวของพลาสมาทุกๆ ชั่วโมง เปนเวลา 3 ชั่วโมง ถามีการแข็งตัวของพลาสมาเกิดขึ้นแสดงวามี
แบคทีเรียชนิดสตาฟโลคอกคัสที่อาจทําใหอาหารเปนพิษได
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4. การวิเคราะหยีสต และรา (AOAC, 1992)

1. ดูดตัวอยางอาหารดวยปเปตมา 10 มิลลิลิตร ใสในขวดที่มีสารละลาย (เปปโตน) เพื่อเจือ
จาง 90 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน จะไดความเขมขน 1 ตอ 10 หรือเจือจางตอไปจนกวาจะอาน
จํานวนจุลินทรียได 30 ถึง 300 โคโลนี
2. ใชปเปตดูดตัวอยาง จากขอ 1 ที่มีความเขมขนตางๆ 1 มิลลิลิตร ใสลงในจานเพาะเชื้อ
ความเขมขนละ 2 จาน
3. เทอาหารเลี้ยงเชื้อโปเตโตเดกซโตรสอะการที่หลอมเหลวแลวมีอณ
ุ หภูมิประมาณ 45
องศาเซลเซียส ลงในจานเพาะเชื้อ จานละประมาณ 10 ถึง 15 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน
4. ตั้งทิ้งไวใหแข็ง แลวนําไปอบเพาะเชื้อ (incubate) ที่อุณหภูมิ 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส
นาน 3 ถึง 5 วัน
5. นับจํานวนโคโลนีที่เกิดขึ้นในจานเพาะเชื้อ
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อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการผลิตกาแฟพรอมดื่ม

ภาพผนวกที่ 4 เครื่องปดผนึก (sealer) สําหรับถวยพลาสติก
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ภาพผนวกที่ 5 ตูแชเย็น (refrigerator) ควบคุมอุณหภูมิที่ 8 องศาเซลเซียส
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ภาพผนวกที่ 6 ซาย กาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน (polystyrene)
ปดผนึกดวยแผนฟลมเมทัลไลซ (metallize)
ขวา กาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน (polystyrene)
ปดผนึกดวยแผนฟลมพลาสติกลามิเนต (plastic laminate)

ภาพผนวกที่ 7 ซาย กาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (polypropylene)
ปดผนึกดวยแผนฟลมเมทัลไลซ (metallize)
ขวา กาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (polypropylene)
ปดผนึกดวยแผนฟลมพลาสติกลามิเนต (plastic laminate)
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ภาคผนวก ค
แบบทดสอบทางดานประสาทสัมผัส
แบบทดสอบทางดานประสาทสัมผัสโดยวิธี Triangle test
ผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่ม

ชื่อผูทดสอบชิม……………………………………..…………วันที.่ .............................................
คําชี้แจง โปรดทดสอบตัวอยางตอไปนี้ โดยเรียงลําดับจากซายไปขวา จะมีตวั อยางทีเ่ หมือนกัน 2
ตัวอยาง ใหเขียนหมายเลขของตัวอยางที่มคี วามแตกตางจากตัวอยางที่เหลือ
โปรดใหเหตุผลในการอธิบายความรูสึกของทานดวย
การแสดงความรูสึกของทานอยางแทจริง จะเปนประโยชนอยางมากตอการทดลองครั้งนี้

ความชอบรวม
ตัวอยาง

ตัวอยางที่แตกตาง

ขอคิดเห็น

ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ขอบคุณคะ
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ภาคผนวก ง
จํานวนจุลินทรียในเครื่องดืม่ กาแฟ

ตารางผนวกที่ 1 จํานวนจุลินทรียในเครื่องดื่มกาแฟที่ผานการใหความรอนที่อุณหภูมิ 65 องศา
เซลเซียส
เวลาที่ใชในการลดเชื้อจุลินทรีย (วินาที)
0
10
20
30
40
1

จํานวนเชื้อจุลนิ ทรียที่รอดชีวิต1
(โคโลนีตอมิลลิลิตร)
4.43 × 108
23.20 × 106
21.25 × 106
8.50 × 106
7.55 × 106

n=4

ตารางภาพที่ 2 จํานวนจุลินทรียในเครื่องดืม่ กาแฟที่ผานการใหความรอนที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส
เวลาที่ใชในการลดเชื้อจุลินทรีย (วินาที)
0
10
20
30
40
1

n=4

จํานวนเชื้อจุลนิ ทรียที่รอดชีวิต 1
(โคโลนีตอมิลลิลิตร)
4.43 × 108
1.27 × 107
7.25 × 106
6.47 × 106
25.10 × 105
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ตารางภาพที่ 3 จํานวนจุลินทรียในเครื่องดืม่ กาแฟที่ผานการใหความรอนที่อุณหภูมิ 75 องศา
เซลเซียส
เวลาที่ใชในการลดเชื้อจุลินทรีย (วินาที)
0
5
10
15
20
1

จํานวนเชื้อจุลนิ ทรียที่รอดชีวิต 1
(โคโลนีตอมิลลิลิตร)
4.43 × 108
6.05 × 106
3.72 × 106
11.17 × 105
6.85 × 105

n=4

ตารางภาพที่ 4 จํานวนจุลินทรียในเครื่องดืม่ กาแฟที่ผานการใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส
เวลาที่ใชในการลดเชื้อจุลินทรีย (วินาที)
0
5
10
15
20
1

n=4

จํานวนเชื้อจุลนิ ทรียที่รอดชีวิต n
(โคโลนีตอมิลลิลิตร)
4.43 × 108
5.40 × 106
13.50 × 105
5.73 × 105
6.35 × 104
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ภาคผนวก จ
การวิเคราะหผลทางสถิติ

ตารางผนวกที่ 5 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในกาแฟ
พรอมดื่มบรรจุถวยในระหวางการเก็บรักษา
Source
day
cup
day*cup
film
day*film
cup*film
day*cup*film
Error
Corrected Total
ns

DF
10
1
10
1
10
1
10
44
87

Type III SS Mean Square F Value
933220.0682 93322.0068 41.00
0.9205
0.9205
0.00
4180.2045
418.0205 0.18
4023.0114
4023.0114 1.77
23903.1136
2390.3114 1.05
1305.9205
1305.9205 0.57
13839.7045
1383.9705 0.61
100158.5000
2276.330
1080631.4430

Pr > F
<.0001ns
0.9840
0.9966
0.1906
0.4197
0.4528
0.7985

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05)
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ตารางผนวกที่ 6 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาความเปนสีแดงในกาแฟ
พรอมดื่มบรรจุถวยในระหวางการเก็บรักษา
Source
day
cup
day*cup
film
day*film
cup*film
day*cup*film

DF
10
1
10
1
10
1
10

Type III SS
22.02893485
0.26281894
1.86465606
0.03309167
0.13355000
0.01340076
0.45550758

Error
Corrected Total

88

1.67986667 0.01908939
26.47182652

ns

131

Mean Square F Value
2.20289348 115.40
0.26281894
13.77
0.18646561
9.77
0.03309167
1.73
0.01335500
0.70
0.01340076
0.70
0.04555076
2.39

Pr > F
<.0001ns
0.0004
<.0001ns
0.1914
0.7224
0.4044
0.0149

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05)
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ตารางผนวกที่ 7 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาความเปนสีเหลืองในกาแฟ
พรอมดื่มบรรจุถวยในระหวางการเก็บรักษา
Source
day
cup
day*cup
film
day*film
cup*film
day*cup*film
Error
Corrected Total
ns

DF
10
1
10
1
10
1
10
88
131

Type III SS
41.60742424
0.01939394
4.79473939
0.00310303
0.39573030
0.03869394
1.37737273
3.91186667
52.14832424

Mean Square F Value
4.16074242 93.60
0.01939394
0.44
0.47947394 10.79
0.00310303
0.07
0.03957303
0.89
0.03869394
0.87
0.13773727
3.10
0.04445303

Pr > F
<.0001ns
0.5106
<.0001ns
0.7922
0.5456
0.3534
0.0020

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05)
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ตารางผนวกที่ 8 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาความสวางในกาแฟ
พรอมดื่มบรรจุถวยในระหวางการเก็บรักษา
Source
day
cup
day*cup
film
day*film
cup*film
day*cup*film
Error
Corrected Total
ns

DF
10
1
10
1
10
1
10
88
131

Type III SS
70.81505606
30.17327348
8.69176818
0.04183712
2.48863788
2.73197045
2.84267121
1.4808667
119.2660811

Mean Square F Value
7.08150561 420.82
30.17327348 1793.04
0.86917682
51.65
0.04183712
2.49
0.24886379
14.79
2.73197045 162.35
0.28426712
16.89
0.0168280

Pr > F
<.0001 ns
<.0001 ns
<.0001 ns
0.1184
<.0001 ns
<.0001 ns
<.0001 ns

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05)

104
ตารางผนวกที่ 9 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาความเปนกรดดางในกาแฟ
พรอมดื่มบรรจุถวยในระหวางการเก็บรักษา
Source
day
cup
day*cup
film
day*film
cup*film
day*cup*film
Error
Corrected Total
ns

DF
10
1
10
1
10
1
10
88
131

Type III SS
1.65047424
0.00573409
0.04360758
0.01727348
0.01643485
0.00600076
0.02664091
0.02273333
1.78889924

Mean Square F Value
0.165047424 638.89
0.00573409
22.20
0.00436076
16.88
0.01727348
66.87
0.00164348
6.36
0.00600076
23.23
0.00266409
10.31
0.00025833

Pr > F
<.0001 ns
<.0001 ns
<.0001 ns
<.0001 ns
<.0001 ns
<.0001 ns
<.0001 ns

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05)

105
ตารางผนวกที่ 10 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาความหนาของครีมชั้นบนใน
กาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยในระหวางการเก็บรักษา
Source
day
film
day*film
sub
day*sub
film*sub
day*film*sub
Error
Corrected Total
ns

DF
9
1
9
2
18
2
18
240
299

Type III SS Mean Square F Value
621.5633333 69.0625926 331.50
14.9633333 14.9633333
71.82
18.6033333 2.0670370
9.92
0.8266667 0.4133333
1.98
5.5066667 0.3059259
1.47
0.6666667 0.3333333
1.60
8.4666667 0.4703704
2.26
50.0000000 0.2083333
720.5966667

Pr > F
<.0001 ns
<.0001 ns
<.0001 ns
0.1398
0.1021
0.2040
0.0031

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05)
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ตารางผนวกที่ 11 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาความหนาของครีมชั้นลางใน
กาแฟพรอมดื่มบรรจุถวยในระหวางการเก็บรักษา
Source
day
film
day*film
sub
day*sub
film*sub
day*film*sub
Error
Corrected Total
ns

DF
9
1
9
2
18
2
18
240
299

Type III SS
23.81666667
1.47000000
0.96333333
0.42000000
2.51333333
0.02000000
2.24666667
42.80000000
74.25000000

Mean Square
2.64629630
1.47000000
0.10703704
0.21000000
0.13962963
0.01000000
0.12481481
0.17833333

F Value
14.84
8.24
0.60
1.18
0.78
0.06
0.70

Pr > F
<.0001 ns
0.0045
0.7963
0.3098
0.7195
0.9455
0.8100

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05)
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ภาคผนวก ฉ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543
เรื่อง กาแฟ
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กาแฟ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 77 (พ.ศ.2527) เรื่อง กาแฟ ลงวันที1่ 3
มกราคม พ.ศ.2527
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 132 (พ.ศ.2533) เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2533
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 181) พ.ศ.2540 เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2540
ขอ 2 ใหกาแฟที่ควั่ แลว เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 กาแฟตามขอ 2 แบงออกเปน 6 ชนิด ดังตอไปนี้
(1) กาแฟแท หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากผลที่แกจดั ของตนกาแฟในสกุลคอฟ
เฟย (Coffea) ผานกรรมวิธีเอาเมล็ดออก นําเมล็ดมาคั่วจนไดที่ และอาจบดใหไดขนาดตามความ
ตองการ
(2) กาแฟผสม หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากกาแฟตาม (1) ที่มีสิ่งอื่นที่ไมเปน
อันตรายตอสุขภาพเปนสวนผสมอยูดวย
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(3) กาแฟทีส่ กัดกาเฟอีนออก หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากกาแฟตาม (1) ที่ได
สกัดเอากาเฟอีนออก
(4) กาแฟสําเร็จรูป หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากผลที่แกจัดของตนกาแฟใน
สกุลคอฟเฟยผานกรรมวิธีเอาเมล็ดออก นําเมล็ดมาคั่วจนไดที่โดยมิไดมีการผสมสิ่งอื่นใด แลว
นํามาสกัดดวยน้ําเทานั้น นําไประเหยน้ําออกจนแหงดวยกรรมวิธีที่เหมาะสม มีลักษณะเปนผง หรือ
เปนเกล็ด หรือลักษณะ อื่น ๆ และสามารถละลายน้ําไดหมดทันที
(5) กาแฟสําเร็จรูปผสม หมายความวา กาแฟสําเร็จรูปตาม (4) ที่มีสิ่งอื่นที่ไมเปน
อันตรายตอสุขภาพเปนสวนผสมอยูดวย
(6) กาแฟสําเร็จรูปที่สกัดกาเฟอีนออก หมายความวา ผลิตภัณฑทไี่ ดจากกาแฟตาม
(4) ที่ไดสกัดเอากาเฟอีนออก
ในกรณีที่นํากาแฟตาม (1)(2)(3)(4)(5) หรือ (6) มาปรุงแตงรสในลักษณะพรอม
บริโภคและบรรจุในภาชนะปดสนิทไมวาผลิตภัณฑดังกลาวจะเปนชนิดเหลวหรือแหง ใหถือวาเปน
กาแฟซึ่งตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ดว ย
ขอ 4 กาแฟแทตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นและรสของกาแฟแท
(2) มีเถาทั้งหมดไมเกินรอยละ 6 ของน้ําหนัก และเถาทั้งหมดนัน้ ตองละลายน้ําได
ไมนอยกวารอยละ 75 ของน้ําหนัก
(3) มีกาเฟอีนไมนอยกวารอยละ 1 ของน้ําหนัก
(4) มีน้ําตาล คํานวณเปนน้าํ ตาลอินเวิรตทั้งหมดไดไมเกินรอยละ 1.5 ของน้ําหนัก
(5) ไมผสมวัตถุอื่นใด ยกเวนวัตถุที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพที่ใชเพือ่ การคั่วและ
แตงกลิ่น
(6) ไมใชสี เวนแตสนี ้ําตาลเคี่ยวไหมหรือสีคาราเมล
ขอ 5 กาแฟผสมตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกาแฟเปนสวนผสมไมนอยกวารอยละ 20 ของน้ําหนักเมื่อแหง
(2) ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลไดตามมาตรฐานเอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ,
โคเด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(3) มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
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ขอ 6 กาแฟที่สกัดกาเฟอีนออก ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกาเฟอีนไมเกินรอยละ 0.1 ของน้ําหนัก
(2) มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ขอ 7 กาแฟสําเร็จรูป ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นและรสของกาแฟแท
(2) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(3) มีเถาทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5 ของน้ําหนักเมื่อแหง
(4) มีกาเฟอีนไมนอยกวารอยละ 2.5 ของน้ําหนัก
ขอ 8 กาแฟสําเร็จรูปผสม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(2) มีกาเฟอีนไมนอยกวารอยละ 1.5 ของน้ําหนัก
(3) ไมใชสี เวนแต สีน้ําตาลเคี่ยวไหม หรือสีคาราเมล
(4) ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลไดตามมาตรฐาน เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ
, โคเด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิม่ เติม
ในกรณีทไี่ มมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(5) มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ขอ 9 กาแฟสําเร็จรูปที่สกัดกาเฟอีนออก ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(2) มีกาเฟอีนไมเกินรอยละ 0.3 ของน้ําหนัก
(3) มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ขอ 10 กาแฟตามวรรคสองของขอ 3 ชนิดเหลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของกาแฟนั้น
(2) มีกาเฟอีนไมเกิน 100 มิลลิกรัม ตอกาแฟปรุงสําเร็จชนิดเหลว 100 มิลลิลิตร
และกาเฟอีนดังกลาวตองมาจากกาแฟที่ใชเปนวัตถุดิบเทานั้น
(3) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม นอยกวา 2.2 ตอกาแฟ 100 มิลลิลิตร โดยวิธี
เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
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(4) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli)
(5) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(6) ไมมีสารเปนพิษจากจุลนิ ทรียหรือสารเปนพิษอื่นในปริมาณที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
(7) ไมมียีสตและเชื้อรา
(8) ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลไดตามมาตรฐาน เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ
, โคเด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิม่ เติม
ในกรณีทไี่ มมีมาตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(9) มีวัตถุกันเสียได ดังตอไปนี้
(9.1) ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 70 มิลลิกรัม ตอกาแฟปรุงสําเร็จ 1 กิโลกรัม
(9.2) กรดเบนโซอิค หรือกรดซอรบิค หรือเกลือของกรดทั้งสองนี้ โดยคํานวณ
เปนตัวกรดไดไมเกิน 200 มิลลิกรัม ตอกาแฟปรุงสําเร็จ 1 กิโลกรัม
การใชวัตถุกันเสียใหใชไดเพียงชนิดหนึ่งชนิดใดตามปริมาณที่กําหนดใน (9.1)
หรือ (9.2) ถาใชเกินหนึ่งชนิด ตองมีปริมาณรวมกันไมเกินปริมาณของวัตถุกันเสียชนิดที่กําหนดให
ใชนอยที่สุด
เมื่อจําเปนตองใชวัตถุกนั เสียแตกตางไปจากที่กําหนดไวดังกลาวขางตน ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 11 กาแฟปรุงสําเร็จชนิดแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ความชื้นไดไมเกินรอยละ 6 ของน้ําหนัก
(2) เมื่อละลายหรือผสมน้ําตามที่กําหนดไวในฉลาก ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามขอ 10
ขอ 12 ผูผลิตหรือผูนําเขากาแฟเพือ่ จําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 13 การใชภาชนะบรรจุกาแฟ ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 14 การแสดงฉลากของกาแฟ ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ฉลาก
ขอ 15 ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร หรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 77 (พ.ศ.2527) เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2527
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แกไข เพิม่ เติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 132 (พ.ศ.2533) เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2533 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 181) พ.ศ.2540 เรื่อง กาแฟ
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนีใ้ ชบังคับยังคงใชตอไป
ไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 16 ใหผูผลิต ผูนําเขากาแฟทีไ่ ดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนีใ้ ชบังคับยื่นคําขอรับ
เลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวันที่ประกาศนีใ้ ชบังคับ เมื่อยืน่ คําขอดังกลาวแลวใหไดรับ
การผอนผันการปฏิบัติตามขอ 12
ภายในสองป นับแตวนั ที่ประกาศนีใ้ ชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปจนกวาจะหมด
แตตองไมเกินสองป นับแตวนั ที่ประกาศนีใ้ ชบังคับ
ขอ 17 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั ถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 276) พ.ศ.2546
เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2)
----------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง กาแฟ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 14 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543
เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 และใหใชความตอไปนี้แทน
"ขอ 14 การแสดงฉลากของกาแฟ ใหปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ฉลาก และฉลากของกาแฟพรอมบริโภคชนิดเหลวตามขอ 3 วรรคสอง ตองแสดงขอความ "มี
กาเฟอีน มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร" (ความที่เวนไวใหแสดงปริมาณกาเฟอีน) ดวยตัวอักษรสีเขม
เสนทึบ ขนาดความสูงไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร ที่อานไดชดั เจนอยูในกรอบพื้นสีขาว บริเวณ
เดียวกับชื่ออาหารหรือเครื่องหมายการคา"
ขอ 2 ใหกาแฟพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ไดรับเลขสารบบอาหารอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใช
บังคับ ซึ่งผลิตหรือนําเขาภายในเกาสิบวัน นับแตวนั ที่ประกาศนีใ้ ชบังคับ ใหยังคงใชฉลากเดิม
ตอไปได สําหรับกาแฟพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ภาชนะบรรจุเปนกลองกระดาษยูเอชที ที่ไดรับเลข
สารบบอาหารอยูกอนวันที่ประกาศนีใ้ ชบังคับ ซึ่งผลิตหรือนําเขาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแต
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชฉลากเดิมตอไปได
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2546
(ลงชื่อ)

สุดารัตน เกยุราพันธุ
(นางสุดารัตน เกยุราพันธุ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
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(ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543
เรื่อง ครีม
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ครีม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50
ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 49 (พ.ศ.2523) เรื่อง ครีม ลงวันที่ 4
มีนาคม พ.ศ.2523
ขอ 2 ใหครีมเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ขอ 3 ในประกาศนี้
“ครีม” หมายความวา ครีมแท ครีมผสม และครีมเทียม
“ครีมแท” หมายความวา ผลิตภัณฑทแี่ ยกไดจากนม โดยกรรมวิธีตาง ๆ และมีมันเนย
เปนสวนประกอบที่สําคัญ
“ครีมผสม” หมายความวา ครีมแทที่มีไขมันอื่นเปนสวนผสมอยูดวย
“ครีมเทียม” หมายความวา ผลิตภัณฑที่มไิ ดทําจากนมและมีไขมันอื่นนอกจากมันเนย
เปนสวนประกอบที่สําคัญ หรือครีมที่มีมันเนยผสมอยูน อยกวารอยละ 30 ของไขมันทั้งหมด
“ครีมเปรี้ยว” หมายความวา ครีมที่หมักดวยจุลินทรียที่ไมทําใหเกิดโรค หรือที่ไมทํา
ใหเกิดพิษ และมีจุลินทรียด ังกลาวที่มีชีวิตคงเหลืออยูจากกรรมวิธีการหมักนัน้
ขอ 4 ครีมแบงออกเปน 5 ชนิด ดังตอไปนี้
(1) ครีมพรองมันเนย (Half cream)
(2) ครีมธรรมดา (Cream หรือ Single cream)
(3) วิปปงครีม (Whipping cream)
(4) ดับเบิ้ลครีม (Double cream หรือ Heavy cream หรือ Thick cream)
(5) ครีมเปรี้ยว (Sour cream)
ขอ 5 ครีมแท ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
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(1) ทําจากนม
(2) มีมนั เนย ดังตอไปนี้
(2.1) ไมนอยกวารอยละ 10 และไมถึงรอยละ 18 ของน้ําหนัก สําหรับครีมแทชนิด
พรองมันเนย
(2.2) ไมนอยกวารอยละ 18 ของน้ําหนัก สําหรับครีมแทชนิดธรรมดา
(2.3) ไมนอยกวารอยละ 28 ของน้ําหนัก สําหรับครีมแทชนิดวิปปงครีม
(2.4) ไมนอยกวารอยละ 36 ของน้ําหนัก สําหรับครีมแทชนิดดับเบิล้ ครีม
(2.5) ไมนอยกวารอยละ 10 ของน้ําหนัก สําหรับครีมแทชนิดครีมเปรี้ยว
(3) มีความเปนกรด คํานวณเปนกรดแลคติคไดไมเกินรอยละ 0.2 ของน้ําหนัก
นอกจากครีมเปรี้ยว
(4) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในอาหาร 0.01 กรัม
(5) ไมมีกลิ่นหืน
(6) ไมมีวัตถุกนั เสีย
(7) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(8) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(9) ใชกาซที่ไมเปนพิษหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ ในกรรมวิธีการผลิตวิปปงครีม
ขอ 6 ครีมแทที่ทําใหแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) ทําจากนม
(2) มีลักษณะเปนผง ไมเกาะเปนกอน หรือมีลักษณะตามรูปลักษณะนั้น
(3) มีมันเนยไมนอยกวารอยละ 42 ของน้ําหนัก
(4) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(5) ตรวจพบแบคทีเรียไมเกิน 100,000 ในอาหาร 1 กรัม
(6) ไมมีกลิ่นหืน
(7) ไมมีวัตถุกนั เสีย
(8) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(9) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 7 ครีมผสม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีมันเนยผสมอยูไมนอยกวารอยละ 30 ของไขมันทั้งหมด และ
(1.1) มีไขมันทั้งหมดไมนอ ยกวารอยละ 10 และไมถึงรอยละ 18 ของน้ําหนัก
สําหรับครีมผสมชนิดพรองมันเนย
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(1.2) มีไขมันทั้งหมดไมนอ ยกวารอยละ 18 ของน้ําหนัก สําหรับครีมผสมชนิด
ธรรมดา
(1.3) มีไขมันทั้งหมดไมนอ ยกวารอยละ 28 ของน้ําหนัก สําหรับครีมผสมชนิด
วิปปงครีม
(1.4) มีไขมันทั้งหมดไมนอ ยกวารอยละ 36 ของน้ําหนัก สําหรับครีมผสมชนิด
ดับเบิ้ลครีม
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

มีความเปนกรด คํานวณเปนกรดแลคติคไดไมเกินรอยละ 0.2 ของน้ําหนัก
ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในอาหาร 0.01 กรัม
ไมมีกลิ่นหืน
ไมมีวัตถุกนั เสีย
ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ใชกาซที่ไมเปนพิษหรืออันตรายตอสุขภาพ ในกรรมวิธีการผลิตครีมผสมชนิด

วิปปงครีม
ขอ 8 ครีมผสมที่ทําใหแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีลักษณะเปนผง ไมเกาะเปนกอน หรือมีลักษณะตามรูปลักษณะนั้น
(2) มีไขมันไมนอยกวารอยละ 40 ของน้ําหนัก
(3) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(4) ตรวจพบแบคทีเรียไมเกิน 100,000 ในอาหาร 1 กรัม
(5) ไมมีกลิ่นหืน
(6) ไมมีวัตถุกนั เสีย
(7) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(8) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 9 ครีมเทียม ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีไขมัน ดังตอไปนี้
(1.1) ไมนอยกวารอยละ 10 และไมถึงรอยละ 18 ของน้ําหนัก สําหรับครีมเทียม
ชนิดพรองไขมัน
(1.2) ไมนอยกวารอยละ 18 ของน้ําหนัก สําหรับครีมเทียมชนิดธรรมดา
(1.3) ไมนอยกวารอยละ 28 ของน้ําหนัก สําหรับครีมเทียมชนิดวิปปงครีม
(1.4) ไมนอยกวารอยละ 36 ของน้ําหนัก สําหรับครีมเทียมชนิดดับเบิ้ลครีม
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

มีความเปนกรดคํานวณเปนกรดแลคติคไดไมเกินรอยละ 0.2 ของน้ําหนัก
ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ในอาหาร 0.01 กรัม
ไมมีกลิ่นหืน
ไมมีวัตถุกนั เสีย
ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ใชกาซที่ไมเปนพิษหรืออันตรายตอสุขภาพในกรรมวิธีการผลิตครีมเทียมชนิดวิ

ปปงครีม
ขอ 10 ครีมเทียมที่ทําใหแหง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีลักษณะเปนผง ไมเกาะเปนกอน หรือมีลักษณะตามรูปลักษณะนั้น
(2) มีไขมันทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 30 ของน้ําหนัก
(3) มีความชื้นไมเกินรอยละ 5 ของน้ําหนัก
(4) ตรวจพบแบคทีเรียไมเกิน 100,000 ในอาหาร 1 กรัม
(5) ไมมีกลิ่นหืน
(6) ไมมีวัตถุกนั เสีย
(7) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(8) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ 11 การใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
วัตถุเจือปนอาหาร
ขอ 12 ผูผลิตหรือผูนําเขาครีมเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 13 การใชภาชนะบรรจุครีม ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ภาชนะบรรจุ
ขอ 14 การแสดงฉลากของครีม ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ฉลาก
ขอ 15 ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 49 (พ.ศ.2523) เรื่อง ครีม ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2523 ซึ่ง
ออกใหกอนวันที่ประกาศนีใ้ ชบังคับยังคงใชตอไปไดอกี สองป นับตั้งแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 16 ใหผูผลิต ผูนําเขาครีมที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยืน่ คําขอรับ
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เลขสารบบอาหารภายในหนึง่ ป นับแตวันที่ประกาศนีใ้ ชบังคับ เมื่อยืน่ คําขอดังกลาวแลวใหไดรับ
การผอนผันการปฏิบัติตามขอ 12 ภายในสองป นับแตวนั ที่ประกาศนีใ้ ชบังคับ และใหคงใชฉลาก
เดิมที่เหลืออยูต อไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวนั ที่ประกาศนีใ้ ชบังคับ
ขอ 17 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 214 ) พ.ศ.2543
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(6)(7) และ (10)
แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50
ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2524) เรื่อง เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2542 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
180) พ.ศ.2542 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน
พ.ศ.2540
ขอ 2 ใหเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเปนอาหารควบคุมเฉพาะ
ขอ 3 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตามขอ 2 แบงออกเปน 5 ชนิด ดังตอไปนี้
(1) น้ําที่มีกาซคารบอนไดออกไซดหรือออกซิเจนผสมอยูดวย
(2) เครื่องดื่มที่มีหรือทําจากผลไม พืชหรือผัก ไมวาจะมีกาซคารบอนไดออกไซด
หรือออกซิเจนผสมอยูดวยหรือไมก็ตาม
(3) เครื่องดื่มที่มีหรือทําจากสวนผสมที่ไมใชผลไม พืชหรือผัก ไมวาจะมีกาซ
คารบอนไดออกไซด หรือออกซิเจน ผสมอยูดวยหรือไมก็ตาม
(4) เครื่องดื่มตาม (2) หรือ (3) ชนิดเขมขนซึ่งตองเจือจางกอนบริโภค
(5) เครื่องดื่มตาม (2) หรือ (3) ชนิดแหง
ขอ 4 เครื่องดื่มตามขอ 2 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มนั้น
(2) ไมมีตะกอน เวนแตตะกอนอันมีตามธรรมชาติของสวนประกอบ
(3) น้ําที่ใชผลิตตองเปนน้ําทีม่ ีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(4) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมนอยกวา 2.2 ตอเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร โดย
วิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
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(5) ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli)
(6) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
(7) ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรียหรือสารเปนพิษอื่นในปริมาณที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
(8) ไมมียีสตและเชื้อรา
(9) ไมมีสารปนเปอน เวนแตดังตอไปนี้
(9.1) สารหนู
ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(9.2) ตะกั่ว
ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(9.3) ทองแดง
ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(9.4) สังกะสี
ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(9.5) เหล็ก
ไมเกิน 15 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(9.6) ดีบุก
ไมเกิน 250 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(9.7) ซัลเฟอรไดออกไซด
ไมเกิน 10 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(10) ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลหรือใชรวมกับน้ําตาล นอกจากการใชน้ําตาลได
โดยใหใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้าํ ตาลไดตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โค
เด็กซ (Joint FAO/WHO, Codex) ที่วาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ไมมมี าตรฐานกําหนดไวตามวรรคหนึ่งใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(11) มีแอลกอฮอลอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติของสวนประกอบและแอลกอฮอลที่ใช
ในกรรมวิธีการผลิต รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.5 ของน้ําหนัก ถาจําเปนตองมีแอลกอฮอลใน
ปริมาณสูงกวาที่กําหนดไวตอ งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แอลกอฮอลที่ใชในกรรมวิธีการผลิตตองไมใชเมทิลแอลกอฮอล เครื่องดื่มชนิดเขมขนที่ตองเจือจาง
หรือเครื่องดื่มชนิดแหงที่ตองละลายกอนบริโภคตามที่กําหนดไวในฉลาก เมื่อเจือจางหรือละลาย
แลวตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมไดตาม (4) และมี สารปนเปอนไดตามที่กําหนดไวใน (9)
ขอ 5 เครื่องดื่มตามขอ 3 นอกจากตองมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตามขอ 4 แลว ตองมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานเฉพาะ ดังตอไปนี้ดวย
(1) เครื่องดื่มตามขอ 3(2) ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประเภทหรือชนิดของ
ผลไม พืชหรือผักนั้น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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(2) เครื่องดื่มตามขอ 3(2) ชนิดเขมขนหรือชนิดแหง เมื่อเจือจางหรือละลายแลว
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประเภทหรือชนิดของผลไม พืชหรือผักนั้น ๆ ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(3) เครื่องดื่มชนิดแหงมีความชื้นไมเกินรอยละ 6 ของน้ําหนัก ถาเปนเครื่องดื่ม
ชนิดแหงที่ผลิตจากพืชหรือผัก ใหมีความชื้นไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
(4) เครื่องดื่มตามขอ 3(2) หรือ 3(3) มีวัตถุกันเสียได ดังตอไปนี้
(4.1) ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 70 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม
(4.2) กรดเบนโซอิค หรือกรดซอรบิค หรือเกลือของกรดทั้งสองนี้ โดยคํานวณเปนตัวกรด
ไดไมเกิน 200 มิลลิกรัม ตอเครื่องดื่ม 1 กิโลกรัม เครื่องดื่มตามขอ 3(2) หรือ 3(3) ชนิดเขมขน เมื่อ
เจือจางแลวมีวตั ถุกันเสียได ไมเกินทีก่ ําหนดไวใน (4) เครื่องดื่มตามขอ 3(2) หรือ 3(3) ชนิดแหง
เมื่อละลายแลวมีวัตถุกนั เสียไดไมเกินที่กําหนดไวใน (4)การใชวัตถุกนั เสียใหใชไดเพียงชนิดหนึ่ง
ชนิดใดตามปริมาณที่กําหนดใน (4.1) หรือ (4.2) ถาใชเกินหนึ่งชนิด ตองมีปริมาณของชนิดที่ใช
รวมกันไมเกินปริมาณของวัตถุกันเสียชนิดที่กําหนดใหใชนอยที่สุด
เมื่อจําเปนตองใชวัตถุกนั เสียแตกตางไปจากที่กาํ หนดไวดังกลาวขางตน ตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 6 ผูผลิตหรือผูนําเขาเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเพื่อจําหนาย ตองปฏิบตั ิตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหาร
ขอ 7 ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุเครื่องดื่ม ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง ภาชนะบรรจุ
ขอ 8 การแสดงฉลากของเครื่องดื่ม ใหปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ฉลาก เวนแตการใชชื่อเครื่องดื่มตามขอ 3(2) ที่มีหรือทําจากน้ําผลไมทั้งชนิดเหลวหรือชนิดแหง
และ เครื่องดื่มตามขอ 3(3) ซึ่งมีกลิ่นหรือรสผลไมที่ไดจากการสังเคราะหทั้งชนิดเหลวและชนิด
แหง ใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) เครื่องดื่มตามขอ 3(2) ใหใชชื่อ ดังนี้
(1.1) “น้ํา ....... 100%” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อผลไม) สําหรับเครื่องดื่มที่มีหรือทําจาก
ผลไมลวน
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(1.2) “น้ํา ....... 100% จากน้ํา ....... เขมขน” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อผลไม) สําหรับ
เครื่องดื่มที่ทําจากการนําผลไมชนิดเขมขนมาเจือจางดวยน้ํา เพื่อใหมคี ุณภาพหรือมาตรฐาน
เหมือนกับเครื่องดื่มตาม (1.1)
(1.3) “น้ํา .......%” (ความที่เวนไวใหระบุชอื่ และปริมาณเปนรอยละของผลไม)
สําหรับเครื่องดื่มที่มีหรือทําจากผลไมตั้งแตรอยละ 20 ของน้ําหนักขึ้นไป แตไมใชเครื่องดื่มตาม
(1.1)
(1.4) “น้ํารส .......%” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อและปริมาณเปนรอยละของผลไม)
สําหรับเครื่องดื่มที่มีหรือทําจากผลไมไมถึงรอยละ 20 ของน้ําหนัก
(2) เครื่องดื่มตามขอ 3(3) ซึ่งมีกลิ่นหรือรสของผลไมที่ไดจากการสังเคราะหเปน
สวนผสมใหใชชื่อ ดังนี้
“น้ําหวานกลิน่ .....” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อกลิ่นของผลไมที่ไดจากการสังเคราะห)
(3) เครื่องดื่มตามขอ 3(4) นอกจากจะตองใชชื่อเครื่องดื่มตาม (1) หรือ (2) โดยไมตอง
แสดงปริมาณของผลไมแลวจะตองมีขอความ “เขมขน” ตอทายชื่อดังกลาว และใหแสดงขอความ
“เมื่อเจือจางแลวมีน้ํา .......%” (ความที่เวนไวใหระบุชนิดและปริมาณของผลไม) ไวใตชื่อเครื่องดืม่
ดวย
(4) เครื่องดื่มตามขอ 3(5) นอกจากจะตองใชชื่อเครื่องดื่มตาม (1) หรือ (2) โดยไมตอง
แสดงปริมาณของผลไมแลวจะตองแสดงขอความ “เมื่อละลายแลวมีน้ํา .......%” (ความที่เวนไวให
ระบุชนิดและปริมาณของผลไม) ไวใตชื่อเครื่องดื่มแลว
เครื่องดื่มที่ใชวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล ตองแสดงขอความวา “ใช ....... เปนวัตถุที่
ใหความหวานแทนน้ําตาล” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อของวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใช)
ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของฉลากขอความที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด (ถามี)
ขอ 9 ประกาศนี้ ไมใชบังคับกับเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิททีผ่ ลิตเพื่อจําหนายใน
การสงออก
ขอ 10 ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2524) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลง
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 180) พ.ศ.2540
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ซึ่งออกให
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวนั ที่ประกาศนีใ้ ชบังคับ
ขอ 11 ใหผูผลิต ผูนําเขาเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่

122
ประกาศนีใ้ ชบังคับ ยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อ
ยื่นคําขอดังกลาวแลวใหไดรบั การผอนผันการปฏิบัติตามขอ 6 ภายในสองป นับแตวนั ที่ประกาศนี้
ใชบังคับ และใหคงใชฉลากเดิมที่เหลืออยูต อไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองป นับแตวนั ที่
ประกาศนีใ้ ชบังคับ
ขอ 12 ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 230) พ.ศ.2544
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2)
----------------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(6)(7) และ (10) แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50
ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214)
พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ 10 ประกาศฉบับนี้
(1) ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ซึ่งออกใหตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2524) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลง
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 180) พ.ศ.2540
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 กอน
ประกาศนีใ้ ชบังคับ โดยใบสําคัญดังกลาวยังคงใชไดตอไป
(2) ใหใบสําคัญการใชฉลากอาหาร ซึ่งออกใหตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.2528 และฉบับที่เกี่ยวของกอนประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดไมเกินสองป นับแตวนั ที่
ประกาศนีใ้ ชบังคับ”
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544
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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 290) พ.ศ. 2548
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3)
----------------------------------------------เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคจากการบริโภคเครื่องดื่มทีใ่ ชวัตถุแตงกลิ่นรสที่มีกาเฟอีน
ตามธรรมชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(2)(4)(6) และ (10) แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎ
หมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (5) ของขอ 5 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
214) พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 230) พ.ศ.2544 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544
“(5) เครื่องดื่มตามขอ 3(3) ที่ใชวัตถุแตงกลิ่นรสที่มีกาเฟอีนตามธรรมชาติ ตองมีปริมาณ
กาเฟอีนไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร”
ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 8/1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214)
พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 230) พ.ศ.2544 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544
“ขอ 8/1 การแสดงฉลากของเครื่องดื่มตามขอ 3(3) ที่ใชวตั ถุแตงกลิ่นรสที่มีกาเฟอีนตาม
ธรรมชาตินอกจากตองปฏิบัติตามขอ 8 แลว ใหแสดงขอความวา “มีกาเฟอีน” ดวยตัวอักษรขนาด
ความสูงไมนอยกวา2 มิลลิเมตร ที่อานไดชัดเจน อยูในบริเวณเดียวกับชื่ออาหารหรือเครื่องหมาย
การคา”
ขอ 3 ใหผูผลิตหรือผูนําเขาเครื่องดื่มที่ใชวัตถุแตงกลิ่นรสที่มีกาเฟอีนตามธรรมชาติซึ่งได
รับเลขสารบบอาหารอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ปฏิบัติตามขอ 8/1 ภายในเกาสิบวัน นับแต
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
กรณีภาชนะบรรจุเปนขวดแกวใชหมุนเวียนที่ใชอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับใหยังคงใช
ตอไปไดจนหมดอายุการใชงาน แตตองแสดงขอความวา “มีกาเฟอีน” ดวยตัวอักษรขนาดความสูง
ไมนอยกวา 2 มิลลิเมตรที่อานไดชัดเจนไวที่ฝาจีบ ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
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ขอ 4 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ)
สุดารัตน เกยุราพันธุ
(นางสุดารัตน เกยุราพันธุ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(อยูระหวางเสนอลงราชกิจจานุเบกษา)
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ
ที่อยู
การศึกษา

ชลิดา เลื่อมใสสุข
52/6 ซ. กุลบุตร ถ. ตลาดใหม ต. ตลาด อ. เมือง จ. สุราษฎรธานี 84000
การศึกษาระดับปริญญาโท
สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
การศึกษาระดับปริญญาตรี
สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ

