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บทคัดยอ 
การศึกษาการใชรังสีอุลตราไวโอเลตเสริมกระบวนการพาสเจอรไรซเพื่อชวยยืดอายุการเก็บรักษาน้ํานม

แพะ โดยใชระบบการสองแสง UV (UV-C 200-280 nm) แบบไหลในแนวดิ่ง ชวยลดจํานวนเชื้อจุลินทรีย ทดสอบ

กับน้ํานมแพะดิบ และน้ํานมแพะพาสเจอรไรซ โดยศึกษาอัตราการไหลของน้ํานมที่ 0.85 1.2 และ 1.7 ml/s ควบคู

กับจํานวนรอบที่น้ํานมไหลผาน UV 1 รอบ 2 รอบ และ 3 รอบ พบวาการลดลงของปริมาณเชื้อจุลินทรียในน้ํานม

แพะพาสเจอรไรซไมเห็นเดนชัด เมื่อเทียบกับผลในน้ํานมแพะดิบ ซึ่งอาจเนื่องมาจากจํานวนเชื้อจุลินทรียตั้งตนมี        

จํานวนนอย ซึ่งตรงกันขามกับน้ํานมแพะดิบที่มีเชื้อจุลินทรียตั้งตนมาก การลดลงของปริมาณเชื้อจุลินทรียจึงเห็น

ชัดเจนพบวาสภาวะในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรียในน้ํานมแพะดิบไดดี คือที่อัตราการไหล 0.85 ml/s จํานวน      

3 รอบ ถึงแมน้ํานมแพะพาสเจอรไรซที่ผานแสง UV มีปริมาณจุลินทรียรวมใกลเคียงกับน้ํานมแพะพาสเจอรไรซที่

ไมผานแสง UV แตมีแนวโนมมีอายุการเก็บรักษาที่นานกวาน้ํานมแพะพาสเจอรไรซที่ไมผานแสง UV  

 

ABSTRACT 

Study of using ultraviolet radiation synergisted pasteurization to extend drinking goat milk’s 

shelf life. Using vertical flow UV system (UV-C 200-280 nm) reduce microorganism tested raw and 

pasteurized goat milk at flow rate of 0.85, 1.2 and 1.7 ml/s along with number of UV cycle at 1, 2 and 3 

cycles. From the results, the decrease amount of microorganisms in pasteurized milk was not 

distinguishable comparing to the decrease in raw milk. The reasonable condition for decreasing 

microorganisms in raw milk was at the flow rate of 0.85 ml/s 3 cycles of the UV light and the milk. 
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Although UV-treated pasteurized milk had similar amount of microorganisms to untreated pasteurized 

milk, the UV-treated pasteurized milk tended to have longer shelf life than the untreated milk.  

Key Words : Goat milk, UV radiation , pasteurize, shelf life 
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คํานํา 
 ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ํานมสําหรับบริโภค การลดจํานวนจุลินทรียและเอนไซมเปน ส่ิงสําคัญ เนื่องจาก

จุลินทรียหลายชนิดกอใหเกิดโรคหรือเปนพิษตอผูบริโภคและบางชนิดทําให   น้ํานมเสีย ซึ่งทําใหอายุการเก็บรักษา

ของน้ํานมสั้นลง การลดจํานวนเชื้อจุลินทรียและเอนไซม ที่นิยมใชคือ การใหความรอนตอน้ํานมในชวงเวลาหนึ่ง 

กระบวนการทางความรอนเหลานี้ไดแก กระบวนการพาสเจอรไรซ ซึ่งใชความรอนประมาณ 63°C ไมนอยกวา 30 

นาที หรือทําใหความรอนประมาณ 72 °C และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 15 วินาที และสเตอริไรซ ซึ่งใชความ

รอนประมาณ 110-150 °C โดยใชเวลาที่เหมาะสม (มอก.738-2530) ถึงแมการใชอุณหภูมิสูงสามารถฆาเชื้อโรค

และทําลายเอนไซมไดมากกวาใชอุณหภูมิต่ํา ทวามีผลกระทบดานรสชาติ เชน รสนมตมสุก (Cooked flavor) และ

การจับตัวเปนกอนของอนุภาคนม (heat coagulation) เนื่องจากการเสื่อมสภาพของโปรตีน (protein 

denaturation) การเสื่อมสภาพของโปรตีนจะพบเห็นมากในน้ํานมแพะเนื่องจากน้ํานมแพะมีความคงตัวตอความ

รอนต่ํา (Montilla and Calvo, 1997; Morgan et al, 2000; Raynal-Ljutovac et al., 2007; Walstra et al., 1999) 

ปจจุบันหลายประเทศในแถบอเมริกาเหนือมีการใชเทคนิคการยืดอายุ (extended shelf life) (Rysstad and 

Kolstad, 2006) กับการผลิตน้ํานมเพื่อบริโภค และเพื่อเปนสวนประกอบของอาหารอื่น โดยยึดหลักการผลิตน้ํานม

ใหมีเชื้อจุลินทรียนอยกวาการผลิตดวยกระบวนการพาสเจอรไรซ แตยังมีรสชาติที่ใกลเคียงรสธรรมชาติ และมีอายุ

การเก็บรักษามากกวาน้ํานมท่ีผานกระบวนการ    พาสเจอรไรซโดยทั่วไป  เทคนิคนี้ใชหลักการปลอดเชื้อทุก

ขั้นตอนการผลิตจนถึงการบรรจุ ตลอดจนถึงการขนสง ถึงแหลงขาย หรือผูบริโภค การฆาเชื้อจุลินทรียในน้ํานมทํา

โดยการใชกระบวนการพาสเจอรไรซหรือควบคูกับการกําจัดเชื้อโดยไมใชความรอนเชนการใชเมมเบรน แบบวิธีไม

โครฟวเตรชั่น (microfiltration) และรังสีอุลตราไวโอเลต (UV) เปนตน พบวาการใช ไมโครฟวเตรชั่นในหางนม 

(skim milk) ควบคูกับกระบวนการพาสเจอรไรซ และบรรจุลงในภาชนะ  ที่ผานการกําจัดเชื้อจุลินทรียดวยรังสีอุล

ตราไวโอเลต ใหผลอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 6oC นาน   ถึง 45 วันเมื่อเทียบกับการผานการพาสเจอรไรซแบบ

ทั่วไป ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาเพียง 10-12 วัน 

รังสีอุลตราไวโอเลต (UV) เกิดจากแสงในชวงคลื่น 100-400 nm ซึ่งเปนชวงคลื่นที่มีความยาวคลื่นสั้น

กวาคลื่นแสงที่มนุษยสามารถมองเห็นได ปกติแลวแสงอุลตราไวโอเลตสามารถแบงออกเปน 3 ชวงคลื่นคือ 

UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320nm) และ UV-C (200-280 nm) ทางวิทยาศาสตรพบวาแสงหรือรังสี 

UV-C สามารถยับยั้ง ทําลายหรือกําจัดเชื้อจุลินทรียได การใชรังสีอุลตราไวโอเลตเพื่อยับยั้งและลดจํานวน

เชื้อจุลินทรียถือเปนกระบวนการกําจัดเชื้อที่ไมใชความรอน ซึ่งเหมาะกับอาหารที่ไมตองการหรือไมสามารถ  

ทนความรอนสูง การใชวิธีนี้เริ่มจากการฆาเชื้อในน้ําดื่ม ภาชนะบรรจุอาหาร และมีการประยุกตใชกับน้ําผลไม

และน้ํานม เนื่องจากขอจํากัดดานการทะลุทะลวงของ UV-C ผลที่ไดในอาหารที่มีความทึบสูงจะไมดีนัก ใน
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น้ํานมดิบมีการทดลองโดยใชทั้งแบบรังสีอุลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นเดียวตลอด (continuous system) 

และแบบรังสีอุลตราไวโอเลตรวมกับรังสีที่ความยาวคลื่นสูงกวาโดยการใหเปนระยะ (pulsed system) พบวา

สามารถกําจัด Listeria monocytogenus, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis และ 

Staphylococcus aureus ได ในน้ํานมดิบพบวาการใช UV-C ความยาวคลื่น 254 nm สามารถลดจํานวนเชื้อ 

Listeria monocytogenus ในน้ํานมดิบ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและรสชาติเล็กนอย  (Altic et al., 

2007; Krishnamurthy et al., 2007; Matak et al., 2007; Keyser et al., 2008) 

 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงหมายที่จะศึกษาการใชรังสีอุลตราไวโอเลตเสริมกระบวนการ      พาสเจอรไรซ ทั้งนี้

มุงหวังวาสามารถลดจํานวนเชื้อจุลินทรียในน้ํานมแพะ และยืดอายุการเก็บรักษาของน้ํานมแพะที่ผานรังสีอุลตรา

ไวโอเลตจะยาวนานกวาน้ํานมแพะพาสเจอรไรซ และเพื่อแกปญหาการเกิดการเสื่อมสภาพของโปรตีน เนื่องจาก

ความคงตัวตอความรอนต่ําของน้ํานมแพะ และอาจเปนแนวทางในการพัฒนาไปใชในโรงงานอุตสาหกรรมนมเพื่อ

ชวยยืดอายุการเก็บรักษาไดนานขึ้น 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. การเตรียมตัวอยางน้ํานมแพะดิบ 

น้ํานมแพะดิบเหลว แชเย็นที่อุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 72 ชั่วโมง และน้ํานมพาสเจอรไรซที่

ทําจากน้ํานมแพะดิบเหลวใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 °C เปนเวลา 5 นาที และทําใหอุณหภูมิเย็น

ลงถึง 5 °C ตามวิธีของ รัตนากร (2552) 

2. การออกแบบระบบจําลองการสองแสง UV 

ขั้นตอนนี้มีขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการลดเชื้อจุลินทรียในน้ํานมของระบบจาํลอง

การสองแสง UV โดยมีการออกแบบระบบจําลองการสองแสง มีสวนประกอบแสดงดังภาพที่ 1 

หมายเลขในรูปแสดงสวนประกอบดังตอไปน้ี 

1 = ขวดบรรจุนมกอนผาน UV 

2 = Pump 

3 = ทอยางซิลิโคน 

4 = ฝาสแตนเลสปดระบบ UV 

5 = หลอดแกวใหน้ํานมไหลผาน 1 cm 

6 = หลอดไฟ UV ความยาวคลื่น 254 nm 

7 = ทอยางซิลิโคน 

8 = ขวดบรรจุนมหลังผาน UV 

                                                                            

ภาพที่ 1 สวนประกอบของระบบจาํลองการสองแสง UV  
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2.1 การทดสอบระบบจําลองการสองแสง UV  

ขั้นตอนนี้มีขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถของระบบจําลองการสองแสง UV ในการลดเชื้อจุลินทรียในน้ํานม

แพะดิบ และน้ํานมแพะพาสเจอรไรซ โดยพิจารณาจากปจจัยศึกษาเบื้องตน คือ อัตราการไหลของน้ํานม และ

จํานวนรอบที่น้ํานมไหลผานแสง UV โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้ 

1) นําน้ํานมแพะดิบและน้ํานมแพะพาสเจอรไรซมาแบงเปน 2 สวน โดยสวนที่ 1 ไมผานแสงUV และสวนที่ 

2 ผานแสง UV โดยศึกษาอัตราการไหลของน้ํานมที่ 0.85 1.2 และ 1.7 ml/s ควบคูกับจํานวนรอบที่น้ํานมไหล

ผาน UV 1 รอบ 2 รอบ และ 3 รอบ ทั้งหมด 2 ซ้ํา 

2) ทําความสะอาดระบบกอนเริ่มทําการทดลองและหลังการทดลองโดยใชกรด ดาง และน้ํารอน 80 °C 

ตามลําดับ สวนระหวางชุดการทดลอง ทําความสะอาดระบบโดยผานน้ํารอน   80 °C เปนเวลา 5 นาที และเริม่เกบ็

ตัวอยางน้ํานมในแตละชุดการทดลองหลังจากน้ํานมไหลผานระบบไปแลวประมาณ 200 ml 

3) นําน้ํานมแพะทุกชุดการทดลองไปตรวจนับจุลินทรียรวม(Total Plate Count) ตามวิธีของ Marshall 

(1978) และตรวจนับจุลินทรียกอโรคที่สําคัญในน้ํานมแพะดิบ ไดแก E. coli, Coliform, Salmonella spp, B. 

cereus และ S. aureus ตามวิธีของ APHA(1992) 

2.2  การศึกษาการลดเชือ้จุลินทรียในน้ํานมแพะดิบ 

ขั้นตอนนี้มีขึ้นเพื่อศึกษาการลดเชื้อจุลินทรียในน้ํานมแพะดิบเพิ่มเติม ตลอดการเก็บรักษา 14 วัน โดย

เลือกกรณีศึกษาจากขั้นตอน 2.1 ที่ปริมาณเชือ้จุลินทรียรวม มีแนวโนมลดลงหลังผานระบบสองแสง UV 

กรณีศึกษาที่กลาวไวขางตน โดยการตรวจปริมาณจุลินทรียรวมกระทําในวนัที่ 1, 3, 7, 10 และ14 

 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
การทดสอบระบบจําลองการสองแสง UV ในน้ํานมแพะดิบ 

ระบบจําลองนี้มีลักษณะเชนเดียวกับระบบ UV ในเครื่องกรองน้ํา โดยใหน้ํานมแพะถูกดันขึ้นในแนวดิ่ง

ผานหลอด UV อยางชาๆผลไดวาปริมาณจุลินทรียรวมและจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค E. coli, Coliform, Salmonella 

spp, B. cereus และ S. aureus มีปริมาณตามที่กําหนดในมาตรฐาน มกอช.6006-2551 อยางไรก็ตามพบวาเมื่อ

น้ํานมผานการสองแสง UV การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดนั้นสามารถสังเกตไดงายจากปริมาณจุลินทรียรวม ซึ่งผล

การตรวจเชื้อจุลินทรียรวม ในแตละกรณีศึกษาแสดงดังตารางที่ 1 และ 2 
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ตารางที่ 1  ผลการทดลองการทดสอบระบบจําลองการสองแสง UV ในน้ํานมแพะดิบ 

ชุดการทดลอง อัตราการไหล จํานวนรอบ จํานวนจุลินทรียรวม 

 (ml/s)  ที่ผาน UV (cfu/ml) 

น้ํานมแพะดิบไมผาน UV - - 3.20x103 

น้ํานมแพะดิบผาน UV 0.85 1 รอบ 2.50x102 

  0.85 2 รอบ 1.60x102 

  0.85 3 รอบ 1.60x102 

 น้ํานมแพะดบิผาน UV 1.2 1 รอบ 2.80x102 

  1.2 2 รอบ 2.40x102 

  1.2 3 รอบ 2.30x102 

 น้ํานมแพะดบิผาน UV 1.7 1 รอบ 2.30x102 

  1.7 2 รอบ 2.60x102 

  1.7 3 รอบ 2.60x102 

*จุลินทรียรวมของน้ํานมแพะ 

ชั้นมาตรฐาน 
- - < 2.0x105 

          *ตาม มกอช.6006-2551 

 

 จากตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบระหวางอัตราการไหลของน้ํานมแพะดิบ จะไดวาหากใชอัตราการไหลต่ําที่ 

0.85 ml/s ปริมาณจุลินทรียรวมจะลดลงมากกวาในกรณีที่ใชอัตราการไหลที่ 1.2 และ 1.7 ml/s การไหลชาอาจมี

ผลทําใหน้ํานมมีเวลาผานการสองแสง UV มากกวา จึงกําจัดจุลินทรียไดมากกวาที่อัตราการไหลสูงกวา 

น้ํานมแพะดิบที่ผานการสองแสง UV ที่อัตราการไหล 0.85 ml/s พบวาเมื่อเพิ่มจํานวนรอบของการสอง

แสง UV มากขึ้น จะมีผลใหจุลินทรียรวมในน้ํานมลดลง ถึงแมวาน้ํานมแพะดิบที่ผานการสองแสง UV จํานวน 2 

และ 3 รอบ จะมีปริมาณจุลินทรียรวมพอๆกัน อยางไรก็ตามจํานวนโคลิฟอรมของน้ํานมที่ผานการสองแสง UV     

3 รอบ มีปริมาณนอยกวาน้ํานมที่ผานการสองแสง UV 2 รอบ จึงเปนไปไดวาที่อัตราการไหล 0.85 ml/s ผานการ

สองแสง UV 3 รอบ ใหผลการลดเชื้อจุลินทรียไดดีกวากรณีอื่นๆ   

น้ํานมแพะดิบที่ผานการสองแสง UV ที่อัตราการไหล 1.2 ml/s และ 1.7 ml/s พบวา จํานวนรอบที่ผานการ

สองแสง UV ไมมีผลที่ชัดเจนในการลดเชื้อจุลินทรีย อยางไรก็ตามน้ํานม   แพะดิบที่ผานการสองแสง UV 1 รอบท่ี

อัตราการไหล 1.7 ml/s มีแนวโนมลดลงของเชื้อจุลินทรีย 
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองการทดสอบระบบจาํลองการสองแสง UV ในน้ํานมแพะพาสเจอรไรซ 

ชุดการทดลอง อัตราการไหล จํานวนรอบ จํานวนจุลินทรียรวม  

  (ml/s) ที่ผาน UV  (cfu/ml) 

น้ํานมแพะพาสเจอรไรซไมผาน UV - - 350 

น้ํานมแพะพาสเจอรไรซผาน UV 0.85 1 รอบ 330 

  0.85 2 รอบ 336 

  0.85 3 รอบ 285 

 น้ํานมแพะพาสเจอรไรซผาน UV 1.2 1 รอบ 320 

  1.2 2 รอบ 315 

  1.2 3 รอบ 310 

 น้ํานมแพะพาสเจอรไรซผาน UV 1.7 1 รอบ 348 

  1.7 2 รอบ 330 

  1.7 3 รอบ 330 

*จุลินทรียรวมของน้ํานมพาสเจอรไรซ 

ชั้นมาตรฐาน 
- - < 5.0x104 

*ตาม มอก.738-2530  
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวาการสองแสง UV ในชวงอัตราการไหล 0.85-1.7 ml/s จํานวนรอบที่ผานการสอง

แสง UV 1-3 รอบ ไมมีผลในการลดเชื้อจุลินทรียอยางชัดเจน แตจากการสังเกตจากลักษณะของน้ํานมโดยรวม 

และทดสอบทางประสาทสัมผัสพบวาน้ํานมแพะพาสเจอรไรซที่ผานการสองแสง UV มีแนวโนมมีอายุการเก็บรักษา

ที่ยาวนานกวาน้ํานมแพะพาสเจอรไรซที่ไมไดผานการสองแสง UV อาจเปนไปไดวาแสง UV ไดชวยยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย หรือทําใหเกิดการผาเหลา ทําใหเชื้อจุลินทรียไมสามารถแพรพันธุในสภาวะนั้นๆได 

(Matak et al., 2007 ; Krishnamurthy et al., 2007)  ผลการทดลองโดยรวมในขั้นตอนนี้ระบบการจําลองสองแสง 

UV สามารถลดเชื้อจุลินทรียในน้ํานมแพะดิบได 
 

การศึกษาการลดเชื้อจุลินทรียในน้ํานมแพะดิบ 
 เมื่อเก็บน้ํานมแพะดิบทั้งที่ผาน และไมผานการสองแสง UV ไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 °C พบวาน้ํานมแพะ

ดิบที่ไมผาน UV มีปริมาณจุลินทรียรวมคงที่ในชวง 10 วันแรกของการเก็บรักษา (2.6x103 ถึง 2.8x103cfu/ml) 

จากนั้นเริ่มมีการเพิ่มขึ้นของเชื้อจุลินทรียอยางเห็นไดชัดจากวันที่ 14 เปนตนไป เมื่อเก็บรักษาถึงวันที่ 20 พบวา

น้ํานมมีการจับตัวเปนลิ่ม กอน และเกิดการเนาเสีย     สวนน้ํานมแพะดิบที่ผาน UV ที่อัตราการไหล 0.85 ml/s 

จํานวนรอบการผานการสองแสง UV  3 รอบ และที่อัตราการไหล 1.7 ml/s จํานวนรอบการผานการสองแสง UV 1 

รอบน้ัน ปริมาณจุลินทรียรวมมีแนวโนมลดลงในชวง 10 วันแรกของการเก็บรักษา (2.6x102 ถึง 1.7x102) จากนั้น    

มีการเพิ่มขึ้นของเชื้อจุลินทรีย เมื่อเก็บรักษาถึงวันที่ 20 พบวาน้ํานมเริ่มบูด แตยังคงสภาพเหลว อาจเปนไปไดวา
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แสง UV ไดชวยกําจัดเชื้อจุลินทรียจํานวนหนึ่ง ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือทําใหเกิดการผาเหลาของเชื้อจุลินทรียที่

ยังคงเหลือในน้ํานม ทําใหเชื้อจุลินทรียเหลานั้นไมสามารถแพรพันธุ  ในสภาวะนั้นๆได หรือชะลอการเจริญเติบโต 

ทําใหการเนาเสียเกิดชาลง (Matak et al., 2007 ; Krishnamurthy et al., 2007) 
 

สรุป 

รูปแบบของระบบการสองแสง UV ไมมีผลตอการลดจํานวนเชื้อจุลินทรียในน้ํานมแพะดิบ และน้ํานมแพะ

พาสเจอรไรซ และการลดลงของปริมาณเชื้อจุลินทรียในน้ํานมแพะพาสเจอรไรซไมเห็นเดนชัดเมื่อเทียบกับผลใน

น้ํานมแพะดิบ ถึงแมน้ํานมแพะพาสเจอรไรซที่ผานแสง UV มีปริมาณจุลินทรียรวมใกลเคียงกับน้ํานมแพะพาส

เจอรไรซที่ไมผานแสง UV แตมีแนวโนมมีอายุการเก็บรักษาที่นานกวาน้ํานมแพะพาสเจอรไรซที่ไมผานแสง UV แต

ยังไมเห็นเดนชัด จึงมีแนวโนมใหทําการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการยืดอายุของน้ํานมแพะพาสเจอรไรซพรอมดื่ม

ตอไป ในการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบวาผูทดสอบบางรายรูสึกถึงความแตกตางระหวางน้ํานมแพะที่ผานและ

ไมผานแสง UV ได อยางไรก็ตามจากความคิดเห็นของผูทดสอบโดยรวม พบวากลิ่นและรสชาติที่แตกตางยังอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได และชวงเวลาการเก็บรักษาของน้ํานมอาจมีผลตอกล่ินรสของน้ํานม  
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