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กระบวนการพาสเจอไรซ์ (pasteurization) เป็ นกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน
(thermal process) โดยประสิ ทธิภาพของกระบวนการพาสเจอไรซ์ขึนอยูก่ บั รู ปแบบอุณหภูมิ และ
เวลา (time-temperature profile) ของตัวอย่างทีผ่านกระบวนการแล้ว และแสดงได้ดว้ ยพารามิเตอร์
P* ซึ งเป็ นพารามิเตอร์ แสดงประสิ ทธิ ภาพในการยับยังเชือจุลินทรี ย ์ งานวิจยั นีจึงมีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาผลของอุณหภูมิทีใช้ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมเมือกําหนดให้
ค่า P* ของกระบวนการมีค่าคงทีซึ งสามารถทําได้โดยการควบคุมอุณหภูมิ และเวลาของผลิตภัณฑ์นม
โดยอาศัยวิธีการจําลองเชิงตัวเลขของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ (mathematical model) ดังนันจึง
จําเป็ นต้องตรวจสอบความใช้ได้ (validation) ของอุณหภูมิ และเวลาจากการคํานวณด้วยแบบจําลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ งพบว่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยแสดงได้ดว้ ยความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง
อัตราส่ วนการรอดชีวติ ของ S. aureus จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ กับอัตราส่ วนการรอดชีวิต
ของ S. aureus จากการทดลอง นอกจากนียังมีการประเมินความคลาดเคลือนของกระบวนการด้วย
วิธีมอนติคาร์โล พบว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูง ค่า P* จะมีโอกาสเบียงเบนจากค่าที
กําหนดมากกว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํ และจากการศึกษาผลของกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ต่อปริ มาณวิตามินบี 1 และการเปลียนแปลงสี ของผลิตภัณฑ์นม พบว่าผลิตภัณฑ์นมที
ผ่านการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงจะสู ญเสี ยวิตามินบี 1 น้อยกว่าการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํ และ
ผลิตภัณฑ์นมทีผ่านการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิสูงมีแนวโน้มทีจะมีค่าความสว่างมากกว่าตัวอย่างที
ผ่านการพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิตาํ
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Pasteurization process is the thermal process for preserved foods. Efficiency of
pasteurization process depends on time-temperature profiles and can be expressed by P*
parameter which indicated the level of microbial inactivation. The objective of this research was
to study on the effect of temperature in pasteurization process on quality of dairy product at the
same P* which can be done by control of time-temperature profiles using mathematical model.
Thus, mathematical model was validated. The results of this validation shown that reduction of
S. aureus from the calculation of mathematical model correlated with from experiments. This
correlation is linear. Furthermore, the uncertainty of pasteurization process was evaluated by
Monte Carlo method and the results indicated that the higher temperature, the higher P*deviation. In additional, the effect of temperature in pasteurization process on quantity of vitamin
B1 and color alteration of milk product were studied. The results illustrated that the amount of
vitamin B1 and the lightness of milk products in high temperature process was higher than the
low temperature process.
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