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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.  
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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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ปจจุบันไดมีการนําแสง UV ที่อยูในชวง 200 -290 nm ซึ่งเปนชวงที่มีอํานาจการทะลุทะลวงสูง มา
ใชในการลดเชื้อจุลินทรียในหองผาตัด ผิวภาชนะบรรจุอาหาร และในน้ําดื่ม ในนมไดมีการวิจัยการใชแสง UV 
ในการลดเชื้อที่เปนอันตรายในนมดิบ เชน Listeria Monocytogenes และ Streptococus พบวาแสง UV 
สามารถลดเชื้อที่บมเพาะ (inoculate) ลงไปในนมดิบได  
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดมีแนวคิดในการศึกษาการใชแสง UV เพื่อลดเชื้อจุลินทรียในนมดิบและนมพาส
เจอรไรส โดยคาดหวังวาแสง UV จะชวยลดเชื้อจุลินทรียตั้งตนในนมดิบใหอยูภายใตคามาตรฐานได และชวย
ลดเชื้อจุลินทรียในนมพาสเจอไรส เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษานมพาสเจอไรสไดนานกวาเดิม  
  

วัตถุประสงค 
ศึกษาการใชรังสียูวีซีในการลดเชื้อจุลินทรียในนมกอน และหลังกระบวนการพาสเจอรไรส 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การเตรียมตัวอยางนม นมดิบเหลว แชเย็นที่อุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 72 ชั่วโมง และนมพาสเจอรไรส 

ที่ทําจากนมดิบเหลวใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 °C เปนเวลา 5 นาที และทําใหอุณหภูมิเย็นลงถึง 5 °C  
การทดลองไดแบงการตรวจคุณภาพออกเปน นมดิบ และนมพาสเจอรไรส มาแบงเปน 2 สวน โดย

สวนที่ 1 ไมผาน UV และสวนท่ี 2 ผาน UV โดยศึกษาอัตราการไหลของนํ้านมท่ี 3.6 และ 10.8 ml/s ควบคูกับ
จํานวนรอบท่ีนมไหลผาน UV 1 รอบ และ 3 รอบ ทั้งหมด 2 ซ้ํา โดยทําความสะอาดระบบกอนเริ่มทําการ
ทดลอง หลังทําการทดลอง และระหวางชุดการทดลอง โดยใชกรด ดาง และน้ํารอนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
ตามลําดับ เปนเวลา 5 นาที และเริ่มเก็บตัวอยางนมในแตละชุดการทดลองหลังจากนมไหลผานระบบไปแลว
ประมาณ 400 มิลลิลิตร 
1.1 การตรวจคุณภาพนมดิบ  

การตรวจคุณภาพนมทางชีวภาพ นมดิบทุกชุดการทดลอง ถูกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ทํา
การตรวจนับจุลินทรียรวมและตรวจนับจุลินทรียกอโรคที่สําคัญในนมดิบคือ อีโคไล โคลิฟอรม ซัลโมเนลลา 
บาซิลลัส ซีเรียส และสแตปไฟโลคอกคัสออเรียส ตามวิธีของ APHA(1992) และ Marshall(1993) โดยตรวจในวัน
แรกของการทดลอง เพ่ือทําการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องรังสีอุลตราไวโอเลตในการลดเชื้อจุลินทรียในนมดิบ 
1.2 การตรวจคณุภาพนมพาสเจอรไรส และนมพาสเจอรไรสผาน UV 

การตรวจคุณภาพนมทางชีวภาพ นมพาสเจอรไรสทุกชุดการทดลอง ถูกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 15 วัน ทําการตรวจนับจุลินทรียรวม โดยตรวจในวันที่ 1 3 7 และ 15 ของการเก็บรักษา และ
ตรวจนับจุลินทรียกอโรคที่สําคัญในนมดิบ คือ อีโคไล โคลิฟอรม ซัลโมเนลลา บาซิลลัส ซีเรียส และสแตปไฟโล
คอกคัส ออเรียส ตามวิธีของ APHA (1992) และ Marshall (1993) โดยตรวจในวันแรกของการทดลอง 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
การทดสอบระบบจําลองการสองแสง UV ในนมดิบ 
 ผลการทดลองไดวาจุลินทรียที่กอโรค อีโคไล โคลิฟอรม ซัลโมเนลลา บาซิลลัส ซีเรียส และสแตปไฟโล
คอกคัส ออเรียส การทดลองไดวาในนมดิบ และนมพาสเจอรไรสทุกชุดการทดลอง มีปริมาณไมเกินจากท่ี
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกษ.6003-2553) และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นมสด (มอก.738-2530) ไดกําหนดไว อยางไรก็ตามพบวาเม่ือนมผาน UV การเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นไดชัดนั้นดูได
จากผลการตรวจนับปริมาณเชื้อจุลินทรียรวม ซ่ึงผลการตรวจเชื้อจุลินทรียรวมในแตละชุดการทดลอง แสดงใน
ตารางท่ี 1 และ 2 
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองการทดสอบระบบจําลอง UV ในนมดิบ  

ชุดการทดลอง อัตราการไหล จํานวนรอบ จํานวนจุลนิทรียรวม 

(ml/s) ที่ผาน UV (cfu/ml) 

นมดิบไมผาน UV - - 1.19x105** 
นมดิบผาน UV 3.6 1 รอบ 250x103 

3.6 3 รอบ 210x103 
นมดิบผาน UV 10.8 1 รอบ 240x103 

10.8 3 รอบ 240x103 

*คามาตรฐานจาํนวนจุลนิทรีย - - 5x105 

หมายเหตุ *ตาม มกษ.6003-2553  
 **คาเฉลี่ยจํานวนจุลนิทรียรวม 
 

จากตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบระหวางอัตราการไหลของนมดิบ จะไดวาหากใชอัตราการไหลชา ที่ 3.6 
ml/s ปริมาณจุลินทรียรวมจะลดลงมากกวาในกรณีที่ใชอัตราการไหลที่ 10.8 ml/s การไหลชาอาจมีผลทําใหนมมี
เวลาผาน UV มากกวา จึงลดจํานวนจุลินทรียไดมากกวาที่อัตราการไหลเร็ว นมดิบที่ผาน UV ท่ีอัตราการไหล 10.8 
พบวาจํานวนรอบที่ผาน UV ไมมีผลที่ชัดเจนในการลดเชื้อจุลินทรีย อยางไรก็ตามการใชรังสี UV ในการลด
เชื้อจุลินทรียในนมท่ีมีปริมาณจุลินทรียตั้งตนมากอาจมีแนวโนมใหผลการลดเชื้อจุลินทรียมีประสิทธิภาพสูงกวา
การลดเชื้อในนมที่มีปริมาณจุลินทรียตั้งตนนอย  

 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการทดสอบระบบจําลองการสองแสง UV ในนมพาสเจอรไรส 

ชุดการทดลอง อัตราการไหล จํานวนรอบ จํานวนจุลนิทรียรวม 

(ml/s) ที่ผาน UV (cfu/ml) 

นมพาสเจอรไรสไมผาน UV - - 5** 
นมพาสเจอรไรสผาน UV 3.6 1 รอบ 3 

3.6 3 รอบ 0 
นมพาสเจอรไรสผาน UV 10.8 1 รอบ 5 

10.8 3 รอบ 4 

*คามาตรฐานจาํนวนจุลนิทรีย - - <5.0x104 

หมายเหตุ *ตาม มอก.738-2530  
 **คาเฉลี่ยจํานวนจุลนิทรียรวม 

  

 จากตารางที่ 2 เม่ือเปรียบเทียบระหวางอัตราการไหลของนมพาสเจอรไรส ที่อัตราการไหล 3.6 ml/s     
ใหปริมาณเชื้อจุลินทรียลดลงมากที่สุด เหตุผลอธิบายไดวา การไหลชา ที่อัตราการไหลตํ่า จํานวนรอบของการผาน 
UV มีผลตอการลดเชื้อจุลินทรียในทุกอัตราการไหล โดยเมื่อเพิ่มจํานวนรอบของการผาน UV มากข้ึน จะมีผลให
เชื้อจุลินทรียรวมลดลง ผลการทดลองสอดคลองกับ (Krishnamurthy et al. 2007) ที่ไดวาจํานวนรอบท่ีผาน UV 
มผีลตอการลดลงของเชื้อจุลินทรียรวม อยางไรก็ตามที่อัตราการไหล ทุกอัตราการไหล นมท่ีผานรังสีอุลตราไวโอเลต 
1 และ 3 รอบ ใหผลการลดลงของเชื้อจุลินทรียไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษานมพาสเจอรไรส 

 
จากตารางที่ 3 เมื่อเก็บตัวอยางนมพาสเจอรไรสไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 วัน พบวา

ปริมาณเชื้อจุลินทรียไมมีความแตกตางจากปริมาณเชื้อจุลินทรียตั้งตน ทั้งนี้ปริมาณเชื้อจุลินทรียในวันที่ 15 ยังอยู
ต่ํากวาคามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนมสด (มอก.738-2530) ไดกําหนดไวอีกดวย 
 

สรุปผลการวิจัย 
อัตราการไหลของนมดิบและนมพาสเจอรไรสที่ 3.6 ml/s ผาน UV 3 รอบ ใหผลการลดเชื้อจุลินทรียได

ดีที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายไดวาที่อัตราการไหลชา มีผลทําใหนมมีเวลาผาน UV มากกวาจึงลดจํานวนจุลินทรียได
มากกวาที่อัตราการไหลเร็ว และเมื่อเพ่ิมจํานวนรอบของ UV มากข้ึน มีผลใหจุลินทรียในนมลดลง และพาสเจอร
ไรสที่ไมผานแสง UV แตมีแนวโนมมีอายุการเก็บรักษาท่ีนานกวานมพาสเจอรไรสที่ไมผานแสง UV  
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