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บทคัดยอ 
 โรคปรสิตในสัตวน้ําโดยเฉพาะปลาสวยงามนั้นไดสรางความเสียหายเปนอยางยิ่งตอมูลคาปลาสวยงาม          
ยิ่งไปกวานั้นการติดเชื่อปรสิตมักทําใหเกิดการติดเชื้อแทรกซอน (secondary infection) ข้ึนและสงผลตอการตาย
ไดอยางรุนแรง หนึ่งในโรคท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมผลิตและสงออกปลาสวยงามนั้นคือการติดหนอนสมอ (Lernaea spp.) 
ซึ่งพบการระบาดไดทั่วไปในเขตรอนชื้นรวมถึงประเทศไทย ซึ่งการรักษามักใชสารเคมีกําจัดแมลงซ่ึงเปนพิษตอตัว
ปลา ผูเลี้ยงและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้ไดเลือกสมุนไพรที่ปลอดภัยและไมตกคางในส่ิงแวดลอมแตมีฤทธิ์
ในการกําจัดแมลงไดดีคือสะเดามาสกัดเปนสารสกัดสะเดาไทยเพื่อนํามาทดลองศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัด
หนอนสมอในปลาทอง โดยพบวาความเขมขนของสารสกัดสะเดาที่ทําใหเกิดอัตราการตายก่ึงหนึ่ ง (lethal 
concentration, LC50) โดยคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป QUANTX 13 อยูที่ 0.012 PPT ในระยะเวลาทั้งสิ้น 96 
ชั่วโมง โดยไมพบการตายของปลาทองและอาการทางคลินิกในแงของความเปนพิษตอตัวปลา ซึ่งความเปนพิษตอตัว
ปลานั้นจําเปนที่จะตองศึกษาอยางละเอียดตอไปเพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยตอปลาสวยงามในแตละสปชี่ส 
 
บทนํา  

ปจจุบันการเลี้ยงปลาสวยงามมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึนและไดรับความนิยมแพรขยายไปท่ัวโลก ปลาทอง
นับวาเปนปลาที่มีสีสันสวยงาม นารัก มีเสนหนาหลงใหล อีกทั้งเปนปลาที่เล้ียงงาย ความนิยมสูงมากและราคาดี 
สามารถปรับตัวไดเปนอยางดี ซึ่งในปจจุบันการเลี้ยงปลาจะเปนแบบการคาและอุตสาหกรรม ซ่ึงการเกิดโรคกับปลา
ทองทําใหมูลคาปลาลดลง ซึ่งมีโรคที่สําคัญในปลาเชน ปรสิตตางๆ จึงทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก 
(Mamdouh A.A. Mousa et al.,2008) ซ่ึงในปจจุบันมักใชยาหรือสารเคมีที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอมในการรักษา 
(Senhorini, 1991; Rodrigues et al., 1997) ดังนั้นการใชสารกําจัดศัตรูพืชในระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อ
ควบคุมโรคปลาปรสิตและศัตรูพืชอื่น ๆ ไมเพียงแตนําไปสูการตกคางในสัตวในระดับสูง แตยังอาจรบกวนสมดุลและ
ประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา (Barton and Iwama, 1991; Wendelaar Bonga, 1997) การใช
สารเคมีตางๆในการเลี้ยงปลา เชน malachite green หรือการใช Dipterex เปนตน ซึ่ง malachite green             
มีความเปนพิษตอทั้งผูใช โดย malachite green มีผลตอระบบภูมิคุมกัน และเปนสารที่กอใหเกิดมะเร็งได 
(Fernandes et al., 1991;Rao, 1995; Gouranchat, 2000). และ Dipterex ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาการ
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แพรกระจายของสารในอากาศและ ทําใหเกิดการยับยั้ง cholinesterase ในเลือด (ChE) ซ่ึงอาจทําใหเกิดอาการ
ทางประสาทและกลามเน้ือ (Xiaohan et al.,1986) ปจจุบันนี้การใชพืชสมุนไพรจากตระกูลตาง ๆ ไดถูกนํามาใชใน
การจัดการกับสัตวน้ําที่กําลังไดรับความนิยมอยางมาก เพราะปลอดภัยมีประสิทธิภาพใชไดอยางกวางขวางและ
ราคาไมแพง นอกจากนี้ยังปลอดสารเคมีซึ่งจะเปนอันตรายตอสุขภาพคน สัตว และสิ่งแวดลอมต างๆ สะเดาหรือ 
Azadirachta indica (A. indica) เปนหนึ่งในพืชสมุนไพรท่ีมีแนวโนมในการใชมากกวาสมุนไพรชนิดอื่นๆซึ่งมี
คุณสมบัติในการกําจัดแมลง (ICAR, 1993) ทุกสวนของตนสะเดามีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาท่ีหลากหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการตอตานแบคทีเรีย, เชื้อรา, ยาฆาแมลง, ตานการเกิดแผลหลุม, ยากันยุง, ยับยั้งการ
ลอกคราบของแมลง, ลดความอยากอาหารของแมลงและสารกําจัดศัตรูพืช (Biswas et al., 2002; Das et al., 
2002) และดวยเหตุนี้จึงใชเพื่อรักษาโรคจํานวนมาก (Van Der Nat et al., 1991) น้ํามันสะเดานํามาใชกําจัดแมลง
ศัตรูพืช เชน เพล้ียออน ไร ตั๊กแตน แมลงวันผลไม โดยหลักการคือน้ํามันสะเดาซึ่งมีสาร azadirachtin ซ่ึงคลายกับ
ฮอรโมนของแมลงเรียกวา ecdysones ซึ่งควบคุมขบวนการ metamorphosis ของหนอนเปนดักแดและเขาสูตัว
เต็มวัย และทําใหระงับการกิน (antifeedant) ยับยั้งการเจริญเติบโต ยับยั้งการสรางและการวางไข (Schmutter, 
1992) ซึ่งหนอนสมอจัดอยูใน phylum Arthropoda เชนเดียวกับแมลงที่มีขอปลองดังนั้นงานวิจัยจึงใชน้ํามัน
สะเดาในการกําจัดหนอนสมอ และเปนการใชพืชสมุนไพรทองถิ่นที่มีมากในประเทศไทยใหเกิดประโยชน และอาจ
เปนไปไดที่จะพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อลดการใชสารเคมีสังเคราะหที่เปนผลเสียตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นรายงานคร้ังนี้
จึงตองการศึกษาถึงประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดาไทย (Azadirachta siamensis) ตอการกําจัดหนอนสมอใน
ปลาทอง (Carassius auratus) อีกทั้งเพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยของน้ํามันสะเดาตอปลาทอง เพ่ือที่จะถูกนํามาใช
ปนทางเลือกสําหรับการควบคุมและรักษาปรสิตในปลาและเปนการใชพืชสมุนไพรทองถิ่นที่มีมากในประเทศไทยให
เกิดประโยชน และอาจเปนไปไดที่จะพัฒนาเปนผลิตภัณฑทางการคาเพ่ือเพิ่มมูลคาสะเดาไทย และลดการใช
สารเคมีสังเคราะหที่เปนผลเสียตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 
 
การดําเนินการวิจัย 
การขอจรรยาบรรณสัตวทดลอง 
 กอนการเริ่มงานวิจัยคร้ังนี้ทางคณะผูทํางานทดลองไดขออนุญาตใชสัตวทดลองเพื่องานวิจัยผาน
คณะกรรมการสัตวทดลอง มหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยมีการทําการทดลองท่ีเกี่ยวของกับตัว สัตวตามเกณฑ
มาตรฐานและทําใหเกิดการเจ็บปวดนอยที่สุด สัตวทดลองทุกตัวหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาครั้งนี้จะถูกเลี้ยงใน
รูปแบบสัตวเลี้ยงตอไปโดยไมมีการทําลาย 
สถานที่ทดลอง 
 หองปฏิบัติการสัตวน้ํา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 
การสกัดเมล็ดสะเดา  

การเตรียมสารสกัดแบบหยาบ (crude extract) ทําการบดเมล็ดสะเดาที่แกะเอาเปลือกหุมเมล็ดออกเหลือ
สวนในท่ีมีสีเขียวน้ําหนัก 500 กรัม ผสมกับเมธานอล 2000 มิลลิลิตร หมักทิ้งไว 24 ชั่วโมง กวนทุก 1 ชั่วโมง 
ระเหยตัวทําละลายออกโดยใชเครื่อง rotary evaporator ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และเก็บ crude extract 
(สารเหนียวสีน้ําตาลอมเขียว) การเตรียมสารสกัด NR-1 
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ทําการบดเมล็ดสะเดาท่ีแกะเอาเปลือกหุมเมล็ดออกเหลือสวนในท่ีมีสีเขียวน้ําหนัก 500 กรัม ผสมลงใน 
hexane ปริมาณ 500 มิลลิลิตร หมักที่อุณหภูมิหอง กวนทุก 1 ชั่วโมง แลวเทสารละลายทิ้ง สกัดดวย hexane ซ้ํา
จํานวน 4 ครั้ง เพื่อแยกน้ํามันสะเดาออกจากเมล็ด นําผงเมล็ดสะเดาที่ผานการสกัดน้ํามันออกไปผึ่งใหแหง แลว
ผสมกับเมธานอล 500 มิลลิลิตร หมักทิ้งไว 1 ชั่วโมง เทสวนสารละลายเก็บไว สกัดดวยเมธานอลซ้ําอีกจํานวน 3 
ครั้ง และเก็บสวนสารละลายท่ีได ประมาณ 2000 มิลลิลิตร นําไประเหยตัวทําละลายออกโดยใชเคร่ือง rotary 
evaporator ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และเก็บ crude extract ท่ีไดทําการสกัด crude extract ที่ไดโดย
ละลายในเมธานอล 80% ปริมาณ 150 มิลลิลิตร และเติม hexane อีกปริมาณที่เทากัน เขยาเพื่อแยกสกัดสวน
น้ํามันสะเดาออก แยกเก็บสวนของเมธานอลนํามาสกัดซ้ํากับ hexane จนกระทั้งของเหลวชั้น hexane ใส เก็บ
ของเหลวชั้นเมธานอลไประเหยเอาตัวทําละลายออก ไดสารสกัด NR -1 
การวิเคราะหหาปริมาณ Azadirachtin โดยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

การวิเคราะหนี้ไดพัฒนาวิธีของ Yakkundi SR และคณะ (1995) ใชเครื่อง HPLC (Perkin Elmer®,model 
1022) ตอกับปม (Perkin Elmer®,series 200 LC pump) และ mobile phase ประกอบดวย acetonitrile และน้ํา 
เปนสวนสัดสวน 40 ตอ 60 โดยปริมาตร ใช flow rate เทากับ 1 มิลลิลิตรตอนาที เปนเวลา 6 นาที ใชคอลัมน 
Waters Novapak C18 (4.6 มิลลิเมตร x 15 เซนติเมตร บรรจุดวย octadecylsilica ขนาด 4 ไมโครเมตร) ใช UV 
detector (Perkin Elmer®, model 785A/CORAD) ความยาวคล่ืน 210 นาโนเมตร และใช propylparaben เปน
สารมาตรฐาน 
สัตวทดลอง 
 ปลาทองอายุ 1 เดือนที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยนํามาจากตลาดคาสงปลาบานโปง จ.ราชบุรี ขนาดความยาว 
(maximum standard length) 3 ±0.21 นิ้ว น้ําหนัก 12 ±2.32 กรัม/ตัว จํานวน 210 ตัว โดยทําการปรับสภาพ
ปลาใหคุนชินกับสิ่งแวดลอม และกําจัดปรสิตภายนอกดวยเกลือ 5 ppt (Part Per Thousand) เปนเวลา 7 วัน 
 หนอนสมอขนาด 0.8 ±0.17 เซนติเมตรโดยไดมาจากฟารมเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจากสัตวปวยที่
ทําการรักษาในโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเวสเทิรน นํามาทําเปนพอแมพันธุโดยเลี้ยงในบอปลาทองขนาด 50 
ลิตร บรรจุน้ําบาดาลผานการกรองสะอาดปริมาณ 20 ลิตร ใหอากาศตลอดเวลา โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 27 oC 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) มีคาไมต่ํากวา 5 PPM และคา pH 7.25-8.25 อนุบาลตัวออนหนอนสมอเปน
เวลา 1 เดือนเพื่อใหเกิดการเพิ่มจํานวนและนํามาใชเพื่อทําสอบจํานวนท้ังสิ้น 210 ตัว 
การหา Dose น้ํามันสะเดาตอปลาทองและการกําจัดหนอนสมอ 
 การหา Dose น้ํามันสะเดาในปลาทองโดยนําปลาทองลงในตู แลวจึงนําน้ํามันสะเดาลงไปในหลอดทดลอง
โดยมีความเขมขนระหวาง 0.01 - 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร โดยจะดูการตายของปลาและใชความเขมขนสูงสุดที่ปลาไม
ตาย และนําความเขมขนที่ไดมาทดลองในหนอนสมอ โดยนําหลอดทดลองมาเติมน้ําในหลอดทดลองแลว นําหนอน
สมอลงไปในหลอดทดลอง และนาํความเขมขนที่ไดจากการทดลองปลาทอง ใชในหนอนสมอ โดยจะดูการตายของ
หนอนสมอและเวลาที่หนอนตาย 
การปรับสภาพปลา 
  การปรับภาพปลาการทําการทดลอง โดยใชเกลือแกง 5 ppt (Part Per Thousand) ในการปรับสภาพปลา 
การแบงกลุมสัตวทดลองและหาคา LC50 ตอหนอนสมอหลังจากที่ไดปรับสภาพปลาทองเปนเวลา 7 วันแลว 
จากนั้นแบงปลาทองออกเปน 7 กลุม กลุมละ 10 ตัว ทําการทดลอง 3 ซ้ํา โดยแบงกลุมไดดังนี้ 
 Group Control (C) : ไมทําการรักษา 

Group Treatment (T0.0005, T0.0010, T0.0015, T0.0020, T0.0025) : รักษาดวยน้ํามันสะเดาที่ความเขมขน 
0.0005, 0.0010, 0.0015, 0.0020, 0.0025 PPT ตามลําดับ 
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 Group alcohol (A) : รักษาดวย Ethyl alcohol 
โดยทําการเลี้ยงปลาในตูพลาสติกใสขนาด 20 ลิตร บรรจุน้ําบาดาลผานการกรองสะอาดปริมาณ 20 ลิตร 

ใหอากาศตลอดเวลา โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 27oC ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) มีคาไมต่ํากวา 5 PPM และ 
คา pH 7.25-8.25 โดยมีการจดบันทึกทุกวัน วันละ 1 คร้ัง ควบคุมอาหารท่ี 5% นํ้าหนักตัวตอวันโดยในอาหารปลา
กินเนื้อที่มีเปอรเซ็นโปรตีนมากกวา 40% กําหนดเวลาการกินอาหารไมเกิน 10 นาทีแลวจึงตักอาหารที่เหลือออก
เพ่ือรักษาคุณภาพน้ํา จากนั้นจึงนําสารสกัดสะเดาใสลงในแตละความเขมขนแลวบันทึกอัตราการตายของหนอน
สมอและปลาทอง อีกทั้งสังเกตอาการทางคลินิกทุกวันเปนเวลาท้ังสิ้น 96 ชั่วโมง 
 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยวัดความเขมขนของสารสกัดสะเดาท่ีทําใหเกิดอัตราการตายก่ึงหนึ่ง 
(lethal concentration, LC50) โดยคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป QUANTX 13 โดยเคร่ืองมือ Linear 
Regression กําหนด P <0.05 ไดรับการพิจารณาวามีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ผลการทดลอง 

ความเปนพิษเฉียบพลันของสารสกัดสะเดานั้น จากการศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันของสาร สกัดที่ได
จากตัวทําละลายเอทานอล นับจํานวนหนอนสมอที่ตายที่เวลา24 ชั่วโมง หลังการ ทดลอง พบวาจํานวนหนอนสมอ
ที่ตายจะเพิ่มขึ้น เมื่อ ความเขมขนของสารละลายสารสกัดหยาบเพ่ิมขึ้นใน ทุกชวงเวลาที่ศึกษา และมีจํานวนตัวท่ี
ตาย คิดเปน 21%, 34%, 71% และ 100% ท่ีความเขมขน 0.0005, 0.0010, 0.0015 และ 0.0020 PPT 
ตามลําดับ โดยปลาทองทุกตัวไมมีการตายเกิดขึ้นที่ความเขมขน 0.0005 – 0.0025 PPT (Figure 1.) จากการนําคา
จํานวนหนอนสมอท่ีตายในแตละ ความเขมขนที่เวลา 24, 48, 72 และ 96 ช่ัวโมงมาคํานวณเพื่อหาคา LC50 ดวย
การวิเคราะหโพรบิท พบวาคา LC50 ที่เวลา 48 ชั่วโมงของหนอนสมอมีคา LC50 สูงที่สุด คือ 0.012 PPT โดยในทุก
ความเขมขนและระยะเวลานั้นมาพบการตายของปลาทองเลย 

 

 
Figure 1 Percentage of mortality of anchor worms performed 

to 24 hours in each values of crude Neem extract 
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Figure 2 Percentage of mortality of anchor worms performed 

to 48 hours in each values of crude Neem extract 
 

 
Figure 3 Percentage of mortality of anchor worms performed 

to 72 hours in each values of crude Neem extract 
 

 
Figure 4 Percentage of mortality of anchor worms performed 

to 96 hours in each values of crude Neem extract 
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โดยคา LC50 จะมีคาแตกตางกันในแตละชวงเวลาโดยท่ีคา LC50 ของสารสกัดสะเดาตอหนอนสมอสูงที่สุด
คือ 48 ชั่วโมงที่ 0.0287 ดังตารางที่ 1  

Animal testing 
LC50 value (PPT) 

rage ofLC50 value (PPT) 
24 hrs 48 hrs 72hrs 96 hrs 

Anchor worms 
(Lernaea spp.) 0.0047 0.00358 0.00189 0.00141 0.00137-0.0054 (96 hrs) 

 

สรุปและวิจารณ  
การใชเอททานอลเปนตัวทําละลายเพื่อสกัดสาร สําคัญในสะเดาใหผลดีเพียงพอท่ีจะไดสารออกฤทธ์ิชื่อวา 

azadirachtin อีกทั้งมีสารกลุม isoflavonoids และ tannins ละลายไดดีในตัวทําละลายที่มีขั้วปานกลาง 
(Andersen and Markham, 2006) เอททานอลเปนตัวทําละลายที่มีขั้วปานกลาง จึงสกัดสาระสําคัญจากเมล็ด
สะเดาไดในเกณฑดีกวาสารที่เปนตัวทําละลายอื่นๆ เชน เมทานอล และเฮกเซน ซ่ึงเปนตัวทําละลายที่มี ขั้วสูง และ
ไมมีขั้ว ตามลําดับ อีกทั้งเอททานอลยังมีความเปนพิษตอปลาทองตํ่า คา LC50 ของสารสกัดสะเดาตอหนอนสมอท่ี
เวลา 96 ชั่วโมง มีคาเทากับ 0.00141 PPT ซ่ึงนอยกวาคาดังกลาวที่อุดมลักษณ อุนจิตต วรรธนะและคณะ (2546) 
ไดทําการศึกษาไวในราก หางไหลแดง (Derris elliptica Benth.) โดยมีคาเพียง 0.0058 มิลลิกรัมตอลิตร สารสกัด
หยาบของหางไหลทั้ง 2 ชนิด สกัดดวยตัวทําละลายแอลกอฮอลเหมือนกัน และใชหนอนสมอเหมือนกัน จึงสามารถ
กลาวไดวาสารสกัดสะเดามีประสิทธิภาพในการกําจัดหนอนสมอไดดีกวาสารสกัดจากรากของหางไหลแดง 
นอกจากน้ีหางไหลขาวยังมีพิษตอปลา ซึ่งในงานวิจัยดังกลาวใชลูกปลานิลซึ่งเปนปลาท่ีอยูในวงศเดียวกับปลาทอง 
คือวงศ cyprinidae จึงสามารถนํามาอนุมานไดวาสารสกัดสะเดามีพิษนอยกวาสารสกัดจากรากหางไหลแดง 
เนื่องจากปลาทองที่ไดรับสัมผัสสารสกัดสะเดาตั้งแตวันแรกจนถึงชั่วโมงที่ 96 นั้นไมพบอัตราการตายเลย พืชชนิด
อื่นที่สรางสารท่ีออกฤทธ์ิคลายกับ azadirechtin นั้นยังไมมีการทําวิจัยตอตัวหนอนสมอเลย จึงเปนไปไดวาใน
อนาคตนั้นสามารถทําสมุนไพรตัวอื่นๆมาทดสอบประสิทธิภาพการกําจัดหนอนสมอไดอีก ในการทําวิจัยครั้งนี้ 
ถึงแมวาสะเดาท่ีนํามาศึกษาและวิธีการสกัดสารจะใหความเข็มขนของสารออกฤทธิ์แตกตางกัน แตมีรายงานวา
สะเดาไทยใหสารออกฤทธ์ิดีที่สุดซึ่งอยูที่ 18.24 PPT รองลงมาคือสะเดาอินเดีย และใหสารออกฤทธ์ินอยที่สุดคือ
สะเดาชางซึ่งใหสารออกฤทธ์ิที่ 17.33 และ 14.52 PPT ตามลําดับ 
 
คําขอบคุณ  

การศึกษานี้ไดสวนหนึ่งรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอขอบคุณอ.ดร.จรีรัตน เอ่ียมสะอาด ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ใหความอนุเคราะหอุปกรณและสารเคมี  
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ผลของยวูีซีตอการลดเชื้อจลุินทรียในนํ้านม 
 
Effect of UV-C irradiation to Reduce Microorganisms In Milk 
 
ผูวิจัย    จรีพร  บุญลอม 

สาขาวิชา สาขาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และสัตวแพทยสาธารณสุข  
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

การใชรังสียูวีซีรวมกับการพาสเจอรไรสในการลดเชื้อจุลินทรีย โดยใชระบบการสองแสง UV ทดสอบกับ
นมดิบ และนมพาสเจอรไรส โดยศึกษาอัตราการไหลของนมท่ี 3.6 และ 10.8 ml/s ควบคูกับจํานวนรอบท่ีนม
ไหลผาน UV 1 รอบ และ 3 รอบ พบวาการลดลงของปริมาณเชื้อจุลินทรียในนมพาสเจอรไรสไมเห็นเดนชัด เมื่อ
เทียบกับผลในนมดิบ ซึ่งอาจเนื่องมาจากจํานวนเชื้อจุลินทรียตั้งตนมีจํานวนนอย ซ่ึงตรงกันขามกับนมดิบที่มี
เชื้อจุลินทรียตั้งตนมาก การลดลงของปริมาณเชื้อจุลินทรียจึงเห็นชัดเจนพบวาสภาวะในการล ดปริมาณ
เชื้อจุลินทรียในนมดิบไดดี คือที่อัตราการไหล 3.6 ml/s จํานวน 3 รอบ ถึงแมนมพาสเจอรไรสที่ผานแสง UV            
มีปรมิาณจุลินทรียรวมใกลเคียงกับนมพาสเจอรไรสที่ไมผานแสง UV แตมีแนวโนมมีอายุการเก็บรักษาที่นานกวา
นมพาสเจอรไรสที่ไมผานแสง UV  

 
คําสําคัญ : นมดิบ รังสีอุลตราไวโอเลต พาสเจอรไรส และอายุการเก็บรักษา 
 
ABSTRACT 

Using the ultraviolet radiation UV-C combined with pasteurization to reduce 
microorganism drinking milk. Using vertical flow UV system tested raw and pasteurized 
raw milk at flow rate of 3.6 and 10.8 ml/s along with number of UV cycle at 1 and 3 cycles. 
The results, showed that the decrease amount of microorganisms in pasteurized milk was 
not Significantly different comparing to the decrease in raw milk. The reasonable condition 
for decreasing microorganisms in raw milk was at the flow rate of 3.6 ml/s 3 cycles of the 
UV light and the milk. 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 : Raw milk, UV radiation, pasteurize, shelf life
 

บทนํา 
อัตราการบริโภคนมในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น รัฐบาลสนับสนุนใหเยาวชนบริโภคนม

โดยมีโครงการนมโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีโอกาสบริโภคนมพาสเจอรไรส ในการชวยเสริมสรางการ
เจริญเติบโตของรางกายและพัฒนาการทางสมอง เนื่องจากน้ํานมโคมีประโยชนและมีคุณคาทางโภชนาการสูง 
สารอาหารที่สําคัญคือโปรตีน ไขมัน และวิตามิน อยางไรก็ตามนมพาสเจอรไรสที่ดีตองไดจากนมดิบที่มีปริมาณ
เชื้อจุลินทรียนอย ซึ่งปริมาณเชื้อจุลินทรียตั้งตนในนมดิบขึ้นอยูกับแมโค การจัดการฟารมและการขนสง เมื่อ
นมผานการพาสเจอรไรส เชื้อจุลินทรียสวนใหญที่ไมทนตออุณหภูมิสูงจะถูกกําจัด การเก็บรักษาจึงตองไวที่
อุณหภูมิต่ําเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียที ่เหลืออยู โดยทั ่วไปนมพาสเจอ รไรสที ่เก็บรักษาไวที่
อุณหภูมิไมเกิน 10 องศาเซลเซียส จะมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 10 วัน  
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