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บทคัดย่อ 

 
 การผลิตโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัวที่ร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 จาก
การวิเคราะห์คุณภาพของน้้าดิบก่อนการผลิตพบว่า น้้านมแพะจะมีสีขาวและกลิ่นคาวมากกว่าน้้านมวัว 
ด้านค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) และเถ้า จะสูงกว่าน้้านมวัว แต่ปริมาณกรดทั้งหมด และปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด จะต่้ากว่าน้้านมวัว การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีในระหว่างการบ่ม ทุกๆ 30 นาที การ
เปลี่ยนแปลงของค่า pH จนได้ 4.5 พบว่า น้้านมวัวร้อยละ 100 จะใช้เวลาบ่มสิ้นสุดที่  180 นาที 
ต่อจากนั้นคือ เป็นนมวัวร้อยละ 75, 50 และ 25 ตามล้าดับ โดยที่น้้านมแพะร้อยละ 100 จะใช้เวลาในการ
บ่มนานที่สุด ส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดของน้้านมแพะร้อยละ 100 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณกรดสูงสุด เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพบว่าโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของน้้านมวัวมากจะมีผลท้าให้
ความแข็งของเจลสูงตามไปด้วย แต่โยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของน้้านมแพะจะมีกลิ่นคาวมากตามไปด้วย 
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพพบว่า ค่าสี มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เฉพาะ
ค่า b* นั่นคือ โยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของนมวัวมากจะมีค่าสีเหลืองมากตามไปด้วย ในส่วนค่า
ความสามารถในการอุ้มน้้าพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนค่าการแยกชั้นของชั้นหางนมพบว่าทุก
ตัวอย่างไม่เกิดการแยกชั้น และค่าความคงตัวพบว่ามีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
โดยตัวอย่างที่ผสมนมวัวต่อนมแพะที่ร้อยละ 0, 25, 50 และ 75 มีค่าความคงตัว คือ 18.44, 18.81, 20.72 
และ 22.95 เซนติเมตร ตามล้าดับ ส่วนโยเกิร์ตที่ผลิตจากน้้านมแพะร้อยละ 100 มีความคงตัวที่ต้่ามากจน
ไม่สามารถหาค่าความคงตัวของตัวอย่างดังกล่าวได้ การวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด ปริมาณโปรตีน ปริมาณไขมัน ปริมาณกรดทั้งหมด และค่าความเป็นกรด-ด่าง พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกัน ของทั้ง 5 ตัวอย่างเลย ส่วนการวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างเช่นกัน โดย
แต่ละตัวอย่างพบเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกทั้งหมดอยู่ในช่วง 2.33 – 3.11 (x108) เซลล์ต่อมิลลิลิตรและ
เมื่อตรวจสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า มีความแตกต่างเฉพาะรสชาติ ซึ่งตัวอย่างที่ผู้บริโภคชอบ
รสชาติมากที่สุดคือ ตัวอย่างผสมน้้านมวัวต่อน้้านมแพะร้อยละ 75 ต่อ 25 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

 
Thepineapple flavored yoghurtproduced from mixtures of goats’ and cows’ milk at0, 25, 50, 

75 and 100 percentages. Qualities analysis of raw milk, goat’s milk had white color and smells more 
than cow milk. The pH value and ash content of goat milk was higher than cow’s milk but total 
acidity and total solids content was lower than cow’s milk. Chemicals analysis during the incubation 
by every 30 minutes determination until the pH value was equal to 4.5. The incubation period of the 
yoghurt of 100 percentagescows’ milk was 180 minutes. Afterwards, the yoghurts of 75, 50, 25 
percentages cows’ milk and goats’ milk was taken time to mature as long as possible. The acidity 
change of yoghurt of 100 percentages goat’s milk was changed the maximum amount of acid. When 
yogurt production was finish, which products from mixtures cows’ milk more than goats’ milk were 
result in higher hardness of the gel as well. But products from mixtures goats’ milk more than cows’ 
milk were a lot of goaty flavor as well. Physicals analysis of were showed that the color were 
significantly different at the confidence level of 95 percent. Theb* value was especially because 
products from mixtures cows’ milk more than goats’ milk were very yellow, very valuable as well. 
Water holding capacity of yoghurt products wasn’t different. Syneresis of yoghurt products wasn’t 
separation of layers. Stability of yoghurt products was significantly different at the confidence level of 
95 percent by the mixtures of cow's milk and goat's milk were 0, 25, 50 and 75 percentage were 
18.44, 18.81, 20.72 and 22.95 cm. respectively. Stability of yogurt was made from 100 percentages 
goat milk was very low, so the stability wasn’t determined. Chemicals analysis of fat, protein, total 
solids content, total acidity andpH were showed no significant difference of 5 samples.Microbial 
analysiswasn’t difference significant difference of 5 samples. The gram-positive bacteria in products 
were in the range of 2.33 - 3.11 (x10 8) cells per ml. Sensory examination showed that the only 
difference is the taste. The sample that most consumers like was the yoghurt was made between 75 
percentages cow milk and 25 percentages goat milk. 
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การเปรียบเทียบคุณภาพของการผลิตโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค  
Comparison of qualities of pineapple flavored yoghurt production from mixtures of goats’ and  

cows’ milk 

 
นายจิระเดช มณีรัตน์ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโลยีอุตสาหกรรมเกษตร    
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 

บทคัดย่อ 

การผลิตโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัวที่ร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 จาก
การวิเคราะห์ค่า pH ในระหว่างการบ่มทุกๆ 30 นาที พบว่าการเปลี่ยนแปลงค่า pH จนมีค่าเท่ากับ 4.5 
พบว่า น้้านมวัวร้อยละ 100 ใช้เวลาบ่มนาน  180 นาที จากนั้นคือ น้้านมวัวร้อยละ 75, 50 และ 25 
ตามล้าดับ โดยที่น้้านมแพะร้อยละ 100 จะใช้เวลาบ่มนานที่สุด เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์พบว่าโยเกิร์ตที่มี
ส่วนผสมของน้้านมวัวมากจะมีความแข็งของเจลสูงมากขึ้น ส่วนโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของน้้านมแพะ
มากจะมีกลิ่นคาวมากขึ้น การวิเคราะห์ทางกายภาพ ทางด้านค่าสี พบว่าค่า b* มีความแตกต่างกันที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เน่ืองจากโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของน้้านมวัวมากจะมีค่าสีเหลืองมากขึ้น ส่วนค่า
ความสามารถในการอุ้มน้้าพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนค่าการแยกชั้นของชั้นหางนมพบว่าทุก
ตัวอย่างไม่เกิดการแยกชั้น และค่าความคงตัวพบว่ามีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
โดยตัวอย่างที่ผสมนมวัวต่อนมแพะที่ร้อยละ 0, 25, 50 และ 75 มีค่าความคงตัว คือ 18.44, 18.81, 20.72 
และ 22.95 เซนติเมตร ตามล้าดับ ส่วนโยเกิร์ตที่ผลิตจากน้้านมแพะร้อยละ 100 มีความคงตัวที่ต้่ามากจน
ไม่สามารถหาค่าความคงตัวได้ การวิเคราะห์ทางเคมี ทางด้านปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณโปรตีน 
ปริมาณไขมัน ปริมาณกรดทั้งหมด และค่า pH พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนการวิเคราะห์ทาง
จุลินทรีย์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน โดยพบเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกทั้งหมดอยู่ในช่วง 2.33 – 3.11 
(x108) เซลล์ต่อมิลลิลิตร  และการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส พบว่า มีความแตกต่างทางด้านรสชาติ 
โดยตัวอย่างที่ผู้ทดสอบชิมชอบมากที่สุดคือ โยเกิร์ตที่ผสมน้้านมวัวต่อน้้านมแพะร้อยละ 75 ต่อ 25  
 

บทน า 

 ปัจจุบันมีการรณรงค์ ให้คนไทยหันมาดื่มน้้านมเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น อย่างไรก็ดีมีคนไทย

จ้านวนไม่น้อยที่ขาดเอนไซม์ย่อยน้้าตาลแล็กโทส ท้าให้มีอาการท้องเสียหลังดื่มน้้านม  โดยที่เด็กไทย



 

 

จ้านวนถึงร้อยละ 20 แพ้โปรตีนจากน้้านม เมื่อเด็กเหล่านี้ดื่มน้้านม  จะมีอาการปวดเกร็งของล้าไส้ เพื่อ

แก้ไขปัญหาการแพ้น้้านมวัว นั่นคือการบริโภค น้้านมแพะซึ่งเป็นน้้านมที่มีคุณค่าใกล้เคียงกับน้้านมแม่

มากที่สุดคือ มีกรดอะมิโนที่จ้าเป็นทั้ง 10 ชนิด นอกจากนี้น้้านมแพะยังมีไขมันและกรดไขมันที่จ้าเป็น

เหมือนกับน้้านมแม่ โดยจะเป็นกรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัวและเป็นชนิดสายโซ่แบบสั้น ท้าให้กระจายตัวได้ดี 

ร่างกายสามารถย่อยได้ง่ายและดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดี ร่างกายสามารถดูดซึมน้้านมแพะหมดภายใน 

20 - 30 นาที เปรียบเทียบกับการด่ืมน้้านมวัว 2 ชั่วโมง ในส่วนของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากน้้านมแพะ

พบว่า คุณภาพของโยเกิร์ต จากน้้านมแพะที่ได้มีความแตกต่างจากโยเกิร์ตจากน้้านม วัวคือ โยเกิร์ตจาก

น้้านมแพะจะมีความข้นหนืดน้อยกว่าโยเกิร์ตจากน้้านมวัว เน่ืองจากลักษณะของเจลโปรตีนจะอ่อนกว่า

เพราะน้้านมแพะมีโปรตีนชนิดเคซีนน้อยกว่าน้้านม วัว และความแตกต่างลักษณะของไขมันในน้้านม

ทั้ง 2 ชนิด อีกทั้งโยเกิร์ต จาก น้้านมแพะยังมีกลิ่นรสที่แรงกว่าโยเกิร์ตจากน้้านม วัว  เน่ืองจาก มี

ความสามารถผลิตกรด แลคติกได้มากกว่า และมีกลิ่นรสที่เฉพาะตัว นั่นคือ goaty flavor (Pandya and 

Ghodke, 2007) 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้น้้านมแพะผสมน้้านม วัวในการผลิตโยเกิร์ตรส

สับปะรด เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากน้้านมแพะที่ได้ให้มีคุณภาพที่ใกล้เคียง

กับโยเกิร์ตที่ผลิตจากน้้านม วัว โดยการใช้กล้าเชื้อโยเกิร์ตที่ใช้ส้าหรับผลิตโยเกิร์ตจากน้้านม วัว โดย

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง ( pH) ในระหว่างการหมัก และศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รวมไปถึงการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษา คุณภาพของ การผลิตโยเกิร์ต รสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค โดย มีการวาง

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 สิ่งทดลอง  จ้านวน 3 ซ้้า โดยมีสิ่ง

ทดลองดังต่อไปนี้ 

สิ่งทดลองที่ 1 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมโคร้อยละ 100  

สิ่งทดลองที่ 2 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมโคต่อน้้านมแพะร้อยละ 75 ต่อ  25 

สิ่งทดลองที่ 3 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมโคต่อน้้านมแพะร้อยละ 50 ต่อ  50 

สิ่งทดลองที่ 4 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมโคต่อน้้านมแพะร้อยละ 25 ต่อ  75  

สิ่งทดลองที่ 5 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมแพะร้อยละ 100 



 

 

การผลิตโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัว โดยเร่ิมจากเตรียมกล้าเชื้อโยเกิร์ต 

[(Code YC – X11) ยี่ห้อ CHR HANSEN ประเทศเดนมาร์ค ] เตรียมกล้าเชื้อในนมพร้อมดื่ม จากนั้นท้า

การผลิตเป็นโยเกิร์ตโดยเร่ิมจากผสมน้้านมแพะและน้้านมวัวโดยใช้อัตราส่วนที่ได้ก้าหนดไว้ จากนั้น

ปรับปริมาณของแข็งที่ละลายได้ให้เท่ากันในทุกตัวอย่าง น้าไป อุ่นจนมีอุณหภูมิ  60C ปั่นผสมด้วย

ความเร็วสูงสุดนาน 1 นาที น้าไปพาสเจอร์ไรส์ที่ 85C นาน 10 นาที จากนั้นลดอุณหภูมิลงทันทีจน

เหลือ 42C เติมกล้าเชื้อผสมลงไปร้อยละ 3 คนให้เข้ากัน ใส่ภาชนะบรรจุปลอดเชื้อ ปิดฝาฟอล์ย บ่มที่ 

42C จนมีค่า pH เท่ากับ 4.5 ลดอุณหภูมิลงเหลือ 10C ทันที น้าโยเกิร์ตที่ ได้ไปผสมกับน้้าสับปะรด  

ในอัตราส่วน 80 ต่อ 20 (โยเกิร์ตต่อน้้าสับปะรด)  ท้าการคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน คนช้าๆ ด้วยอัตราเร็ว

สม่้าเสมอเป็นเวลา 10 นาที บรรจุใส่ภาชนะบรรจุปลอดเชื้อ 4 - 8C  

การวิเคราะห์ระหว่างการบ่ม จะท้าการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ทุกๆ 30 นาที 

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มนมวัวผสมนมแพะรสสับปะรด  

- การวิเคราะห์ทางกายภาพ ได้แก่ การวัดค่าสี ด้วยเคร่ืองวัดสี (Color Reader), ความสามารถใน

การอุ้มน้้า (Water Holding Capacity, WHC) (Parnell-Clunies et al., 1986), ค่าดัชนีการแยกชั้นของน้้า

หางนม ( Syneresis) (Keogh and O’Kennedy, 1998) และค่าความ คงตัว ด้วย เคร่ือง Bostwick 

consistometer (Tamime and Robinson, 2007)     

- การวิเคราะห์ทางเคมี  ได้แก่ ปริมาณของแข็งทั้งหมด ( Total Solid, TS) (AOAC, 2000), 

ปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Bradford (Bradford, 1976), ปริมาณไขมันด้วยวิธี Roese-Gottlieb (AOAC, 

2000), ค่าปริมาณกรดทั้งหมด (Titratable Acidity, TA) (AOAC, 2000) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

  - การวิเคราะห์ ทางจุลินทรีย์ โดย การตรวจนับจ้านวน เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก ทั้งหมด ตามวิธี  

Standard Methods for the Examination of Dairy Products (Marshall, 1993) 

  - การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส  โดยท้าการตรวจสอบคุณลักษณะปรากฏ  6 อย่าง

ประกอบด้วยค่า สี กลิ่น เน้ือสัมผัส รสชาติ ความตกค้างในปาก และความชอบโดยรวม โดยใช้วิธีการ

ทดสอบแบบ 9 point Hedonic scale โดยใช้จ้านวนผู้ทดสอบ ชิมจ้านวน 35 คน และวางแผนการทดลอง

แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์  

 การวิเคราะห์ข้อมูล  ท้าการ เก็บรวบรวม และบันทึก ข้อมูลที่ได้  โดยท้าการทดลอง 3 ซ้้า หา

ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความแปรปรว นที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’s New Multiple Range Test และประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป  



 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีในระหว่างการบ่มโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้า

นมวัว ที่อุณหภูมิ 42C พบว่าค่า pH จะค่อยลดลงจนได้ค่า pH เท่ากับ 4.50 โดยจากกราฟจะเห็นได้ว่า
นมโคร้อยละ 100 จะใช้เวลาในการบ่มเพียง 6 ชั่วโมง แต่น้้านมแพะร้อยละ 100 จะใช้เวลาถึง 9 ชั่วโมง
ในการบ่ม ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรดเป็น–ด่าง (pH) ในระหว่างการบ่มโยเกิร์ตน้้านม 
แพะผสมน้้านมวัว จาก 5 สิ่งทดลอง 

หมายเหตุ  สิ่งทดลองที่ 1 โยเกิร์ตจากน้้านมวัวร้อยละ 100 
      สิ่งทดลองที่ 2 โยเกิร์ตจากน้้านมวัวต่อน้้านมแพะร้อยละ 75  ต่อ  25 
    สิ่งทดลองที่ 3 โยเกิร์ตจากน้้านมวัวต่อน้้านมแพะร้อยละ 75  ต่อ  25 
     สิ่งทดลองที่ 4 โยเกิร์ตจากน้้านมวัวต่อน้้านมแพะร้อยละ 75  ต่อ  25 
     สิ่งทดลองที่ 5 โยเกิร์ตจากน้้านมแพะร้อยละ 100 
 

จากกราฟจะเห็นได้ว่า ตัวอย่างโยเกิร์ตที่ผสมน้้านมแพะมากจะใช้เวลาในการบ่มนานกว่า
ตัวอย่างโยเกิร์ตที่ผสมน้้านมแพะน้อยกว่า เน่ืองจากน้้านมแพะมีความเป็นบัฟเฟอร์ สูงกว่าน้้านมวัว และ
น้้านมแพะมีค่าความเป็นกรดต้่าจึงท้าให้ควบคุมความเป็นกรดได้ยากกว่า นอกจากนี้น้้านมแพะยังมี
ปริมาณของ αs1- casein ต่้ากว่าน้้านมวัว และมีเคซีนไมเซลล์สูงกว่าน้้านมวัว ซึ่งเหล่านี้มีผลต่อการหมัก
น้้านม ท้าให้น้้านมแพะใช้เวลาในการหมักนานกว่าน้้านมวัว ในทางทฤษฎีการหมักน้้านมแพะจนมีค่า 
pH เท่ากับ 4.5 จะใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ 10 ชั่วโมง (Martin et al., 2003) 



 

 

ลักษณะปรากฏของโยเกิร์ตหลังบ่มพบว่า โยเกิร์ตที่ผสมน้้านมแพะมากกว่าน้้านมวัวจะมี
ลักษณะของเจลไม่แข็งตัว มีความนิ่ม และเกิดการแยกตัวของน้้าเวย์มาก ส่วนเคิร์ดไม่ค่อยเนียน สีขาว
ขุ่น กลิ่นมีกลิ่นคาวและสาปมากกว่าโยเกิร์ตที่ผสมน้้านมวัว รสชาติมีความเฉพาะตัวมากกว่าโยเกิร์ตจาก
น้้านมวัว ส่วนโยเกิร์ตที่ผสมน้้านมวัวมากกว่าจะมีลักษณะเจลที่แข็งตัว ไม่มีการแยกตัวของน้้าเวย์ เคิร์ด
เรียบเนียน สีขาวออกเหลือง และกลิ่นคาวจะน้อยกว่าโยเกิร์ตจากน้้านมแพะ ซึ่งในช่วงของการบ่ม กล้า
เชื้อโยเกิร์ตจะท้าการย่อยน้้าตาลแลคโตสในน้้านมและสร้างกรดแลคติกขึ้นท้าให้โมเลกุลของ เคซีนเกิด
การรวมตัวกันและเกิดเป็นเคิร์ด  ลักษณะเคิร์ดที่ดีจะเรียบเนียนไม่เกิดการแยกตัวของน้้าเวย์ออกมา (วารี 
และ อนงค์นารถ, 2545) 

ผลคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัว พบว่า 
ค่าสี b* มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนค่าความคงตัว ความสามารถใน
การอุ้มน้้า ค่าความสว่าง (L*) และค่าสี a* ไม่มีความแตกต่างกัน และการการแยกชั้นของน้้าหางนม ของ
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรด ไม่สามารถวัดค่าได้ดังแสดงในตารางที่ 1   
 
ตารางท่ี 1 ผลคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัว 
 

สิ่งทดลอง 
นมวัว : นมแพะ 

ค่าสี 
 

ความสามารถ 
ในการอุ้มน้้า  

(ร้อยละ)ns 

การแยกชั้น
ของชั้นหาง
นม (ร้อยละ) 

ความคงตัว 
(เซนติเมตร)* L*ns a*ns b* 

นมวัว 100 86.02 -0.31 11.06a 47.52 - 18.44b 
นมวัว 75 : นมแพะ 25 85.55 -0.42 10.61a 52.86 - 18.81b 
นมวัว 50 : นมแพะ 50 84.08 -0.50 8.81b 45.63  - 20.72ab 
นมวัว 25 : นมแพะ 75 84.63 -0.57 8.72b 42.47  - 22.95b 

นมแพะ 100 84.24 -0.59 8.16b 41.97  - - 
CV. (ร้อยละ) 1.79 12.89 8.03 13.31 - 8.40 

 

หมายเหตุ :   a – b  หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบในแนวต้ังมีความแตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
                    ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

      -  หมายถึง ไม่สามารถวัดค่าได้ 
       L* หมายถึง ความสว่างของสีซึ่งมีค่าจาก 0 (สีด้า) ถึง 100 (สีขาว) 
       a* หมายถึง ค่าสี โดยมีค่าเป็น - คือ สีเขียว และค่าที่ได้เป็น + คือ สีแดง       
      b* หมายถึง ค่าสี โดยมีค่าเป็น - คือ สีน้้าเงิน และค่าที่ได้เป็น + คือ สีเหลือง 



 

 

จากผลการทดลองทางกายภาพของโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัว แต่ละสิ่ง
ทดลองพบว่า ค่าความสว่าง ( L*) และค่าสี a* ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ค่าสี b* มีความแตกต่างกันทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  เน่ืองจากในโยเกิร์ตมีการเติมน้้าสับปะรดซึ่งมีสารเบต้าแคโรทีนอยู่
ท้าให้ค่าสี b* ที่ได้ไปในทางสีเหลือง โดยพบว่าในน้้านมวัวจะมีสารแคโรทีน โดยมาจากอาหารที่กินเข้า
ไปซึ่งมีอยู่มากกว่าในน้้านมแพะ (จิระเดช , 2552)  ส่วนความสามารถในการอุ้มน้้า ไม่มีความแตกต่าง
กัน เน่ืองมาจากการเกิดเจลในโครงสร้างของผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ส่วนความหนืด มีความ
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยโยเกิร์ตจากน้้านมแพะร้อยละ  100 ไม่สามารถที่
จะวัดค่าได้ เนื่องจากโยเกิร์ตที่ได้มีความเหลวมาก เกิดจากลักษณะโครงสร้างของเคซีนในน้้านมที่จับตัว
กันเป็นเจลของน้้านมแพะนั้นไม่แข็งแรงเหมือนในน้้านมวัว  และเมื่อดูจากสิ่งทดลองอื่นๆ จะเห็นว่า
โยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของน้้านมแพะที่มากกว่าน้้านมวัวจะมีระยะทางการไหลที่มากขึ้นตามไปด้วย เมื่อ
ใช้เวลาในการตรวจสอบเท่ากัน   

ผลคุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัวพบว่า 

ปริมาณของแข็งทั้งหมด , ปริมาณโปรตีน,  ปริมาณไขมัน , ปริมาณกรดทั้งหมด (TA) และค่าความเป็น

กรด-ด่าง (pH) ทั้ง 5 สิ่งทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังแสดง

ในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลคุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัว 
 

สิ่งทดลอง 
นมวัว : นมแพะ 

ปริมาณ 
ของแข็งทั้งหมด 

(ร้อยละ)ns 

ปริมาณ
โปรตีน 

(ร้อยละ)ns 

ปริมาณ
ไขมัน 

(ร้อยละ)ns 

ปริมาณกรด
ทั้งหมด 

(ร้อยละ)ns 

ค่าความ
เป็นกรด – 
ด่าง (pH)ns 

นมวัว 100 20.06 3.80 2.74 0.55 4.09 
นมวัว 75 : นมแพะ 25 21.80 4.12 2.52 0.52 4.09 
นมวัว 50 : นมแพะ 50 21.04 4.35 2.43 0.56 4.05 
นมวัว 25 : นมแพะ 75 20.98 3.99 2.54 0.56 4.09 

นมแพะ 100 20.67 3.81 2.36 0.51 4.05 
CV.(ร้อยละ) 8.57 10.45 9.49 4.99 3.01 

 

หมายเหตุ :   ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
จากผลการทดลองทางเคมีของโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัว ในแต่ละสิ่ง

ทดลองพบว่า ปริมาณของแข็งทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกัน เน่ืองจากมีการปรับปริมาณของแข็งที่



 

 

ละลายได้ก่อนท้าการผลิตทั้ง 5 สิ่งทดลอง ซึ่งปริมาณของแข็งทั้งหมดในสิ่งทดลองจะประกอบไปด้วย 
ไขมันนม โปรตีน น้้าตาล และแร่ธาตุ (จิระเดช , 2552) ส่วนปริมาณโปรตีนไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งมี
ค่าแตกต่างกันเล็กน้อย อาจมีผลมาจากในช่วงของการให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อนานเกินไป มีผลให้
โปรตีนในน้้านมเกิดการเสียสภาพ และส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ( hydrolysis) ของโปรตีน
ในน้้านมด้วย กล้าเชื้อโยเกิร์ตที่แตกต่างกันไม่มาก (วราภรณ์ , 2552) ส่วนปริมาณไขมัน ไม่มีความ
แตกต่างกัน โดยพบว่า ปริมาณไขมันของผลิตภัณฑ์จะมีค่าไม่สูงมากในช่วงระหว่างท้าการทดลอง เป็น
ช่วงที่ปริมาณไขมันในน้้านมไม่สูงมากนัก และไม่ได้มีการปรับปริมาณไขมันให้สูงขึ้น ค่าที่ได้จึง
เป็นไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบ (กานดา , 2549) ส่วนปริมาณกรดทั้งหมด ( TA) และค่าความเป็นกรด
ด่าง (pH) ไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากท้าการควบคุมสภาวะในระหว่างการบ่มให้ผลิตภัณฑ์ที่ท้าการ
บ่มเสร็จเรียบร้อยมีค่า pH ที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีการเติมน้้าสับปะรดลงไปในตอนท้าย ก็
จะมีผลท้าให้ค่า TA สูงขึ้น และค่า pH ลดลง เมื่อเทียบกับผลฺตภัณฑ์โยเกิร์ตเมื่ท้าการบ่มเสร็จ แต่ผลที่ได้
ก็ไม่ส่งผลให้ค่า TA และ pH ในแต่ละสิ่งทดลองมีความแตกต่างกัน 

ผลคุณสมบัติทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัว 
พบว่าปริมาณเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกทั้งหมดเป็นการหาจ้านวนกล้าเชื้อโยเกิร์ตที่มีอยู่ในสิ่งทดลอง 
เน่ืองจากกล้าเชื้อโยเกิร์ตที่ใช้ในการทดลอง เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกทั้ง 2 สายพันธุ์ โดยจ้านวนเชื้อ
แบคทีเรียแกรมบวกทั้ง 5 สิ่งทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลคุณสมบัติทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัว  
 

สิ่งทดลอง (นมวัว : นมแพะ) จ้านวนเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกทั้งหมด (เซลล์/มิลลิลิตร)ns 
นมวัว 100 2.96×108 

นมวัว 75 : นมแพะ 25 2.73×108 
นมวัว 50 : นมแพะ 50 3.11×108 
นมวัว 25 : นมแพะ 75 2.33×108 

นมแพะ 100 2.85×108 
CV.(ร้อยละ) 49.42 

 

หมายเหตุ :   ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ผลการทดลองทางจุลินทรีย์ โดยการนับจ้านวนกล้าเชื้อโยเกิร์ตซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก 

โดยในการทดลองนี้จะท้าการนับจ้านวนเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกทันทีหลังจากที่ท้าการผลิตเสร็จ ดังน้ัน
จ้านวนเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่นับได้จะยังมีจ้านวนไม่เยอะพอที่จะให้ผลดีกับผู้บริโภค แต่ถ้าท้าการ



 

 

เก็บรักษาไว้ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่น้ามาหา จะพบว่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกทั้งหมดจะมีการเจริญเพิ่ม
จ้านวนขึ้นอีก เนื่องจากกล้าเชื้อโยเกิร์ตยังคงมีชีวิตและสามารถย่อยสารอาหารที่มีอยู่เพื่อใช้ในการเพิ่ม
จ้านวนของกล้าเชื้อโยเกิร์ต แต่เมื่ออาหารที่มีอยู่เร่ิมลดลงการเจริญและการเพิ่มจ้านวนของกล้าเชื้อ
โยเกิร์ตก็จะคงที่ในช่วงหนึ่ง และเร่ิมลดจ้านวนลงในระยะต่อมา และปริมาณกรดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อ
เซลล์ของกล้าเชื้อโยเกิร์ตท้าให้เซลล์ลดจ้านวนลง โดยกล้าเชื้อโยเกิร์ตถือเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มี
ประโยชน์ต่อระบบล้าไส้ของมนุษย์เมื่อมีการบริโภค โดยเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวจะช่วยปรับสมดุลของ
จุลินทรีย์ในล้าไส้  ซึ่งจ้านวนเชื้อจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตนั้น มีประมาณ 107 – 108 เซลล์ต่อกรัมของโยเกิร์ต 
แต่จะให้ผลที่ดีต่อการบริโภคควรมีจ้านวนเชื้อจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตประมาณ  1010 เซลล์ต่อกรัม ดังนั้น
ควรท้าการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมาท้าการวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ 
(วราภรณ,์ 2552)                  

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้า

นมวัว โดยท้าการวิเคราะห์ทางด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ ความตกค้างในปาก และความชอบ

โดยรวม พบว่าค่าทางด้านรสชาติเท่านั้น ที่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 คุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัว  
 

สิ่งทดลอง 
นมวัว : นมแพะ 

ส ีns กลิ่น ns เน้ือสัมผัส ns รสชาติ 
ความตกค้าง

ในปาก ns 

ความชอบ
โดยรวม ns 

นมวัว 100 6.88 6.50 6.11 6.26b 6.38 7.08 
นมวัว 75 : นมแพะ 25 6.88 6.76 6.79 7.50a 6.73 7.38 
นมวัว 50 : นมแพะ 50 7.06 6.11 6.11 6.38b 6.00 7.11 
นมวัว 25 : นมแพะ 75 7.03 6.41 6.61 6.29b 6.41 7.14 

นมแพะ 100 6.98 6.26 5.73 6.52b 6.26 7.08 
CV.(ร้อยละ) 10.91 16.79 15.83 18.67 15.29 15.30 

 

หมายเหตุ :  a – b  หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 ในแนวต้ัง 
       ns    หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

                                                                                
จากผลการทดลองพบว่า คุณลักษณะทางสี กลิ่น เนื้อสัมผัส ความตกค้างในปาก และความชอบ

โดยรวม ไม่มีความแตกต่างกัน โดยที่มีความแตกต่างเฉพาะทางด้านรสชาติเท่านั้น โดยที่ผู้ทดสอบชิม



 

 

ให้ความสนใจในรสชาติของโยเกิร์ตรสสับปะรดที่อัตราส่วนน้้านมวัวต่อน้้านมแพะที่ร้อยละ 75 ต่อ 25 
มากที่สุด เนื่องจากผู้ทดสอบชิมโดยทั่วไปยังไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตจากน้้านมแพะ อีกทั้ง
น้้านมแพะยังมีกลิ่นรสที่เฉพาะตัวมากกว่าน้้านมวัว ในการทดลองคร้ังนี้จึงเติมน้้าสับปะรดเพื่อกลบ
กลิ่นรสที่เฉพาะตัวของน้้านมแพะ แต่เน้ือสัมผัสของโยเกิร์ตที่ผลิตจากน้้านมแพะยังไม่ดีเท่ากับโยเกิร์ต
ที่ผลิตจากน้้านมวัว เนื่องจากการทดลองดังกล่าวไม่ได้มีการเติมสารปรับปรุงเนื้อสัมผัสของโยเกิร์ต 
ดังนั้นคุณภาพของโยเกิร์ตที่ได้นั้น จะมาจากตัววัตถุดิบเป็นส้าคัญ 

 
สรุป 

จากการทดลองวิเคราะห์คุณภาพโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัวทางเคมีใน
ระหว่างการบ่มให้เป็นโยเกิร์ตพบว่า ค่า pH จะค่อยๆ ลดลงทุกครึ่งชั่วโมงจนได้ค่า pH เท่ากับ 4.50 ซึ่ง
ตัวอย่างที่มีอัตราส่วนของน้้านมแพะมากจะใช้เวลาในการบ่มนานกว่าตัวอย่างที่มีอัตราส่วนของน้้า
นมวัวมากกว่า ส่วนผลทางกายภาพพบว่า ค่าความสว่าง ( L*), ค่าสี a* และความสามารถในการอุ้มน้้า 
ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ค่าสี b* และค่าความคงตัว มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 แต่ค่าความคงตัวของตัวอย่างโยเกิร์ตจากน้้านมแพะร้อยละ 100 ด้าน ไม่สามารถวัดค่าได้ 
ส่วนผลทางเคมีพบว่า ปริมาณของแข็งทั้งหมด, ปริมาณโปรตีน, ปริมาณไขมัน, ค่า TA และ ค่า pH ของ
โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมวัว ไม่มีความแตกต่างกัน  ส่วนผลทางจุลินทรีย์ หลังจาก
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเสร็จเรียบร้อย พบว่ามีจ้านวนเชื้อแบคทีเรียแกรวมบวกทั้งหมดอยู่ประมาณ 
107-108 เซลล์ต่อกรัมของโยเกิร์ต และผลทางประสาทสัมผัสพบว่า ผู้ทดสอบชิมให้ความสนใจใน
รสชาติของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดในอัตราส่วนน้้านมวัวต่อน้้านมแพะร้อยละ 75 ต่อ 25 มาก
ที่สุด 
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บทน า 

 

โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์นมหมักจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ได๎รับการยอมรับวําเป็นอาหารที่มีประโยชน์

ตํอสุขภาพ  เน่ืองจากอุดมไปด๎วยโปรตีนที่มีคุณคําทางโภชนาการ พลังงานจากไขมันนม  ทั้งยังชํวย

ป้องกันและลดอัตราเสี่ยงตํอโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร โรคท๎องเสีย ภาวะเป็นพิษตํางๆ โรคแพ๎

น้้าตาลนม และโรคกระดูกพรุนได๎ (วิเชียร , 2541)โยเกิร์ตสามารถเตรียมได๎จากน้้านมไขมันเต็มหรือ

พรํองไขมัน น้้านมเข๎มข๎นหรือน้้านมคืนรูปจากนมผง หรือสํวนผสมของน้้านมดังกลําวผสมเข๎าด๎วยกัน 

ทั้งที่ผํานและไมํผํานกระบวนการท้าให๎เป็นเน้ือเดียวกัน แล๎วให๎ความร๎อนฆําเชื้อ จึงท้าการหมักด๎วยกล๎า

เชื้อจุลินทรีย์โยเกิร์ต โดยเชื้อจุลินทรีย์จะใช๎น้้าตาลแล็กโทสในน้้านมเป็นแหลํงพลังงาน และให๎กรด   

แลคติกออกมาท้าให๎โปรตีนนมตกตะกอนมีลักษณะเป็นลิ่มคํอนข๎างขุํน  มีสีขาวนวล มีกลิ่นหอม

เฉพาะตัว รสชาติคํอนข๎างเปรียวและมีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตจ้านวนมาก  โดยทั่วไปเชื้อจุลินทรีย์ใน

โยเกิร์ตประกอบด๎วย Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus delbrueckii  subsp. bulgaricus 

ในสัดสํวนที่เทํากัน แบคทีเรียเหลํานี้จัดเป็นเชื้อจุลินทรีย์ในกลุํมโพรไบโอติก ( probiotics) และมี

ความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน ซึ่งโพรไบโอติกเป็นเชื้อจุลินทรีย์มีชีวิตและเมื่อรับประทานอาหารที่มี

เชื้อจุลินทรีย์ชนิดนี้แล๎ว จะกํอให๎เกิดผลดีตํอรํางกายเน่ืองจากสามารถท้าให๎มีการปรับจ้านวน

เชื้อจุลินทรีย์ที่อยูํในระบบทางเดินอาหารจนอยูํในสภาพ สมดุล  ปกติเชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดิน

อาหารมีประมาณ 400 - 500 ชนิดและมีปริมาณรวมกันประมาณร๎อยล๎านตัว โดยในกระเพาะอาหารซึ่งมี

สภาวะเป็นกรดจะมีน๎อยกวําในล้าไส๎เล็ก ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มจนเป็นหมื่นล๎านตัว  และเมื่อไปถึง

ล้าไส๎ใหญํปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มมากถึงล๎านล๎านตัว (Walstra et al., 2006)  

 การผลิตโยเกิร์ตในอุตสาหกรรมมี 3 ชนิด แบํงตามระบบการผลิตและโครงสร๎างทางกายภาพ

ของมวลที่ตกตะกอน คือ set yoghurt, stirred yoghurt และ drinking yoghurt (Spreer,1998) โดยที่ set 

yoghurt เป็นผลิตภัณฑ์ที่กิจกรรมการหมักเกิดขึ้นในภาชนะบรรจุส้าหรับการจ้าหนํายปลีก ลักษณะของ

มวลของแข็งที่ตกตะกอนหรือลิ่มตะกอนโปรตีน ( coagulum) ที่ได๎เป็นมวลเนื้อเดียวกันที่ตํอเน่ืองและมี

ลักษณะเป็นของแข็งกึ่งเหลว โยเกิร์ตชนิด set yoghurt ที่มีคุณภาพดีนั้นต๎องมีเนื้อโยเกิร์ตละเอียด เนียน

เป็นเนื้อเดียวกัน ไมํเกิดการแยกชั้น ลิ่มตะกอนโปรตีนแข็งแรงไมํอํอนตัวและเน้ือไมํหดตัว มีสีขาวหรือ

ครีมเล็กน๎อยรสชาติไมํเปร้ียวมากเกินไป ไมํมีรสฝาด ขม หรือรสอ่ืนใดที่ไมํต๎องการ และมีกลิ่นรส 
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(flavor) และกลิ่น ( aroma) เฉพาะตัวของกรดแล คติก  สารประกอบอะซิตาลดีไฮด์ ( acetaldehyde)         

อะซีโตน (acetone) อะซีโตอิน (acetoin) และไดอะซิติล (อัยรา, 2549) 

 ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได๎มีการรณรงค์ ให๎คนไทยหันมาดื่มน้้านมเพื่อสุขภาพกันมาก

ขึ้น อยํางไรก็ดีมีคนไทยจ้านวนไมํน๎อยที่ขาดเอนไซม์ยํอยน้้าตาลแล็กโทส ท้าให๎มีอาการท๎องเสียหลัง

ดื่มน้้านมวัว โดยที่เด็กไทยจ้านวนถึงร๎อยละ 20 แพ๎โปรตีนจากน้้านมวัว และเด็กกลุํมนี้มีแนวโน๎มจะแพ๎

โปรตีนในน้้านมถั่วเหลืองด๎วย เมื่อเด็กเหลํานี้ดื่มน้้านมวัว หรือน้้านมถั่วเหลือง จะมีอาการปวดเกร็งของ

ล้าไส๎ เพื่อแก๎ไขปัญหาการแพ๎น้้านมวัว ซึ่งพบวําน้้านมแพะเป็นน้้านมที่มีคุณคําใกล๎เคียงกับน้้านมแมํ

มากที่สุด นั่นคือ มีคุณคําของสารอาหาร และสรรพคุณตํางๆ ของน้้านมแพะเทียบกับน้้านมแมํพบวํา

น้้านมทั้งสองมีความใกล๎เคียงกัน คือ มีกรดอะมิโนที่จ้าเป็นทั้ง 10 ชนิดเหมือนกัน ซึ่งกรดอะมิโนที่

จ้าเป็นนี้ เป็นสารเคมีที่รํางกายจะเอาไปสร๎างโปรตีนในรํางกายเพื่อซํอมแซมอวัยวะที่สึกหรอ และ

รํางกายไมํสามารถสังเคราะห์สารตัวนี้ขึ้นมาเองได๎ต๎องรับมาจากอาหารเทํานั้น นอกจากนี้น้้านมแพะยัง

มีไขมันและกรดไขมันที่จ้าเป็นเหมือนกับน้้านมแมํ โดยจะเป็นกรดไขมันที่ไมํอ่ิมตัวและเป็นชนิดสาย

โซํแบบสั้น ท้าให๎กระจายตัวได๎ดี รํางกายสามารถยํอยได๎งํายและดูดซึมไปใช๎ประโยชน์ได๎ดี รํางกาย

สามารถดูดซึมน้้านมแพะหมดภายใน 20 - 30 นาที เปรียบเทียบกับการด่ืมน้้านมวัว 2 ชั่วโมง 

 ข๎อเสียของน้้านมแพะคือ เร่ืองของกลิ่นและรส แตํในความเป็นจริงแล๎ว กลิ่น รสเหลํานี้เกิดจาก

วิธีการเลี้ยงดูและการบริหารจัดการในการรีดน้้านม ถ๎าท้าการดูแลแพะให๎สะอาด และให๎อาหารที่ดีแกํ

แพะเชํนเดียวกับโคนม กลิ่น รสของน้้านมแพะจะไมํแตกตํางจากของนมโค สํวนขําวเกี่ยวกับผู๎ติดเชื้อ

โรคบางอยํางจากการด่ืมน้้านมแพะนั้น เกิดจากกระบวนการให๎ความร๎อนเพื่อการฆําเชื้อในน้้านมไมํได๎

มาตรฐาน ดังนั้น ข๎อเสียของการด่ืมน้้านมแพะคงเหลือเพียงเร่ืองราคาคํอนข๎างแพง เนื่องจากมีการผลิต

ปริมาณไมํมาก และการสํงเสริมการขายที่อ๎างสรรพคุณตํางๆ จนน้้านมแพะถูกวางเป็นอาหารพิเศษ อีก

ทั้งในปัจจุบันยังมีการผลิตจากโยเกิร์ตน้้านมแพะในปริมาณที่ไมํสูงมากนัก เป็นผลมาจากน้้านมแพะที่

ได๎สํวนใหญํจะน้าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมสดพร๎อมดื่มมากกวําที่จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดอ่ืน ใน

สํวนของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากน้้านมแพะพบวํา คุณภาพของโยเกิร์ตน้้านมแพะที่ได๎มีความแตกตํางจาก

โยเกิร์ตที่ผลิตจากน้้านมโคคือ โยเกิร์ตจากน้้านมแพะจะมีความข๎นหนืดน๎อยกวําโยเกิร์ตจากน้้านมโค 

เน่ืองจากลักษณะของเจลโปรตีนจะอํอนกวําเพราะน้้านมแพะมีโปรตีนชนิดเคซีนน๎อยกวําน้้านมโค และ

ความแตกตํางลักษณะของไขมันในน้้านมทั้ง 2 ชนิด อีกทั้งโยเกิร์ตน้้านมแพะยังมีกลิ่นรสที่แรงกวํา
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โยเกิร์ตจากน้้านมโค เน่ืองจากสามารถผลิตกรดได๎มากกวํา และมีกลิ่นรสที่เฉพาะตัว นั่นคือ goaty 

flavor (Pandya and Ghodke, 2007) 

 ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช๎น้้านมแพะผสมน้้านมโคในการผลิตโยเกิร์ตรส

สับปะรด เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่ได๎ให๎มีคุณภาพที่ใกล๎เคียงกับโยเกิร์ตที่

ผลิตจากน้้านมโค  โดยการใช๎กล๎าเชื้อโยเกิร์ตที่ใช๎ส้าหรับผลิตโยเกิร์ตจากน้้านมโค โดยที่มีผลกระทบ

ตํอกระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์น๎อยที่สุด และเป็นที่ยอมรับของผู๎บริโภค 
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วัตถุประสงค ์

 

1.  เพื่อท้าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคําความเป็นกรด –ดําง (pH) และปริมาณกรดทั้งหมด     
(ร๎อยละ) ในระหวํางการบํมทุก 30 นาที 

2.  เพื่อศึกษาการผลิตโยเกิร์ตจากน้้านมแพะผสมน้้านมโคให๎มีคุณภาพที่ใกล๎เคียงกับโยเกิร์ตที่

ผลิตจากน้้านมโค โดยที่ได๎รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู๎ทดสอบชิม  

3.  เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่เกิดจากการผสมน้้านมทั้ง 2 ชนิด ที่มีผลกระทบตํอคุณสมบัติ

ทางเคมี  กายภาพ  และจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรด 
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ตรวจเอกสาร 

 

น้ านม  

            

 น้้านมดิบ ( raw milk) หมายถึง ของเหลวที่รีดได๎จากตํอมน้้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนมหลังจาก

คลอดลูกไมํน๎อยกวํา 3 วัน และต๎องปราศจากน้้านมเหลือง ( Colostrum) โดยมิได๎แยกออกหรือเติมวัตถุ

อ่ืนใด และไมํได๎ผํานกรรมวิธีใดๆ ยกเว๎นการท้าให๎เย็น (มกอช.6003-2548; Walstra et al., 2006) 

 

ชนิดของน้ านม 

1.  น้ านมโค 

น้้านมโคซึ่งนิยมน้ามาบริโภคมีสารอาหารที่ส้าคัญได๎แกํ  น้้าร๎อยละ  87 น้้ามันเนย ( milk fat) 

ร๎อยละ 4 น้้าตาลแลคโตสร๎อยละ 4 โปรตีนร๎อยละ 3 ซึ่งสํวนใหญํเป็นเคซีน  (casein)  และเถ๎าร๎อยละ 0.7 

เกลือแรํที่มีมากในนม คือ แคลเซียมและฟอสฟอรัส  น้้านมเป็นแหลํงที่ดีของวิตามินเอ ดีและบีสอง  การ

ที่เด็กไทยได๎บริโภค น้้านมมากขึ้น  มีสํวนส้าคัญที่ท้าให๎มีความสูงเฉลี่ยของคนไทยในปัจจุบันเพิ่มมาก

ขึ้น ในท๎องตลาดนอกจาก น้้านมพร๎อมดื่มแล๎ว  ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก น้้านมให๎เลือกอีกหลายชนิด 

เชํน โยเกิร์ต นมเปร้ียวพร๎อมดื่ม เนย เนยแข็ง และไอศกรีม เป็นต๎น  มีการต้ังโรงงานแปรรูป น้้านมและ

ผลิตภัณฑ์นมภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนั้นรัฐบาลที่ผํานมาจนถึงปัจจุบันมีนโยบายสํงเสริม

การท้าฟาร์มโคนมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูป น้้านม มีโครงการรณรงค์การด่ืมนมในโรงเรียน  

ท้าให๎อุตสาหกรรมนมภายในประเทศมีความเจริญก๎าวหน๎า (วลัยพร, 2541)   

 

 องค์ประกอบของน้ านมโค 

1.  น้้า (water) เป็นสํวนประกอบที่ท้าให๎น้้านมอยูํในสถานะเป็นของเหลว  ท้าหน๎าที่ละลายธาตุ

น้้านมทั้งหมดให๎อยูํในสภาวะสารละลาย หรือสารแขวนลอย น้้าจัดได๎วําเป็นสารทางเคมีที่ไมํมีคุณคํา

ทางอาหาร แตํท้าหน๎าที่เรํงปฏิกิริยาทางเคมีในรํางกายให๎เป็นปกติ น้้าเป็นองค์ระกอบของน้้านมใน

ปริมาณมากที่สุด  

           2.  ไขมันนมหรือมันเนย  (milk  fat or  butter  fat) น้้านมดิบถ๎าปลํอยทิ้งไว๎ประมาณ  30 นาที ขึ้น

ไป  ไขมันนมจะลอยตัวรวมกันเป็นชั้นอยูํข๎างบนเรียกวํา ครีม (cream layer) สํวนด๎านลํางจะเป็นหางนม 
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(skim  milk  layer)  เมื่อน้าไขมันนมไปสํองด๎วยกล๎องจุลทรรศน์จะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆที่ถูกหํอหุ๎ม

ด๎วยเยื่อบางๆซึ่งประกอบด๎วยสารโปรตีนและฟอสฟอไลปิด (phosphorlipid) ท้าหน๎าที่ป้องกันไมํให๎เม็ด

ไขมันแตกตัวหรือจับตัวกันเป็นก๎อน  ซึ่งท้าให๎น้้านมมีคุณลักษณะชวนด่ืมมากขึ้น และมีผลตํอลักษณะ

ผลิตภัณฑ์นมด๎วย  ไขมัน (lipids) เกิดจากการรวมตัวกันระหวํางกลีเซอรอล ( glycerol) 1 โมเลกุล มาตํอ

กับกรดไขมัน (fatty  acid) จ้านวน 3 โมเลกุล มีทั้งประเภทอ่ิมตัวและไมํอิ่มตัว  ท้าให๎ไขมันมีคุณสมบัติ

และเรียกชื่อแตกตํางกันไป  ไขมันในน้้านมจะแทรกตัวในน้้านมอยูํในสภาวะที่เรียกวํา อีมัลซั่น 

(emulsion) ในน้้านม 

         3.  โปรตีนนม (milk  protein)  ส้าหรับโปรตีนนม  แบํงออกเป็น  3  พวกใหญํๆ คือ 

  3.1 เคซีน ( casein) เป็นสํวนประกอบที่มีจ้านวนมาก เคซีนจะรวมตัวอยูํกับแคลเซียม จึง

เรียกวําเคซีเนท (Calcium caseinate) โมเลกุลของ เคซีนท้าให๎เรามองเห็นน้้านมเป็นสีขาว การแยก เคซีน 

ออกจากน้้านมท้าได๎โดยการเติมกรด ให๎นมมี คําความเป็นกรด-ดํางลดลงถึง 4.6 หรือจุดไอโซอิเล็กตริก 

(Isoelectric point, pI) เคซีนจะตกตะกอนออกเป็นก๎อนขาว เรียกวํา เคิร์ด ( curd) ซึ่งจะมีน้้าใสๆ สีเหลือง

ออกเขียวแยกตัวออกมา เรียกวํา น้้าเวย์ (whey) 

  3.2 เวย์โปรตีน หรือซีร่ัมโปรตี น (serum protein) เป็นสํวนประกอบอยูํในน้้าเหลือง ออกเขียว

ใสๆ ที่แยกตัวออกมาหลังจากโปรตีนนมตกตะกอน ที่เรียกวํา น้้าเวย์ ในสํวนน้ีจะประกอบด๎วยโปรตีน

พวกแลคตอลบูมิน (lactalbumin)  และแลคโตโกลบูลิน ( lactoglobulin) ซึ่งมีคุณคําทางอาหารสูง เพราะ

ประกอบด๎วยกรดอะมิโนที่จ้าเป็นตํอรํางกาย  แตํจะถูกท้าลายได๎งํายในอุณหภูมิสเตอริไลส์  (sterilized)   

หรือยู เอช ที (UHT) ในขบวนการแปรรูปน้้านม  

  3.3 เอนไซม์ ( enzyme) จัดเป็นโปรตีนที่มีจ้านวนน๎อยที่สุด แตํท้าหน๎าที่กระตุ๎นปฏิกิริยาทาง

เคมีให๎เกิดขึ้นได๎เร็วกวําปกติ เอนไซม์ที่พบได๎ในน้้านม ได๎แกํ เคทาเลส ( catalase) เพอร์ออกซิเดส 

(peroxidase) ไลเปส (lipase) และฟอสฟาเตส (phophatase) เป็นต๎น ซึ่งจะถูกท้าลายได๎ในระดับอุณหภูมิ        

พาสเจอร์ไรส์สามารถน้ามาใช๎เป็นตัวบํงชี้ถึงขบวนการพาสเจอไรส์วํามีประสิทธิภาพเพียงใด  

โดยทั่วไปโปรตีนนม คือ เคซีนจะแทรกตัวอยูํในน้้านมในสภาวะที่เรียกวํา แขวนลอย ( colloid)  

โดยรวมตัวอยูํกับแรํธาตุในน้้านม คือ แคลเซียม และฟอสฟอรัส  เมื่อเติมกรดลงไปในน้้านมจะท้าให๎แรํ

ธาตุดังกลําวเคลื่อนย๎ายไปรวมตัวกับกรดแทน โปรตีนนมไมํสามารถแทรกตัวอยูํในสภาวะแขวนลอย

อีกตํอไปได๎  จึงเกิดการตกตะกอนเป็นก๎อนดังกลําว เราน้าหลักการนี้ไปใช๎ในการผลิตนมเปรี้ยว 

(yoghurt) และเนยแข็ง (cheese)  
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4.  น้้าตาล แลคโตสหรือน้้าตาลนม (milk sugar) เป็นน้้าตาลโมเลกุลคูํที่มีชื่อเต็มวํา 4-0--

galacto-pyranosyl-D-glucopyranose ประกอบด๎วย D-glucose และ  D-galactose ตํอกันด๎วยพันธะ -

1,4-glycosidic linkage เป็นน้้าตาลที่พบในน้้านมเทํานั้น เป็นน้้าตาลรีดิวซิง (reducing disaccharide) 
 

        C12H22O11 + H2O  C6H12O6   +   C6H12O6 

                    lactose                                      glucose        galactose  
 

        C12H22O11 + H2  4C3H6O3 

                        lactic acid 
 

 น้้าตาลแลคโตสมีไอโซเมอร์ (isomer) อยูํ 2 แบบคือ -lactose กับ -lactose ซึ่งแตกตํางกันที่

หมูํ -OH กับ -H ตรงคาร์บอนต้าแหนํงที่ 1 ซึ่งอยูํสลับที่กัน 

 

 
 

ภาพท่ี 1  สูตรโครงสร๎างของ -lactose และ -lactose  

ท่ีมา : (www.facagri.cmru.ac.th) 

 

         5.  แรํธาตุ  (minerals) ถ๎าน้าน้้านมไประเหยจนแห๎ง แล๎วน้าไปเผาจนหมดจะได๎ผงสีขาวๆ เราเรียก

สํวนน้ีวํา  เถ๎า (ash)  ซึ่งประกอบด๎วย โปแตสเซียม ( potassium) โซเดียม (sodium) แคลเซียม  (calcium) 

http://www.facagri.cmru.ac.th/
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และแมกนีเซียม ( magnesium) เป็นหลัก และยังประกอบด๎วยแรํธาตุตัวอ่ืนๆ  อีกในปริมาณเล็กน๎อย แรํ

ธาตุในน้้านม จะรวมตัวกันอยูํในรูปของฟอสเฟต ( phosphate) สํวนหน่ึงของแคลเซียม และฟอสฟอรัส

จะรวมตัวอยูํกับโปรตีนนม  สํวนที่เหลือจะอยูํในสภาวะแขวนลอยและสารละลาย  โดยทั่วไปปริมาณแรํ

ธาตุในน้้านมจะคงที่  แตํจะเพิ่มขึ้นในระยะปลายของการให๎นม ( late lactation) ในกรณีเกิดการอักเสบ

ของเต๎านม  ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในน้้านมจะสูงขึ้น ท้าให๎นมมีรสเค็ม  

 6. วิตามิน ( vitamin) เป็นสารประกอบอยูํน๎อยทั้งในพืชและสัตว์ แตํมีความส้าคัญตํอการ     

ด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด วิตามินในน้้านมมีอยูํ 2 ชนิด คือ วิตามินที่ละลายได๎ในน้้า ได๎แกํ        

วิตามินบี  และซี วิตามินที่ละลายได๎ในไขมัน ได๎แกํ  วิตามินเอ , ดี, อี และเค ซึ่งวิตามินบี จะไมํทนตํอ

ความร๎อนเมื่อน้าน้้านมไปฆําเชื้อ  อยํางไรก็ตาม น้้านมพาสเจอร์ไรส์  จะมีวิตามินอยูํในปริมาณมากกวํา

น้้านมสเตอริไลส์ หรือ น้้านมยูเอชที วิตามินที่ละลายได๎ในน้้าจะแทรกตัวอยูํในน้้านมในสภาวะ

สารละลาย  (solution) สํวนวิตามินที่ละลายได๎ในไขมัน จะรวมตัวอยูํกับไขมันในน้้านม  

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคําเฉลี่ยองค์ประกอบในน้้านม 100 กรัม 
 

 

องค์ประกอบ 
 

น้ านมแพะ น้ านมโค น้ านมคน 
             

    ปริมาณของแข็งทั้งหมด (ร๎อยละ) 
 

12.97 12.01 12.50 
          

         พลังงาน (กิโลแคลอร่ี) 
 

69 61 70 
 

         ไขมันทั้งหมด (ร๎อยละ) 
 

4.14 3.34 4.38 
 

         คาร์โบไฮเดรต (ร๎อยละ) 
 

4.45 4.66 6.89 
 

         โปรตนีทั้งหมด (ร๎อยละ) 
 

3.56 3.29 1.03 
 

          เถ๎า (ร๎อยละ) 
 

0.82 0.72 0.20 
 

ท่ีมา :  บรรจง (2548) 

 

2.  น้ านมแพะ 

แพะ เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได๎รับการสนับสนุนในพื้นที่หลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด

ภาคใต๎ตอนลําง ซึ่งมีแพะมากที่สุดร๎อยละ 29.64 และยะลาเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงมากที่สุด  
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เด็กที่ดื่มน้้านมแพะจะมีอัตราการเจริญเติบโตและสุขภาพดีกวําเด็กที่ดื่มน้้านมวัว เนื่องจาก

ไขมันจากน้้านมแพะถูกน้าไปใช๎ประโยชน์ได๎ดีกวําน้้านมวัว  และยังพบวําเด็กที่ดื่มน้้านมแพะมีมวล

กระดูกมากกวําเด็กที่ดื่มน้้านมวัว ดังนั้นแคลเซียมจากน้้านมแพะจึงถูกดูดซึมได๎ดีกวํา นอกจากนี้ยัง

พบวําการดูดซึมโปรตีน และแมกนีเซียมจากน้้านมแพะยังดูดซึมได๎ดีกวําน้้านมวัว ซึ่งเป็นไปในลักษณะ

การดูดซึมซีลีเนียมและสังกะสี 

 น้้านมแพะเป็นอาหารชนิดแรกจากสัตว์ที่มนุษย์น้ามาบริโภค  และถือวําน้้านมแพะเป็นอาหารที่

มีคุณคําสูงและยํอยงําย มีลักษณะเฉพาะคือ คํอนข๎างออกรสหวาน น้้านมแพะสดรสชาติคล๎ายน้้านมวัว 

อยํางไรก็ตามองค์ประกอบของน้้านมอาจจะผันแปรไปตามพันธุ์ อายุของแมํแพะ อาหารที่ได๎รับ ระยะ

การให๎น้้านม และฤดูกาล เป็นต๎น (ปิยะนุช, 2548) 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แพะสายพันธุ์ซาเนน (Sanen) 

ท่ีมา:  Park and Haenlein (2006) 

   

  แม๎วําปัจจุบันน้้านมแพะจะยังมีความส้าคัญน๎อยเมื่อเทียบกับน้้านมโค น้้านมกระบือ แตํมี

แนวโน๎มที่จะมีความส้าคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในประเทศที่ก้าลังพัฒนา เพราะน้้านมแพะมี

สํวนประกอบและคุณคําทางโภชนาการไมํด๎อยไปกวําน้้านมโคที่บริโภคกันอยูํ คือ มีไขมันร๎อยละ 3.8 

โปรตีนร๎อยละ 3.4 ปริมาณของกรดอะมิโน และวิตามิน ใกล๎เคียงกับน้้านมโค ยกเว๎นกรดแอสคอร์บิก
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ซึ่งน้้านมแพะมีอยูํในปริมาณที่ต่้ามาก แตํเม็ดไขมันของน้้านมแพะมีขนาดเล็กมาก จึงท้าให๎งํายตํอการ

ยํอยและการดูดซึมในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ นอกจากนี้ยังพบวํา น้้านมแพะเหมาะตํอการใช๎

เลี้ยงเด็กที่เป็นโรคผิวหนังบางชนิดและผู๎ที่เป็นโรคภูมิแพ๎ตํอการบริโภคน้้านมโค สามารถบริโภคนม

แพะได๎โดยไมํมีปัญหาการแพ๎นมแตํอยํางใด (อรวินท์และคณะ, 2546) 

 

องค์ประกอบของน้ านมแพะ 

1.  ไขมัน (Fat) จากน้้านมประกอบด๎วยกรดไขมันหลายชนิด แบํงเป็นกลุํมใหญํๆ ได๎ 3 กลุํม คือ 

กรดไขมันสายสั้น สายกลาง และสายยาว โดยที่กรดไขมันสายสั้นและกรดไขมันสายปานกลาง ( shot 

and medium chain fatty acids) ในแงํโภชนาการพบวํา กรดไขมันสายสั้นและสายกลางจะถูกยํอยสลาย

ได๎เร็วและถูกน้าไปใช๎เป็นแหลํงพลังงานได๎ทันที ในขณะที่กรดไขมันสายยาวสํวนใหญํจะถูกน้าไปเก็บ

สะสมไว๎ใช๎ในยามจ้าเป็น โดยจะเก็บสะสมอยูํตามใต๎ผิวหนังบริเวณท๎องและไต น้้านมแพะจะมีกรด

ไขมันสายสั้นและสายกลางอยูํประมาณร๎อยละ 35 ในขณะที่น้้านมวัวมีอยูํเพียงร๎อยละ 17  สํวนที่เหลือ

เป็นกรดไขมันสายยาว ไขมันอีกชนิดหนึ่งที่ทราบกันดีหากบริโภคมากจะมีปัญหาตํอสุขภาพคือ        

คลอเลสเตอรอลซึ่งพบวําในน้้านมแพะมีน๎อยกวําในน้้านมวัว 

 เม็ดไขมันในน้้านมแพะมีขนาดเฉลี่ย 2.76 ไมครอน ในขณะที่เม็ดไขมันของน้้านมวัวมีขนาด

โดยเฉลี่ย 3.51 ไมครอน ไขมันในน้้านมแพะมีพื้นที่ผิวมากกวําน้้านมวัวอยูํประมาณ 1.3 เทํา พื้นที่ผิว

เม็ดไขมันในน้้านมแพะที่มากกวําท้าให๎น้้ายํอยเข๎าท้าปฏิกิริยาได๎ทั่วถึงกวํา น้้านมแพะจึงยํอยได๎ดีกวําน้้า

นมวัว เนื่องจากการแขวนลอยของไขมันในน้้านมแพะดีกวําน้้านมวัว น้้านมแพะจึงมีลักษณะเป็นเน้ือ

เดียวกัน (homogeneous) ในขณะที่น้้านมวัวต๎องผํานกระบวนการโฮโมจิไนส์ ( homogenized) จึงจะเกิด

การเป็นเนื้อเดียวขึ้นได๎ (วราภรณ์, 2552) 

 2. โปรตีน ( Protein) ปริมาณโปรตีนในน้้านมแพะมีสูงกวําน้้านมวัวแตํมีเคซีนต้่ากวํา แตํ

องค์ประกอบของโปรตีนโดยรวมใกล๎เคียงกับโปรตีนจากน้้านมวัวและน้้านมคน น้้านมแพะจะให๎ลิ่ม

น้้านม (curd protein) ที่นิ่มกวําลิ่มน้้านมจากวัวเมื่อน้าไปตกตะกอนด๎วยโปรตีน โปรตีนหลักที่มีอยูํใน

น้้านมแพะคือ แอลฟาเอสสอง-เคซีน (αs2-casein), เบต๎า-เคซีน (β-casein), เบต๎า-แลกโทกลอบูลิน (β-

lactoglobulin) และ แอลฟา-แลกทาลบูมิน  (α- lactoglobulin) โดยมี เบต๎า-เคซีน  (β-casein) ประมาณ

ร๎อยละ 50 ของเคซีนทั้งหมด (ปิยะนุช, 2548) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงองค์ประกอบของโปรตีนในน้้านมแพะ 
 

 

องค์ประกอบ 
 

 

ปริมาณ (ร้อยละ) 
 

 

เคซีน 
 

 

2.26 
 

 

    - αs1 
 

 

0.35 
 

 

    - αs2 
 

 

0.48 
 

 

    - β 
 

 

1.09 
 

 

เวย์ 
 

 

0.70 
 

 

    - แอลฟา – แลคทาลบลูมิน 
 

 

0.18 
 

 

    - บีต๎า – แลคโทบลูลิน 
 

 

0.34 
 

 

    - อัลบลูมิน 
 

 

0.11 
   

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก ปิยะนุช (2548) 

 

 น้้านมแพะมีปริมาณโปรตีนสูงกวําน้้านมวัวคือ  ร๎อยละ 3.4 ซึ่งโปรตีนใน น้้านมแพะ

ประกอบด๎วย แอลฟา- (α-), เบต๎า- (β) เคซีน, เบต๎า-แลกโทกลอบูลิน (β-lactoglobulin) และ แอลฟา-

แลกทาลบูมิน  (α- lactoglobulin) เชํนเดียวกับนมวัว นอกจากนี้ปริมาณกรดอะมิโนใน น้้านมแพะมี

มากกวําน้้านมวัวอีกด๎วย  

 3.  น้้าตาลแลคโตสหรือน้้าตาลนม (milk sugar) น้้าตาลแลคโตสเป็นน้้าตาลโมเลกุลคูํที่

ประกอบด๎วย น้้าตาลกลูโคส และน้้าตาลกาแลคโตส ซึ่ง น้้านมแพะจะมีน้้าตาลแลคโตสประมาณร๎อยละ 

4.0 - 4.4 ซึ่งเป็นปริมาณที่ต่้ากวําน้้านมวัว (ปิยะนุช, 2548) 

 4.   เถ๎า และ  แรํธาตุ (Ashs and Minerals) ปริมาณเถ๎าทั้งหมดในน้้านมแพะอยูํในชํวง 0.78 - 

0.83 มิลลิกรัม  ตํอน้้านมแพะ 100 กรัม อยํางไรก็ตามปริมาณเถ๎ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่

เกี่ยวกับโภชนาการซึ่งอยูํในรูปของ แคลเซียมและฟอสฟอรัสที่เป็นสํวนประกอบส้าคัญในน้้านม  (ปิยะ

นุช, 2548) 
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 5.  วิตามิน  (vitamine) วิตามินหลักพบได๎ในน้้านมแพะ ได๎แกํ  วิตามินบีคอมเพล็กซ์ซึ่ง

สังเคราะห์ได๎จากแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร วิตามินเค  สังเคราะห์ได๎จากกระเพาะและล้าไส๎ วิตามิน 

เอ ดี และ ซี ได๎มาจากอาหารที่กินเข๎าไป น้้านมแพะมี วิตามินเอมากกวําน้้านมโค สํวน วิตามินบีเป็นผล

จากการสังเคราะห์ได๎เองในกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และน้้านมแพะมีมากกวํา (บรรจง, 2548) 

 

3.  ความแตกต่างระหว่างน้ านมแพะและน้ านมโค 

 ความแตกตํางที่เห็นได๎ชัดเจนระหวํางน้้านมแพะกับน้้านมโค คือ ขนาดของหยดไขมัน ( fat 

globules) ที่น้้านมแพะมีขนาดเล็กกวําน้้านมโค ด๎วยเหตุนี้ น้้านมแพะจึงไมํจ้าเป็นต๎องผํานกระบวนการ

ตีไขมันให๎แตกละเอียด (homogenization) เพื่อให๎มีสํวนประกอบที่สม่้าเสมอไมํเกิดการลอยเป็นฝ้าหรือ

เกิดชั้นของครีม ทั้งนี้ขั้นตอนการตีไขมัน ซึ่งท้าในน้้านมโคน้ันจะมีเอนไซม์แซนทีน  ออกซิเดส 

(xanthine oxidase) หลุดออกมาเป็นอิสระและมีโอกาสผํานผนังล้าไส๎เข๎าสูํกระแสเลือดได๎ ซึ่งอาจไป

กระตุ๎นรํางกายให๎ปลํอยคลอเลสเตอรอลเข๎าสูํกระแสเลือดมากขึ้นได๎ และเมื่อตีไขมันแตกแล๎วเอนไซม์  

ไลเปส (lipase) ในน้้านมจะท้าให๎เกิดมีรสขมหรือหืน ดังนั้น หลังการตีไขมันแล๎วจึงต๎องมีการผํานความ

ร๎อนเพื่อท้าลายเอนไซม์ ในแงํของวิตามินน้ัน น้้านมแพะจะเปลี่ยนคาโรทีนทั้งหมดให๎อยูํในรูปของ

วิตามินเค จึงท้าให๎น้้านมแพะสีจะคํอนข๎างขาวกวําน้้านมโคซึ่งยังมีบางสํวนอยูํในรูปคาโรทีนอยด์ สํวน

กลุํมวิตามินบีนั้น น้้านมแพะจะมีวิตามินบี  2 และไนอาซีนสูงกวําน้้านมโค แตํมีวิตามินบี 6 และวิตามิน

บี 12 ต่้ากวําน้้านมโค แตํทั้งนั้นน้้านมโคและน้้านมแพะมีวิตามินซีและวิตามินดีต้่าทั้งคูํ สํวนปริมาณแรํ

ธาตุตํางๆ ในน้้านมนั้นแรํธาตุบางชนิดในน้้านมแพะจะสูงกวําในน้้านมโค ได๎แกํ แคลเซียม 

โพแทสเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส คลอไรด์ และ แมงกานีส เป็นต๎น อีกทั้งยังพบวําในน้้านมแพะมี

เอนไซม์ชนิดหนึ่งที่เรียกวํา Platelet Activating Acetyl Hydrolase สามารถสลายสารกํอภูมิแพ๎กํอนให๎

เกิดอาการแพ๎ จึงท้าให๎คนที่แพ๎นมชนิดอ่ืนๆสามารถดื่มนมแพะได๎โดยไมํต๎องเผชิญกับอาการแพ๎  

(Pandya and Ghodke, 2007) 

 

4.  โยเกิร์ต (Yoghurt) 

โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์นมจาก เชื้อจุลินทรีย์ ( Culture product) ท้าจาก น้้านม อาจเป็น น้้านมสด 

น้้านมพรํองมันเนย หรือนมคืนรูปจากนมผงพรํองมันเนย  หมักด๎วยเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในทางเดินอาหาร

พวก Lactobacillus bulgaricus กับ Streptococcus thermophilus เป็นต๎น เชื้อจุลินทรีย์จะเปลี่ยนน้้าตาล
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ในนมคือ แลคโตส ให๎เป็นกรดแลกติกที่ท้าให๎โปรตีนตกตะกอน มีลักษณะเป็นลิ่มคํอนข๎างนุํม( soft 

curd) คือมีเนื้อสัมผัสกึ่งแข็ง กึ่งเหลว โดยทั่วไปมีสีขาวถึงขาวนวล มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติเปรี้ยว

เล็กน๎อย เน่ืองจากมีกรดคํอนข๎างสูง และมีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในปริมาณมาก นอกจากกรดแลกติกที่ได๎

จากการผลิตโดย เชื้อจุลินทรีย์แล๎วยังมีสารอ่ืนๆ เกิดขึ้นด๎วยแตํมีปริมาณน๎อย ได๎แกํ  สารประกอบที่

ระเหยได๎ (Votalite componunds) หรือสารอะโรมาติก  (Aromatic compound) ซึ่งพบวําสารเหลํานี้ท้าให๎

เกิดคุณสมบัติเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ เชํน กลิ่น รสชาติ และเน้ือสัมผัส แตกตํางกันออกไปทั้งนี้ยังอาจมี

ผลจากเทคนิคและกระบวนการผลิตในแตํละประเทศอีกด๎วย  

จากการที่ เชื้อจุลินทรีย์กรดแลคติกยังสามารถมีชีวิตอยูํได๎หลังจากการหมัก และยังสามารถท้า

หน๎าที่ได๎ในสภาวะที่เหมาะสมประกอบกับหลายสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติในการสํงเสริมสุขภาพ 

เชื้อจุลินทรีย์เหลํานี้ถูกน้ามาใช๎เป็น  เชื้อโพรไบโอติก ( Probiotics)ในผลิตภัณฑ์นมหมักอีกหลายชนิด 

รวมทั้งโยเกิร์ตอีกด๎วย  จึงกํอให๎เกิดผลดีแกํผู๎บริโภคทั้งผู๎ที่มีสุขภาพดีอยูํแล๎วเพื่อยังคงมีสุขภาพดีตํอไป

ตลอดจนผู๎ที่มีปัจจัยเสี่ยงตํอโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร  หรือแม๎กระทั่งผู๎บริโภคที่เป็นโรคแพ๎

น้้าตาลนม (Lactose intoterance) (จารุวรรณ, 2543) 

 

4.1 ชนิดของโยเกิร์ต (Types of yoghurt) 

        4.1.1 มาตรฐานกฎหมาย (อัคกะบัทคาน , 2544) มาตรฐานกฎหมายของโยเกิร์ตขึ้นอยูํกับ

องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ เชํน ปริมาณของแข็งที่ไมํใชํไขมัน ( Solid-not-fat หรือ SNF) หรือ

ปริมาณของแข็งทั้งหมดตามมาตรฐานของ FAO/WHO ก้าหนดให๎แบํงชนิดของโยเกิร์ตตามปริมาณ

ไขมันดังน้ี 

1) โยเกิร์ตไขมันสูง (Full fat yoghurt) เป็นโยเกิร์ตที่มีปริมาณไขมันนมอยูํในชํวงร๎อย

ละ 2.0 - 3.0 

2) โยเกิร์ตไขมันปานกลาง ( Medium fat yoghurt) เป็นโยเกิร์ตที่มีปริมาณไขมันนม

อยูํในชํวง ร๎อยละ 2.0 - 3.0  

3) โยเกิร์ตไขมันต้่า ( Low fat yoghurt) เป็นโยเกิร์ตที่ มีปริมาณไขมันนมอยูํในชํวง

ร๎อยละ 0.5 - 2.0   

4) โยเกิร์ตไมํมีไขมัน ( Non fat yoghurt) เป็นโยเกิร์ตที่มีปริมาณไขมันนมไมํเกินร๎อย

ละ 0.5  
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4.1.2 กรรมวิธีการผลิต (ชุติมา, 2543) 

  1) โยเกิร์ตชนิดแข็งตัว ( Set yoghurt) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎หลังจากการหมักหรือบํม 

(incubate) และการตกตะกอนจะเกิดขึ้นภายในภาชนะเดียวกับที่ใช๎ในการขาย ( retail container) มี

ลักษณะเป็นของแข็งกึ่งเหลวหรือเน้ือครีมข๎น  

  2) โยเกิร์ตชนิดคน ( Stirred yoghurt) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎หลังจากการหมักหรือบํม 

(incubate) ลักษณะของตะกอนจะได๎ก๎อนนมแตกๆ เกิดขึ้นภายในถังหมักจะต๎องน้ามาบรรจุลงใน

ภาชนะอีกทีหนึ่งเพื่อน้ามาจ้าหนําย 

  3) โยเกิร์ตเหลว ( Fluid yoghurt) เป็นโยเกิร์ตที่มีก๎อนนมแตกกระจายอยูํ ( กล๎ายกับ

โยเกิร์ตชนิดคน) แตํมีความหนืดต้่า เน่ืองจากมีปริมาณของแข็งทั้งหมด (total solid) ต่้า มีเพียงร๎อยละ 11 

หรือน๎อยกวํา  

  4) โยเกิร์ตพร๎อมดื่ม ( Drinking yoghurt) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการปั่นโยเกิร์ตจนมี

ลักษณะเป็นน้้าหรือของเหลวดื่มได๎ทันที ในทางอุตสาหกรรมนิยมเติมน้้านม น้้าเชื่อมหรือน้้าผลไม๎ผสม

ให๎เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให๎มีรสชาติที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเติมสารให๎ความหวานและกลิ่นรสตํางๆ ลงไป

ด๎วย โยเกิร์ตพร๎อมดื่มจัดเป็นโยเกิร์ตแบบคนหรือกวนที่มีความหนืดต้่า การที่จะท้าให๎โยเกิร์ตพร๎อมดื่ม

มีความหนืดต้่าท้าได๎หลายวิธี 

 ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร๎อมดื่ม สํวนใหญํจะใช๎น้้านมที่มีปริมาณของแข็งปริมาณต้่า โดยหลังจาก

การหมักจะต๎องกวนด๎วยความเร็วสูงเพื่อท้าให๎ตะกอนแตกหรือบางคร้ังโยเกิร์ตเย็นจะถูกสํงผํานเคร่ือง

โฮโมจีไนซ์ (Homogenizer) โดยไมํใช๎ความดันเพื่อไมํให๎เกิดการแยกของหางนมจ้าเป็นต๎องผสมสารให๎

ความคงตัว (stabilizer) เข๎าไปในสํวนผสมพื้นฐานและสํวนประกอบทางเคมีของโยเกิร์ตพร๎อมดื่มอาจ

เป็นดังนี้ มีปริมาณไขมัน ประมาณร๎อยละ 1.2 ปริมาณของแข็งที่ไมํใชํไขมัน ประมาณร๎อยละ 9.25 และ

น้้าตาลแลคโตสประมาณร๎อยละ 5.5  

 4.1.3  การเติมกลิ่นรส (ชุติมา, 2543) 

   1) โยเกิร์ตแบบดั้งเดิม ( Plain or Natural yoghurt) ซึ่งมีกลิ่นรสเฉพาะ คือ มีรสชาติ -

เปร้ียวแหลม บางครั้งอาจกลบกลิ่นรสที่เฉพาะของกรดได๎โดยการเติมน้้าตาลทราย 

   2) โยเกิร์ตผลไม๎ (Fruit yoghurt) เป็นการเติมผลไม๎  และสารให๎ความหวานลงไปใน

โยเกิร์ตแบบดั้งเดิม โดยปกติจะเติมผลไม๎ที่ผํานการถนอมอาหารมาแล๎ว เชํน ผลไม๎กวนหรือแยม ที่มี

ปริมาณของแข็งในรูปน้้าตาล โดยมีความเข๎นข๎นอยูํในชํวง 30 – 50 องศาบริกซ์ 
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   3) โยเกิร์ตที่เติมกลิ่นรส ( Flavoured yoghurt) เป็นโยเกิร์ตที่มีการเติมกลิ่นรสเทียม

และน้้าตาลทราย  หรือสารให๎ความหวานลงไปกับโยเกิร์ตแบบดั้งเดิมแทนสํวนของผลไม๎  โดยนิยมใช๎

สารแตํงกลิ่นรสที่มาจากธรรมชาติมากกวําการใช๎สารเคมี 

 4.1.4  กระบวนการหลังการหมัก (ชุติมา, 2543) 

 1) โยเกิร์ตแบบพาสเจอไรส์และยูเอชที ( Pasteurized / UHT yoghurt) คือ โยเกิร์ตที่

ผํานการให๎ความร๎อนหลังการบํมเพื่อจะท้าลายเชื้อจุลินทรีย์และลดการสูญเสีย สารประกอบให๎กลิ่นรส 

(volatile compound) เกี่ยวข๎องกับกลิ่นรสของโยเกิร์ต 

 2) โยเกิร์ตแบบเข๎มข๎น ( Concentrated yoghurt) เป็นโยเกิร์ตที่เกิดจากการก้าจัดน้้า

ออกไปบางสํวนจนมีปริมาณของของแข็งประมาณร๎อยละ 24 

 3) โยเกิร์ตแชํแข็ง (Frozen yoghurt) เป็นโยเกิร์ตที่มีลักษณะคล๎ายไอศกรีม  คือ มีทั้ง

อํอนและแข็ง ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตและองค์ประกอบเหมือนในโยเกิร์ตทั่วไปแล๎วมาท้าการแชํแข็ง แตํ

บางคร้ังโยเกิร์ตแบบแชํแข็งมีปริมาณของน้้าตาลและสารให๎ความคงตัวสูงเพื่อรักษาโครงสร๎างที่มี

ลักษณะเป็นฟองอากาศระหวํางกระบวนการแชํแข็ง 

 4) โยเกิร์ตแห๎ง ( Dried yoghurt) เป็นการท้าแห๎งโยเกิร์ตซึ่งอาจท้าได๎โดยวิธีตํางๆ 

ดังนี ้

 (1) Sun-dried yoghurt คือ ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่ผลิตกันในชนบทแถบตะวันออก

กลางท้าแห๎งโดยการตากแดด 

 (2) Spay-dried yoghurt และ Freeze dried yoghurt เป็นการท้าให๎แห๎งของ

โยเกิร์ตในอุตสาหกรรม แตํการเปลี่ยนแปลงโยเกิร์ตเป็นผงจะท้าให๎สูญเสียกลิ่นรสและท้าลายเชื้อ

โยเกิร์ตได๎ 

 

 กรรมวิธีการผลิตโยเกิร์ตท้ัง 2 ชนิด 

 โยเกิร์ตชนิดแข็งตัวและโยเกิร์ตชนิดคน จะมีความแตกตํางกันที่การบรรจุ โดยโยเกิร์ตชนิด

แข็งตัวจะได๎หลังจากการหมักและการตกตะกอนจะเกิดขึ้นภายในภาชนะเดียวกับที่ใช๎ในการขาย 

ลักษณะเป็นเน้ือครีมข๎นสํวนโยเกิร์ตชนิดคนจะได๎หลังจากการหมัก   ลักษณะของตะกอนจะได๎ก๎อนนม

แตกๆ เกิดขึ้นภายในถังหมัก แล๎วน้ามาบรรจุลงในภาชนะอีกทีหนึ่งเพื่อจ้าหนําย 
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นมชนิดตํางๆ  

 

(ผํานการโฮโมจิไนส์) 

 

ให๎ความร๎อน 

 

ท้าให๎หวานและ/หรือเติมกลิ่นรส 

 

ใสํในถ๎วยที่จะน้าไปจ้าหนําย      บรรจุใสํถัง  

 

     บํม               บํม  

 

 ทิ้งให๎เย็น       ทิ้งให๎เย็น  

 

 จ้าหนําย    (เติมผลไม๎และ/หรือกลิ่นรส  และน้้าตาลหรือสารให๎ความหวาน) 

ชนิดแข็งตัว (Set  type)       

        บรรจุในภาชนะขนาดเล็ก  

 

           จ้าหนําย  

                                  ชนิดคน (Stirred  type) 
 

ภาพท่ี 3 กรรมวิธีการผลิตโยเกิร์ตชนิดแข็งตัวและชนิดคน 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก ชุติมา. (2543) 

 

4.2  กรรมวิธีการผลิตโยเกิร์ต 

 4.2.1  การเตรียมสํวนผสมเบื้องต๎น (วราภรณ์, 2552) 

 1) การปรับปริมาณของไขมันนม ปรับให๎มีปริมาณไขมันนมตามชนิดของโยเกิร์ตที่

จะผลิต เชํน ร๎อยละ 1.5 ส้าหรับโยเกิร์ตไขมันปานกลางและร๎อยละ 0.5  
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 2) การปรับปริมาณของแข็งที่ไมํใชํไขมันนม ซึ่งปริมาณของแข็งที่ไมํใชํไขมันนม 

คือ น้้าตาลแลคโตส โปรตีน  และ เกลือแรํ ซึ่งมีผลโดยตรงตํอกลิ่นรสและความหนืดของโยเกิร์ต 

กลําวคือ น้้าตาลแลคโตสในนมจะถูกใช๎เป็นแหลํงอาหารของหัวเชื้อโยเกิร์ต เคซีนเกี่ยวข๎องกับการ

ตะกอนหรือการจับก๎อนซึ่งมีผลตํอความหนืดและความเป็นเนื้อสม่้าเสมอของโยเกิร์ต โดยทั่วไปปริมาณ

ของแข็งในของผสมที่ใช๎เตรียมโยเกิร์ตยิ่งสูงผลิตภัณฑ์ก็จะยิ่งหนืด โยเกิร์ตที่มีคุณภาพดีได๎จาก น้้านมที่

มีปริมาณของของแข็งทั้งหมดร๎อยละ 15 - 16 ซึ่งจะได๎เป็นโยเกิร์ตที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดร๎อยละ 14 

- 15 อยํางไรก็ตามถ๎ามีปริมาณของแข็งทั้งหมดในของผสมที่ใช๎เตรียมโยเกิร์ตสูงกวําร๎อยละ 25 ขึ้นไป 

จะท้าให๎มีความชื้นลดลงและมีผลท้าให๎กิจกรรมของ เชื้อ จุลินทรีย์ลดลงด๎วย การเพิ่มปริมาณของ

ของแข็งอาจกระท้าได๎โดยอาศัยวิธีการตํางๆ เชํน การให๎ความร๎อนเพื่อเพิ่มความเข๎มข๎น การเติมนมผง 

เคซีน หางนมผง หรือผงบัตเตอร์มิลค์ เป็นต๎น 

 3) การเติมสารให๎ความคงตัว เพื่อท้าให๎โยเกิร์ตคงรูปรํางและเนื้อสัมผัส เพิ่มความ

หนืดท้าให๎มีเน้ือสม่้าเสมอและลดปัญหาการแยกตัวของหางนม นอกจากนี้สารคงรูปยังชํวยยืดอายุ การ

เก็บ การใช๎สารคงรูปอาจใช๎เพียงสารประกอบชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมกันก็ได๎ ในทางการค๎านิยม

ใช๎สารคงรูปหลายตัว เน่ืองจากสามารถใช๎ได๎กับโยเกิร์ตหลายชนิด 

 การใช๎สารให๎ความคงตัวในโยเกิร์ต ใช๎ในรูปของไฮโดฟิริกคอลลอยส์  ชํวยเพิ่มความหนืดและ

การแยกชั้นของของเหลวในนม (whey) สาเหตุหนึ่งที่ท้าให๎เกิดการแยกชั้นคือ การให๎ความร๎อนซึ่งท้าให๎

โครงสร๎างเดิมถูกท้าลาย สารให๎ความคงตัวที่มักใช๎ผสมกัน ได๎แกํ แป้ง  เจลาติน และเพคติน เป็นต๎น ซึ่ง

เพตตินเป็นที่นิยมในโยเกิร์ตที่มีอายุการเก็บยาวนาน ทั้งนี้จะท้าการเติมสารให๎ความคงตัวลงในนมกํอน

พาสเจอร์ไรส์และกํอนขบวนการหมัก ส้าหรับโยเกิร์ตพร๎อมดื่มจะเติมกํอนการให๎ความร๎อนขั้นสุดท๎าย 

โดยอาจจะมีการละลายน้้า ให๎ความร๎อนแล๎วน้าไปผสมกับโยเกิร์ต (อัคกะบาท, 2544) 

 4) การเติมสารให๎ความหวาน เพื่อลดความเปรี้ยวของโยเกิร์ต โดยค้านึงถึงปัจจัย

ตํางๆ เชํน น้้าตาลใช๎ความเข๎มข๎นไมํเกินร๎อยละ 10 แตํโยเกิร์ตเสริมกลิ่นรส  หรือโยเกิร์ตชนิดหวาน อาจ

มีคาร์โบไฮเดรตสูงถึงร๎อยละ 20 ซึ่งอาจมาจากน้้าตาลในนมที่เหลือจากการหมัก น้้าตาลในผลไม๎  หรือ

น้้าตาลที่เติมเข๎าไป ถ๎าความเข๎มข๎นของน้้าตาลสูงเกินไป อาจมีผลยับยั้งการเจริญของกล๎าเชื้อโยเกิร์ต  อัน

เน่ืองมาจากผลกลับของการออสโมซิสของสารถูกละลายในน้้า และผลของความชื้นสัมพัทธ์ในโยเกิร์ต 

 4.2.2  การท้าให๎เป็นเน้ือเดียวกัน  โดยการโฮโมจิไนเซซัน ( Homogenization) ในเคร่ืองโฮ

โมจิไนเซอร์ ( Homogenizer) เพื่อให๎น้้านมเป็นเนื้อเดียวกันและได๎โยเกิร์ตที่มีเนื้อสัมผัสเนียนดีและมี
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กลิ่นรสละมุนละมํอมแบบครีม ตลอดจนชํวยลดการแยกตัวของครีมที่ผิวหน๎าของโยเกิร์ตหรือการ

แยกตัวของหางนม 

 4.2.3 การให๎ความร๎อน เป็นขั้นตอนส้าคัญในการท้าลายจุลินทรีย์ที่ไมํต๎องการในน้้านม

และเพิ่มความเข๎มข๎นให๎แกํน้้านม ท้าให๎ได๎โยเกิร์ตที่มีคุณภาพดี  การให๎ความร๎อนแกํนม อาจเป็นการ

ยับยั้ง หรือเรํงกิจกรรมของหัวเชื้อโยเกิร์ต ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับอุณหภูมิและเวลาที่ใช๎ ดังนี้  

 - ถ๎าใช๎อุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส  นาน 30 นาที หรืออุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส  นาน 40 นาที 
สามารถเรํงการเจริญของกล๎าเชื้อโยเกิร์ต 
 - ถ๎าใช๎อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส  นาน 45 นาที หรืออุณหภูมิ 82 องศาเซลเซียส  นาน 10 - 20 
นาที หรืออุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 1 - 45 วินาที มีผลตํอการยับยั้งการเจริญของกล๎าเชื้อโยเกิร์ต 
 -  ถ๎าใช๎อุณหภูมิ  90 องศาเซลเซียส  นาน 60 - 180 วินาที หรืออุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส  นาน 
15 - 30 นาที ความดัน 15 ปอนด์ตํอนิ้ว  สามารถเรํงการเจริญของกล๎าเชื้อโยเกิร์ต 
 -  ถ๎าใช๎อุณหภูมิ  120 องศาเซลเซียส  นาน 15 - 30 นาที ความดัน 15 ปอนด์ตํอตารางนิ้ว มีผลตํอ
การยับยั้งการเจริญของกล๎าเชื้อโยเกิร์ต 
 น้้านมที่ผํานความร๎อนอาจจะมีความเข๎มข๎นขึ้น โปรตีนในนมยังถูกยํอยสลายเป็นโมเลกุลเล็ก
ลงที่เหมาะเป็นแหลํงอาหารชํวยเรํงกิจกรรมของหัวเชื้อโยเกิร์ต นอกจากนี้โปรตีนของหางนมซึ่งได๎แกํ 
อัลบูมิน (albumin) และโกลบลูมิน (globulin) จะถูกแปรสภาพและตกตะกอนและยังเกิดการรวมตัวของ
โมเลกุลของเคซีนกลายเป็นรํางแห ท้าให๎โยเกิร์ตที่ได๎มีความหนืดมากขึ้น นอกจากที่กลําวมาแล๎วนี้ การ
ให๎ความร๎อนแกํนมยังเป็นการก้าจัดออกซิเจนที่อยูํในนม ท้าให๎เกิดสภาวะเป็น ไมโครแอโรฟิลิก 
(microaerophilic) ที่เหมาะแกํการเจริญของหัวเชื้อโยเกิร์ต 

 4.2.4 การหมัก หัวเชื้อโยเกิร์ตจะประกอบด๎วย เชื้อ Lb. bulgaricus. และ S. thermophillus 

ในอัตราสํวนที่เทํากัน โดยทั่วไปจะใสํเชื้อในความเข๎มข๎นประมาณร๎อยละ 05 - 2.0 (v/v) และบํมไว๎ที่

อุณหภูม ิ42 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง หรืออุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส นาน 2.5 ชั่วโมง ซึ่งการหมัก

จะเกิดขึ้นอยํางสมบูรณ์ โดยมีจ้านวนของ แบคทีเรียกรด แลคติกประมาณ 30 – 40 × 106 เซลล์ตํอ

มิลลิลิตร 

 อุณหภูมิที่ใช๎ในการบํมที่เหมาะสม ตํอการเจริญของเชื้อ คือ อุณหภูมิ 40 - 45 องศาเซลเซียส 
การบํมจะมี 2 วิธี คือ บํมระยะสั้น เป็นการบํมที่อุณหภูมิ 40 - 45 องศาเซลเซียส นาน 2 - 8 ชั่วโมง อีกวิธี
หนึ่งเป็นการบํมที่ระยะเวลานาน ใช๎เวลาประมาณ 16 - 18 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับประสิทธิภาพของเชื้อที่
ใช๎ที่อุณหภูมิ 30 องศเซลเซียส หรือสูงกวําจนได๎ปริมาณกรดที่ต๎องการ 
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 ชํวงการบํม แบคทีเรียจะท้าการยํอยน้้าตาลแลคโตสในสํวนผสมและสร๎างกรดแลคติ กขึ้นท้าให๎
โมเลกุลชองเคซีนเกิดการรวมตัวกันและเกิดเป็นเคิร์ด  ขึ้นที่ความเป็นกรด -ดําง 4.6 – 4.7 ซึ่งเป็นจุด 
isolectric point (pI) ของน้้านม หลังจากนั้นจะบํมตํอให๎คําความเป็นกรด–ดําง (pH) ลดลงเหลือประมาณ 
4.2 – 4.4 โดยใช๎เวลาประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง ลักษณะเคิร์ดที่ดีจะเรียบเนียน ไมํเกิดการแยกตัวของน้้าเวย์
ออกมา (วารีและอนงค์นารถ, 2545) 

 4.2.5  การให๎ความเย็น  โดยทั่วไปใช๎อุณหภูมิประมาณ 5 - 10 องศาเซลเซียส เพื่อหยุด
ปฏิกิริยาการหมัก กลําวคือ เมื่อการหมักเสร็จสมบูรณ์ได๎ความเป็นกรดตามต๎องการ คือ ความเป็นกรด –
ดําง (pH) 4.6 หรือมีปริมาณกรดแลคติกร๎อยละ 0.9 ก็จะหยุดปฏิกิริยาการหมักโดยการปรับอุณหภูมิให๎
เย็นลงทันทีจากอุณหภูมิประมาณ 30 - 45 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิ 5 - 10 องศาเซลเซียส 

 4.2.6  การเติมสารประกอบที่ให๎กลิ่นรสหรือสี   การจะเติมสารที่ให๎กลิ่นรสหรือสีชนิดใด
มากน๎อยเพียงไรนั้นขึ้นอยูํกับชนิดของโยเกิร์ต ความนิยมของผู๎บริโภค กฎหมาย ฯลฯ โดยจะปรับ
อุณหภูมิของโยเกิร์ตให๎เย็นลงเป็น 15 - 20 องศาเซลเซียส กํอนจะผสมกับสารที่ใช๎เติม ซึ่งได๎แกํ ผลไม๎ 
สารให๎กลิ่น รส และสี เชํน สตรอเบอร์ร่ี ลิ้นจี่ สับปะรด ลูกบัว ถั่ว กาแฟ และน้้าผึ้ง เป็นต๎น 

  

 4.3 เชื้อจุลินทรีย์ในโยเกิร์ต  (Microbiology of natural yoghurt) (ชุติมา, 2543) 

 กล๎าเชื้อเป็นสํวนประกอบส้าคัญในการผลิตโยเกิร์ต ลักษณะที่ต๎องการของหัวเชื้อโยเกิร์ต คือ 
ปลอดจากการปนเปื้อนเจริญได๎ดีในสํวนผสมของนมที่ใช๎เตรียมโยเกิร์ต ให๎กลิ่นรสที่ต๎องการ 
โครงสร๎างลักษณะเนื้อดี และต๎านทานตํอสภาวะ  และสารปฏิชีวนะในการสร๎างกลิ่นรส ( Flavor) และ
ลักษณะของเน้ือสัมผัส ( texture) ต๎องใช๎หัวเชื้อผสมของ S. thermophilus และ Lb. bulgaricus ซึ่งเป็น
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข๎องในการผลิตโยเกิร์ต  

  4.3.1 ลักษณะทั่วไปของเชื้อแบคทีเรียสร๎างกรดแลกติก   
                1. เชื้อ Streptococcus thermophilus เป็นแบคทีเรียกรดแลคติครูปรํางกลม มีขนาดเส๎น

ผํานศูนย์กลาง  เล็กกวํา 2 ไมครอน มักเรียงตัวเป็นคูํและตํอกันเป็นสาย ติดสีแกรมบวก ทนความร๎อนที่

อุณหภูมิสูง เชื้อ S. thermophilus สามารถเจริญเติบโตได๎ที่อุณหภูมิ 49 องศาเซลเซียส และที่ อุณหภูมิ 40 

องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของ เชื้อ S. thermophilus และไมํเจริญเติบโต

ที่ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  นอกจากนี้  เชื้อ S. thermophilus ยังสามารถเจริญเติบโตได๎ดีที่ความเป็น

กรด-ดําง (pH) 6.5 และจะหยุดการเจริญเติบโตที่ความเป็นกรด -ดําง (pH) 4.2 - 4.4 เชื้อ S. thermophilus 
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เมื่ออยูํเป็นเซลล์เด่ียวจะสร๎างกรดท้าให๎โปรตีนในน้้านมตกตะกอนได๎ดี ในระหวํางการหมักน้้านม  เชื้อ 

S. thermophilus จะผลิตเอนไซม์บีต๎า  - กาแลคโตซิเดสมายํอยน้้าตาลแลคโตสให๎เป็นน้้าตาลกลูโคสกับ

น้้าตาลกาแลคโตส และผลิตเอนไซม์ยูรีเนสมายํอยสลายยูเรียในน้้านม ท้าให๎เกิดคาร์บอนไดออกไซด์

และแอมโมเนีย นอกจากนี้ เชื้อ S. thermophilus ยังผลิตแคปซูลและผลิตเมือกภายนอกเซลล์ซึ่งเป็นพอลี

แซคคาไรด์ ชํวยให๎โยเกิร์ตที่ผลิตได๎มีลักษณะเน้ือที่เนียนข๎น ท้าให๎ผลไม๎กระจายตัวได๎ดีในโยเกิร์ต  (วรา

ภรณ,์ 2552) 

 2. เชื้อ Lactobacillus bulgaricus เป็นแบคทีเรียรูปรํางแทํง ติดสีแกรมบวก อาจ

เปลี่ยนเป็นแกรมลบเมื่ออายุมากขึ้น  และมีกรดมากขึ้น  เชื้อ Lb. bulgaricus พบอยูํกันเป็นคูํหรือตํอกัน

เป็นสาย สามารถทนความร๎อนได๎ดี อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของ  เชื้อ  Lb. bulgaricus 

ประมาณ 45 องศาเซลเซียส และมีความสามารถอยูํรอดหลังผํานกระบวนการพาสเจอร์ไรส์  เชื้อ  Lb. 

bulgaricus สามารถหมักน้้าตาลแลคโตสให๎เป็นกรดแลคติค และมีความทนกรด  เชื้อ  Lb. bulgaricus 

สามารถเจริญเติบโตได๎ดีที่ความเป็นกรด –ดําง (pH) 5.5 และหยุดการเจริญเติบโตที่ความเป็นกรด –ดําง 

(pH) 3.5 - 3.8 การเจริญเติบโตของ  เชื้อ Lb. bulgaricus เกิดได๎ดีในสภาพที่มีออกซิเจนเล็กน๎อย หรือใน

สภาพที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ ดังน้ันในชํวงแรกของการหมัก  เชื้อ  Lb. bulgaricus จะเจริญอยํางช๎าๆ 

จนกวําออกซิเจนจะถูกใช๎ไปหมดโดยแบคทีเรียชนิดอ่ืน  และแบคทีเรียชนิดน้ีสามารถผลิตเมือกนอก

เซลล์ซึ่งเป็นพอลิแซคคาไรด์เชํนเดียวกับ  เชื้อ S. thermophilus ชํวยให๎สํวนผสมของโยเกิร์ตมีเนื้อเนียน

และข๎น 

โดยทั่วไปจะใช๎หัวเชื้อทั้งสองชนิดนี้ในอัตราสํวนเทํากัน (จ้านวนเซลล์) โดยมีอุณหภูมิการบํม

ที่เหมาะสม คือ 42 องศาเซลเซียส การใช๎เชื้อทั้งสองชนิดนี้รํวมกันพบวํา อัตราการสร๎างกรดแลคติก  

และคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ท้าให๎โยเกิร์ตมีลักษณะเดํน ลักษณะการพึ่งพาอาศัยของหัวเชื้อทั้งสองนี้

อาจพิจารณาจากการสร๎างกรดแลคติกซึ่งจะเพิ่มขึ้นในระหวํางการผลิตโยเกิร์ตเมื่อใช๎สายพันธุ์ผสมของ

เชื้อ Lb. bulgaricus และเชื้อ S. thermophilus เมื่อเปรียบเทียบกับการใช๎เชื้อดังกลําวสายพันธุ์เดียวเทํานั้น 

นอกจากนี้จ้านวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นตํอหนึ่งหนํวยเวลาของหัวเชื้อสายพันธุ์ผสมจะเพิ่มขึ้นจ้านวนมากเมื่อ

เปรียบเทียบกับกล๎าเชื้อที่มีสายพันธุ์เดียว 

ในการศึกษาพบวําแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้ มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน ( Symbiosis 

relationship) โดยจะเจริญรํวมกันในสภาวะที่ควบคุมเพื่อให๎ได๎เชื้อจุลินทรีย์ที่สมดุลและถูกต๎อง ซึ่งใน

ระยะแรก เชื้อ S. thermophillus เจริญที่อุณหภูมิที่เหมาะสม 40 องศาเซลเซียส จะมีการเจริญดีกวํา  เชื้อ 
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Lb. bulgaricus เน่ืองจาก เชื้อ S. thermophillus จะเจริญในที่ที่มีออกซิเจนจะใช๎ออกซิเจนในน้้านมและ

จะชํวยก้าจัดออกซิเจนในน้้านมซึ่งถ๎าเหลืออยูํอาจกํอให๎เกิด สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  และสํงผลให๎

การเจริญของ เชื้อ Lb. bulgaricus ดีขึ้นด๎วย เนื่องจาก  เชื้อ Lb. bulgaricus เจริญเติบโตแบบในสภาวะไร๎

ออกซิเจน (anaerobic condition) ในระยะแรก เชื้อ S. thermophillus จะด้าเนินไปจนความเป็นกรด -ดําง 

(pH) เทํากับ 5.5 (เชื้อ S. Thermophillus จะมีความสามารถในการผลิตกรดต่้ากวํา  เชื้อ Lb. bulgaricus) 

จนมีสารอาหารและสภาวะที่เหมาะสมตํอการเจริ ญของเชื้อ Lb. bulgaricus ซึ่งจะเจริญในอุณหภูมิที่

เหมาะสมที่ 45 องศาเซลเซียส และเจริญสูงสุดที่ความเป็นกรด –ดําง (pH) 4.4 และจะสร๎างกรดแลคติก 

(lactic acid) สารอะซิโตน (acetone) สารไดอะซิติล (diacetyl) และสารอะเซทัลดีไฮด์ ( acetaldehyde) 

ซึ่งเป็นสารให๎กลิ่นรสเฉพาะของโยเกิร์ต นอกจากนี้  เชื้อ  Lb. bulgaricus ยังผลิตกรดอะมิโนที่มีผลตํอ

การเจริญของ เชื้อ S. thermophillus เชํน ลิวซีน ( leucine) ไลซีน (lysine) ซีสไทน์ (cystine) กรดแอสพา

ติค (aspartic acid) ฮิสติดีน ( histidiyne) และวาลีน ( valine) เป็นต๎น โดยเฉพาะวาลีนจะมีผลตํอการ

กระตุ๎นการเจริญเติบโตของ  เชื้อ S. thermophillus มากที่สุด จะเห็นได๎วําทั้งสองสายพันธุ์มีอยูํรํวมกัน

อยํางพึ่งพากันจึงท้าให๎สามารถเพิ่มอัตราการผลิต  ซึ่งประกอบด๎วยน้้าตาลกลูโคส ( glucose) น้้าตาลกา

แลคโตส (galactose) และน้้าตาลแมนโนส ( mannose) จะชํวยให๎โยเกิร์ตมีลักษณะเน้ือที่ละเอียดแนํน 

(firmness) และเนียน (smoothness) เป็นตะกอน (curd) เกิดขึ้นเรียกวํา “ Coagulum” และสารให๎กลิ่นรส

ของโยเกิร์ตได๎ดีกวําเมื่อเปรียบเทียบการใช๎สายพันธุ์เด่ียว ดังนั้นสภาวะที่ใช๎ในการเลือกให๎เหมาะสมตํอ

การหมักโยเกิร์ตควรอยูํในชํวง อุณหภูมิ 40 - 42 องศาเซลเซียส จึงเหมาะตํอการเจริญเติบโตและรํวม

กิจกรรมได๎มากที่สุด เนื่องจากเชื้อทั้งสองชนิดมีอุณหภูมิการหมักที่เหมาะสมส้าหรับแตํละสายพันธุ์

แตกตํางกัน คือ ที่อุณหภูมิการหมัก 45 องศาเซลเซียส จะเหมาะส้าหรับการสร๎างกรดของเชื้อสายพันธุ์ 

Lb. bulgaricus และที่อุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส จะเหมาะส้าหรับการสร๎างกรดของเชื้อสายพันธุ์ S. 

thermophillus การสร๎างกรดแลคติกของเชื้อสายพันธุ์ผสมและสายพันธุ์เด่ียวตํางๆ กันในน้้านมขาดมัน

เนยที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดร๎อยละ 10 แล๎วใช๎เชื้อร๎อยละ 2  จะเห็นวําอัตราการสร๎างกรดของเชื้อ S. 

thermophillus และ เชื้อ  Lb.bulgaricus จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิการหมักสูงขึ้น  และสูงสุดที่อุณหภูมิ 40 

และอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของเชื้ออีกด๎วย คือ ปริมาณของแข็งใน
โยเกิร์ตและกระบวนการให๎ความร๎อนในน้้านม โดยการแปรปริมาณนมขาดมันเนยหรือความเข๎มข๎น
ของเกลือแรํในน้้านมก็มีผลตํออัตราการสร๎างสารประกอบกลิ่นรสของโยเกิร์ตได๎เชํนกัน ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลของปริมาณของแข็งในนมตํอการเจริญของเชื้อที่ผลิตกรดแลคติก 
 

 

ปริมาณของแข็งที่ไมํใชํ
ไขมัน  (ร๎อยละ) 

 

ปริมาณกรดแลคติกจากการ
ไทเทรต (ร๎อยละ) 

 

ความเป็น
กรด-ดําง 

 

จ้านวนเชื้อ        
(เซลล์/มิลลิลิตร) 

 

8 0.72 4.48 
 

183.5 
 

12 0.97 4.59 
 

942.1 
 

16 0.19 4.74 
 

1302.5 
 

 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก อัคกะบัทคาน. (2544) 

 

จากตารางจะเห็นวําเมื่อปริมาณของแข็งเพิ่มขึ้น ปริมารกรดแลคติกจ้านวนเชื้อแบคทีเรียที่มีชีวิต

อยูํและคําความเป็นกรด  - ดําง (pH) จะเพิ่มมากขึ้น แตํอยํางไรก็ตามถ๎าปริมาณของแข็งมากกวําร๎อยละ 

21 เชื้อแบคทีเรีย Lb. bulgaricus จะถูกยับยั้ง 

 ในปัจจุบันสภาวะของเชื้อที่ใช๎ในการผลิตโยเกิร์ตยังไมํมีการก้าหนดมาตรฐานแตํปริมาณที่ใช๎
กันอยูํนั้นจะใช๎พิจารณาจ้านวนจุลินทรีย์โดยจุลินทรีย์ 107 – 108 เซลล์ตํอกรัมของโยเกิร์ต 
 4.3.2 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของการหมักโยเกิร์ต (Biochemistry of yoghurt 

fermentation) ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชีวเคมีที่เกิดขึ้น โดยเชื้อทั้งสองนี้ยํอมน้าไปสูํการผลิต

โยเกิร์ตที่มีคุณภาพสูงโดยจะพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรตที่เกิดข๎นเทํานั้น  (ชุติมา, 

2543) 

1. วิถีการเปลี่ยนแปลง (Metabolic pathways) (ชุติมา, 2543) 

 เชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจะได๎รับพลังงานจากการหมักคาร์โบไฮเดรต ได๎แกํ น้้าตาลแลกโตสที่

มีอยูํในน้้านม กลําวคือ หัวเชื้อโยเกิร์ตทั้งสองนี้จะได๎พลังงานจากการยํอยน้้าตาลแลคโตสที่มีอยูํใน

น้้านมโดยการยํอยน้้าตาลแลกโตสจะเกิดขึ้นภายในเซลล์ของหัวเชื้อโยเกิร์ตทั้งสอง โดยการน้าน้้าตาล

แลคโตสผํานผนังเซลล์ของหัวเชื้อทั้งสอง ซึ่งสันนิฐานวํา อาศัยเอนไซม์กาแลกโทสไซด์ เพอร์มีเอส 

(galactoside permeate) จากนั้นเอนไซม์บีตา-ดี-กาแลกโทซิเตส ( β – D – galactosidase, B - gal) จะยํอย

น้้าตาลแลคโตสภายในเซลล์ให๎เป็นน้้าตาลดี – กลูโคสกับ น้้าตาลดี – กาแลกโทส ซึ่งน้้าตาลกลูโคสที่ได๎

นี้จะเปลี่ยนเป็นกรดไพรูวิก และกรดแลกติก ในที่สุดอยูํภายในเซลล์ของหัวเชื้อทั้งสอง ในขณะเดียวกัน

เอนไซม์บีตา – ดี ฟอสโพกาแลกโทซิเดส ( β – D phosphogalacto sidase, B - Pgal) จะยํอยน้้าตาลแลก
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โทสให๎เป็นน้้าตาลดีกลูโคส และน้้าตาลดี – กาแลกโทส – 6 – ฟอสเฟต (D – galactose – 6 - phosphate) 

ซึ่งน้้าตาลดี – กลูโคสจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดแลคติคตํอไป 

2.  การสร๎างกรดแลคติก (Production of lactic acid) (ชุติมา, 2543)  

แบคทีเรียที่สามารถสร๎างกรดแลคติกเป็นหลักมีอยูํด๎วยกันหลายชนิดโดยจะแบํงกลุํมของ

แบคทีเรียที่สร๎างกรดแลคติก ดังนี้ 

2.1 Homofermentative lactic acid bacteria แบคทีเรียกลุํมนี้ได๎แกํ สปีชีส์ของ เชื้อ 

Lactobacillus และ เชื้อ Streptococcus ซึ่งสามารถหมักน้้าตาลแลคโตสจากน้้าตาลกลูโคส  และน้้าตาล

เฮกโซสตัวอ่ืนๆ ได๎ โดยสามารถใช๎น้้าตาลกลูโคสได๎มากถึงร๎อยละ 95 ซึ่งผลผลิตที่ได๎มากที่สุด คือ กรด

แลคติกซึ่งได๎ถึงร๎อยละ 85 - 95 และผลผลิตเป็นสารอ่ืนๆ น๎อยมากๆ โดยที่ น้้าตาลแลคโตสสามารถให๎

กรดแลคติกได๎ด๎วย ดังสมการ 
 

C6H12O6       2CH2-CHOH-COO 

 น้้าตาลกลูโคส                      กรดแลคติก  
 

 C12H22O11 + H2O    2CH2-CHOH-COO 

 น้้าตาลแลคโตส  น้้า        กรดแลคติก  
 

ภาพท่ี 4 สมการการเปลี่ยนน้้าตาลกลูโคสและน้้าตาลแลคโตสให๎เป็นกรดแลคติก 

ท่ีมา : ชุติมา. (2543) 
 

 แบคทีเรียกรดแลคติ กที่ใช๎ผลิตกล๎าเชื้อส้าหรับผลิตภัณฑ์นมหมักนั้น นอกจากจะใช๎น้้าตาล

กลูโคสแล๎ว จะต๎องสามารถใช๎น้้าตาลแลคโตสซึ่งเป็นน้้าตาลในน้้านมได๎ด๎วย โดยแบคทีเรียกรดแลคติ ก

จะสามารถน้าน้้าตาลแลคโตสเข๎าสูํเซลล์ได๎สามวิธีและมีกระบวนการเมแทบอไลซ์ให๎เกิดเป็นกรด       

แลคติกแตกตํางกัน นอกจากกรดแล๎วกล๎าเชื้อส้าหรับผลิตภัณฑ์นมหมักยังต๎องมีประสิทธิภาพในการ

สังเคราะห์สารระเหยที่ให๎กลิ่นเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์แตํละอยําง เชํน สารไดอะซิทิล ( diacetyl) และ

สารแอซีลตัลดีไฮด์ ( acetaldehyde) ซึ่งเกิดจากการเมแทบอไลซ์ซิเตรทหรือกรดอะมิโน เชํน ทรีโอนีน 

การจะได๎ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามต๎องการน้ัน หลายๆ ผลิตภัณฑ์จ้าเป็นต๎องใช๎กิจกรรมรํวมของเชื้อ 

(ชุติมา, 2543) 
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 กรดแลคติ กท่ีได้มีความส าคัญต่อโยเกิร์ตคือ  

1) ยํอยสลายมวลโปรตีน ( casein micelles) และตกตะกอนเคซีนอ่ืนที่ความเป็นกรด -ดําง 4.6 – 

4.7 รวมทั้งท้าให๎เกิดเจลของโยเกิร์ต 

 2) กรดแลคติกจะให๎รสชาติที่เฉพาะตัว หรือรสเปร้ียวและแหลม ( lactate dyhydrogenase : 

LDH) ส้าหรับสร๎างกรดแลคติกจากกรดไพรูวิกที่ได๎ในระหวํางการหมักนมและแบคทีเรียกลุํมนี้ยัง

สามารถยํอยน้้าตาลโมเลกุลคูํได๎ เมื่อยํอยสลายน้้าตาลแลคโตส 1 โมล จะได๎กรดแลคติกในรูป L (+) 4 

โมล ขณะที่เชื้อ Lb. bulgaricus จะให๎กรดแลคติกในรูป D (-) ซึ่งจะมีโครงสร๎างของอะตอมแตกตํางกัน

เฉพาะอะตอมคาร์บอนที่สอง ดังนี้ 
 

    COOH    COOH  

   HO    C H  H C H   

    CH3     CH3 

   L (+) lactic acid   D (-) lactic acid 
 

ภาพท่ี 5 ปริมาณของกรดแลคติกรูปตํางๆ ในระหวํางการหมักที่เกิดขึ้นในโยเกิร์ต 

ท่ีมา : ชุติมา. (2543) 

 

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปปริมาณของกรดแลคติกรูปตํางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวํางการหมักโยเกิร์ต ได๎

ดังนี ้

1) โยเกิร์ตที่มีกรดแลคติกในรูป L (+) มากกวําร๎อยละ 70 แสดงวําเชื้อโยเกิร์ตที่ใช๎สํวนใหญํ

เป็นพวกเชื้อ S. thermophillus หรืออุณหภูมิการหมักเกิดขึ้นที่ต่้ากวํา 40 องศาเซลเซียส (ซึ่งเป็นอุณหภูมิ

การหมักที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของเชื้อ S. thermophillus) หรือโยเกิร์ตจะถูกท้าให๎เย็นขณะที่

ความเป็นกรดต่้าประมาณร๎อยละ 0.8 หรือน๎อยกวํา 

2) โยเกิร์ตที่ได๎มีกรดแลคติกในรูป D (-) มากกวํากรดแลคติกในรูป L (+) แสดงวํา จะบํมเชื้อที่

อุณหภูมิสูง คือ 45 องศาเซลเซียส หรือมากกวําหรือเป็นเวลานานเกินไปท้าให๎ได๎โยเกิร์ตที่มีความเป็น

กรดสูง หรือเชื้อนี้มี Lb. bulgaricus มากกวําเชื้อ S. thermophillus 

 โดยทั่วไปโยเกิร์ตจะมีกรดแลคติกในรูป L (+) ประมาณร๎อยละ 45 – 60 และกรดแลคติกในรูป 

D (-) ประมาณร๎อยละ  40 – 55 ซึ่งอัตราสํวนของ L (+) ตํอ D (-) จะใช๎ในการประเมินคุณภาพของ       
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โยเกิร์ต โดยพบวําโยเกิร์ตที่จ้าหนํายในท๎องตลาด มีคํา 0.35 (เปร้ียวมาก) ถึง 8.285 (มีกรดแลคติกที่เป็น 

L (+) เดํน) ซึ่งโยเกิร์ตที่ดีควรมีอัตราสํวนน้ีเป็น 2 อยํางไรก็ตามการประเมินคุณภาพโยเกิร์ตโดยวิธีนี้

ขึ้นกับรสนิยมของผู๎บริโภคในแตํละท๎องถิ่น 

 2.2. Heterofermentative Lactic acid bacteria แบคทีเรียกลุํมนี้ได๎แกํ  เชื้อ Lb. casei, เชื้อ Lb. 

psuedoplantarum, เชื้อ Lb. rhammosus และ เชื้อ Lb. tolerans จะสามารถสร๎างสารประกอบตัวอ่ืนๆ คือ 

เอทานอล กรดอะซีติก กรดฟอร์มิก และคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช๎คาร์โบไฮเดรตหลายชนิด เชํน 

น้้าตาลกลูโคส น้้าตาลซูโครสและน้้าตาลแลคโคส ซึ่งจะถูกหมักให๎กลับเป็นกรดแลคติก โดยแบคทีเรีย

นี้จะเจริญที่อุณหภูมิปานกลาง  

 3.  การผลิตสารให๎กลิ่นรส ( Production of flavor compounds) (ชุติมา, 2543) ในการสร๎างสาร

ให๎กลิ่นรสของโยเกิร์ตโดยหัวเชื้อสายพันธุ์ผสม  พบวําเชื้อ S. thermophilus จะสร๎างกรดฟอร์มิ กออกมา

ซึ่งเชื้อ Lb. bulgaricus จะน้ากรดฟอร์มิ กไปใช๎ในการสร๎างสารที่ให๎กลิ่นรสรวมทั้งสารอะเซทัลดีไฮด์  

(acetaldehyde) ออกมาด๎วย ดังนั้นจะเห็นได๎วําเชื้อ Lb. bulgaricus นี้เป็นตัวการส้าคัญในการสร๎างสาร

ให๎กลิ่นรสในโยเกิร์ต แตํอยํางไรก็ตาม เชื้อ S. thermophilus ก็สามารถสร๎างสารให๎กลิ่นรสจากสารอะ

เซทัลดีไฮด์ ( acetaldehyde) ได๎ด๎วย แตํปริมาณของสารอะเซทัลดีไฮด์ ( acetaldehyde) ที่ได๎จากเชื้อ S. 

thermophilus จะน๎อยกวําเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของสารดังกลําวที่ได๎จากเชื้อ Lb. bulgaricus เมื่อ

การเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นที่อุณหภูมิการหมักปกติประมาณ 40 องศาเซลเซียส 

 

ตารางท่ี 4 ปริมาณของสารประกอบคาร์บอนิล (พีพีเอ็ม) ที่สร๎างขึ้นจากกล๎าเชื้อโยเกิร์ต 
 

 

จุลินทรีย์ 
 

อะเซทัลดีไฮด์ 
 

คีโตน 
 

อะซิโทอิน 
 

ไดอะซิติล 
 

 

Streptococcus thermophilus 
 

1.0 -  8.3 
 

0.2 - 5.2 
 

1.5 - 7.0 
 

0.1 - 12.0 
 

 

Lactobacillus bulgaricus 
 

1.4 - 12.2 
 

0.3 - 3.2 
 

0.0 - 2.0 
 

0. 5 - 13.0 
 

 

เชื้อจุลินทรีย์ผสม 
 

2.0 - 41.0 
 

1.3 - 4.0 
 

2.2 - 5.7 
 

0.4 - 0.9 
 

 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก ชุติมา. (2543) 
 
 ระดับของสารให๎กลิ่นรสตํางๆ ที่ได๎ขึ้นกับเอนไซม์ที่ใช๎ในการสังเคราะห์สารประกอบคาร์ -บอ
นิลจากองค์ประกอบที่มีอยูํในน้้านม ซึ่งองค์ประกอบของน้้านมที่ส้าคัญในการสร๎างสารอะเซทัลดีไฮด์ 
คือ น้้าตาลแลคโตส (โดยเฉพาะในสํวนของน้้าตาลกลูโคส) กรดอะมิโนในพวกทรีโอนีน ( threonine) 
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โดยอาศัยเอนไซม์แอลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนส (aldehyde dehydrogenase) และเอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดร
จีเนส ( alcohol dehydrogenase) ตามล้าดับสํวนการเกิดสารอะเซทัลดีไฮด์จาก ทรีโอนีน เกิดจาก
เอนไซม์ทรีโอนีนแอลโดเลส ( threonine aldolase) ซึ่งจะเกิดใน lactobacilli มากกวํา streptococci และ
การเปลี่ยนแปลงจากเมทิโอนีนเป็นสารอะเซทัลดีไฮด์ จะเกิดในเชื้อ S. thermophilus เทํานั้น 
 นอกจากนี้หัวเชื้อโยเกิร์ตยังมีคุณสมบัติเป็นโปรทีโอไลติก คือ สามารถ ยํอยโปรตีนในนมให๎
เป็นเพปไทด์ และกรดอะมิโนตํางๆ ที่เป็นพรีเคอร์เซอร์เกิดเป็นสารให๎กลิ่นรสตํางๆ ที่มันเกิดจาก  เชื้อ 
Lb. bulgaricus และยังมีคุณสมบัติเป็นลิโพไลติกคือ สามารถยํอยไขมันให๎เป็นกรดระเหย ( volatile acid) 
ที่ให๎กลิ่นรสตํางๆ แกํโยเกิร์ต 
 4.3.3 ผลของการหมักที่มีตํอองค์ประกอบในนม (วารีและอนงค์นารถ, 2545) 
 กระบวนการหมักมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบตํางๆ ในนม เชํน น้้าตาลในนม โปรตีน 
วิตามิน แรํธาตุ เอนไซม์บางชนิด สารประกอบให๎กลิ่น และจ้านวนเชื้อแบคทีเรียที่มีชีวิตในผลิตภัณฑ์ 
สารอาหารและองค์ประกอบทางเคมีตํางๆ ของโยเกิร์ตและน้้านม  
 คาร์โบไฮเดรต ในน้้านม ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นน้้าตาลแลคโตส  โดยที่น้้าตาลแลคโตสในนมถูก
ยํอยโดยเอนไซม์ β-Galactosidase ได๎น้้าตาลกลูโคสและน้้าตาลกาแลคโตส น้้าตาลกลูโคสจะผํานเข๎าสูํ
กระบวนการเมตาบอลิซึมได๎กรดแลคติก ในสํวนประกอบของโยเกิร์ตกํอนหมักซึ่งมีแลคโตสร๎อยละ 
7.12 เมื่อผํานการหมัก 1 วัน ปริมาณน้้าตาลแลคโตสเหลืออยูํร๎อยละ 4.34 และน้้าตาลกาแลคโตสเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 0.97  จากเร่ิมต๎นไมํมีน้้าตาลกาแลคโตสอยูํเลย  
 โปรตีนซึ่งในระหวํางการหมัก  เชื้อแบคทีเรียจะสร๎างเอนไซม์โปรติเอส และเอนไซม์เปปติเดส 
ขึ้นเพื่อยํอยสลายโปรตีนที่มีอยูํใน น้้านม ท้าให๎ได๎เปปไทด์สายสั้นๆ และกรดอะมิโน การให๎ความร๎อน
แกํน้้านม (อุณหภูมิ 85 – 90 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที) ท้าให๎โปรตีนเปลี่ยนแปลง โดยโปรตีนหาง
นมจะเสียสภาพธรรมชาติไป  โปรตีนในโยเกิร์ตเป็นโปรตีนที่ยํอยงํายกวําโปรตีนใน น้้านม เพราะ
โยเกิร์ตลักษณะเป็นลิ่มนมอํอนๆ และลักษณะของอนุภาคโปรตีนมีขนาดเล็ก ซึ่งสํวนหน่ึงอาจเกิดจาก
การที่เชื้อจุลินทรีย์สร๎างเอนไซม์โปรติเอส และเอนไซม์เปปติเดส ซึ่งยํอยโปรตีนในนมเป็นเปปไทด์และ
กรดอะมิโนอิสระ 
 ไขมัน ซึ่งในการหมักมีผลตํอองค์ประกอบของไขมันเพียงเล็กน๎อย เพราะ เชื้อแบคทีเรียที่ใช๎ใน
การหมักสามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสได๎น๎อยมาก เชื้อแบคทีเรียบางสายพันธุ์อาจยํอยไขมันได๎กรดไขมัน
อิสระ และกรดไขมัน แตํปริมาณของกรดไขมันที่ได๎มีความแตกตํางกันไปตามแหลํงที่มาของวัตถุดิบ 
รํางกายของคนสามารถใช๎ไขมันในโยเกิร์ตได๎ดีขึ้น เนื่องจากในขั้นตอนการผลิต จะต๎องน้าสํวนผสมมา
ผํานกระบวนการโฮโมจิไนเซชั่น ซึ่งจะท้าให๎ขนาดอนุภาคของไขมันเล็กลง 

วิตามิน โดยกระบวนการผลิตมีผลตํอปริมาณวิตามินในผลิตภัณฑ์ เชํน การให๎ความร๎อนอาจท้า
ให๎วิตามินบางชนิดเสื่อมสลายไป การเก็บรักษาก็มีผลท้าให๎ปริมาณวิตามินลดลง นอกจากนี้
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เชื้อจุลินทรีย์ยังใช๎วิตามินบี 12 หรือไทอะมีน  (Thiamine) ในการเจริญเติบโต ท้าให๎วิตามินบี 12 มี
ปริมาณลดลง แตํในขณะเดียวกันเชื้อจุลินทรีย์ยังสามารถสังเคราะห์วิตามินบางชนิดขึ้นได๎ วิตามินที่ถูก
สังเคราะห์ขึ้นมา มักเป็นวิตามินที่สามารถละลายน้้าได๎ 
 แรํธาตุ จะเห็นได๎วําโยเกิร์ตเป็นแหลํงแรํธาตุที่สมบูรณ์ ปริมาณแรํธาตุบางชนิดในโยเกิร์ตที่
จ้าหนํายอยูํทั่วไป พบวํามีแคลเซียม 152.1 มิลลิกรัมตํอ100 กรัม โพแทสเซียม 219 กรัมตํอ 100 กรัม 
แมกนีเซียม 19.7 มิลลิกรัมตํอ 100 กรัม และโซเดียม 65.8 มิลลิกรัมตํอ 100 กรัม โยเกิร์ตมีแคลเซียมและ
โพแทสเซียมมากกวําในนม และการดูดซึมแรํธาตุเหลํานี้จะเกิดได๎ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของ
กรดแลคติก เน่ืองจากที่สภาวะกรด สารประกอบเกลือแคลเซียมมีความสามารถในการละลายดีข๎น ซึ่ง
อาจท้าให๎เกิดสารประกอบระหวํางน้้าตาลแลคโตสและแคลเซียมได๎งํายขึ้น และจะถูกดูดซึมผํานล้าไส๎
เล็กได๎ดี 
 

4.4  ประโยชน์ของโยเกิร์ต 

โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ นมหมักที่ผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ แยกได๎จากบริเวณล้าไส๎ตอนปลายของ

คนหรือสัตว์ เมื่อ เชื้อจุลินทรีย์เหลํานี้เข๎าไปอยูํในรํางกายของผู๎บริโภคแล๎ว จะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอ

สุขภาพรํางกายของผู๎บริโภค  

 4.4.1. คุณคําทางโภชนาการ (nutrition value) (Haenlein, 2004) 

 โยเกิร์ตเป็นอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการสูง แตํมีพลังงานและไขมันต่้า อุดมด๎วยแคลเซียม

และโปรตีนที่มีคุณภาพดี เคซีน ( casein) และโปรตีนเวย์ ( whey protein) ประกอบด๎วยกรดอะมิโน

จ้าเป็นและกรดอะมิโนอิสระหลายชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับน้้านมพบวํา โยเกิร์ตมีปริมาณโปรตีนสูงกวํา

น้้านม เน่ืองจากสํวนประกอบที่เติมลงในน้้านมที่ใช๎ผลิตหรือในโยเกิร์ตโดยตรง  หรือผลอันเกิดจากการ

หมักของเชื้อจุลินทรีย์โยเกิร์ต 

 4.4.2. คุณสมบัติในด๎านการยํอย (digestibility) (Haenlein, 2004)  

 การบริโภคโยเกิร์ตพบวํายํอยได๎งํายกวํานมทั้งในสํวนของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตอัน

เน่ืองจากหลาบปัจจัย เชํน  

 โปรตีน ซึ่งการให๎ความร๎อนในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตมีความเป็นกรดสูง ลักษณะ

ของลิ่มนมเคซีนมีลักษณะคํอนข๎างนุํม และมีขนาดเล็กกวํา การเพิ่มการหลั่งเอนไซม์ในการยํอยของตํอม

น้้าลายเมื่อถูกกระตุ๎นด๎วยอนุภาคของลิ่มนม และผลจากการให๎ความร๎อนและการยํอยของ เชื้อจุลินทรีย์

กรดแลคติกที่ท้าให๎เพิ่มปริมาณเปปไทด์ และกรดอะมิโนอิสระ 
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 คาร์โบไฮเดรต ซึ่งในระหวํางกระบวนการผลิต เชื้อจุลินทรีย์กรดแลคติกในโยเกิร์ตได๎ยํอย

น้้าตาลแลคโตสไปกํอนแล๎วเกือบคร่ึงหนึ่งของปริมาณทั้งหมดให๎เป็นกรดแลคติก สํวนที่เหลือ

เชื้อจุลินทรีย์ก็ท้าการยํอยน้้าตาลแลคโตสตํอจนได๎เป็นน้้าตาลโมเลกุลเดียวคือ น้้าตาลกลูโคส และ

น้้าตาลกาแลคโตสซึ่งสามารถดูดซึมเข๎าสูํล้าไส๎เล็กได๎ 

 4.4.3. การน้ามาใช๎ในด๎านโภชนาบ้าบัด (therapeutic use) (Haenlein, 2004) 

                    1. การปรับสมดุลของ เชื้อจุลินทรีย์ในล้าไส๎ กรดแลคติกซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ที่เกิด

จากกิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย์ เน่ืองจากกรดอินทรีย์มีผลท้าให๎ระดับความเป็นกรด–ดํางในล้าไส๎ลดต้่าลง 

ซึ่งเป็นสภาวะที่ไมํเหมาะสมตํอการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนดังกลําว นอกจากนี้กรดแลคติกยัง

มีผลในการท้าลายเชื้อแบคทีเรียที่ไมํทนกรดอีกด๎วย 

 2. โยเกิร์ตรักษาอาการท๎องเสีย เชื้อโรคเหลํานี้จะคุมก้าลังกันอยูํในสภาพสมดุล โดย

โยเกิร์ตจะชํวยปรับสมดุลให๎กลับคืนมาในเวลารวดเร็วเหมือนการเติมก้าลังให๎แกํล้าไส๎ 

 3. โยเกิร์ตชํวยยกระดับภูมิคุ๎มกันโรค โดยกระตุ๎นภูมิคุ๎มกันในรํางกายให๎สูงขึ้น โดย

โยเกิร์ตจะชํวยกระตุ๎นการสร๎างแอนติบอด้ีและสารต๎านโรคอื่นๆ เพิ่มปริมาณอินเตอร์เฟอรอนเป็นสาม

เทํา 

 4. โยเกิร์ตกับแผลในกระเพาะ โยเกิร์ตอุดมด๎วยสารไขมันธรรมชาติที่มีฤทธิ์คล๎าย

ฮอร์โมน ที่เรียกวํา พรอสตาแกลนดิน อี 2 (Prostaglandin E2) ซึ่งท้าหน๎าที่ชํวยปกป้องผนังกระเพาะ 

จากสารกระตุ๎นหลายตัว เชํน แอลกอฮอล์และบุหร่ี  

 5. โรคแพ๎น้้าตาลนม ผู๎ที่ขาดเอนไซม์ในการยํอยน้้าตาลแลคโตส เมื่อดื่มนมท้าให๎

เสี่ยงตํออาการแนํนท๎อง (fluctulence) ท๎องเสีย (diarrhea) แตํเมื่อบริโภคโยเกิร์ตแล๎วอาการเสี่ยงตํางๆ จะ

ไมํเกิดขึ้นเน่ืองจากหลังจากการบริโภคแล๎ว เชื้อจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตยังคงท้าหน๎าที่ยํอยน้้าตาลแลคโตส

ตํอไป เมื่อเข๎าไปถึงสํวนของล้าไส๎เล็กปริมาณน้้าตาลแลคโตสที่เหลืออยูํจึงมีปริมาณน๎อยลง 

 6. โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) เน่ืองจากโยเกิร์ตเป็นอาหารที่อุดมด๎วยคุณคําทาง

โภชนาการสูง เป็นแหลํงที่ดีของแคลเซียม จึงชํวยชะลออัตราเสี่ยงตํอการเกิดโรคกระดูกพรุน โรค

กระดูกเสื่อม เนื่องจากการเพิ่มกรดแลคติกเข๎าไปแทนที่กรดในกระเพาะอาหารจึงชํวยให๎รํางกายดูดซึม

แคลเซียมได๎สูงขึ้น แล๎วยังชํวยเพิ่มความแข็งแรงให๎กับกระดูกและฟัน 

 7. การลดระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด เชื้อ จุลินทรีย์ กรด แลคติก สายพันธุ์  

Lactobacillus sp. และสายพันธุ์ Streptococcus sp. ซึ่งใช๎ในการผลิตโยเกิร์ตสร๎างสารเคมีชื่อ ไฮดอกซิล 
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เมททิลกลูตาเรต (hydroxyl methylglutarate) มีคุณสมบัติยับยั้งการสังเคราะห์คลอเลสเตอรอลในรํางกาย 

จึงท้าให๎ลดอัตราเสี่ยงตํอการเป็นโรคหัวใจที่เกิดจากระดับคลอเลสเตอรอลสูง 

 4.4.4. อายุการเก็บของโยเกิร์ต (ชุติมา, 2543) 

 โดยทั่วไปโยเกิร์ตจะมีอายุการเก็บนานประมาณ 10 - 14 วัน ถ๎าเก็บแชํเย็นที่อุณหภูมิ 5 องศา

เซลเซียส หากเก็บนานกวํานี้ อาจมีรสชาติผิดไปไมํนําบริโภค ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บที่อุณหภูมิ 5 องศา

เซลเซียสนั้น หัวเชื้อโยเกิร์ตยังคงมีกิจกรรมอยูํบ๎าง ถึงแม๎จะผลิตกรดได๎น๎อยมาก แตํเมื่อระยะเวลานาน

ขึ้น ปริมาณกรดที่สะสมไว๎จะมากขึ้นทุกทีจนอาจท้าให๎กลิ่นรสของโยเกิร์ตเปลี่ยนแปลงไปไมํเป็นที่

ยอมรับของผู๎บริโภค และที่สุดหัวเชื้อโยเกิร์ตเองก็จะถูกท้าลายและโยเกิร์ตจะมีการแยกชั้นของเนื้อและ

หางนม ซึ่งท้าให๎เชื้อจุลินทรีย์อื่นโดยเฉพาะเชื้อยีสต์และเชื้อราเจริญเติบโตและท้าให๎กลิ่นรสและเน้ือ

สัมผัสเปลี่ยนไปไมํเป็นที่ยอมรับของผู๎บริโภค นอกจากนี้ในระหวํางการเก็บแชํเย็นที่อุณหภูมิ 5 องศา

เซลเซียส เอนไซม์เพปทิเดสของ เชื้อ S. thermophilus และ เชื้อ Lb. bulgaricus อาจยํอยโปรตีนในนมที่

เป็นเพปไทด์ที่มีรสขม 

 อยํางไรก็ตามเราอาจท้าให๎โยเกิร์ตมีอายุการเก็บนานขึ้นได๎ โดยการน้าโยเกิร์ตที่หมักเสร็จ

สมบูรณ์แล๎วไปผํานความร๎อนอุณหภูมิ 60 – 65 องศาเซลเซียส เพื่อท้าลาย เชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์ซึ่ง

จะชํวยให๎มีอายุการเก็บนานประมาณ 6 - 8 สัปดาห์ หากเก็บที่อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส 

 4.4.5. การเสียของโยเกิร์ต  

 แม๎วําปริมาณกรดที่อยูํในโยเกิร์ตสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของ เชื้อจุลินทรีย์หลายชนิด

โดยเฉพาะ เชื้อจุลินทรีย์ที่ยํอยโปรตีน อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไมํต๎องการ มีลักษณะดีหรือเสียได๎

ดังตํอไปนี้  

 1. มีการคงรูปไมํดี  พบในโยเกิร์ตชนิดแข็งตัวเป็นลิ่ม เกิดจากใช๎น้้านมที่มีปริมาณของแข็งน๎อย

เป็นสารต้ังต๎น หรือมีการเขยํามากไปขณะบํม 

 2.  มีน้้าแยกชั้นออกมา โยเกิร์ตชนิดแข็งตัวเป็นลิ่มจะมีน้้าแยกชั้นออกมาจากตะกอนเมื่อใช๎

อุณหภูมิในการบํมสูง และนานจนเกิดกรดในปริมาณมากเกินไป น้้านมมีปริมาณของเกลือไมํสมดุล

หรือหลังจากได๎ตะกอนที่แข็งตัวเป็นลิ่มแล๎วไมํได๎น้ามาเก็บที่อุณหภูมิต้่า ป้องกันมิให๎มีน้้าแยกชั้น

ออกมาได๎โดยใช๎อุณหภูมิและระยะเวลาในการบํมเหมาะสมกับบักเตรีที่เป็นกล๎าเชื้อ หรือน้าผลิตภัณฑ์ที่

ผลิตเสร็จแล๎วมาเก็บที่อุณหภูมิต่้า 
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 3.   มีกลิ่นรสไมํดี  เน่ืองจากใช๎น้้านมที่มีปริมาณกรดซิตริกน๎อย คือ มีเพียง ร๎อยละ 0.07 จึงควร

เติมกรดซิตริกหรือโซเดียมซิเตรตลงไปประมาณร๎อยละ 0.1 – 0.2 กํอนการเติมกล๎าเชื้อ  เพื่อให๎มีปริมาณ

กรดซิตริกใกล๎เคียงกับน้้านมสดโดยทั่วไป นอกจากนี้ กลิ่นรสไมํดีอาจเกิดจากการใช๎เชื้อแบคทีเรียสาย

พันธุ์ไมํดี อุณหภูมิในการบํมไมํเหมาะสม หรือเชื้อแบคทีเรียที่เป็นกล๎าเชื้อ  อยูํในสภาพไมํวํองไว ท้าให๎

เกิดกรดน๎อย เชื้อแบคทีเรียที่ให๎กลิ่นรสเชํน  เชื้อ S. thermophilus หรือ เชื้อ Lb. bulgaricus เจริญเติบโต

และให๎กลิ่นรสดีเมื่อสารต้ังต๎นมีความเป็นกรด 

 4.   มีปริมาณกรดน๎อย   เน่ืองจากมีเชื้อแบคทีเรียบางชนิดเจริญเติบโตในน้้านมกํอนจะให๎ความ

ร๎อน แล๎วสร๎างสารบางชนิดซึ่งทนร๎อนออกมาชะงักการเจริญเติบโตของ เชื้อแบคทีเรียที่ให๎กรดแลคติ ก 

นอกจากนี้การใช๎น้้านมที่มีคลอรีนเหลืออยูํมากกวํา 5 พีพีเอม (ppm) มีชํวงการเจริญของ เชื้อแบคทีเรีย  

หรือเป็นน้้านมที่มาจากวัวเป็นโรคเต๎านมอักเสบ ก็ท้าให๎เชื้อแบคทีเรียที่ให๎กรดแลคติ กสร๎างกรดใน

ปริมาณลดลง 

 5.  เกิดแก๏ส  มักจะพบหลังการผลิตเสร็จ โดยเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดซึ่งทนตํอปริมาณกรดที่อยูํ

ในโยเกิร์ตจะใช๎น้้าตาลแลคโตสในขณะท้าการเก็บ เชํน เชื้อยีสต์และเชื้อราบางชนิด เชื้อยีสต์ที่มักพบ

ได๎แกํ  เชื้อ  Candida pseudotropicalis และ เชื้อ  Torulopsis sphaerica จะใช๎น้้าตาลแลตโคสให๎

แอลกอฮอล์และก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 6.  เกิดกรดมากเกินไป  เกิดเนื่องจากบํมนานเกินไป หรือหลังจากผลิตเสร็จแล๎ว ปัญหาของ

อุตสาหกรรมโยเกิร์ต คือ อุณหภูมิที่ใช๎ในการเก็บรักษา ทั้งนี้เนื่องจากในขณะรับประทานโยเกิร์ตบาง

ชนิดต๎องการให๎เชื้อแบคทีเรียสร๎างกรดแลตติ กมีชีวิตอยูํ และหลังจากโยเกิร์ตผลิตเสร็จใหมํๆ มีเชื้อ

แบคทีเรียเหลํานี้จ้านวนสูง ซึ่งยังสามารถเจริญเติบโตและให๎กรดแลคติ กตํอไป กรดที่เกิดขึ้นจะท้าให๎

โยเกิร์ตมีกลิ่นรสและลักษณะไมํดี นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายตํอเซลล์มันเอง ท้าให๎เซลล์มีจ้านวนลดลง 

ซึ่งเมื่อเก็บไว๎นานพอควรอาจตรวจไมํพบเชื้อแบคทีเรียที่ให๎กรดแลคติ ก ปกตินิยมเก็บโยเกิร์ตที่ผลิต

เสร็จแล๎ว ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ซึ่งพบวําจะเก็บไว๎ได๎นานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ 

 7.  เชื้อราบางชนิดใช๎กรดในการเจริญเติบโต ท้าให๎โยเกิร์ตมีปริมาณกรดลดลงแล๎วมี

เชื้อจุลินทรีย์ที่ไมํสามารถทนกรดในปริมาณสูงๆ ได๎มาเจริญเติบโตตํอไป 
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5.  สับปะรด 

 สับปะรด (Pineapple) หรือ มีชื่อทางวิทยาศา สตร์ คือ Ananas comosus เป็นพืชล๎มลุกชนิดหนึ่ง

ที่มีต๎นก้าเนิดมาจาก แถวๆทวีปอเมริกาใต๎  ล้าต๎นมีขนาดสูงประมาณ 80 - 100 เซนติเมตร การปลูกก็

สามารถปลูกได๎งํายโดยการใช๎หนํอหรือที่เป็นสํวนยอดของผลที่เรียก วํา จุก มาฝังกลบดินไว๎ และ

ออกเป็นผล เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมีลักษณะคล๎ายตาล๎อมรอบผล  สับปะรดประกอบด๎วยกรด

อินทรีย์ ร๎อยละ 0.6 - 1.62 น้้าตาลร๎อยละ 10.8 - 17.5 ไนโตรเจนรวมร๎อยละ 0.045 - 0.115 นอกจากนั้น

เป็นรงควัตถุและวิตามินซี มีความเป็นกรด-ดําง 4.2 (ศิริลักษณ์, 2545) 

สับปะรดเป็นผลไม๎ที่มีสีเหลืองอยูํในกลุํมเบต๎าแคโรทีนจะให๎สารสีเบตาคริปโตแซนทิน ซึ่งมี

คุณสมบัติเป็นสารต๎านอนุมูลอิสระ ชํวยปกป้องเซลล์จากการถูกท้าลายโดยแสงแดด   ป้องกันโรคมะเร็ง 

โรคหัวใจ และชะลอความแกํชรา โดยในเนื้อสับปะรด 100 กรัมมีคุณคําทางโภชนาการ ดังตารางที่ 5 

น้้าสับปะรด  หมายถึง  น้้าผลไม๎ที่อยูํในลักษณะพร๎อมบริโภค  ท้าจากสํวนที่บริโภคได๎ของผล

สับปะรดที่สุก  และสด พันธุ์อะนานาส โคโมซัส แอล . (Ananas comosus L.) หรือพันธุ์อ่ืนที่เหมาะสม  

ด๎วยกรรมวิธีที่เหมาะสม หรืออาจท้าจากน้้าสับปะรดเข๎มข๎นที่น้ามาท้าให๎เจือจาง  บรรจุในภาชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิท สามารถป้องกันไมํให๎อากาศและจุลินทรีย์จากภายนอกเข๎าไป  น้้าสับปะรดต๎องผํานกรรมวิธี

ถนอมอาหารด๎วยความร๎อน และสามารถรักษาคุณภาพได๎ที่อุณหภูมิปกติ 

 ผลิตภัณฑ์น้้าสับปะรด จัดได๎วําเป็นผลพลอยได๎จากสับปะรดกระป๋อง ผลิตภัณฑ์น้้าสับปะรด

สามารถแยกได๎ 2 ประเภท 

 1.  ผลิตภัณฑ์น้้าสับปะรด ได๎จากน้้าสับปะรดที่คั้นจากเศษเหลือตํางๆ ของสับปะรด และผําน

กระบวนการตํางๆ เป็นน้้าสับปะรดพร๎อมดื่ม 

 2.  ผลิตภัณฑ์น้้าสับปะรดเข๎มข๎น ได๎จากการน้าน้้าสับปะรดระเหยน้้าออกเพื่อสะดวกและ

ประหยัดคําขนสํง กํอนดื่มต๎องน้ามาผสมน้้าอีกคร้ังหนึ่ง 

 

5.1  สารระเหยในน้ าสับปะรด  สารระเหยในผลไม๎ประกอบด๎วย เอสเทอร์ แลคโตน แอลดีไฮด์ 

คีโตน แอลกอฮอล์และอ่ืนๆ ในสารระเหยทั้งหมดประกอบด๎วยเอสเทอร์ร๎อยละ 80 ไกลโคซิดิคอล

อิสระ ประกอบด๎วยสาร 2- เพนทานอล สาร 2- บิวทอกซีเอทานอล กรดเฮดซาโนอิก ฟีนอล สาร 4-ไฮด

รอกซี่เบนซาดิไฮด์ วาลินีน และไซรีนแอลดีไฮด์ เป็นต๎น ในชํวงของการเพาะปลูก และหลังฤดูกาลเก็บ

เกี่ยวเอสเทอร์จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลไม๎ฤดูร๎อน เอทิลแอลกอฮอล์และเอทิลอะซิเตตจะเปลี่ยนแปลง
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ในชํวงเพาะปลูก ผลไม๎บางกลุํมจะมีเอสเทอร์ปริมาณสูง ดังนั้นเอสทิลอะซิเตตจะต่้ามากในผลไม๎บาง

ชนิด สํวนประกอบที่ส้าคัญของกลิ่นรสในผลไม๎ หากขาดเพียงตัวเดียวจะมีสารตัวอ่ืนมาแทนได๎แกํ สาร

ฟาวโวนอยด์  และสารเอทธิล 2 – บลูเทนเตต  ในชํวงกลางของการเจริญเติบโตจะมีกรดอะมิโนอิสระ

น๎อยสุดยกเว๎น เมไทโอนิน (กรดอะมิโนอิสระ) มีในระดับต่้า จนกระทั่งผลเร่ิมสุกจะเพิ่มจ้านวน

ประมาณ 0.7 มิลลิโมลาร์ (ผลแกํ) 

 

ตารางท่ี 5 คุณคําทางโภชนาการของเนื้อสับปะรด 100 กรัม   
 
 

ส่วนประกอบ 
 

ปริมาณ 
 

 

ความชื้น, (กรัม) 
 

84.90 
   

 

พลังงาน, (กิโลแคลอร่ี) 
 

 

54.0    
 

ไขมัน, (กรัม) 
 

0.30 
 

 

คาร์โบไฮเดรต, (กรัม) 
 

 

14.0  
 

เยื่อใย, (กรัม) 
 

 

0.50  
 

โปรตีน, (กรัม) 
 

 

0.40  
 

ฟอสฟอรัส, (มิลลิกรัม) 
 

8.0 
 

 

เหล็ก, (มิลลิกรัม) 
 

0.40 
  

 

แคลเซียม, (มิลลิกรัม) 
 

 

22.0  
 

ไวตามินเอ, (ยูเอส) 
 

 

15.0  
 

ไวตามินบี-หนึ่ง, (มิลลิกรัม) 
 

0.09 
  

 

ไวตามินบี-สอง, (มิลลิกรัม) 
 

 

0.04  
 

ไวตามินซี, (มิลลิกรัม) 
 

17.0 
  

 

ไนอะซิน, (มิลลิกรัม) 
 

 

0.20 
 

ท่ีมา : กองโภชนาการ (มปป.) 
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สับปะรดที่มีการตัดแตํงในระหวํางการเก็บรักษายังคงมีรสชาติเหมือนสับปะรดเพิ่มขึ้นเล็กน๎อย 

สํวนกลิ่นและสารระเหยอาจไมํเป็นที่พึ่งพอใจ เนื่องจากสารประกอบในสับปะรดจะระเหยเร็วที่สุด จาก

การค๎นคว๎าพบวํา ไมํมีรายงานใดที่กลําววําสับปะรดที่ตัดแตํงและสับปะรดที่ไมํได๎ตัดแตํงจะมีการ

เปลี่ยนแปลงด๎านคุณภาพและรสชาติในระหวํางการเก็บรักษา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรสชาติสับปะรด

ตัดสดและสับปะรดตัดเก็บที่เกี่ยวข๎องกับสารระเหย ขั้นตอนที่ส้าคัญคือ วิธีการบรรจุและการเก็บ 

(Spanier, 1998) 

 

5.2 ประโยชน์ของสับปะรด 

                    5.2.1 เน้ือ  ใช๎รับประทานสดหรือแปรรูปเป็นสับปะรดแชํอ่ิม  สับปะรดกวน  สับปะรด

แห๎ง แยมสับปะรด  หรือ บรรจุกระป๋อง  และคั้นท้าน้้าสับปะรด  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช๎เน้ือ

สับปะรดผสมกับปลาและเกลือหมักไว๎ท้าเป็นอาหารที่เรียกวํา "เค็มหมากนัด"    

     5.2.2 ผลพลอยได๎จากเศษเหลือ  เศษเหลือของสับปะรดสํวนใหญํจากอุตสาหกรรมบรรจุ

กระป๋อง สามารถน้ามาแปรรูปท้าอยํางอื่นได๎  เชํน น้้าเชื่อม แอลกอฮอล์  น้้าส๎มสายชู  และไวน์  อาหาร

ส้าหรับเลี้ยงวัว กรดอินทรีย์ 3 ชนิด คือ กรดซิตริก กรดมาลิก และกรดแอสคอร์บิก    

     5.2.3 ใบ    

                1. เส๎นใยจากใบสับปะรด  น้ามาทอเป็นผ๎าใยสับปะรด  ในฟิลิปปินส์เรียกวํา "ผ๎าบา

รอง" ราคาแพง นิยมตัดเป็นชุดสากลประจ้าของชาติฟิลิปปินส์และไต๎หวัน    

                2. เยื่อกระดาษจากใยสับปะรด จะได๎กระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษ  คือ ความบางมาก  มี

ผิวนุํมเนียน  สามารถบิดงอหรือเปลี่ยนรูปรํางได๎งําย  โดยไมํเสียหาย  ในหลายประเทศใช๎เป็นกระดาษ

ส้าหรับพิมพ์ธนบัตร    

 5.2.4 เปลือก  การใช๎เปลือกสับปะรดเลี้ยงวัว  เศษเหลือทิ้งจากโรงงานสับปะรดคือ  เปลือก

และแกนกลางซึ่งจะมีน้้าอยูํสูงถึงร๎อยละ  90  เมื่อคิดตํอน้้าหนักสดสํวนเหลือทิ้งจะมีโปรตีนและโภชนะ

ยํอยได๎ทั้งหมดประมาณร๎อยละ  0.7 และ 7  เมื่อคิดตํอน้้าหนักแห๎งจะมีคําโปรตีนและโภชนะยํอยได๎สูง

ถึงร๎อยละ 7 และ 70 ตามล้าดับ   ปกติวัวชอบกินเปลือกสับปะรด   ยิ่งเปลือกที่ทิ้งไว๎ 2 - 3 วัน  สีออกเป็น

น้้าตาลเทา ๆ มีกลิ่นเหม็นเล็กน๎อย   วัวจะชอบกินมากกวําเปลือกสด   ดังนั้น หากเลี้ยงวัวในแหลํงที่มี

โรงงานสับปะรด  จึงใช๎เปลือกสับปะรดเป็นอาหารเลี้ยงวัวได๎ทั้งฝูง  และวัวขุน   โดยน้าเปลือกมากองทิ้ง

ไว๎อยํางน๎อย 24 ชั่วโมง  จึงใช๎เป็นอาหารเลี้ยงวัวได๎เป็นการลงทุนที่น๎อยที่สุด  แตํให๎ผลตอบแทนสูง 
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5.2.5 น้้าสับปะรด (วาสนา, 2545) 
                1. ชํวยให๎ระบบภูมิคุ๎มกันแข็งแรง รับประทานสับปะรดวันละหนึ่งชิ้นก็จะชํวยให๎

รํางกายได๎รับวิตามินซี ที่ส้าคัญคือวิตามินชํวยในการท้างานของเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน และยังชํวยให๎ระบบ
ภูมิคุ๎มกันแข็งแรง เพื่อป้องกันไมํให๎รํางกายติดเชื้อและตํอสู๎กับเชื้อโรคตํางๆ  

 2. ชํวยในการยํอยอาหาร สับปะรดมีกากใยอาหารอาหารมากซึ่งมีความส้าคัญกับการ
ยํอยอาหาร และเป็นที่ร๎ูกันวํากากใยอาหารชํวยลดค ลอเลสเตอรอล ควบคุมน้้าตาลในเส๎นเลือดและชํวย
ลดความเสี่ยงของมะเร็ง 

 3.  ชํวยให๎เลือดลมไหลเวียนดี สับปะรดมีสารแอนต้ีออกซิแดนท์ (antioxidant) เชํน 
วิตามินซี เบต๎าแคโรทีน และแมงกานีสที่จะชํวยป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระที่จะท้าลายโครงสร๎าง
ของเซลล์ และอาจท้าให๎เป็นโรคหัวใจและอัมพฤกษ์ อัมพาต นอกจากนี้สารแอนต้ีออกซิแดนท์ยังมี
ความส้าคัญตํอระบบภูมิคุ๎มกันของรํางกาย    

 4. ป้องกันความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง การรับประทานผักและผลไม๎เป็นประจ้า จะลด
ความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งเต๎านม เพราะสับปะรดมีสา ร
แอนต้ีออกซิแดนท์ที่ชํวยป้องกันการเติบโตของเซลล์ร๎ายในปอด ป้องกันมะเร็งรังไขํ 

 5.  ชํวยให๎เหงือกแข็งแรง สับปะรดชํวยให๎สุขภาพในชํองปากแข็งแรง เนื่องจาก
สับปะรดมีวิตามินสูงที่จะชํวยป้องกันความเสี่ยงจากโรคเหงือกได๎ 

6.  ชํวยยับยั้งการอักเสบ เอนไซม์โบมีเล น (Bromelain) ในสับปะรดจะชํวยยับยั้งการ
อักเสบ ทั้งนี้ ชาวอเมริกาใต๎โบราณใช๎สับปะรดเป็นยารักษาโรคผิวหนังและรักษาบาดแผล 
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อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

 

อุปกรณ์ 

 

1. วัตถุดิบและส่วนผสม 

1.1 น้้านมโค (ตลาดรังสิต) 

1.2 น้้านมแพะ (K.D. ฟาร์ม)  

1.3 น้้าตาลทรายขาว (ยี่ห๎อมิตรผล)  

1.4 น้้าสับปะรดแท๎ 100 % (ยี่ห๎อทิปโก๎)  

1.5 นมสเตอริไรส์ขาดมันเนย (ยี่ห๎อหม)ี  

1.6 นมพาสเจอร์ไรส์ขาดมันเนย (ยี่ห๎อ เมจ)ิ 

1.7 น้้าดื่ม (ยี่ห๎อ เนลท์เลํ เพียวไลฟ์)  

1.8 กล๎าเชื้อโยเกิร์ต (Code YC – X11) ยี่ห๎อ CHR HANSEN ประเทศเดนมาร์ค 

 

2. เครื่องมือ 

2.1 ตู๎บํม (Incubator) (ยี่ห๎อ Contherm รํุน Digital Series Incubator ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

2.2 เคร่ืองปั่นผสม (ยี่ห๎อ Philips รํุน HR1841 ประเทศ จีน) 

2.3 Hand Refactometer ชํวง 0-32 องศาบริกซ์ (ยี่ห๎อ SHILACI รํุน MNL-8582 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) 

2.4 เคร่ืองชั่งทศนิยม 3 ต้าแหนํง (ยี่ห๎อ SARTORIUS รํุน TE 313S ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

2.5 เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง ( Spectrophotometer) (ยี่ห๎อ CECIL รํุน Model CE1011 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) 

2.6 ตู๎อบลมร๎อน (Hot air oven) (ยี่ห๎อ CONTHERM รํุน DIGITAL SERIES OVEN ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) 

2.7 เคร่ืองวัดคําสี  (Color Reader) (ยี่ห๎อ KONICA MINOLTA SENSING.INC รํุน CR-10 

ประเทศญ่ีปุ่น)  

2.8 กล๎องจุลทรรศน์ (Compound Microscope) (ยี่ห๎อ OLYMPUS รํุน 1685 ประเทศญ่ีปุ่น) 
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2.9 เคร่ืองวัดคําความเป็นกรด -ดําง (pH meter) (ยี่ห๎อ SARTORIUS รํุน PB – 10 ประเทศ

อเมริกา) 

2.10  อํางน้้าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) (ยี่ห๎อ M – LAB รํุน WBN 15 – SC ประเทศไทย) 

 

3. สารเคมี 

3.1 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 

3.2 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (NH4OH) 

3.3 ไดเมทิลอีเทอร์ (Diethy Ether)  

3.4 ปิโตรเลียมอีเทอร์ (Petroleum ether) (จุดเดือดที่ 40 - 60◦C)  

3.5 สารไซลีน (Xylene) 

3.6 สีย๎อมเมธิลีนบลู (Methylene blue) 

3.7 สารละลายเอทานอลร๎อยละ 95 (Ethanol 95 %) 

3.8 ฟีนอล์ฟทาลีน (Phenophalene) 

3.9 กรดฟอสฟอริกร๎อยละ 85 (H3PO4 85 %) 

3.10 ฟีนอล (Phenol) 

3.11 กรดซัลฟูริกร๎อยละ 98 (Sulfuric acid 98 %) 
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วิธีการวิจัย 

 

1. การเตรียมตัวอย่าง 

1.1 การเตรียมน้้านมโค 

น้้านมโคดิบจากตลาดรังสิต ซึ่งมีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส น้ามาเก็บที่อุณหภูมิ – 18 องศา

เซลเซียส เพื่อน้ามารอใช๎ในการวิเคราะห์ตํอไป 

1.2 การเตรียมน้้านมแพะ 

น้้านมแพะดิบจาก K.D.- ฟาร์ม ซึ่งมีอุณหภูมิ – 18 องศาเซลเซียส น้ามาเก็บที่อุณหภูมิ – 18  

องศาเซลเซียส เพื่อน้ามารอใช๎ในการวิเคราะห์ตํอไป 

 

2. การวิเคราะห์คุณภาพของน้ านมดิบ 

 2.1  ลักษณะทางประสาทสัมผัส ตามวิธีของ มกอช. (6003-2548, 6006-2551) 

 2.2  ลักษณะปรากฏ ตามวิธีของ มกอช. (6003-2548, 6006-2551) 

 2.3  การทดสอบความเสถียรความร๎อนของน้้านม 

      -  การตกตะกอนของโปรตีนในน้้านมด๎วยการต๎มให๎เดือด ( Clot on boiling test, COB) ตาม

วิธีของ มกอช.(อรพิน, 2546) 

       -  การตกตะกอนของโปรตีนในน้้านมด๎วยแอลกอฮอล์ ( Alcohol test) ตามวิธีของ มกอช. 

(อรพิน, 2546) 

 2.4  การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี 

      -  คําความเป็นกรด–ดําง (pH) ด๎วยเคร่ือง pH meter ตามวิธีของ Bradley et al. (1993) 

      -  ปริมาณกรดทั้งหมด (Titratable Acidity, TA) ตามวิธีของ AOAC. (2000) 

      -  ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid, TS) ตามวิธีของ AOAC. (2000) 

      -  ปริมาณเถ๎า (Ash) ตามวิธีของ AOAC. (2000) 

 

3. การวิเคราะห์คุณภาพของน้ าสับปะรด 

3.1 คําความเป็นกรด–ดําง (pH) ด๎วยเคร่ือง pH meter ตามวิธีของ Bradley et al. (1993) 

3.2 ปริมาณกรดทั้งหมด (Titratable Acidity, TA) ตามวิธีของ AOAC. (2000) 
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3.3 ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได๎ (Total Soluble Solid, TSS) ด๎วยเคร่ือง hand 

refractometer 

 

    4.  การศึกษา คุณภาพของ การผลิตโยเกิร์ต รสสับปะรดจากน้ านมแพะผสมน้ านมโค  โดย มีการวาง

แผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ์ ( Completely Randomized Design : CRD) โดยแบํงการทดลอง

ออกเป็น 5 สิ่งทดลอง (treatment) จ้านวน 3 ซ้้า โดยมีสิ่งทดลองดังตํอไปนี้ 

สิ่งทดลองที่ 1 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมโคร๎อยละ 100  

สิ่งทดลองที่ 2 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 75 ตํอ  25 

สิ่งทดลองที่ 3 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 50 ตํอ  50 

สิ่งทดลองที่ 4 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 25 ตํอ  75  

สิ่งทดลองที่ 5 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมแพะร๎อยละ 100 

 

    5.  การผลิตโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้ านมแพะผสมน้ านมโค โดยแบํงเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

          5.1 การเตรียมกล๎าเชื้อโยเกิร์ต  

                 5.1.1 การเตรียมกล๎าเชื้อผสมครั้งที่ 1 

 

ชั่งกล๎าเชื้อผงร๎อยละ 0.02 ละลายในน้้าปลอดเชื้อ  

 
เติมลงในนมสเตอริไรส์ขาดมันเนย คนให๎เข๎ากัน 

 
ใสํภาชนะบรรจุปลอดเชื้อ ปิดฝาด๎วยกระดาษฟอล์ย 

 
บํมที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส จนมีคําความเป็นกรด–ดําง (pH) เทํากับ 4.5 

 
ลดอุณหภูมิลงเหลือ 10 องศาเซลเซียส ทันที 

 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส เพื่อรอน้าไปใช๎ในขั้นตอนตํอไป 
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กล๎าเชื้อผสมครั้งที่ 1 

 

ภาพท่ี 6 การเตรียมกล๎าเชื้อผสมครั้งที่ 1 

 

  5.1.2 การเตรียมกล๎าเชื้อผสมครั้งที่ 2 

 

ใช๎กล๎าเชื้อผสมครั้งที่ 1 ร๎อยละ 5  

 
เติมลงในนมพาสเจอไรส์ขาดมันเนย คนให๎เข๎ากัน 

 
ใสํภาชนะบรรจุปลอดเชื้อ ปิดฝาด๎วยกระดาษฟอล์ย 

 
บํมที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส จนมีคําความเป็นกรด–ดําง (pH) เทํากับ 4.5 

 
ลดอุณหภูมิลงเหลือ 10 องศาเซลเซียส ทันที 

 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 – 8 องศาเซลเซียส 

 
เพื่อรอน้าไปใช๎ในขั้นตอนตํอไป 

 
กล๎าเชื้อผสมครั้งที่ 2 

 

ภาพท่ี 7 การเตรียมกล๎าเชื้อผสมครั้งที่ 2 
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 5.2 การผลิตโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 

  

ผสมน้้านมแพะและน้้านมโคโดยใช๎อัตราสํวนที่ได๎ก้าหนดไว๎ในแตํละสิ่งทดลอง จากข๎อ 3 

 
ปรับปริมาณของแข็งที่ละลายได๎เป็น  20 ºBrix 

 
อํุนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  ปั่นผสมทันทีด๎วยความเร็วสูงสุดนาน 1 นาที 

 
น้าไปพาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที 

 
จากนั้นท้าให๎เย็นลงทันทีจนเหลืออุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส 

 
เติมกล๎าเชื้อผสมครั้งที่ 2 ลงไป ร๎อยละ 5 คนให๎เข๎ากัน 

 
ใสํภาชนะบรรจุปลอดเชื้อ ปิดฝาด๎วยกระดาษฟอล์ย 

 
บํมที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส จนมีคําความเป็นกรด–ดําง (pH) เทํากับ 4.5 

 
ลดอุณหภูมิลงเหลือ10 องศาเซลเซียส ทันที 

 
น้าโยเกิร์ตที่ได๎ไปผสมกับน้้าสับปะรด ในอัตราสํวน 80 ตํอ 20 (โยเกิร์ต ตํอ น้้าสับปะรด) 

 
ท้าการคนให๎เป็นเนื้อเดียวกัน คนช๎าๆ ด๎วยอัตราเร็วสม่้าเสมอเป็นเวลา 10 นาที 

 
บรรจุใสํภาชนะบรรจุปลอดเชื้อ 

 
เก็บที่อุณหภูมิ 4 - 8 องศาเซลเซียส 
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โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 

 

ภาพท่ี 8 การผลิตโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 

ท่ีมา : วราภรณ์. (2552) 

 

  6.  การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีในระหว่างการบ่มโยเกิร์ตนมแพะผสมนมวัวทุกๆ 30 นาที 

        6.1 คําความเป็นกรดเป็น - ดําง (pH) ด๎วยเคร่ือง pH meter ตามวิธีของ Bradley et al. (1993) 

        6.2 ปริมาณกรดทั้งหมด (Titratable Acidity, TA) ตามวิธีของ AOAC. (2000) 

 

7.  การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มนมวัวผสมนมแพะรสสับปะรด 

     7.1 การวิเคราะห์ทางกายภาพ 

            -  การวัดคําสีโดยใช๎หลักการสะท๎อนแสงด๎วยเ คร่ืองวัดสี (Color Reader) รายงานผลในหนํวย

ของสีตามระบบ CIE เป็นคํา L* a* b*   

  - ความสามารถในการอ๎ุมน้้า  ( Water Holding Capacity, WHC) ตามวิธีของ Parnell-Clunies et 

al. (1986) 

  - การหาคําดัชนีการแยกชั้นของน้้าหางนม ( Syneresis) ตามวิธีของ Keogh and O’Kennedy. 

(1998) 

  - การวิเคราะห์หาคําความคงตัว โดยใช๎เคร่ือง Bostwick consistometer ตามวิธีของ Tamime and 

Robinson. (2007) 

     

 7.2 การวิเคราะห์ทางเคมี  

            -  ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid, TA) ตามวิธีของ AOAC. (2000) 

            -  ปริมาณโปรตีนด๎วยวิธี Bradford ตามวิธีของ Bradford. (1976) 

            -  ปริมาณไขมันด๎วยวิธี Roese-Gottlieb ตามวิธีของ AOAC. (2000) 

            -  ปริมาณกรดทั้งหมด (Titratable Acidity, TA) ตามวิธีของ AOAC. (2000) 

            -  คําความเป็นกรด–ดําง (pH) ด๎วยเคร่ือง pH meter ตามวิธีของ Bradley et al. (1993) 
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 7.3 การวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์   

             - การตรวจนับจ้านวน เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก ทั้งหมด ตามวิธี  Standard Methods for the 

Examination of Dairy Products (Marshall, 1993) 

 

 7.4 การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส 

             ท้าการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสโดยท้าการตรวจสอบคุณลักษณะปรากฏ  6 อยําง

ประกอบด๎วยคํา สี กลิ่น เน้ือสัมผัส รสชาติ ความตกค๎างในปาก และความชอบโดยรวม โดยใช๎วิธีการ

ทดสอบแบบ 9 point Hedonic scale (1 = ไมํชอบมากที่สุด ,  2 = ไมํชอบมาก ,  3 = ไมํชอบปานกลาง ,     

4 = ไมํชอบเล็กน๎อย ,  5 = เฉยๆ,  6 = ชอบเล็กน๎อย ,  7 = ชอบปานกลาง ,  8 = ชอบมาก และ  9 = ชอบ

มากที่สุด) และใช๎จ้านวนผู๎ทดสอบจ้านวน 35 คน และวางแผนการทดลองแบบสุํมในบล็อก -สมบูรณ์ 

(Randomized Complete Block Design: RCBD) ซึ่งทดสอบคุณลักษณะ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ  

ความตกค๎างในปาก และความชอบโดยรวม 

 

  8. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

       1.  การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ 

       2.  การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 

       3.  การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ 

       4.  การตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 

  9. การวิเคราะห์ข้อมูล 

      ท้าการเก็บรวบรวมข๎อมูลและบันทึกข๎อมูลที่ได๎จากการทดล องในแตํละสิ่งทดลอง  โดยท้าการ

ทดลอง 3 ซ้้า แล๎วน้ามาหาคําเฉลี่ย โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 

95 และเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยโดยวิธี ( Duncan’s New Multiple Range Test; DMRT) 

ประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป  
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ผลการวิจัย 
 
1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน้ านมดิบ 
 

จากการวิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบพบวํา สีของน้้านมโคและน้้านมแพะนั้นมีสีขาวขุํน แตํโดย
ปกติน้้านมจะต๎องมีสีขาวนวล หรืออาจมีสีเหลืองปนน้้าตาล ซึ่งขึ้นอยูํกับปริมาณไขมันและปริมาณ
ของแข็งที่ไมํใชํไขมัน สํวนกลิ่นนั้นมีกลิ่นปกติ คือมีกลิ่นเฉพาะสะอาดและคาวเล็กน๎อย และไมํมีสิ่ง
แปลกปลอมปนเปื้อนมากับน้้านม แตํเมื่อทดสอบความเสถียรภาพความร๎อนของน้้านมด๎วยวิธีการ
ตกตะกอนน้้านมด๎วยแอลกอฮอล์  (Alcohol test) และการทดสอบโดยการตกตะกอนน้้านมด๎วยการต๎ม
ให๎เดือด (COB) พบวํา น้้านมแพะเกิดการตกตะกอนทั้ง 2 วิธี สํวนน้้านมวัวนั้นไมํมีการตกตะกอน สํวน
คําความเป็นกรด–ดําง (pH) พบวําน้้านมโคและน้้านมแพะมีคําใกล๎เคียงกัน ซึ่งโดยปกติน้้านมดิบจะมีคํา
ความเป็นกรด–ดําง (pH) ประมาณ 6.4 – 6.9 และปริมาณกรดเหมาะสม เนื่องจากในน้้านมดิบจะต๎องมี
ปริมาณกรดแลคติกประมาณร๎อยละ 0.14 – 0.17 (จิระเดช , 2552) ซึ่งปริมาณกรดน้ีจะมีความทนตํอ
ความร๎อนที่ใช๎ในการสเตอริไรซ์   

สํวนปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS) พบวําน้้านมแพะและน้้านมโคมีปริมาณน๎อย เพราะในน้้านม
ดิบจะต๎องมีปริมาณของแข็งไมํน๎อยกวําร๎อยละ 12.30 (จิระเดช , 2552)โดยน้้าหนัก และปริมาณเถ๎า 
(Ash) พบวําน้้านมแพะและน้้านมวัวมีปริมาณเหมาะสม ซึ่งโดยปกติในน้้านมจะมีปริมาณเถ๎าประมาณ
ร๎อยละ 0.75 (จิระเดช , 2552)โดยจะเห็นได๎วําองค์ประกอบในน้้านมดิบทั้ง 2 ชนิดน้ันมีปริมาณที่
เหมาะสมในระดับหนึ่งในการที่จะน้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมตํอไป แตํเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพจะ
เห็นได๎วํา น้้านมโคมีคุณภาพดี สํวนน้้านมแพะนั้นมีคุณภาพต่้า เน่ืองจากน้้านมแพะมีการตกตะกอนของ
นมเมื่อทดสอบการตกตะกอนด๎วยความร๎อนและแอลกอฮอล์ สํวนคุณภาพด๎านตํางๆนั้นไมํมีความ
แตกตํางกัน ดังแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพของน้้านมดิบเบื้องต๎นกํอนการผลิต  
 

การวิเคราะห์ น้้านมโค 
 

น้้านมแพะ 
 

- ส ี ขาวขุํน 
 

ขาวขุํน 
 

- กลิ่น กลิ่นคาวนม 
 

กลิ่นคาวนม 
 

- สิ่งแปลกปลอม ไมํมีสิ่งแปลกปลอม 
 

ไมํมีสิ่งแปลกปลอม 
 

 

- การตกตะกอนน้้านมดิบด๎วยความร๎อน 
(Clot on boiling test, COB) 
 

ไมํตกตะกอน 
 

มีตะกอนเล็กน๎อย 
 

 

- การตกตะกอนน้้านมดิบ 
ด๎วยแอลกอฮอล์ (Alcohol test) 
 

+ 9 
 

+ 3 
 

- คําความเป็นกรด-ดําง (pH) 6.71 
 

6.72 
 

- ปริมาณกรดทั้งหมด (TA)  (ร๎อยละ) 0.15 
 

0.14 
 

- ปริมาณของแข็งทั้งหมด  (TS) (ร๎อยละ) 11.92 
 

10.78 
 

- ปริมาณเถ๎า (Ash) (ร๎อยละ) 0.71 
 

0.76 
 

 

หมายเหตุ     คําการตกตะกอนน้้านมดิบด๎วยแอลกอฮอล์ พบวําถ๎ามีคํา +6 ขึ้นไปถือวําเป็นน้้านมที่มี
คุณภาพดี สามารถน้าไปแปรรูปผํานกระบวนการให๎ความร๎อนเป็นผลิตภัณฑ์ได๎ 

      + 3   เกิดตะกอนเมื่อเติมเอทานอล 3 มิลลิลิตร 
       + 6   เกิดตะกอนเมื่อเติมเอทานอล 6 มิลลิลิตร 

       + 9   เกิดตะกอนเมื่อเติมเอทานอล 9 มิลลิลิตร 
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2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสับปะรด 
 
 น้้าสับปะรดแท๎ 100 % หมายถึงน้้าผลไม๎ที่ผลิตจากน้้าสับปะรด  100 % ซึ่งไมํมีการเติมน้้า หรือ
น้้าตาลลงไป สามารถดื่มได๎ทันที โดยไมํต๎องน้ามาผสมน้้าเพื่อเจือจางเหมือนน้้าผลไม๎เข๎มข๎น    จากการ
วิเคราะห์คุณภาพน้้าสับปะรดมีดังนี้ คําความเป็นกรด – ดําง (pH) เทํากับ 3.62 ปริมาณกรดทั้งหมด ( TA) 
เทํากับ 0.92 และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได๎เทํากับ 13.00 °Brix ดังตารางที่ 7 โดยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้้าผลไม๎ : น้้าสับปะรด (มอก .112 –2549) ก้าหนดวํา สี กลิ่น และกลิ่นรส 
จะต๎องเป็นไปตามธรรมชาติของน้้าสับปะรด โดยน้้าสับปะรดจากผลสด ปริมาณสารที่ละลายน้้าจะต๎อง
ไมํน๎อยกวํา 11 องศาบริกซ์ เมื่อวัดด๎วยมาตรดัชนีหักเห ที่อุณหภูมิ 20 ± 2  องศาเซลเซียส  
 
ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าสับปะรด 
 
 

การวิเคราะห์ 
 

 

น้ าสับปะรด 
 

 

คําความเป็นกรด – ดําง (pH) 
 

 

3.62 
 

 

ปริมาณกรดทั้งหมด (TA) 
 

0.92 
 

 

ปริมาณของแข็งที่ละลายได๎ °Brix 
 

13.00 
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3.  ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีในระหว่างการบ่มโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้ านมแพะผสมน้ านมโค  
  
 จากการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีในระหวํางการบํมโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสม
น้้านมโค ที่อุณหภูมิ 42 องซาเซลเซียส พบวําคําความเป็นกรด–ดําง (pH) จะคํอยลดลงทุกครึ่งชั่วโมงจน
ได๎คําความเป็นกรด -ดําง เทํากับ 4.50 โดยจากกราฟจะเห็นได๎วํานมโคร๎อยละ 100 จะใช๎เวลาในการบํม
เพียง 6 ชั่วโมง แตํน้้านมแพะร๎อยละ 100 จะใช๎เวลาถึง 9 ชั่วโมงในการบํม ซึ่งจะเห็นได๎วําตัวอยํางที่มี
การผสมน้้านมแพะมากกวําน้้านมโค จะใช๎เวลาในการบํมนานกวํา ตามล้าดับ ดังแสดงในภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงการเปลี่ยนแปลงของคําความเป็นกรดเป็น–ดําง (pH) ในระหวํางการบํมโยเกิร์ตน้้านม 
แพะผสมน้้านมโค จาก 5 สิ่งทดลอง 

หมายเหตุ  สิ่งทดลองที่ 1 โยเกิร์ตจากน้้านมโคร๎อยละ 100 
      สิ่งทดลองที่ 2 โยเกิร์ตจากน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 75  ตํอ  25 
    สิ่งทดลองที่ 3 โยเกิร์ตจากน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 75  ตํอ  25 
     สิ่งทดลองที่ 4 โยเกิร์ตจากน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 75  ตํอ  25 
     สิ่งทดลองที่ 5 โยเกิร์ตจากน้้านมแพะร๎อยละ 100 
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 จากการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีในระหวํางการบํมโยเกิร์ตน้้านมแพะผสมน้้านมโค ที่อุณหภูมิ 
42 องซาเซลเซียส  พบวําปริมาณกรดทั้งหมด จะเพิ่มขึ้นทุกครึ่งชั่วโมง และจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จนได๎คํา
ความเป็นกรด – ดําง เทํากับ 4.50 จากกราฟจะเห็นได๎วําน้้านมแพะร๎อยละ 100 จะมีปริมาณกรดทั้งหมด
มากที่สุดคือ ร๎อยละ 0.933 เน่ืองจากใช๎เวลาในการบํมนานถึง 9 ชั่วโมง สํวนน้้านมโคร๎อยละ 100 จะมี
ปริมาณกรดน๎อยที่สุดคือ ร๎อยละ 0.780 ดังแสดงในภาพที่ 7 
 
 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณของกรดทั้งหมด (Titratable Acidity, TA) (ร๎อยละ) ในระหวําง
การบํมโยเกิร์ตน้้านมแพะผสมน้้านมโค จาก 5 สิ่งทดลอง 
หมายเหตุ  สิ่งทดลองที่ 1 โยเกิร์ตจากน้้านมโคร๎อยละ 100 
      สิ่งทดลองที่ 2 โยเกิร์ตจากน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 75  ตํอ  25 
    สิ่งทดลองที่ 3 โยเกิร์ตจากน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 75  ตํอ  25 
     สิ่งทดลองที่ 4 โยเกิร์ตจากน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 75  ตํอ  25 
     สิ่งทดลองที่ 5 โยเกิร์ตจากน้้านมแพะร๎อยละ 100 
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4. ลักษณะปรากฎของโยเกิร์ตนมแพะผสมนมวัวหลังการบ่ม 
 

 ลักษณะปรากฎของโยเกิร์ตนมแพะผสมนมวัวหลังการบํมที่อุณหภูมิ 42 องซาเซลเซียส จนได๎
คําความเป็นกรด–ดําง (pH) เทํากับ 4.50 พบวําโยเกิร์ตที่ผสมนมแพะมากจะมีลักษณะของเจลไมํแข็งตัว 
มีความนิ่มมาก เกิดการแยกตัวของน้้าเวย์มาก และเคิร์ดจะไมํคํอยเรียบเนียน สํวนสีจะขาวขุํน กลิ่น
คํอนข๎างที่จะคาวมากกวําโยเกิร์ตนมวัว แตํรสชาติที่ได๎จะมีความเฉพาะตัวมากกวํานมวัว สํวนโยเกิร์ตที่
ผสมนมวัวมากกวําจะมีลักษณะเจลที่แข็งตัว ไมํมีการแยกตัวของน้้าเวย์ และเคิร์ดเรียบเนียน สีจะขาว
นวลออกเหลือง และกลิ่นคาวจะน๎อยกวํานมแพะ ดังแสดงในตารางที่ 8 
 
 ตารางท่ี 8 แสดงลักษณะปรากฏของโยเกิร์ตนมแพะผสมนมวัว 
 

สิ่งทดลอง 

นมโค : นมแพะ 

 

ลักษณะปรากฏ 
 

สี 

 

กลิ่น 

 

รสชาติ 

 

เน้ือสัมผัส 

นมโค 100 

 

ขาวนวลออก

เหลือง 

 

กลิ่นคาวนม 

 

เปร้ียว 

 

เคิร์ดเรียบเนียน เจลมี

ความแข็งตัวมาก 

นมโค 75 : นมแพะ 25 

 

ขาวนวลออก

เหลืองเล็กน๎อย 

 

กลิ่นคาวนม 

 

เปร้ียว 

 

เคิร์ดเรียบเนียน เจลมี

ความแข็งตัว 

นมโค 50 : นมแพะ 50 

 

ขาวนวล 

 

กลิ่นคาวนม 

 

เปร้ียว 

 

เคิร์ดเรียบเนียน เจลแข็ง

ตัวน๎อย และมีการแยกตัว 

นมโค 25 : นมแพะ 75 

  

 ขาวขุํน 

 

กลิ่นคาวนมแรง 

 

เปร้ียว  

 

เน้ือเนียนเล็กน๎อย เจลไมํ

แข็งตัว และมีความนิ่ม 

นมแพะ 100 

 

ขาวขุํน 

 

กลิ่นคาวนมแรง 

 

เปร้ียว 

 

เน้ือเนียนเล็กน๎อย เจลไมํ

แข็งตัว และมีความนิ่ม 



49 

 

5.  ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้ านมแพะผสมน้ านมโค  
 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต   
รสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโคพบวํา คําสีเหลืองและสีน้้าเงิน (b*) มีความแตกตํางกันทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95  สํวนคําความคงตัว (เซนติเมตร)  ความสามารถในการอ๎ุมน้้า  คํา
ความสวําง (L*) และคําสีเขียวและสีแดง (a*)  ไมํไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
ร๎อยละ 95  และการการแยกชั้นของน้้าหางนม ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรด ไมํสามารถวัดคําได๎
ดังแสดงในตารางที่ 9   

 
ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสม
น้้านมโค 

 

สิ่งทดลอง 
นมโค : นมแพะ 

คําสี 
 

ความสามารถ 
ในการอ๎ุมน้้า  

(ร๎อยละ)ns 
 

 

การแยกชั้น
ของชั้นหาง
นม (ร๎อยละ) 

ความคงตัว 
(เซนติเมตร)* L*ns a*ns b* 

นมโค 100 86.02 -0.31 11.06a 47.52 
 

- 
 

18.44b 

นมโค 75 : นมแพะ 25 85.55 -0.42 10.61a 52.86 
 

- 
 

18.81b 

นมโค 50 : นมแพะ 50 84.08 -0.50 8.81b 45.63  
 

- 
 

20.72ab 

นมโค 25 : นมแพะ 75 84.63 -0.57 8.72b 42.47  
 

- 
 

22.95b 

นมแพะ 100 84.24 -0.59 8.16b 41.97  
 

- 
 

- 

CV. (ร๎อยละ) 1.79 12.89 8.03 13.31 
 

- 
 

8.40 
 

หมายเหตุ :   a – b  หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบในแนวต้ังมีความแตกตํางกันทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95  
                    ns  หมายถึง ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 

      -  หมายถึง ไมํสามารถวัดคําได๎ 
       L* หมายถึง ความสวํางของสีซึ่งมีคําจาก 0 (สีด้า) ถึง 100 (สีขาว) 
       a* หมายถึง คําความเป็นสีเขียวและสีแดงโดยมีคําเป็น - คือ สีเขียวและคําที่ได๎เป็น + คือ สี

แดง 
      b* หมายถึง คําความเป็นสีเหลืองและสีน้้าเงินโดยมีคําเป็น - คือ สีน้้าเงินและคําที่ได๎เป็น + 

คือ สีเหลือง 
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6.  ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้ านมแพะผสมน้ านมโค  

 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต         

รสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโคพบวํา ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS) ปริมาณโปรตีน (Protein) 

ปริมาณไขมัน (Fat) ปริมาณกรดทั้งหมด ( TA) และคําความเป็นกรด -ดําง (pH) ไมํมีความแตกตํางกัน

ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 ดังแสดงในตารางที่ 10 

  
ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านม

โค 
 

สิ่งทดลอง 
นมโค : นมแพะ 

ปริมาณ 
ของแข็งทั้งหมด 

(ร๎อยละ)ns 

ปริมาณ
โปรตีน 

 (ร๎อยละ)ns 

ปริมาณ
ไขมัน 

(ร๎อยละ)ns 

ปริมาณกรด
ทั้งหมด 

(ร๎อยละ)ns 

 

คําความ
เป็นกรด – 
ดําง (pH)ns 

 

นมโค 100 
 

20.06  3.80 2.74  0.55 
 

4.09  
นมโค 75 : นมแพะ 25 

 

21.80  4.12 2.52  0.52 
 

4.09  
นมโค 50 : นมแพะ 50 

 

21.04  4.35 2.43  0.56 
 

4.05  
นมโค 25 : นมแพะ 75 

 

20.98  3.99 2.54  0.56 
 

4.09  
นมแพะ 100 

 

20.67  3.81 2.36  0.51 
 

4.05  

CV.(ร๎อยละ) 8.57 10.45 9.49 4.99 
 

3.01 
 

 

หมายเหตุ :   ns  หมายถึง ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
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7.  ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้ านมแพะผสมน้ านมโค  
 

จาการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการวิเคราะห์ คุณสมบัติทาง จุลชีววิทยา ของผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค พบวําปริมาณเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกทั้งหมดซึ่งแสดง
ถึงจ้านวนกล๎าเชื้อภายในผลิตภัณฑ์ดังกลําวนั่นเอง เนื่องจากกล๎าเชื้อทั้ง 2 ชนิดเป็นแบคทีเรียแกรมบวก 
โดยพบวําปริมาณเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกทั้งหมด ไมํมีความแตกตํางกัน ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
ร๎อยละ 95 ดังแสดงในตารางที่ 11 

 
ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสม
น้้านมโค 
 

 

สิ่งทดลอง 
นมโค : นมแพะ 

 

 

จ้านวนเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกทั้งหมด (เซลล์/มิลลิลิตร)ns 

นมโค 100 
 

2.96×108 
 

นมโค 75 : นมแพะ 25 
 

2.73×108 
 

นมโค 50 : นมแพะ 50 
 

3.11×108 
 

นมโค 25 : นมแพะ 75 
 

2.33×108 
 

นมแพะ 100 
 

2.85×108 
 

CV.(ร๎อยละ) 
 

49.42 
 

 

หมายเหตุ :   ns  หมายถึง ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
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8.  การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้ านมแพะผสมน้ านมโค 

 
จากการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส  ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสม

น้้านมโคโดยใช๎วิธีการทดสอบแบบ 9 point Hedonic scale และใช๎จ้านวนผู๎ทดสอบจ้านวน 35 คน และ
วางแผนการทดลองแบบสุํมในบล็อก -สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD) ซึ่ง
ทดสอบคุณลักษณะ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส  รสชาติ  ความตกค๎างในปาก และความชอบโดยรวม  พบวํา 
รสชาติ มีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 สํวนสี กลิ่น เนื้อสัมผัส ความตกค๎าง
ในปาก และความชอบโดยรวม ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 ดังแสดง
ในตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสม
น้้านมโค 
 

 

สิ่งทดลอง 
นมโค : นมแพะ 

 

ส ีns กลิ่น ns เน้ือสัมผัส ns รสชาติ 
ความตกค๎าง

ในปาก ns 

ความชอบ
โดยรวม ns 

นมโค 100 6.88 6.50 6.11 6.26b 6.38 
 

7.08 
 

นมโค 75 : นมแพะ 25 6.88 6.76 6.79 7.50a 6.73 
 

7.38 
 

นมโค 50 : นมแพะ 50 7.06 6.11 6.11 6.38b 6.00 
 

7.11 
 

นมโค 25 : นมแพะ 75 7.03 6.41 6.61 6.29b 6.41 
 

7.14 
 

นมแพะ 100 6.98 6.26 5.73 6.52b 6.26 
 

7.08 
 

CV.(ร๎อยละ) 10.91 16.79 15.83 18.67 15.29 
 

15.30 
 

 

หมายเหตุ :  a – b  หมายถึง อักษรก้ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบที่ตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อย
ละ 95 ในแนวต้ัง 
       ns    หมายถึง ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
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วิจารณ์ผลการวิจัย 

 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพของน้้านมดิบเบื้องต๎นกํอนการผลิตโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านม
แพะผสมน้้านมโคพบวํา น้้านมโคมีสีขาวขุํน สํวนน้้านมแพะมีสีขาว ซึ่งเกิดจากสารแคโรทีนที่มีอยูํใน
น้้านมเปลี่ยนไปเป็นวิตามินเอ ท้าให๎สีของน้้านมมีสีแตกตํางกัน จากการเปรียบเทียบน้้านมแพะพบวําจะ
มีสีขาวกวําน้้านมโค เพราะในน้้านมแพะมีมีวิตามินเอมากกวําน้้านมโค ในด๎านของกลิ่น กลิ่นของน้้านม
เกิดจากการจับพันธะของกรดไขมันสายสั้น  จากการทดลองพบวํา น้้านมแพะจะมีกลิ่นคาวมากกวํา
น้้านมโค เน่ืองจากน้้านมแพะมีกรดไขมันสายสั้นมากกวําน้้านมวัว จึงท้าให๎เกิดกลิ่นที่แรงกวํา น้้านม
แพะจะมีกรดไขมันสายสั้นอยูํประมาณร๎อยละ 35 สํวนน้้านมวัวมีประมาณร๎อยละ 17 (วราภรณ์ , 2552)  
การตกตะกอนของน้้านมพบวํา น้้านมแพะเกิดตะกอน เมื่อตรวจสอบโดยการตกตะกอนด๎วย
แอลกอฮอล์ อาจมีสาเหตุมาจากปริมาณโปรตีนในน้้านมแพะไมํได๎คุณภาพ และเคซีนจะเกิดการแข็งตัว
และตกตะกอนได๎งํายและอาจจะมีแคลเซียมสูง จึงท้าให๎เกิดการตกตะกอนด๎วยแอลกอฮอล์ และน้้านม
แพะก็ยังมีตะกอนเล็กน๎อยเมื่อทดสอบการตกตะกอนด๎วยการต๎มให๎เดือด ซึ่งเป็นวิธีที่ใช๎ยืนยันผลการ
ตรวจจากการตกตะกอนน้้านมด๎วยแอลกอฮอล์ แสดงวําโปรตีนจากน้้านมแพะมีคุณภาพไมํดี และมี
ความเป็นกรดมากกวําร๎อยละ 0.1 โดยน้้าหนักของกรดแลคติก เมื่อผํานความร๎อน จะจับตัวกันเป็นก๎อน
และตกตะกอนได๎งํายเมื่อน้าไปต๎ม จึงท้าให๎น้้านมแพะมีคุณภาพต่้า (จิระเดช , 2552)  การวัดคําความเป็น
กรด–ดําง (pH) พบวํา น้้านมแพะมีคําความเป็นกรด –ดําง สูงกวําน้้านมโคเน่ืองจากน้้านมแพะมีความ
เป็นบัพเฟอร์ต่้า สํวนการวิเคราะห์ปริมาณกรดทั้งหมด ( TA) พบวําน้้านมแพะมีคําความเป็นกรดต้่ากวํา
น้้านมโค ซึ่งสอดคล๎องกับการวัดคําความเป็นกรด–ดําง ดังที่กลําวมา สํวนปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS) 
พบวํา น้้านมโคมีปริมาณที่สูงกวําน้้านมแพะ และปริมาณเถ๎า น้้านมแพะจะมีปริมาณเถ๎าสูงกวําน้้านมโค 
โดยปริมาณเถ๎าจะมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่เกี่ยวกับโภชนาการซึ่งจะอยูํในรูปของ แคลเซียม
และฟอสฟอรัส โดยน้้านมแพะจะมีแคลเซียมประมาณ 127 มิลลิกรัม สํวนน้้านมโคมีประมาณ 120 
มิลลิกรัม สํวนฟอสฟอรัส น้้านมแพะมีประมาณ  109 มิลลิกรัม สํวนน้้านมโคมีประมาณ 92 มิลลิกรัม 
สํวนการวิเคราะห์คุณภาพของน้้านมโคและน้้านมแพะนั้นมีคุณภาพใกล๎เคียงกัน แตํน้้านมแพะจะมี
คุณภาพต่้ากวําน้้านมโค (วราภรณ,์ 2552)   
 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าสับปะรดกํอนการผลิตพบวํา มีคําความเป็นกรด – ดําง ( pH) 
เทํากับ 3.62 ปริมาณกรดทั้งหมด ( TA) เทํากับ 0.92 และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได๎เทํากับ 
13.00 °Brix ซึ่งถือมีความเป็นกรดคํอนข๎างสูง จึงท้าให๎ไมํสามารถผสมน้้าสับปะรดลงไปกํอนนมที่จะ
ท้าเป็นโยเกิร์ต จ้าเป็นต๎องผสมหลังจากที่เป็นโยเกิร์ตแล๎ว ซึ่งเป็นลักษณะการผลิตโยเกิร์ตแบบคน 
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(stirred yoghurt) ในสํวนของปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได๎ อยูํในเกณฑ์ปกติไมํคํอยมีผลตํอการ
น้ามาใช๎ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตมากนัก 
 
 จากการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีในระหวํางการบํมโยเกิร์ตนมแพะผสมนมโคกํอนการผลิต
โยเกิร์ตรสสับปะรดจากนมแพะผสมนมโค จากกราฟจะเห็นได๎วํา ในชํวงแรกของการบํมคําความเป็น
กรด–ดําง (pH) ของน้้านมทั้ง 5 ตัวอยํางจะใกล๎เคียงกัน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคํา  ในระหวํางการบํม  โย
เกิร์ตนมแพะผสมนมโค ทุกๆ 30 นาที นั้นคําความเป็นกรด–ดําง (pH) จะคํอยๆ ลดลงทุกครึ่งชั่วโมง จน
ได๎คําความเป็นกรด–ดําง (pH) เทํากับ 4.50 ซึ่งจะเห็นได๎วําโยเกิร์ตนมโคร๎อยละ 100 จะใช๎เวลาบํมเพียง 
6 ชั่วโมง สํวนโยเกิร์ตนมแพะร๎อยละ 100 จะใช๎เวลาในการบํมถึง 9 ชั่วโมง และตัวอยํางโยเกิร์ตที่ผสม
นมแพะมากก็จะใช๎เวลาในการบํมมากกวําตัวอยํางโยเกิร์ตที่ผสมนมแพะน๎อยกวํา เน่ืองจากน้้า นมแพะมี
ความเป็นบัฟเฟอร์ต่้ากวําน้้านมโค และน้้านมแพะมีความเป็นกรดต้่าจึงท้าให๎ควบคุมความเป็นกรดยาก 
นอกจากนี้น้้านมแพะยังมีปริมาณของ αs1- casein ต่้ากวําน้้านมโค และมีเคซีนไมเซลล์สูงกวําน้้านมโค 
ซึ่งเหลํานี้มีผลตํอการหมักนม ท้าให๎น้้านมแพะใช๎เวลาในการหมักนานกวําน้้านมโค ในทางทฤษฎีการ
หมักน้้านมแพะที่คํา pH เทํากับ  4.5 จะใช๎ระยะเวลาในการหมักประมาณ 10 ชั่วโมง (Martin et al., 
2003) สํวนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดทั้งหมด ( TA) ในระหวํางการบํม พบวําปริมาณกรดคํอยๆ 
เพิ่มขึ้นทุกคร่ึงชั่วโมง เน่ืองจากเชื้อแบคทีเรียที่ใช๎ในการบํมโยเกิร์ต คือ เชื้อ Streptococcus 
thermophilus และ เชื้อ Lactobacillus bulgaricus เกิดการสร๎างกรดแลคติก โดยเปลี่ยนน้้าตาลแลคโตสที่
มีอยูํในนมให๎เป็นกรดแลคติก จึงท้าให๎ปริมาณของกรดระหวํางการบํมเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จึงสรุปได๎วํา
เชื้อจุลินทรีย์จะใช๎องค์ประกอบของน้้านมตํางๆ ในการเจริญเติบโต จึงสํงผลให๎คําความเป็น กรด –ดําง 
(pH) ลดลง เน่ืองจากมีการสร๎างกรดโดยเชื้อจุลินทรีย์ ในขณะที่ปริมาณกรดในรูปกรดแลคติกจะเพิ่มขึ้น  
เมื่อการหมักเสร็จสมบูรณ์ได๎ความเป็นกรด –ดําง (pH) ตามต๎องการคือ 4.5 หรือมีปริมาณกรดแลคติก  
ร๎อยละ 0.9 (ชุติมา, 2543) 
 

ลักษณะปรากฏของโยเกิร์ตนมแพะผสมนมวัวหลังการบํมที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส จนได๎
คําความเป็นกรด–ดําง (pH) เทํากับ 4.50 พบวําโยเกิร์ตที่ผสมนมแพะมากกวํานมวัวจะมีลักษณะของเจล
ไมํแข็งตัว มีความนิ่มมาก และเกิดการแยกตัวของน้้าเวย์มาก และเคิร์ดจะไมํคํอยเรียบเนียน สํวนสีจะ
ขาวขุํน กลิ่นคํอนข๎างที่จะคาวและสาปมากกวําโยเกิร์ตที่ผสมนมวัว แตํรสชาติที่ได๎จะมีความเฉพาะตัว
มากกวํานมวัว ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นได๎วํา น้้านมแพะจะให๎ลิ่มน้้านม ( curd protein) ที่นิ่มกวําลิ่ม
น้้านมจากวัว (ปิยะนุช , 2548) จึงได๎มีการเติมสารให๎ความคงตัวคือ เพคติน เพื่อท้าให๎โยเกิร์ตคงรูปรําง
และเน้ือสัมผัส เพิ่มความหนืดท้าให๎มีเน้ือสม่้าเสมอและลดปัญหาการแยกตัวของหางนม นอกจากนี้ เพ
คตินยังเป็นสารคงรูปที่ชํวยยืดอายุการเก็บ อีกด๎วย (ชุติมา, 2543) สํวนโยเกิร์ตที่ผสมนมวัวมากกวําจะมี
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ลักษณะเจลที่แข็งตัว ไมํมีการแยกตัวของน้้าเวย์ และเคิร์ดเรียบเนียน สีจะขาวออกเหลือง และกลิ่นคาว
จะน๎อยกวํานมแพะ ซึ่ง ในชํวงของการบํม เชื้อแบคทีเรียจะท้าการยํอยน้้าตาลแลคโตสในสํวนผสมและ
สร๎างกรดแลคติกขึ้นท้าให๎โมเลกุลของ เคซีนเกิดการรวมตัวกันและเกิดเป็นเคิร์ด  ลักษณะเคิร์ดที่ดีจะ
เรียบเนียนไมํเกิดการแยกตัวของน้้าเวย์ออกมา (วารี และ อนงค์นารถ, 2545) 
 
 จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของการผลิตโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสม
น้้านมโค  ลักษณะแตํละสิ่งการทดลองพบวํา คําความสวําง ( L*) ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95  เน่ืองมาจากการสะท๎อนแสงของเม็ดไขมันและเคซีน ที่แขวนลอยอยูํในน้้านม 
ซึ่งอาจมีสีเหลืองปนน้้าตาลได๎ขึ้นกับปริมาณไขมันและปริมาณของแข็งที่ไมํใชํไขมัน ซึ่งน้้านมที่มี
ไขมันสูงจะมีสีเหลืองอมขาว สีเหลืองมาจากสารแคโรทีน ในอาหารที่กินเข๎าไป  (จิระเดช , 2552) สํวน
คํา (a*) ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95  เน่ืองจากในน้้านมจะมีสารให๎สี
ไรโบรฟาววิน ( Riboflavin) อยูํท้าให๎เกิดเป็นสีเขียว ซึ่งพบวําในน้้านมแพะจะมีสารไรโบรฟาววิน 
(Riboflavin) สูง เมื่อเทียบกับในน้้านมโคและน้้านมมนุษย์   (ปิยะนุช , 2548)  และคํา ( b*) มีความ
แตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95  เน่ืองจากในโยเกิร์ตมีการเติ มน้้าสับปะรดซึ่งมีสาร
เบต๎าแคโรทีนอยูํท้าให๎คํา (b*) ที่ได๎ไปในทางสีเหลือง โดยพบวําน้้านมโคจะมีสารแคโรทีน โดยมาจาก
อาหารที่กินเข๎าไปซึ่งมีอยูํมากกวําในน้้านมแพะ (จิระเดช, 2552)  ส้าหรับความสามารถในการอ๎ุมน้้า ไมํ
มีความแตกตํางกันที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 เน่ืองมาจากการเกิดเจลในโครงสร๎างของผลิตภัณฑ์มี
ลักษณะที่ใกล๎เคียงกัน โดยสํวนใหญํในผลิตภัณฑ์จะมีการเติม สารเพื่อให๎เกิดความคงตัว และความหนืด
แกํผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท้าให๎โยเกิร์ตที่ได๎มีความอุ๎มน้้ามากขึ้นไมํเกิดการแยกชั้น และท้าให๎มีลักษณะเนื้อ
สัมผัส สี และกลิ่นของผลิตภัณฑ์ดีขึ้นด๎วย (บรรจง, 2548) สํวนความหนืด มีความแตกตํางกันทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 โดยโยเกิร์ตน้้านมแพะร๎อยละ  100 ไมํสามารถที่จะวัดคําได๎ เนื่องจาก
โยเกิร์ตที่ได๎มีความเหลวมาก เกิดจากลักษณะโครงสร๎างของเคซีนในน้้านมที่จับตัวกันเป็นเจลของ
น้้านมแพะนั้นไมํแข็งแรงเหมือนในน้้านมโค   และไมํมีการเติมเพคตินลงไปในระหวํางกระบวนการ
หมัก ซึ่งเพคตินท้าหน๎าที่เป็นสารให๎ความคงตัวในโยเกิร์ต ชํวยเพิ่มความหนืดและป้องกันการแยกชั้น 
(บรรจง , 2548) และเมื่อดูจากสิ่งทดลองอื่นๆ จะเห็นวําโยเกิร์ตที่มีสํวนผสมของน้้านมแพะที่มากกวํา
น้้านมโคจะมีระยะทางการไหลที่มากกวําในน้้านมโคเมื่อใช๎เวลาในการตรวจสอบเทํากัน   
 

การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค ในทุกสิ่ง
ทดลองพบวําปริมาณของแข็งทั้งหมด ( TS) ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ  
95 เน่ืองจากปริมาณของแข็งทั้งหมด ( TS)ในโยเกิร์ตรสสับปะรดจากนมแพะผสมนมวัว ทั้ง 5 สิ่ง
ทดลองนั้นมีปริมาณสูง เพราะวําน้้านมดิบกํอนการผลิตมีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่เหมาะสม ซึ่ง
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ปริมาณของแข็งทั้งหมดจากการวิเคราะห์จะประกอบไปด๎วย ไขมันนม โปรตีน และแรํธาตุ ยกเว๎นน้้า  
(จิระเดช, 2552)  ปริมาณโปรตีน ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95  โดยใน
โยเกิร์ตน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 50 ตํอ 50 มีปริมาณโปรตีนมากที่สุด และโยเกิร์ตน้้านมโคตํอ
น้้านมแพะร๎อยละ 100 มีปริมาณน๎อยที่สุด อาจเกิดจากในชํวงของการให๎ความร๎อนในการฆําเชื้อนาน
เกินไป จึงท้าให๎โปรตีนในน้้านมเกิดการเสียสภาพ และสํงผลให๎การเกิด ปฎิกิริยา ไฮโดรไลซิส 
(hydrolysis) โปรตีนในน้้านมด๎วยจุลินทรีย์ เกิดขึ้นได๎น๎อยลง (วราภรณ์ , 2552) สํวนปริมาณไขมัน ไมํมี
ความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95  จากผลการวิเคราะห์ปริมาณไขมันพบวํา 
ปริมาณไขมันในโยเกิร์ตน้้านมวัวร๎อยละ 100 มีปริมาณมากที่สุด และโยเกิร์ตน้้านมแพะร๎อยละ 100 มี
ปริมาณน๎อยที่สุด เน่ืองจากเม็ดไขมันใน น้้านมแพะมีขนาดเล็กกวํา น้้านมวัวและมีกรดไขมันสายสั้นสูง
กวําจึงกระจายตัวได๎ดีกวํา ซึ่งวิธีการที่ใช๎หาไขมันจะเป็นการสกัดไขมันออกจากตัวอยําง จะมีผลท้าให๎
โยเกิร์ตที่ท้าจากน้้านมแพะมีคําปริมาณไขมันน๎อยกวําโยเกิร์ตที่ท้าจากน้้านมวัวเนื่องจาก ไขมันใน
น้้านมแพะมีขนาดเล็กยากตํอการสกัดไขมัน (กานดา , 2549) สํวนปริมาณกรดทั้งหมด ( TA) และคํา
ความเป็นกรด –ดําง(pH) ไมํมีความแตกตํางกันที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 เมื่อปริมาณกรดแลกติก
เพิ่มขึ้น คําความเป็นกรด –ดําง  (pH) ของโยเกิร์ตจะลดลง และจะเร่ิมคงที่ในชํวงหนึ่ง เมื่อจุลินทรีย์ใน
โยเกิร์ตหยุดกระบวนการหมัก 

 
การวิเคราะห์ทางด๎านเชื้อจุลินทรีย์ โดยการนับจ้านวนแบคทีเรียแกรมบวกทั้งหมด  พบวําเชื้อ

แบคทีเรียแกรมบวกทั้งหมดจะมีการเจริญเพิ่มจ้านวนอยํางรวดเร็วในชํวงแรก เนื่องจากกล๎าเชื้อยังคงมี
ชีวิตและสามารถยํอยสารอาหารที่มีอยูํเพื่อใช๎ในการเพิ่มจ้านวนของกล๎าเชื้อ เมื่ออาหารที่มีอยูํเร่ิมลดลง 
การเจริญและการเพิ่มจ้านวนของเชื้อก็จะคงที่ในชํวงหนึ่งและเร่ิมลดจ้านวนลงในระยะตํอมา และ
ปริมาณกรดที่เพิ่มขึ้นจะสํงผลตํอเซลล์ของกล๎าเชื้อท้าให๎เซลล์ลดจ้านวนลง โดยเชื้อแบคทีเรียที่
หลงเหลืออยูํในโยเกิร์ตเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ตํอระบบล้าไส๎ของมนุษย์เมื่อมีการบริโภค โดย
เชื้อแบคทีเรียจะชํวยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในล้าไส๎  ซึ่งจ้านวนเชื้อจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตนั้น มีประมาณ 
107 – 108 เซลล์ตํอกรัมของโยเกิร์ต (วราภรณ,์ 2552)                                                                                                 

 
จากผลการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสโดยใช๎วิธีการทดสอบการให๎คะแนนความชอบ 9 Point 

Hedonic scale และใช๎จ้านวนผู๎ทดสอบจ้านวน 35 คน ซึ่งทดสอบคุณลักษณะทางด๎านสี กลิ่น รสชาติ 
เน้ือสัมผัส ความตกค๎างในปาก และความชอบโดยรวม จากการทดสอบพบวําทางด๎านรสชาติ มีความ
แตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 ซึ่งพบวําผู๎บริโภคให๎ความสนใจในรสชาติของ
โยเกิร์ตรสสับปะรดในอัตราสํวนน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 75 ตํอ 25 มากที่สุด เนื่องจากผู๎ทดสอบ
ชิมโดยทั่วไปยังไมํคุ๎นเคยกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้้านมแพะ อีกทั้งน้้านมยังมีกลิ่นรสที่เฉพาะตัว
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มากกวําน้้านมโค ในการทดลองครั้งนี้จึงเติมน้้าสับปะรดเพื่อกลบกลิ่นรสที่เฉพาะตัวของน้้านมแพะ แตํ
เน้ือสัมผัสของโยเกิร์ตที่ผลิตจากน้้านมแพะจะไมํดีเทํากับ โยเกิร์ตที่ลิตจากน้้านมโค เน่ืองจากการ
ทดลองดังกลําวไมํได๎มีการเติมสารปรับปรุงเนื้อสัมผัสของโยเกิร์ต ดังนั้นคุณภาพของโยเกิร์ตที่ได๎นั้น 
จะมาจากตัววัตถุดิบเป็นส้าคัญ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 
 
จากการวิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบพบวําองค์ประกอบของน้้านมโค และน้้านมแพะเหมาะสม

ในการน้ามาผลิตโยเกิร์ตรสสับปะรดจากนมแพะผสมนมโค แตํนมโคจะมีคุณภาพดีกวํานมแพะ และ
เมื่อท้าการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีระหวํางการบํมโยเกิร์ตจพบวําคําความเป็นกรด –ดําง (pH) จะคํอยๆ 
ลดลงทุกครึ่งชั่วโมงจนได๎คําความเป็นกรด – ดําง (pH) เทํากับ 4.50 แตํปริมาณกรดทั้งหมด (TA) จะ
เพิ่มขึ้นทุกคร่ึงชั่วโมง ซึ่งตัวอยํางที่มีอัตราสํวนของน้้านมแพะมากจะใช๎เวลาในการบํมนานและมี
ปริมาณกรดมากกวําตัวอยํางที่มีอัตราสํวนของน้้านมโคมากกวําคือ มีปริมาณกรดทั้งหมดเทํากับร๎อยละ 
0.933  

 
การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพพบวํา คําความสวําง ( L*)  คําสี (a*) และความสามารถในการ

อ๎ุมน้้า ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 คําสี (b*) และคําความหนืด มีความ
แตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 แตํคําความหนืดของตัวอยํางโยเกิร์ตน้้านมแพะร๎อย
ละ 100 ด๎าน ไมํสามารถวัดคําได๎  การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีพบวํา ปริมาณของแข็งทั้งหมด ( TS) 
ปริมาณโปรตีน  ปริมาณไขมัน ( FAT)  ปริมาณกรดทั้งหมด ( TA) คําความเป็นกรด -ดําง ( pH) ของ
โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
ร๎อยละ 95  การวิเคราะห์ทางด๎านจุลินทรีย์ พบวําหลังจากบํมโยเกิร์ตแล๎วมีแบคทีเรียที่เหลือรอดชีวิตอยูํ
ประมาณ 107-108 เซลล์ตํอกรัมของโยเกิร์ต  ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ตํอล้าไส๎ของมนุษย์  จากการ
วิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสพบวํา ผู๎บริโภคให๎ความสนใจในรสชาติของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรด
ในอัตราสํวนน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 75 ตํอ 25 มากที่สุด  
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ข้อเสนอแนะ 

 
1. น้้านมดิบที่จะน้ามาใช๎ในการผลิตผลิตภัณฑ์ควรเป็นน้้านมที่ไมํผํานการแชํแข็ง เพราะอาจจะ

ท้าให๎น้้านมสูญเสียคุณภาพ  

2. ในการใช๎น้้านมแพะในการผลิตโยเกิร์ต ควรมีการปรับปริมาณของไขมัน เน่ืองจากปริมาณ
ไขมันในน้้านมแพะแตํละฤดูกาลจะแตกตํางกัน ซึ่งจะสํงผลตํอระยะเวลาในการบํม 
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ภาคผนวก ก 
 

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

น้ านมดิบ 
 

1 ขอบข่าย 
มาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติน้ีใช๎กับน้้านมที่ได๎จากโคนมเพื่อน้ามาใช๎เป็นอาหาร

และมาจากฟาร์มโคนมที่ได๎มาตรฐาน 
 

2 บทนิยาม 
น้้านมดิบ (raw milk) หมายถึง น้้านมที่รีดจากแมํโคหลังจากคลอดลูกแล๎วไมํน๎อยกวํา  3 วัน 

และต๎องปราศจากน้้านมเหลือง  (colostrum) โดยมิได๎แยกออกหรือเติมวัตถุอื่นใด  และไมํได๎ผําน
กรรมวิธีใดๆ ยกเว๎นการท้าให๎เย็น 
 

3 คุณภาพ 
3.1 น้้านมดิบตามมาตรฐานน้ี ต๎องมีคุณสมบัติขั้นต้่า ดังนี ้

3.1.1 อยูํในสภาพปกติ สะอาด มีสีขาวหรือสีขาวนวล 
3.1.2 ปราศจากกลิ่นรสที่นํารังเกียจ และสิ่งแปลกปลอม 
3.1.3 ไมํมีการตกตะกอนของโปรตีน  เมื่อทดสอบขั้นต๎นด๎วยการดูปฏิกิริยาของน้้านม

ดิบกับเอธิลอัลกอฮอล์ที่ความเข๎มข๎น  68 % ถ๎าไมํผํานให๎ตรวจซ้้าด๎วยวิธีต๎มเพื่อดูตะกอน  (clot on 
boiling test) 

3.1.4 มีคําความเป็นกรดดําง (pH) ระหวําง 6.6 – 6.9 
3.1.5 เน้ือนมไมํรวมมันเนย (solids not fat) ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 8.25 
3.1.6 จุดเยือกแข็งต๎องมีคําไมํสูงกวํา -0.525 ◦C 
3.1.7 คําความถํวงจ้าเพาะที่ 20 ◦C ต๎องมีคําไมํต่้ากวํา 1.028 
3.1.8 ชั่วโมงการเปลี่ยนสีของเมทธีลีนบลูต๎องมากกวํา 4 ชั่วโมง 
3.1.9 การเปลี่ยนสีของรีซาซูรินที่ 1 ชั่วโมงต๎องไมํน๎อยกวํา เกรด 4.5 
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3.1.10 ปราศจากจุลินทรีย์ที่กํอให๎เกิดโรคติดตํอระหวํางสัตว์และคน  เชํน วัณโรค เป็น
ต๎น 

3.1.11 ปราศจากฮอร์โมน ยาต๎านจุลชีพ ยากลํอมประสาท 
3.1.12 ปราศจากวัตถุเจือปนอาหาร 

3.2 การแบํงชั้นคุณภาพ 
น้้านมดิบแบํงออกเป็น  3 ชั้นคุณภาพ  (quality grade) ตามจ้านวนจุลินทรีย์  เซลล์โซมาติก  

โปรตีน ไขมันและเน้ือนมทั้งหมด คือ ชั้นดีมาก (premium) ชั้นด ี(good) และชั้นมาตรฐาน (standard)  
 

4 เกณฑ์การตัดสิน 
เกณฑ์การตัดสินชั้นคุณภาพน้้านมดิบ  ทุกชั้นคุณภาพต๎องผํานเกณฑ์ตามสุขลักษณะและ

องค์ประกอบทุกหัวข๎อจึงจัดอยูํในชั้นคุณภาพนั้นๆ  กรณีมีเกณฑ์ใดๆ  ต่้ากวําชั้นคุณภาพนั้นให๎จัดอยูํใน
ชั้นคุณภาพต่้าลงไปหนึ่งล้าดับชั้น 

 

5 สารพิษตกค้าง 
ชนิดและปริมาณสารพิษตกค๎างในน้้านมดิบให๎เป็นไปตามข๎อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง  

และข๎อก้าหนดของมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ เร่ือง สารพิษตกค๎าง 
 

6 สารปนเปื้อน 
ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในน้้านมดิบให๎เป็นไปตามข๎อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง  

และข๎อก้าหนดของมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ เร่ือง สารปนเปื้อน 
 

7. ยาสัตว์ตกค้าง 
ชนิดและปริมาณยาสัตว์ตกค๎างในน้้านมดิบให๎เป็นไปตามข๎อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง  

และข๎อก้าหนดของมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ เร่ือง ยาสัตว์ตกค๎าง 
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8. สุขลักษณะ 
8.1 การผลิตน้้านมดิบ  การบรรจุ  การเก็บรักษา  ต๎องปฏิบัติอยํางถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการ

ปนเปื้อนที่จะกํอให๎เกิดอันตรายตํอผู๎บริโภค 
8.2 ภาชนะบรรจุน้้านมดิบต๎องสะอาดไมํมีกลิ่นอับหรือบูด  มีผิวเรียบ  ไมํมีรอยตะเข็บ  ไมํท้า

ปฏิกิริยากับน้้านมดิบ และหลังใช๎งานทุกคร้ังต๎องท้าความสะอาดทันที 
8.3 ข๎อก้าหนดด๎านจุลินทรีย์ จ้านวนจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้้านมดิบ ควรเป็นไปตามข๎อก้าหนด  

ดังนี ้
8.3.1 จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต๎องไมํเกิน 600,000 colony/ml 
8.3.2 จ้านวนแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม ต๎องไมํเกิน 10,000 colony/ml 
8.3.3 จ้านวนแบคทีเรียชนิดทนร๎อน ต๎องไมํเกิน 1,000 colony/ml 
 

9 การบรรจุและการเก็บรักษา 
9.1 น้้านมดิบภายหลังการรีดนมจากแมํโคแตํละตัว ให๎รวมไว๎ในภาชนะบรรจุที่สะอาด โดย 

ภาชนะมีการจัดการทางสุขลักษณะที่ดีกํอนและหลังการใช๎ 
9.2 น้้านมดิบที่ได๎จากฟาร์มโคนมภายหลังการรีดนมควรขนสํงไปยังศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ

โดยเร็ว แตํถ๎าไมํได๎สํงน้้านมดิบควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิไมํเกิน 4 ◦C เป็นเวลาไมํเกิน 24 ชั่วโมง 
9.3 น้้านมดิบที่เก็บในถังของศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ  ต๎องเก็บรักษาไว๎ที่อุณหภูมิไมํสูงกวํา  4◦C 

ตลอดเวลากํอนการขนสํงไปยังโรงงานแปรรูป 
9.4 น้้านมดิบที่ถูกปฏิเสธการรับ ห๎ามน้ามารวมกับน้้านมที่รีดในชํวงเวลาตํอไป 
 

10 วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 
วิธีวิเคราะห์และชักตัวอยํางเป็นเกณฑ์ที่ใช๎ชักตัวอยํางและตรวจคุณภาพน้้านมดิบ  ณ ศูนย์

รวบรวมน้้านมดิบและโรงงานแปรรูป 
10.1 การชักตัวอยํางให๎เป็นไปตามข๎อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข๎องและข๎อก้าหนดของ

มาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ เร่ือง การชักตัวอยํางผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
10.2 วิธีการตรวจโดยใช๎ประสาทสัมผัส  (Organoleptic tests) เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะน้้านม

ดิบโดยการน้าน้้านมดิบใสํในภาชนะแล๎ว ดมกลิ่น ดูสี และลักษณะที่ปรากฏภายนอก 
10.3 วิธีการหาคําความถํวงจ้าเพาะของน้้านมดิบ (Specific gravity) มีวิธีดังนี ้
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10.3.1 ใช๎เคร่ืองมือแลคโตมิเตอร์ (Lactometer) วัดความถํวงจ้าเพาะ ซึ่งปกติความ 
ถํวงจ้าเพาะของน้้านมอยูํระหวําง 1.028 ถึง 1.034 g/ml ที่อุณหภูมิ 20 ◦C 

10.3.2 กรณีที่ไมํมีเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์น้้านม ให๎น้าคําความถํวงจ้าเพาะที่ได๎มา 
ค้านวณหาปริมาณของเน้ือนมทั้งหมด (total solids) และเน้ือนมไมํรวมมันเนย(solids not fat) 

10.4 วิธีการดูปฏิกิริยาของน้้านมดิบกับแอลกอฮอล์ (Alcohol test) มีวิธีการดังนี้ 
10.4.1 เตรียมอลิซาริน (Alizarin น้้าหนักโมเลกุล 240.22) จ้านวน 1 g ผสมกับ 

เอธิลอัลกอฮอล์ความเข๎มข๎น 68% จ้านวน 1 ลิตร 
10.4.2 น้าสารละลายที่เตรียมได๎ผสมกับน้้านมดิบในอัตราสํวน 1:1 สังเกตปฏิกิริยา 

ที่เกิดขึ้น ถ๎าน้้านมดิบเป็นกรด จะเกิดตะกอนโปรตีนแขวนลอย ดังนี ้
น้้านมดิบที่มีคําความเป็นกรด 6.4 เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะเห็นตะกอนสีเหลืองน้้าตาล 
น้้านมดิบที่มีคําความเป็นกรด 6.6-6.8 เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะเห็นตะกอนสีชมพูมํวง 
น้้านมดิบที่มีคําความเป็นกรด มากกวํา 6.9 เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะเห็นตะกอนสีมํวงแดง 
ถ๎าเกิดตะกอนให๎ทดสอบยืนยันโดยการต๎มเพื่อดูตะกอน (Clot on boiling test) 
10.5 วิธีต๎มเพื่อดูตะกอน (Clot on boiling test) มีวิธีการดังนี้ 
น้าน้้านมดิบที่คนให๎เข๎ากันดีแล๎วใสํในหลอดทดลองปริมาณ  2 ml แล๎วต๎มในหม๎อน้้าเดือดนาน  

5 นาที ถ๎าน้้านมดิบที่มีความเป็นกรดเทํากับหรือมากกวํา  0.1% ของกรดแลคติก  เมื่อผํานความร๎อนจะ
เกิดตะกอนจึงไมํควรน้าไปใช๎ท้าผลิตภัณฑ์ 

10.6 วิธีตรวจความเป็นกรด (Acidity test) เพื่อตรวจสอบสุขลักษณะของน้้านมดิบ  โดยทดสอบ
กรดในน้้านมดิบ โดยวิธีการไตเตรท (titration) มีวิธีการดังนี้ 

ใสํน้้านมในภาชนะปริมาณ  9 ml เติมร๎อยละ1 น้้ายา Phenolphthalene solution 1 หยด และหยด
ด๎วย 0.1 N Sodium hydroxide จนเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนสี  ถ๎าน้้านมเป็นสีชมพูแสดงวํามีฤทธิ์เป็นกรด  แตํ
ถ๎าเปลี่ยนเป็นสีน้้าเงินแสดงวํามีฤทธิ์เป็นดําง 

10.7 การตรวจโดยวิธีเมธิลีนบูล (Methylene blue test) 
10.7.1 เตรียมน้้ายาเมธิลีนบูลโดยน้าเมธิลีนบลู (BDH product number 33073)  

จ้านวน 1 เม็ดละลายในน้้ากลั่นนึ่งฆําเชื้อ  200 ml ต๎องเตรียมกํอนและเก็บไว๎เป็นหัวเชื้อ  ควรเก็บไว๎ใน
ขวดสีชาและแชํตู๎เย็นเมื่อจะน้ามาใช๎ให๎เจือจางในอัตราสํวนน้้ายาหัวเชื้อ  1 สํวน ตํอน้้ากลั่นที่ฆําเชื้อ  3 
สํวน 
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10.7.2 ใช๎ปิเปตน่ึงฆําเชื้อที่แห๎งและสะอาดดูดน้้านม 10 ml ผสมกับน้้ายา 1 ml ใน 
หลอดแก๎วที่อบแห๎งปิดฝาหลอดแล๎วกลับหลอดให๎น้้ายาและน้้านมดิบเข๎ากันกํอนบํมที่อํางน้้าควบคุม
อุณหภูม ิ37 ◦C 

10.7.3 อํานผลหลังจากการบํมไปแล๎วคร่ึงชั่วโมงและอํานผลหลังจากนั้นทุกๆ  
ชั่วโมง จนถึง 6 ชั่วโมงตัวอยํางที่มีจุลินทรีย์มากจะเปลี่ยนสีของน้้ายา  จากสีฟ้าอมเขียวเป็นสีขาว  เมื่อ
อํานผลแล๎วให๎กลับหลอดถ๎าน้้านมเปลี่ยนสีเร็วกวํา 4 ชั่วโมง แสดงวําน้้านมมีคุณภาพไมํดี 
ข๎อควรระวัง - ระดับน้้าในอํางต๎องอยูํเหนือระดับน้้านมในหลอดประมาณ 1 นิ้ว 

- ทุกคร้ังที่ตรวจควรเตรียมหลอดควบคุมลบ  และควบคุมบวก  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้้ายา
ที่ใช๎ 

- ตรวจสอบอุณหภูมิของอํางน้้า 
- เร่ิมจับเวลาเมื่ออุณหภูมิของตัวอยํางได๎ 37 ◦C 
10.8 การตรวจโดยวิธีรีซาซูริน (Resazurin test) 

10.8.1 เตรียมสีรีซาชูรินโดยน้าเม็ดสีรีซาซูริน (BDH product number 33088) 
จ้านวน 1 เม็ด ละลายในน้้ากลั่นฆําเชื้อ 50 ml บรรจุในขวดสีชา เตรียมเฉพาะพอใช๎ 

10.8.2 ใช๎ปิเปตน่ึงฆําเชื้อที่แห๎งและสะอาดดูดน้้านมดิบ 10 ml ผสมกับน้้ายา 1 ml  
ในหลอดแก๎วที่อบแห๎ง กลับหลอดให๎น้้ายาและน้้านมดิบเข๎ากันกํอนบํมที่อํางน้้าควบคุมอุณหภูมิ 37◦C 

10.8.3 อํานผลหลังจากบํม 1 ชั่วโมง หรืออํานผลในชั่วโมงที่ 1 และ 3 การเปลี่ยนสี 
ของน้้ายารีซาซูลินจะเปลี่ยนจากสีมํวงน้้าเงิน  เป็นสีมํวงทอง  ชมพู หรือขาว ตามจ้านวนเชื้อจุลินทรีย์ที่มี
อยูํในน้้านมดิบนั้นทุกครั้งที่อํานผลเสร็จและชั่วโมงที่  2 ให๎กลับหลอดข๎อควรระวัง  เชํนเดียวกับเมธิ
ลีนบูล 

10.9 การตรวจสอบยาต๎านจุลชีพด๎วยโยเกิร์ต เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของยาต๎านจุลชีพ  หรือ
ยาปฏิชีวนะโดยวิธีเบื้องต๎นในกรณีที่ไมํมีชุดทดสอบยาต๎านจุลชีพเบื้องต๎น 

10.9.1 เตรียมสารละลายจากโยเกิร์ตรสจืด (วันหมดอายุนับจากวันที่ใช๎งาน 
มากกวํา 10 วัน) 1 ถ๎วย (150 g) ผสมกับน้้ากลั่น 150 ml คนให๎เข๎ากัน (อัตราสํวน 1:1) 

10.9.2 น้าน้้านมดิบที่ต๎องการตรวจ 10 ml ต๎มในน้้าเดือด 5-10 นาที จากนั้นน้าไป 
แชํในน้้าเย็นเพื่อให๎อุณหภูมินมในหลอดทดลองเป็น 35-37 ◦C 
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10.9.3 น้าสารละลายโยเกิร์ต 1 ml ใสํในตัวอยํางน้้านมดิบแล๎วเขยําให๎เข๎ากัน  
จากนั้นน้าหลอดทดลองอุํนในอํางน้้าที่อุณหภูมิ 43 ◦C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

10.9.4 ถ๎าน้้านมดิบมีการจับตัวเป็นก๎อน แสดงวําไมํมียาต๎านจุลชีพ ถ๎าสารละลาย 
ยังเหลวเหมือนเดิมแสดงวํามียาปฏิชีวนะปนเปื้อน 

10.10 วิธีทดสอบจุลินทรีย์ทั้งหมด  ให๎ปฏิบัติตาม  Standard Methods for the Examination of 
DairyProducts (1992) ของ American Public Health Association หรือวิธีการที่เทียบเทํา 

10.11 วิธีทดสอบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม  ให๎ปฏิบัติตาม  Standard Methods for the 
Examination of Dairy Products (1992) ของ American Public Health Association หรือวิธีการที่
เทียบเทํา 

10.12 วิธีทดสอบแบคทีเรียชนิดทนร๎อน  ให๎ปฏิบัติตาม  Standard Methods for the Examination 
of Dairy Products (1992) ของ American Public Health Association หรือวิธีการที่เทียบเทํา 

 

11 การขนส่ง 
11.1 พาหนะที่ใช๎ขนสํงน้้านมดิบจากฟาร์มโคนมไปยังศูนย์รวบรวมน้้านมดิบควรเป็นพาหนะที่

สะอาดปลอดภัยตํอการขนย๎ายภาชนะบรรจุน้้านมดิบ  และควรขนสํงโดยเร็วจากจุดรับน้้านมดิบแหํง
แรกถึงศูนย์ฯ ภายในเวลาไมํเกิน 2 ชั่วโมง 

11.2 พาหนะที่ใช๎ขนสํงน้้านมดิบจากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบไปโรงงาน  ควรเป็นรถบรรทุกที่
ออกแบบเฉพาะมีฉนวนหุ๎มโดยรอบที่สามารถรักษาอุณหภูมิของน้้านมดิบในถังอยํางมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

น้ านมแพะดิบ 
 
1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติน้ี  ก้าหนดคุณภาพที่ต๎องการของน้้านมดิบที่ได๎จาก
แพะเพื่อผลิตเป็นอาหาร 

 

2 นิยาม 
ความหมายของค้าที่ใช๎ในมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติน้ี มีดังตํอไปนี้ 
น้้านมแพะดิบ  (raw goat milk) หมายถึง  น้้านมที่รีดจากแมํแพะสกุลคาปรา  (Capra spp.) 

หลังจากคลอดลูกแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา  3 วัน โดยไมํแยกองค์ประกอบของน้้านมแพะออก  หรือเติม
วัตถุอ่ืนใดและไมํได๎ผํานกรรมวิธีใดๆ  ยกเว๎นการท้าให๎เย็น  ทั้งนี้ต๎องไมํมีนมน้้าเหลือง  (colostrum) 
ปนเปื้อน 
 

3 คุณภาพ 
3.1 ข๎อก้าหนดทั่วไป น้้านมแพะดิบต๎องมีคุณภาพเหมาะตํอการบริโภค ดังตํอไปนี้ 

3.1.1 อยูํในสภาพปกติ สะอาด มีสีขาวหรือสีขาวนวล 
3.1.2 มีกลิ่นรส  (flavor) ตามธรรมชาติ  ปราศจากสิ่งแปลกปลอม  (foreign matter) และ

การปลอมปน(adulteration) 
3.1.3 เมื่อตรวจโดยวิธีทดสอบด๎วยแอลกอฮอล์  (alcohol test) ดูปฏิกิริยาของน้้านมแพะ

ดิบกับเอธิลแอลกอฮอล์  ตะกอนต๎องมีขนาดละเอียดหรือขนาดเล็กเทํานั้น  หากพบตะกอนขนาดกลาง
หรือขนาดใหญํ ให๎ตรวจซ้้าด๎วยวิธีทดสอบการตกตะกอนด๎วยการต๎ม (clot on boiling test) 

3.1.4 มีคําความเป็นกรด-เบส (pH) ระหวําง 6.5 ถึง 6.8 
3.1.5 เน้ือนมไมํรวมมันเนย (solids not fat) ไมํน๎อยกวํา 8.25% 
3.1.6 จุดเยือกแข็งไมํสูงกวํา -0.530 ◦C 
3.1.7 คําความถํวงจ้าเพาะ (specific gravity) ไมํต่้ากวํา 1.028 ที่อุณหภูมิ 20 ◦C 
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3.1.8 ชํวงเวลาการเปลี่ยนสีของเมทธีลีนบลูต๎องมากกวํา 4 ชั่วโมง 
3.1.9 การเปลี่ยนสีของรีซาซูรินที่ 1 ชั่วโมงต๎องไมํน๎อยกวํา เกรด 4.5 

3.2 ชั้นคุณภาพน้้านมแพะดิบแบํงตามจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด  เซลล์โซมาติก  (somatic cells) 
จากเต๎านมแพะ  โปรตีน ไขมัน และเน้ือนมทั้งหมด  (total solids) และใช๎เป็นแนวทางในการก้าหนด
เกณฑ์การซื้อขายน้้านมแพะดิบเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ตามตารางที่ 1 คือ 

3.2.1 ชั้นดีมาก (premium) 
3.2.2 ชั้นดี (good) 
3.2.3 ชั้นมาตรฐาน (standard) 

4 วัตถุเจือปนอาหาร 
ห๎ามใช๎วัตถุเจือปนอาหาร 
 

5 สารพิษตกค้าง 
ชนิดและปริมาณสารพิษตกค๎าง ให๎เป็นไปตามข๎อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง  และ   มกอช. 

9002 มาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ เร่ือง สารพิษตกค๎าง : ปริมาณสารพิษตกค๎างสูงสุด  และ 
มกอช. 9003 มาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ  เร่ือง สารพิษตกค๎าง : ปริมาณสารพิษตกค๎าง
สูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ 

 

6 สารปนเปื้อน 
ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อน  ให๎เป็นไปตามข๎อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง  และ

ข๎อก้าหนดของมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ เร่ือง สารปนเปื้อน 
 

7 ยาสัตว์ตกค้าง 
7.1 ไมํพบการปนเปื้อนของยาต๎านจุลชีพ 
7.2 ชนิดและปริมาณยาสัตว์ตกค๎าง  ให๎เป็นไปตามข๎อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง  และ

ข๎อก้าหนดของมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ เร่ือง ยาสัตว์ตกค๎าง 
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8 สุขลักษณะ 
8.1 การผลิต การบรรจุ  และการเก็บรักษาน้้านมแพะดิบ  ต๎องปฏิบัติอยํางถูกสุขลักษณะ  เพื่อ

ป้องกันการปนเปื้อนที่จะกํอให๎เกิดอันตรายตํอผู๎บริโภค 
8.2 ภาชนะบรรจุน้้านมแพะดิบต๎องสะอาด ไมํมีกลิ่นอับหรือบูด มีผิวเรียบ  ไมํมีรอยเชื่อมตํอ  ไมํ

ท้าปฏิกิริยากับน้้านมแพะดิบ และหลังใช๎งานทุกคร้ังต๎องท้าความสะอาดทันที 
8.3 จ้านวนจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้้านมแพะดิบ ควรเป็นไปตามข๎อก้าหนด ดังนี้ 

8.3.1 จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต๎องไมํเกิน 2 x 105 cfu/ml 
8.3.2 จ้านวนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ต๎องไมํเกิน 103 cfu/ml 
8.3.3 จ้านวนแบคทีเรียทนร๎อน ต๎องไมํเกิน 103 cfu/ml 

8.4 ปราศจากจุลินทรีย์ที่กํอให๎เกิดโรคติดตํอระหวํางสัตว์และคน  (zoonosis) เชํน วัณโรค โรค
แท๎งติดตํอ 

 

9 การบรรจุและการเก็บรักษา 
9.1 ให๎รวมน้้า นมแพะดิบที่ได๎จากการรีดไว๎ในภาชนะบรรจุที่สะอาด ซึ่งมีการจัดการทาง 

สุขลักษณะที่ดีกํอนและหลังการใช๎ 
9.2 น้้านมแพะดิบที่ได๎จากการรีดนมให๎ขนสํงไปยังศูนย์รวบรวมน้้านมโดยเร็ว  หากไมํได๎สํง

น้้านมให๎เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ◦C หรือต่้ากวําได๎เป็นเวลาไมํเกิน 24 ชั่วโมง 
9.3 น้้านมแพะดิบที่เก็บในถังของศูนย์รวบรวมน้้านม ต๎องเก็บรักษาโดยการแชํเย็นไว๎ที่อุณหภูมิ  

4 ◦C หรือต่้ากวํา เป็นเวลาไมํเกิน 24 ชั่วโมง กํอนการขนสํงไปยังโรงงานแปรรูป 
9.4 น้้านมแพะดิบที่ไมํเป็นไปตามมาตรฐานน้ีในข๎อ  3 ห๎ามน้ามารวมกับน้้านมแพะที่รีดในครั้ง

ตํอไป 
 

10 การขนส่ง 
10.1 ยานพาหนะที่ใช๎ขนสํงน้้านมแพะดิบจากฟาร์มไปยังศูนย์รวบรวมน้้านม  ต๎องเป็น

ยานพาหนะที่สะอาด  ปลอดภัยตํอการขนย๎ายภาชนะบรรจุน้้านม  กรณีที่ไมํท้าให๎เย็นควรขนสํงโดยเร็ว
ภายในเวลาไมํเกิน 2 ชั่วโมง 
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10.2 ยานพาหนะหรือภาชนะที่ใช๎ขนสํงน้้านมแพะดิบจากศูนย์รวบรวมไปโรงงาน  ต๎องรักษา
อุณหภูมิน้้านมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และป้องกันไมํให๎เกิดการปนเปื้อนระหวํางการขนสํง 
 

11 วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 
11.1 การชักตัวอยํางให๎เป็นไปตามข๎อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข๎องและข๎อก้าหนดของ

มาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ เร่ือง การชักตัวอยําง 
11.2 วิธีวิเคราะห์คุณภาพน้้านมแพะดิบที่ศูนย์รวบรวมน้้านมแพะดิบและโรงงานแปรรูป  ให๎

เป็นไปตามภาคผนวก ก หรือวิธีอื่นที่ผํานการยืนยันความใช๎ได๎ของวิธี (validation) ตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1/ กรณีที่ต๎องเก็บน้้านมแพะดิบเป็นเวลานานกวํา  24 ชั่วโมง อาจเก็บรักษาโดยการแชํเยือกแข็ง
ที่อุณหภูมิ -18 ◦C หรือต่้ากวํา  ทั้งนี้ระยะเวลาจากฟาร์มแพะนมถึงโรงงานแปรรูปควรใช๎เวลาไมํเกิน  15 
วัน 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 289) พ.ศ.2548 

เร่ือง นมเปร้ียว 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเร่ือง นมเปร้ียว 
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  5 และมาตรา  6 (1) (2) (4) (5) (6) (7) และ (10) แหํงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา  50 ของรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให๎กระท้าได๎โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแหํงกฎหมาย  รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว๎ ดังตํอไปนี้ 

ข๎อ 1 ให๎ยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2523) เร่ือง นมเปร้ียว  ลงวันที่ 28 มกราคม 

พ.ศ.2523 
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 99 (พ.ศ.2529) เร่ือง นมเปร้ียว  (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 

มีนาคม พ.ศ.2529 
ข๎อ 2 ให๎นมเปร้ียว เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ 
ข๎อ 3 นมเปร้ียว  (Fermented milk) หมายความวํา  ผลิตภัณฑ์นมที่ได๎จากน้้านมจากสัตว์ที่น้า  มา

บริโภคได๎ หรือสํวนประกอบของน้้านมที่ผํานการท้าลายจุลินทรีย์ที่ท้าให๎เกิดโรคแล๎วหมักด๎วยจุลินทรีย์
ที่ไมํท้าให๎เกิดโรคหรืออันตราย ท้าให๎คําความเป็นกรดเพิ่มขึ้น  และอาจปรุงแตํงกลิ่นรส  สี หรือเติมวัตถุ
เจือปนอาหาร  สารอาหารหรือสํวนประกอบอื่นที่มิใชํนมด๎วยก็ได๎  ทั้งนี้ให๎รวมถึงนมเปร้ียวที่น้ามาผําน
การฆําเชื้อ การแชํแข็ง หรือการท้าให๎แห๎งด๎วย 

ข๎อ 4 นมเปร้ียวแบํงตามชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช๎ในการหมักได๎ ดังนี ้
(1) โยเกิร์ต  (Yoghurt) หมายถึง  นมเปร้ียวที่ได๎จากการหมักด๎วยแบคทีเรียสเตรปโทค็อกคัส  

เทอร์โมฟิลัส  (Streptococcus thermophilus) และแล็กโทบาซิลลัสเดลบรึคคิไอ  ซับสปีชีส์ บัลแกริคัส 
(Lactobacillusdelbrueckii subsp. bulgaricus) หรือแล็กโทบาซิลลัส ซับสปีชีส์ อ่ืน 

(2) นมเปร้ียวแอซิโดฟิลัส  (Acidophilus Milk) หมายถึง  นมเปร้ียวที่ได๎จากการหมักด๎วย
แบคทีเรียแล็กโทบาซิลลัสแอซิโดฟิลัส (Lactobacillus acidophilus) 

(3) นมเปร้ียวเคเฟอร์ (Kefir) หมายถึง นมเปร้ียวที่ได๎จากการหมักด๎วยแบคทีเรียและยีสต์  ได๎แกํ 
แล็กโทบาซิลลัส  เคฟิไร (Lactobacillus kefiri) หรือแล็กโทค็อกคัส  (Lactococcus) และแอซี-โทแบก
เตอร์(Acetobacter) และไคลเวอโรไมซีส  มาร์เซียนัส  (Kluyveromyces marxianus) และแซ็กคาโรไมซีส  
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ยูนิสปอรัส(Saccharomyces unisporus) หรือแซ็กคาโรไมซีส  เซรีวิซิอี (Saccharomyces cerevisiae) หรือ
แซ็กคาโรไมซีสแอซิกูอัส (Saccharomyces exiguus) 

(4) นมเปร้ียวคูมิส  (Kumys) หมายถึง นมเปร้ียวที่ได๎จากการหมักด๎วยแบคทีเรียและยีสต์  ได๎แกํ 
แล็กโทบาซิลลัส เดลบรึคคิไอ ซับสปีชีส์ บัลแกริคัส  (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) และ
ไคลเวอโรไมซีส มาร์เซียนัส (Kluyveromyces marxianus) 

(5) นมเปร้ียวที่ได๎จากการหมักด๎วยจุลินทรีย์ชนิดที่แตกตํางหรือนอกเหนือจากที่ก้าหนดไว๎ใน  
(1)-(4 )เชํน แล็กโทบาซิลลัส  คาเซอิ ซับสปีชีส์ ชิโรต๎า (Lactobacillus casei subsp. shirota) บิฟิ-โด
แบคทีเรียม(Bifidobacterium) นมเปร้ียวตาม  (1) (2) (3) และ (4) อาจใสํจุลินทรีย์ที่ใช๎ในการหมักชนิด
อ่ืนเพิ่มเติมจากที่ก้าหนดได๎ 

ข๎อ 5 การเติมสารอาหารในนมเปร้ียว  ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส้านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศก้าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

ข๎อ 6 นมเปร้ียวที่จะน้าไปผํานการฆําเชื้อหลังการหมักต๎องท้าให๎เป็นเนื้อเดียวกันและฆําเชื้อ
ด๎วยกรรมวิธีอยํางใดอยํางหนึ่ง ดังตํอไปนี้ 

(1) พาสเจอร์ไรส์  หมายความวํา  กรรมวิธีฆําเชื้อด๎วยความร๎อนโดยใช๎อุณหภูมิที่เหมาะสม  ซึ่ง
จะไมํท้าให๎ผลิตภัณฑ์สูญเสียลักษณะที่ต๎องการเมื่อผํานกรรมวิธีฆําเชื้อดังกลําว โดยใช๎อุณหภูมิและเวลา
อยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 

(1.1) อุณหภูมิไมํต้่ากวํา 63 องศาเซลเซียส และคงอยูํที่อุณหภูมินี้ไมํน๎อยกวํา 30 นาที แล๎วท้าให๎
เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต้่ากวํา  

(1.2) อุณหภูมิไมํต้่ากวํา  72 องศาเซลเซียส  และคงอยูํที่อุณหภูมินี้ไมํน๎อยกวํา  15 วินาที แล๎วท้า
ให๎เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ  5 องศาเซลเซียส  หรือต้่ากวํา  (2) ยูเอชที หมายความวํา  กรรมวิธีฆําเชื้อด๎วย
ความร๎อนที่อุณหภูมิตั้งแตํ  100 องศาเซลเซียส  ขึ้นไปและคงอยูํที่อุณหภูมิน้ีตามระยะเวลาที่เพียงพอจะ
ท้าลายจุลินทรีย์ที่สามารถเพิ่มจ้านวนเมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิปกติ  แล๎วบรรจุในภาชนะและ
ในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ  (3) กรรมวิธีอยํางอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทํากรรมวิธีตาม  (1) หรือ (2) ตามที่
ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร 

ข๎อ 7 นมเปร้ียวที่มิได๎ปรุงแตํงต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตํอไปนี้ 
(1) มีกลิ่นรสตามลักษณะของนมเปร้ียวนั้น 
(2) มีโปรตีนไมํน๎อยกวําร๎อยละ  2.7 ของน้้าหนัก  ส้าหรับนมเปร้ียวตามข๎อ  4(1) (2) (3)    และ 

(5) 
(3) มีมันเนยดังนี้ 
(3.1) น๎อยกวําร๎อยละ 15 ของน้้าหนัก ส้าหรับนมเปร้ียวตามข๎อ 4(1) และ (2) 
(3.2) น๎อยกวําร๎อยละ 10 ของน้้าหนัก ส้าหรับนมเปร้ียวตามข๎อ 4(3)(4) และ (5) 



77 

 

(4) มีคําความเป็นกรด โดยค้านวณเป็นกรดแลกติก ดังนี ้
(4.1) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 0.6 ของน้้าหนัก ส้าหรับนมเปร้ียวตามข๎อ 4(1)(2) และ (3) 
(4.2) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 0.7 ของน้้าหนัก ส้าหรับนมเปร้ียวตามข๎อ 4(4) 
(4.3) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 0.3 ของน้้าหนัก ส้าหรับนมเปร้ียวตามข๎อ 4(5)3 
(5) มีจุลินทรีย์ที่ใช๎ในกรรมวิธีการหมักคงเหลือในนมเปรี้ยวที่ไมํผํานการฆําเชื้อหลังการ -หมัก 

1 กรัมแล๎วแตํกรณี ดังนี ้
(5.1) แบคทีเรียไมํน๎อยกวํา 10,000,000 โคโลนี 
(5.2) ยีสต์ไมํน๎อยกวํา 10,000 โคโลนี 
(6) ไมํใช๎วัตถุกันเสีย 
(7) ไมํมีจุลินทรีย์ที่ท้าให๎เกิดโรค 
(8) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มน๎อยกวํา  3 ตํอนมเปร้ียว  1 กรัม โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น 

(MostProbable Number) 
(9) ตรวจพบเชื้อราได๎ไมํเกิน  100 โคโลนี ส้าหรับนมเปร้ียวที่ไมํผํานการฆําเชื้อหลังการหมัก  1 

กรัม 
(10) ตรวจพบยีสต์ไมํเกิน 100 โคโลนี ส้าหรับนมเปร้ียวที่ไมํได๎ใช๎ยีสต์ในการหมัก  และไมํผําน

การฆําเชื้อหลังการหมัก 1 กรัม 
(11) ตรวจพบยีสต์และเชื้อราได๎ไมํเกิน  10 โคโลนี ส้าหรับนมเปร้ียวที่ผํานการฆําเชื้อหลังการ

หมัก 1 กรัม 
ข๎อ 8 นมเปร้ียวที่ปรุงแตํงต๎องมีนมเป็นสํวนผสมในปริมาณไมํน๎อยกวําร๎อยละ  50 ของน้้าหนัก  

และมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี ้
(1) กรณีไมํผํานการฆําเชื้อหลังการหมัก ต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข๎อ  7(1) (6) (7) (8) (9) 

และ (10) ส้าหรับคุณภาพหรือมาตรฐานตามข๎อ  7(2)(3)(4) และ (5) ให๎เป็นไปตามสัดสํวนของนมที่ใช๎
เป็นสํวนผสม 

(2) กรณีที่ผํานการฆําเชื้อหลังการหมัก  ต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข๎อ  7(1 )(6) (7) (8) 
และ (11) ส้าหรับคุณภาพหรือมาตรฐานตามข๎อ 7(2 )(3) และ (4) ให๎เป็นไปตามสัดสํวนของนมที่ใช๎เป็น
สํวนผสม 

ข๎อ 9 นมเปร้ียวแชํแข็งเมื่อกลับคืนสภาพเดิมแล๎ว (thawing) ต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี ้
(1) กรณีที่ไมํผํานการฆําเชื้อหลังการหมักและไมํได๎ปรุงแตํง  ต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตาม

ข๎อ 7(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) และ (10) และต๎องมีจุลินทรีย์และยีสต์ที่ใช๎ในการหมักเหลืออยูํและมี
ชีวิตด๎วย 
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(2) กรณีที่ไมํผํานการฆําเชื้อหลังการหมักและปรุงแตํง  ต๎องมีนมเป็นสํวนผสมในปริมาณไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ  50 ของน้้าหนัก  และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข๎อ  7(1) (6) (7) (8) (9) และ (10) และ
ต๎องมีจุลินทรีย์และยีสต์ที่ใช๎ในการหมักเหลืออยูํและมีชีวิตด๎วย  ส้าหรับคุณภาพหรือมาตรฐานตามข๎อ  
7(2) (3) และ (4) ให๎เป็นไปตามสัดสํวนของนมที่ใช๎เป็นสํวนผสม 

(3) กรณีที่ผํานการฆําเชื้อหลังการหมักและไมํได๎ปรุงแตํง  ต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข๎อ 7 
(1) (2 ) (3 ) (4) (6) (7) (8) และ (11) 

(4) กรณีที่ผํานการฆําเชื้อหลังการหมักและปรุงแตํง  ต๎องมีนมเป็นสํวนผสมในปริมาณไมํน๎อย
กวําร๎อยละ  50 ของน้้าหนัก  และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข๎อ  7(1) (6) (7) (8) และ (11) ส้า- หรับ
คุณภาพหรือมาตรฐานตามข๎อ 7(2)(3)และ (4) ให๎เป็นไปตามสัดสํวนของนมที่ใช๎เป็นสํวนผสม 

ข๎อ 10 นมเปร้ียวชนิดแห๎งเมื่ออยูํในสภาพพร๎อมบริโภคตามวิธีละลายเพื่อบริโภคที่ระบุไว๎บน
ฉลากต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังนี้  

(1) กรณีไมํปรุงแตํงต๎องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข๎อ 7(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8) และ (11) 
(2) กรณีปรุงแตํงต๎องมีนมเป็นสํวนผสมในปริมาณไมํน๎อยกวําร๎อยละ  50 ของน้้าหนัก  และมี

คุณภาพหรือมาตรฐานตามข๎อ  7(1)(6)(7)(8) และ (11) ส้าหรับคุณภาพหรือมาตรฐานตามข๎ อ7(2) (3) 
และ (4) ให๎เป็นไปตามสัดสํวนของนมที่ใช๎เป็นสํวนผสม กรณีที่มีวัตถุประสงค์การใช๎ตํางจากวรรคหนึ่ง  
อาจมีคุณภาพหรือมาตรฐานตํางจากวรรคหนึ่งได๎  แตํต๎องเป็นไปตามที่ส้านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประกาศก้าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

ข๎อ 11 นมเปร้ียวที่ไมํได๎ผํานการฆําเชื้อหลังการหมักและที่ผํานการฆําเชื้อหลังการหมักตามข๎อ  
6(1) ต๎องเก็บรักษาไว๎ที่อุณหภูมิไมํเกิน  8 องศาเซลเซียส  ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุจนถึงผู๎บริโภค  และ
ระยะเวลาการบริโภคต๎องไมํเกิน  30 วัน นับจากวันที่บรรจุในภาชนะพร๎อมจ้าหนําย  แตํทั้งนี้ไมํรวมนม
เปร้ียวแชํแข็งหรือนมเปร้ียวชนิดแห๎ง  กรณีที่จะแสดงระยะเวลาการบริโภคเกินกวําที่ก้าหนดตามวรรค
หนึ่ง ต๎องมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ตลอดระยะเวลาตั้งแตํหลังการ
บรรจุถึงการจ้าหนํายถึงผู๎บรโิภค เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร 

ข๎อ 12 นมเปร้ียวที่ผํานการฆําเชื้อหลังการหมักตามข๎อ  6(2) ต๎องเก็บรักษาไว๎ที่อุณหภูมิปกติ  ใน
ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา  5 วัน นับแตํวันที่บรรจุในภาชนะกํอนออกจ้าหนําย  เพื่อตรวจสอบวํายังคงมี
คุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ก้าหนด และไมํเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมที่ท้าขึ้น  แตํทั้งนี้ไมํรวมนม
เปร้ียวแชํแข็งหรือนมเปร้ียวชนิดแห๎ง 

ข๎อ 13 การใช๎วัตถุเจือปนอาหารนอกจากวัตถุกันเสีย  ให๎ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวําด๎วยเร่ือง  วัตถุเจือปนอาหาร  กรณีตรวจพบวัตถุกันเสียที่ตกค๎างมาจากวัตถุที่ใช๎ปรุงแตํง
กลิ่นรส  สี หรือสํวนประกอบอื่นที่มิใชํนมที่เป็นสํวนผสมอยูํด๎วย  ปริมาณที่ตรวจพบจะต๎องไมํเกิน
ปริมาณที่อนุญาตให๎ใช๎ในวัตถุดิบเหลํานั้น แล๎วแตํกรณี 
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ข๎อ 14 ผู๎ผลิตหรือผู๎น้าเข๎านมเปร้ียวเพื่อจ้าหนํ าย ต๎องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วําด๎วยเร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

ข๎อ 15 การใช๎ภาชนะบรรจุนมเปรี้ยว  ให๎ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเร่ือง  
ภาชนะบรรจุ 

ข๎อ 16 การแสดงฉลากของนมเปร้ียว  ให๎ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเร่ือง  
ฉลากเว๎นแตํการใช๎ชื่ออาหารของนมเปร้ียวและการแสดงข๎อความส้าหรับนมเปร้ียวบางชนิดให๎ปฏิบัติ  
ดังตํอไปนี้ 

(1) ชื่ออาหารของนมเปร้ียว 
(1.1) นมเปร้ียวตามข๎อ 4(1) ให๎ใช๎ชื่ออาหารวํา “โยเกิร์ต” หรือ “นมเปร้ียวโยเกิร์ต” ส้าหรับกรณี

ที่ประสงค์จะใช๎ชื่ออาหารวํา “นมเปร้ียว” ต๎องก้ากับชื่ออาหารด๎วยข๎อความวํา “ชนิดโยเกิร์ต” 
(1.2) นมเปร้ียวตามข๎อ 4(2) ให๎ใช๎ชื่ออาหารวํา “นมเปร้ียวแอซิโดฟิลัส” ส้าหรับกรณีที่ประสงค์

จะใช๎ชื่ออาหารวํา “นมเปร้ียว” ต๎องก้ากับชื่ออาหารด๎วยข๎อความวํา “ชนิดแอซิโดฟิลัส” 
(1.3) นมเปร้ียวตามข๎อ 4(3) ให๎ใช๎ชื่ออาหารวํา “นมเปร้ียวเคเฟอร์” ส้าหรับกรณีที่ประสงค์จะใช๎

ชื่ออาหารวํา “นมเปร้ียว” ต๎องก้า กับชื่ออาหารด๎วยข๎อความวํา “ชนิดเคเฟอร์” 
(1.4) นมเปร้ียวตามข๎อ  4(4) ให๎ใช๎ชื่ออาหารวํา  “นมเปร้ียวคูมิส” ส้า หรับกรณีที่ประสงค์จะใช๎

ชื่ออาหารวํา “นมเปร้ียว” ต๎องก้ากับชื่ออาหารด๎วยข๎อความวํา “ชนิดคูมิส” 
(1.5) “นมเปร้ียว” ส้า หรับนมเปร้ียวตามข๎อ  4(5) การใช๎ชื่ออาหารของนมเปร้ียวอาจใช๎ชื่อทาง

การค๎าได๎  แตํต๎องมีข๎อความตาม  (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) หรือ (1.5) แล๎วแตํกรณี  ก้ากับชื่ออาหารด๎วย โดย
จะแสดงอยูํในบรรทัดเดียวกับชื่อทางการค๎าก็ได๎  และจะมีขนาดตัวอักษรตํางกับชื่อทางการค๎าก็ได๎  แตํ
ต๎องสามารถอํานได๎ชัดเจน 

(2) นมเปร้ียวเคเฟอร์และนมเปร้ียวคูมิส ต๎องแสดงข๎อความดังตํอไปนี้ด๎วย 
(2.1) “มีเอทธิลแอลกอฮอล์ไมํเกินที่ก้าหนด” (ความที่เว๎นไว๎ให๎ระบุปริมาณแอลกอฮอล์เป็นร๎อย

ละของน้้าหนัก) ด๎วยตัวอักษรที่อํานได๎ชัดเจน บริเวณเดียวกับชื่ออาหารหรือเคร่ืองหมายการค๎า 
(2.2) “เด็กและสตรีมีครรภ์  ไมํควรรับประทาน ” ด๎วยตัวอักษรที่อํานได๎ชัดเจน  (3) นมเปร้ียวที่

ผํานการฆําเชื้อหลังการหมักตามข๎อ  6 ต๎องแสดงข๎อความ  “พาสเจอร์ไรส์” หรือ“ยูเอชที” เป็นสํวนหน่ึง
ของชื่ออาหารหรือก้ากับชื่ออาหาร แล๎วแตํกรณี 

ข๎อ 17 ให๎ผู๎ผลิตหรือผู๎น้า  เข๎านมเปรี้ยวที่ได๎รับเลขสารบบอาหารอยูํกํอนวันที่ประกาศนี้ใช๎
บังคับยื่นขอแก๎ไขรายละเอียดให๎ถูกต๎องตามประกาศนี้ ภายในหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันที่ประกาศนี้
ใช๎บังคับ และยังคงใช๎ฉลากเดิมตํอไปได๎แตํต๎องไมํเกินหน่ึงปีนับแตํวันที่ประกาศนี้ใช๎บังคับ 

ข๎อ 18 ประกาศนี้ ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 
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ภาคผนวก ข 
 

วิธีการวิเคราะหว์ัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้านคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
 
1. ลักษณะปรากฏ และทางประสาทสัมผัส (Organoleptic tests) เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะน้้านมดิบ โดย
การน้าน้้านมใสํในภาชนะแล๎ว  ดมกลิ่น ดูสี และลักษณะที่ปรากฏภายนอก  (มกอช.6003-2548, 6006-
2551) 
 
2. การตกตะกอนน้ านมด้วยการต้มให้เดือด (Clot-on-boiling, COB) (อรพิน, 2546) 

อุปกรณ์  
1.ปิเปต (Pipette) 
2.หลอดทดลองที่มีฝาปิด 
3.Hot plate 

วิธีการ 
1.ปิเปตตัวอยํางน้้านมปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใสํในหลอดทดลองที่มีฝาปิด 
2.น้าไปแชํในน้้าเดือดเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นยกหลอดออกเช็ดหลอดให๎แห๎ง 
3.คํอยๆ เอียงหลอด สังเกตตะกอนที่เกิดขึ้น 

 
3. การตกตะกอนน้ านมด้วยแอลกอฮอล์ (Alcohol precipitation) (อรพิน, 2546) 

อุปกรณ์  
1.หลอดทดลองพร๎อมฝาปิด 
2.บีกเกอร์ (Beaker) 
3.ปิเปต (Pipette)  

สารเคมี  
1.สารละลายเอทานอลเข๎มข๎นร๎อยละ 68 โดยปริมาตร 

วิธีการ 
1.ปิเปตตัวอยํางน้้านมปริมาตร 3 มิลลิลิตร ใสํลงในหลอดทดลองที่มีฝาปิด 
2.ปิเปตสารละลายเอทานอลเข๎มข๎นร๎อยละ 68 โดยปริมาตร ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ใสํใน 

หลอดทดลองเดิม 
3.ท้าการกลับหลอดขึ้น – ลง  2 – 3 คร้ัง สังเกตการเกิดตะกอนที่เกิดขึ้น 
4.ถ๎าไมํพบตะกอนเลย ให๎เติมเอทานอลอีก 3 มิลลิลิตร ถ๎ายังไมํพบตะกอนอีกให๎เติม 
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แอลกอฮอล์อีก ในปริมาตรเทําเดิม และอํานผลการทดสอบ 
+    3 เกิดตะกอนเมื่อเติมเอทานอล 3 มิลลิลิตร      
+    6 เกิดตะกอนเมื่อเติมเอทานอล 6 มิลลิลิตร 
+    9 เกิดตะกอนเมื่อเติมเอทานอล 9 มิลลิลิตร 
- ไมํเกิดตะกอนเมื่อเติมเอทานอลแล๎ว 9 มิลลิลิตร 

หมายเหตุ น้้านมที่ให๎ผล + 6 ขึ้นไปถือวําเป็นน้้านมที่มีคุณภาพดี สามารถน้าไปท้าผลิตภัณฑ์ได๎ 
 
4. การหาปริมาณของแข็งท้ังหมด (Total solid, TS) ในน้ านม (AOAC, 2000) 

อุปกรณ์  
1.กระป๋องอะลูมิเนียมชนิดก๎นเรียบ 

  2.เคร่ืองชั่ง 
  3.ตู๎อบ 
  4.โถดูดความชื้น 

วิธีการ 
  1.เตรียม กระป๋องอะลูมิเนียม โดยอบพร๎อมฝาเพื่อไลํความชื้น จากนั้นปิดฝาถ๎วยและ
น้าไปท้าให๎เย็นในโถดูดความชื้น 
  2.ชั่งน้้าหนักของถ๎วยวัดความชื้นพร๎อมฝา 
  3.น้าตัวอยํางไปอํุนน้้านมจนมีอุณหภูมิ 38 ± 1 องศาเซลเซียส จากนั้นชั่งน้้าหนัก
ตัวอยํางน้้านมมา 3.0000 กรัม ใสํในถ๎วยวัดความชื้น 
  4.น้าไปอบที่อุณหภูมิ 100 ± 1 องศาเซลเซียส โดยไมํต๎องปิดฝาเป็นเวลาอยํางน๎อย 4 
ชั่วโมง แล๎วน้าไปใสํในโถดูดความชื้น พร๎อมปิดฝาเป็นเวลาอยํางน๎อย 30 นาที 
  5.ชั่งน้้าหนักกระป๋องอะลูมิเนียมโดยไมํต๎องเปิดฝา 
  6.ร๎อยละของปริมาณของแข็งทั้งหมด = น้้าหนักตัวอยํางหลังอบ / น้้าหนักตัวอยํางกํอน
อบ ×100 
  7.ร๎อยละของความชื้น = (น้้าหนักตัวอยํางกํอนอบ – น้้าหนักตัวอยํางหลังอบ) 
      น้้าหนักตัวอยํางกํอนอบ × 100 
           = 100 – ร๎อยละของปริมาณของแข็งทั้งหมด 
 
  8.ร๎อยละของปริมาณของแข็งที่ไมํใชํไขมัน ( SNF) = ร๎อยละของปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด – ร๎อยละของปริมาณไขมัน 
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5. การหาปริมาณกรดท้ังหมด (Titratable Acidity, TA) ในน้ านม  (AOAC, 2000) 
อุปกรณ์ 

  1.ขวดรูปชมพูํ (Erlenmayer flask) 
  2.บีกเกอร์ (Beaker) 
  3.ปิเปต (Pipette) 
  4.บิวเรต (Buret) 
  5.กรวยกรอง (Glass funnel) 

สารเคมี  
  1.โซเดียมไฮดรอกไซด์ ( NaOH ) ความเข๎มข๎น 0.1 นอร์มอล 
  2.ฟีนอฟทาลีน อินดิเคเตอร์ (Phenolpthalein Indicater) 

วิธีการ 
   1.ชั่งตัวอยํางเนยแข็งให๎ได๎น้้าหนักที่แนํนอนประมาณ 10 กรัม หลังจากนั้นเติมน้้าอํุน
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ปริมาตร 105 มิลลิลิตร 

2.ผสมให๎เป็นเน้ือเดียวกัน หลังจากนั้นกรองด๎วยกระดาษกรอง 
3.ปิเปตสํวนใสมา 25 มิลลิลิตรหลังจากนั้นเติมสารละลายฟีนอฟทาลีนที่ความเข๎มข๎น 

ร๎อยละ 1 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรโดยเป็นอินดิเคเตอร์ ผสมให๎เข๎ากัน 
   4.ไตเตรทตัวอยํางกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( NaOH) ที่มีความเข๎มข๎นที่
แนํนอน 0.1 นอร์มอล จนกระทั่งสีของสารละลายเปลี่ยนจากไมํมีสีเป็นสีชมพู 

5.ท้าการไตเตรทหาจุดยุติกํอน ท้าตามข๎อ 3-4 โดยใช๎น้้ากลั่นแทนตัวอยําง 
วิธีการค านวณ 

  1.ค้านวณปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดแลกทิก โดยปริมาตร 1 มิลลิลิตร   ของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข๎มข๎นที่แนํนอน 0.1 นอร์มอล ที่ใช๎เทียบเทํากับปริมาณกรด
แลกติก 0.0090  กรัม จากสูตร 
 

% (TA)  = 
 

 
6. การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ในน้ านม (Bradley et al ., 1993) 
 ใช๎เคร่ือง pH meter ปรับเทียบกับสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน pH  4.01  และ 7.00 ตามล้าดับ 
ตามวิธีของ Bradley et al., 1993โดยใช๎ขั้วไฟฟ้าจุํมลงในตัวอยํางน้้านมดิบโดยตรง ซึ่งวัดที่อุณหภูมิ 25 
± 3 องศาเซลเซียส 

ml NaOH X Normality of NaOH X 0.09 X 100 

Weight of Sample (grams) 
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7. การหาปริมาณเถ้า (Ash) ในน้ านม (AOAC, 2000) 
 อุปกรณ์  

1.ถ๎วยกระเบื้องเคลือบ 
2.เคร่ืองชั่ง 
3.ตู๎อบ 
4.โถดูดความชื้น 

วิธีการ 
1.เตรียมถ๎วยกระเบื้องเคลือบ โดยอบพร๎อมฝาเพื่อไลํความชื้น จากนั้นปิดฝาถ๎วยและ 

น้าไปท้าให๎เย็นในโถดูดความชื้น 
2.ชั่งน้้าหนักของถ๎วยกระเบื้องเคลือบ พร๎อมฝา 
3.ชั่งน้้าหนักตัวอยํางให๎ได๎น้้าหนักแนํนอน 5.000 กรัม โดยตัวอยํางน้้านมมีอุณหภูมิ 20  

องศาเซลเซียส ใสํในถ๎วยกระเบื้องเคลือบ 
4.น้าตัวอยํางไประเหยบนแผํนให๎ความร๎อน ระเหยน้้าจนตัวอยํางแห๎งและไหม๎ด้า 
5.น้าไปเผาที่อุณหภูมิ 500-550 องศาเซลเซียส ในเตาเผาโดยไมํต๎องปิดฝา จนเถ๎าสีขาว 

หรือเทาอํอน 
6.น้าไปใสํในโถดูดความชื้น พร๎อมปิดฝาเป็นเวลาอยํางน๎อย 30 นาที จากนั้นชั่ง 

น้้าหนักถ๎วยกระเบื้องเคลือบโดยไมํต๎องเปิดฝา 
7.ร๎อยละของปริมาณเถ๎า = น้้าหนักตัวอยํางหลังเผา/น้้าหนักตัวอยํางกํอนเผา × 100 

 
8. การวิเคราะห์ค่าสีของผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องวัดค่าสี (Colorimeter) 

อุปกรณ์ 
1. เคร่ือง Colorimeter 
2. จานแก๎ว 
3. ฟิล์มใส 

วิธีการ 
1.กดปุ่ม no – off 
2.กดปุ่ม Lab 

   3.เตรียมผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสับปะรดจากนมแพะผสมนมวัวรส แล๎วเทใสํในจานให๎เต็ม  
4.ใช๎ฟิล์มใสปิดให๎สนิท 
5.วางเคร่ืองวัดคําสี Colorimeter ลงบนฟิล์มใสํให๎มีลักษณะแนบสนิท 
6.กดปุ่มด๎านข๎าง แล๎วอํานคําสีที่แสดง L*, a* และ b* แล๎วจดบันทึกผลที่ได๎ 
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9. การวิเคราะห์หาความสามารถในการอุ้มน้ า  (Water Holding Capacity, WHC) (Parnell-Clunies et 

al., 1986)  
 อุปกรณ์ 
  1. เคร่ืองปั่นเหว่ียง 
  2. เคร่ืองชั่งน้้าหนัก 
             3. หลอดเหวี่ยง 
 วิธีการ 
  1.ชั่งน้้าหนักที่แนํนอนของตัวอยํางโยเกิร์ตประมาณ 2 กรัม ใสํในหลอดปั่นเหวี่ยง ซึ่ง 
ทุกตัวอยํางควรมีน้้าหนักใกล๎เคียงกัน 
  2.น้าตัวอยํางโยเกิร์ตที่อยูํในหลอดปั่นเหวี่ยง ไปท้าการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 
13,000xg เป็นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
             3.เทของเหลวใสสํวนบนออก และชั่งน้้าหนักของตะกอนโปรตีน ( Pellet) ที่เหลือ
ค้านวณคําความสามารถในการอ๎ุมน้้าจากสูตร 
 
 WHC (%w/w)  =   Pellet weight                X 100 
      Original weight of the sample 
 
10. การแยกชั้นของน้ าหางนมหรือน้ าเวย์ (Syneresis) (Keogh and O’Kennedy, 1998) 
 อุปกรณ์  
  1. เคร่ืองปั่นเหว่ียง 
  2. เคร่ืองชั่งน้้าหนัก 
             3. หลอดเหวี่ยง 
  4. หลอดดูด 
  5. กระบอกตวง 
 วิธีการ 
  1.ชั่งน้้าหนักที่แนํนอนของตัวอยํางโยเกิร์ตประมาณ 10 กรัม ใสํในหลอดปั่นเหวี่ยง ซึ่ง 
ทุกตัวอยํางควรมีน้้าหนักใกล๎เคียงกัน 
  2.น้าตัวอยํางโยเกิร์ตที่อยูํในหลอดปั่นเหวี่ยง ไปท้าการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 1,500  
นาน 2 นาที 
  3.ใช๎หลอดดูด ดูดของเหลวใสํสํวนบน ( Clear supernatant) ออกจากตะกอนโปรตีน
และวัดปริมาตรของเหลวใสํที่ได๎ ค้านวณคํา Syneresis จากสูตร 
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  Syneresis (%v/w) =    Volume of the clear supernatant    X 100 
                   Original weight of the sample 
 
11. การวิเคราะห์หาค่าความคงตัวโดยใชเครื่อง Bostwick consistometer (Tamime and Robinson, 
2007) 
 อุปกรณ์ 
  1.Bostwick consistometer 
  2.นาฬิกาจับเวลา 
 วิธีการ 
  1.เทตัวอยํางลงในชํองเก็บตัวอยํางที่มีขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร โดยมีแผํนกั้นไว๎ 
  2.เลื่อนแผํนกั้นและปลํอยให๎ตัวอยํางเคลื่อนที่ไปด๎วยน้้าหนักของตัวมันเองภายใน
ระยะเวลา 30 วินาที 
  3.อํานระยะทางที่ตัวอยํางเคลื่อนที่ได๎ 
 
12. การวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งท้ังหมดในผลิตภัณฑ์ (Total Solid, TS) (AOAC, 2000) 

อุปกรณ์  
1.ถ๎วยวัดความชื้นชนิดก๎นเรียบ 
2.เคร่ืองชั่ง 
3.ตู๎อบ 
4.โถดูดความชื้น 

วิธีการ 
1.เตรียมถ๎วยวัดความชื้นโดยอบพร๎อมฝาเพื่อไลํความชื้น จากนั้นปิดฝาถ๎วยและน้าไป 

ท้าให๎เย็นในโถดูดความชื้น 
2.ชั่งน้้าหนักของถ๎วยวัดความชื้นพร๎อมฝา 
3.น้าตัวอยํางโยเกิร์ตไปอุํนจนอุณหภูมิ 38 ± 1 องศาเซลเซียส จากนั้นชั่งตัวอยําง 

โยเกิร์ตมา 3.0000 กรัม ใสํในถ๎วยวัดความชื้น 
4.น้าไปอบที่อุณหภูมิ 100 ± 1 องศาเซลเซียส โดยไมํต๎องปิดฝา เป็นเวลาอยํางน๎อย 4  

ชั่วโมง แล๎วน้าไปใสํในโถดูดความชื้น พร๎อมปิดฝาเป็นเวลาอยํางน๎อย 30 นาที 
5.ชั่งน้้าหนักถ๎วยวัดความชื้นโดยไมํต๎องเปิดฝา 
6.ร๎อยละปริมาณของแข็งทั้งหมด    =        น้้าหนักตัวอยํางหลังอบ  X 100 

                     น้้าหนักตัวอยํางกํอนอบ  
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13. การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน (Protein) ท้ังหมดในผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี Bradford (Bradford, 1976) 
 อุปกรณ์  

1.ปิเปตขนาด 1,  5,  และ10  มิลลลิลิตร 
2.หลอดทดลอง 
3.เคร่ืองสเปกโตโปรโตมิเตอร์  
4.บีกเกอร์ 
5.กระดาษกรอง Wanman เบอร์ 1 

สารเคมี 
1.สาร Coomassie Brilliant Blue G-250 
2.สารละลายเอทานอลเข๎มข๎นร๎อยละ 95 โดยปริมาตร 
3.สารละลายกรดฟอสฟอริกเข๎มข๎นร๎อยละ 85 โดยน้้าหนัก 
4.สารโบวินซีรั่มอัลบูมิน  
5.น้้ากลั่น 

การเตรียมสารละลาย 
1.สารละลาย Bradford เตรียมโดยสารละลาย สาร Coomassie Brilliant Blue G-250  

จ้านวน100.00 มิลลิกรัม ในสารละลายเอทานอลร๎อยละ 95 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารละลาย
กรดฟอสฟอริก เข๎มข๎นร๎อยละ 85 (W/V) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด๎วยน้้ากลั่น 
จากนั้นกรองด๎วยกระดาษกรองเบอร์ 1 กํอนใช๎ทุกคร้ัง 

2.สารละลายโปรตีนมาตรฐาน เตรียมโดยชั่งสารโบวินซีรั่มอัลบูมิน จ้านวน 0.100  
กรัม ละลายในน้้ากลั่น แล๎วปรับปริมาตรสุดท๎ายเป็น 100 มิลลิลิตร จะได๎สารละลายมาตรฐานโปรตีน
เข๎มข๎น 100 ไมโครกรัมตํอมิลิลิตร จากนั้นท้าการเจือจางให๎ได๎ความเข๎มข๎น ดังแสดงในตาราง 
 วิธีการ 
  1. ท้าการเจือจางตัวอยํางน้้านม 1,000 เทํา ซึ่งจะได๎ปริมาณโปรตีนอยูํในชํวงระหวําง  
0 – 100 ไมโครกรัมตํอมิลลิลิตร 
  2. ปิเปตสารละลายตัวอยํางน้้านมหรือสารละลายมาตรฐานโปรตีน (แตํละความ
เข๎มข๎น) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใสํในหลอดทดลอง จากนั้นเติมสารละลาย Bradford ปริมาตร 5 
มิลลิลิตร 
  3. ท้าการผสมให๎เข๎ากัน จากนั้นทิ้งไว๎นาน 5 นาที ที่อุณหภูมิห๎อง แล๎วท้าการวัดคํา
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร ทันที  
  4. ในการวัดเตรียม Blank โดยใช๎น้้ากลั่นแทนสารละลายตัวอยํางน้้านม โดยท้าเหมือน
การวัดตัวอยํางทุกขั้นตอน 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 แสดงล้าดับความเข๎มข๎นของสารละลายโปรตีนมาตรฐานลงในน้้ากลั่น 
 

 

หลอดที่ 
 

ความเข๎มข๎นสารละลายโปรตีน 
(ไมโครกรัมตํอมิลิลิตร) 

 

ปริมาณสารละลายโปรตีน
มาตรฐาน(มิลลิลิตร) 

 

ปริมารน้้ากลั่น 
(มิลลิลิตร) 

 

1 0 0 
 

10 
 

2 10 1 
 

9 
 

3 20 2 
 

8 
 

4 40 4 
 

6 
 

5 60 6 
 

4 
 

6 80 8 
 

2 
 

7 100 10 
 

0 
 

 

  5. น้าคําการดูดกลืนแสงไปเทียบกับกราฟมาตรฐานที่ได๎จากการพลอตกราฟระหวําง
ความเข๎มข๎นของโปรตีนมาตรฐาน (ไมโครกรัมตํอมิลลิลิตร) กับคําการดูดกลืนแสงที่ 595 นาโนเมตร 
เพื่อหาความเข๎มข๎นของโปรตีนตัวอยํางโยเกิร์ต โดยค้านวณจากสมการเส๎นตรงของกราฟมาตรฐาน 

 

สมการปริมาณโปรตีน X = (Y – 0.0062) x 100 x 10-6 (ไมโครกรัม) 
           0.0011 
 

 เมื่อ  Y = ปริมาณโปรตีนที่วัดได๎ 
 

 
ความเข๎มข๎นของโปรตีน (ไมโครกรัมตํอมิลลิลิตร)  

 

ภาพภาคผนวกท่ี 1 กราฟมาตรฐานความเข๎มข๎นของโปรตีนทั้งหมดในสารละลาย  
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14. การวิเคราะห์ปริมาณไขมัน (Fat) ในผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธี Roese – Gottlieb (AOAC, 2000) 
สารเคมี 

  1.สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร (Sp.gr. 0.8974 ที่ 16 องศาเซลเซียส) 

  2.สารละลายเอทานอลความเข๎มข๎นร๎อยละ 95 

  3.สารอีเทอร์ 

  4.สารปิโตรเลียม อีเทอร์(จุดเดือดที่ 30 - 60 องศาเซลเซียส) 

วิธีการ 

1.ชั่งน้้าหนักตัวอยํางให๎ได๎น้้าหนักแนํนอน 10.0000 กรัม โดยตัวอยํางน้้านมมีอุณหภูมิ  

20 องศาเซลเซียสใสํในหลอดทดลอง 

2.เติมสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร 1.25 มิลลิลิตร (ผลิตภัณฑ์นมมีรส 

เปร้ียวใช๎ปริมาตร 2 มิลลิลิตร) ลงไป ผสมให๎เข๎ากัน จากนั้นเติมสารละลายเอทานอลเข๎มข๎นร๎อยละ 95 

ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ผสมให๎เข๎ากัน 

3.เติมสารละลาย อีเทอร์ปริมาตร 25 มิลลิลิตร จากนั้นปิดฝา แล๎วท้าการเขยําแรงๆ        

1 นาที จากนั้นเปิดฝา แล๎วเติม ตัวท้าละลายปิโตรเลียม อีเทอร์ ปริมาตร 25 มิลลิลิตร จากนั้นปิดฝา แล๎ว

ท้าการเขยําแรงๆนาน 30 วินาที 

4.ตั้งทิ้งไว๎จนเกิดการแยกชั้นอยํางสมบูรณ์  แยกสํวนใสออกใสํภาชนะที่ผํานการอบ 

และชั่งน้้าหนักเรียบร๎อยแล๎ว 

5.ท้าการสกัดอีก 2 คร้ัง ตามข๎อที่ 3 โดยใช๎สารละลายอีเทอร์และสารละลายปิโตรเลียม  

อีเทอร์ปริมาตรอยํางละ 15 มิลลิลิตร (ถ๎าเป็นผลิตภัณฑ์ไขมันต้่าท้าการสกัด 2 คร้ัง) 

6.น้าสํวนใสที่สกัดได๎ทั้งหมดไปท้าการระเหยบนอํางควบคุมอุณหภูมิจนสารที่ใช๎สกัด 

ระเหยออกหมด 

7.จากนั้นท้าการอบที่อุณหภูมิ 102 ± 2 องศาเซลเซียส จนกวําน้้าหนักคงที่แล๎วน้าไปใสํ 

ในโถดูดความชื้น เป็นเวลาอยํางน๎อย 30 นาที จากนั้นชั่งน้้าหนักที่มีภาชนะตัวอยําง 

8. ท้าการค้านวณหาร๎อยละปริมาณไขมัน 

 

ร๎อยละของปริมาณไขมัน =  น้้าหนักตัวอยํางหลังอบ X 100 

            น้้าหนักตัวอยํางกํอนอบ  
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15. การวิเคราะห์หาปริมาณกรดทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ (Tritable Acidity, TA) (AOAC, 2000) 
อุปกรณ์  

1.กรวยกรอง 
2.บิวเรต 
3.ขวดรูปชมพูํขนาดเล็ก  
4.บีกเกอร์ 

สารเคมี 
1.โซเดียมไฮดอกไซด์ 
2.ฟีนอฟทาลีน 
3.น้้ากลั่น 
4.กระดาษกรอง ยี่ห๎อ Wanman เบอร์ 1 

วิธีการ 

1.ชั่งตัวอยํางโยเกิร์ตประมาณ 10 กรัม 
2.ผสมน้้าอุํนอุณหภูมิ 40˚C ให๎ได๎ปริมาตร 105 มิลลิลิตร 
3.เขยําอยํางแรงให๎ผสมเป็นเนื้อเดียวกันและกรองตัวอยํางที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้้า 

ผํานกระดาษกรองยี่ห๎อ Wanman เบอร์ 1  
4.น้าสารละลายสํวนที่ใสปริมาตร 25 มิลลิลิตร (แทนตัวอยําง 2.5 กรัม) ไทเทรตกับ 

สารละลาย NaOH ความเข๎มข๎น 0.1 นอร์มาล และใช๎สารละลายฟีนอฟทาลีนเข๎มข๎นร๎อยละ 0.5 โดย
น้้าหนักเป็นอินดิเคเตอร์ จนกระทั่งสีของสารละลายเปลี่ยนจากไมํมีสีเป็นสีชมพู 

5.ท้า Blank และปฏิบัติตามข๎อ 4 โดยไมํเติมตัวอยําง 
6.ค้านวณปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดแล็กติก โดย 1 มิลลิลิตรของปริมาณ 

สารละลาย NaOH มาตรฐานความเข๎มข๎น 0.1 นอร์มาล เทียบเทําปริมาณกรดแล็กติก 0.0090 กรัม 
 

สูตรในการค้านวณ TA (ร๎อยละ)   =      (A-B) N X 9 
                                                         W X 2.5 
 

A = ปริมาตรดํางที่ใช๎ในการไทเทรตกับตัวอยําง (มิลลิลิตร) 
B = ปริมาตรดํางที่ใช๎ในการไทเทรตกับ Blank  (มิลลิลิตร) 
N = ความเข๎มข๎นของดําง (นอร์มาล) 
W = น้้าหนักของตัวอยํางที่ใช๎ในการวิเคราะห์ (กรัม) 
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2.5 = ปริมาณของโยเกิร์ตที่กรองแล๎ว 25 มิลลิลิตร (เทํากับ 2.5 กรัม) 
9 = คําคงที่ 

 
16. การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ในผลิตภัณฑ์ (Bradley et al., 1993) 
 ใช๎เคร่ือง pH meter หลังจากท้าการเปรียบเทียบกับสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 4.01 และ 
7.00 ตามล้าดับ โดยใช๎ Electrode จุํมลงในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโดยตรง ซึ่งวัดที่อุณหภูมิ 25 ± 3 องศา
เซลเซียส 
 
17. การตรวจนับเชื้อแบคทีเรียท้ังหมด ตามวิธี Standard Methods for the Examination of Dairy 
Products (Marshall, 1993) 

อุปกรณ์  

1.สไลด์ 
2.กล๎องจุลทรรศน์ 
3.Loop 
4.โยเกิร์ตพร๎อมดื่ม 

สารเคมี 

1.สารไซลีน 
2.สารเอทธิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ร๎อยละ 95 
3.สารเมทธิลีนบลู 

วิธีการ 
1.ตีกรอบบนพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร บนแผํนแก๎วสไลด์ 
2.เขยําขวดตัวอยํางโยเกิร์ตพร๎อมดื่ม โดยใช๎ Loop ที่ผํานการจุํม เอทธิลแอลกอฮอล์  

แล๎วผํานการลนไฟ จากนั้นทิ้งไว๎ให๎เย็น จุํมลงในโยเกิร์ต 1 Loopful บนสไลด์ให๎เต็มพื้นที่ที่ก้าหนด 
3.ทิ้งรอย smear ของน้้านมแห๎งบนสไลด์ โดยไมํใช๎ความร๎อน 
4.แชํสไลด์ที่รอย smear ของโยเกิร์ต ลงในภาชนะที่บรรจุสารไซลีน ทิ้งไว๎นาน 1 นาที  

แกวํงสไลด์เบาๆ กํอนน้าขึ้นจากสารไซลีน 
5.แชํสไลด์ในเอทธิลแอลกอฮอล์ ทิ้งไว๎นาน 1 นาที แกวํงสไลด์เบาๆ แล๎วล๎างด๎วยน้้า 
6.หยดสี เมทธิลีนบลู ให๎ทํวมรอย smear ของโยเกิร์ต ทิ้งไว๎นาน 5 นาที 
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7.ล๎างด๎วยน้้า ทิ้งให๎แห๎ง แล๎วตรวจดูด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ที่ก้าลังขยาย 100 เทํา 
8.ตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์ในแตํละวงกลมในกล๎อง (MF) จ้านวน 3 MF จากนั้นหา 

คําเฉลี่ยในแตํละ MF ซึ่ง 1 MF ของกล๎องจุลทรรศน์ที่ใช๎มีคําเทํากับ 1/5000 ตารางเซนติเมตร และน้้านม 
1 Loop มาตรฐาน มีขนาดบรรจุ 0.01 มิลลิลิตร 

ค้านวณจ้านวนเชื้อจุลินทรีย์ = คําเฉลี่ยจ้านวนเซลล์ที่นับได๎ X 5000 X 100 (เซลล์ตํอมิลลิลิตร) 
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ภาคผนวก ค 
 

การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 

ใบรายงานผลการทดสอบ Hedonic Scaling 

 

ตัวอยําง  โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
ชื่อผู๎ทดสอบ………………………………………………    วันที่…………………………………. 
ค้าแนะน้า : ทดสอบตัวอยํางแล๎วให๎คะแนนความชอบ ตามค้าอธิบายคะแนนความชอบข๎างลํางนี้และ
กรุณาบ๎วนปากระหวํางตัวอยําง 
 

1. = ไมํชอบมากที่สุด   6.    =  ชอบเล็กน๎อย 
2. = ไมํชอบมาก    7.    =  ชอบปานกลาง 
3. = ไมํชอบปานกลาง   8.    =  ชอบมาก 
4. = ไมํชอบเล็กน๎อย   9.    =  ชอบมากที่สุด 
5. = เฉยๆ 

 

คุณลักษณะ 
รหัสตัวอยําง 

678 590 704 861 554 

สี      

กลิ่น      

รสชาติ      

เน้ือสัมผัส      

ความตกค๎างในปาก      

ความชอบโดยรวม      
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ตารางภาคผนวกที่ 2 ล้าดับการชิมโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 
หมายเลขผู๎ที่ทดสอบชิม ล้าดับการเสิร์ฟที่ 

1 2 3 4 5 
1 T3 T5 T1 T4 T2 

2 T2 T4 T1 T5 T3 

3 T5 T4 T2 T1 T3 

4 T5 T3 T1 T2 T4 

5 T2 T5 T4 T1 T3 

6 T2 T4 T5 T1 T3 

7 T5 T4 T3 T2 T1 

8 T4 T5 T3 T2 T1 

9 T3 T2 T1 T5 T4 

10 T2 T5 T4 T3 T1 

11 T5 T4 T3 T2 T1 

12 T1 T2 T5 T3 T4 

13 T2 T3 T1 T5 T4 

14 T3 T5 T2 T1 T4 

15 T4 T3 T2 T1 T5 

16 T4 T1 T3 T5 T2 

17 T5 T3 T1 T2 T4 

18 T1 T3 T5 T2 T4 

19 T3 T2 T4 T5 T1 

20 T5 T3 T1 T2 T4 

21 T2 T3 T5 T1 T4 

22 T2 T4 T3 T5 T1 

23 T3 T4 T1 T2 T5 

24 T2 T3 T5 T1 T4 

25 T2 T3 T4 T5 T1 

 
 



94 

 

ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตํอ) ล้าดับการชิมโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 

 
หมายเลขผู๎ที่ทดสอบชิม ล้าดับการเสิร์ฟที่ 

1 2 3 4 5 
26 T3 T4 T5 T1 T2 

27 T1 T2 T3 T4 T5 

28 T5 T4 T3 T2 T1 

29 T5 T4 T2 T3 T1 

30 T1 T3 T4 T2 T3 

31 T2 T4 T5 T1 T3 

32 T5 T4 T3 T2 T1 

33 T3 T4 T1 T2 T5 

34 T3 T2 T1 T5 T4 

35 T2 T5 T4 T3 T1 

 
หมายเหตุ     สิ่งทดลองที่ 1 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมโคร๎อยละ 100  

  สิ่งทดลองที่ 2 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 75 ตํอ  25 

  สิ่งทดลองที่ 3 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 50 ตํอ  50 

  สิ่งทดลองที่ 4 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมโคตํอน้้านมแพะร๎อยละ 25 ตํอ  75  

  สิ่งทดลองที่ 5 คือ  โยเกิร์ตจากน้้านมแพะร๎อยละ 100 
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ภาคผนวก ง 
 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
ตารางภาคผนวกที่  3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคําความสวําง ( L*) ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรส
สับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 

 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 8.040 2.010 0.866ns 

Error 10 23.196 2.320 

Total 14 31.236   
 

CV. (ร๎อยละ) = 1.79 
ns หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
  

ตารางภาคผนวกที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคําสี  (a*) ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจาก
น้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 0.155 0.039 0.088ns 

Error 10 4.374 0.437 

Total 14 4.529   
 

CV. (ร๎อยละ) = 12.89 
ns หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
 
 
 
 

 



96 

 

ตารางภาคผนวกที่  5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคําสี ( b*) ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจาก
น้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 19.637 4.909 8.475* 

Error 10 5.792 0.579 

Total 14 25.429   
 

CV. (ร๎อยละ) = 8.03 
* หมายถึง มีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 

 
ตารางภาคผนวกที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคําความ สามารถในการอ๎ุมน้้า ( WHC) ของ
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 229.253 57.313 1.495ns 

Error 10 383.404 38.340 

Total 14 612.657   
 

CV. (ร๎อยละ) = 13.31 
 ns หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 

 
ตารางภาคผนวกที่  7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคํ าความคงตัว ( Consistensy) ของผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 3 38.560 12.853 4.444* 

Error 8 23.138 2.892 

Total 11 12.5828   
 

CV. (ร๎อยละ) = 8.40 
* หมายถึง มีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
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ตารางภาคผนวกที่  8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ของปริมาณของแข็งทั้งหมด  (TS) ของผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 0.0005 0.0001 0.37ns 

Error 10 0.0032 0.0003 

Total 14 0.0037   
 

CV. (ร๎อยละ) = 8.57 
ns หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 

 
ตารางภาคผนวกที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ของปริมาณโปรตีน (protein) ของผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 0.026 0.0064 0.90ns 

Error 10 0.071 0.0071 

Total 14 0.098   
 

CV. (ร๎อยละ) = 10.45 
ns หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 

 
ตารางภาคผนวกที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณไขมัน (fat) ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรส
สับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 21.8335 5.4584 1.00ns 

Error 10 54.5942 5.4594 

Total 14 33.5734   
 

CV. (ร๎อยละ) = 9.49 
ns หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 



98 

 

ตารางภาคผนวกที่  11  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ของปริมาณกรดทั้งหมด ( TA) ของผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 0.0005777 0.0001444 2.0 ns 
Error 10 0.0007236 0.0000724 

Total 14 0.0013012   
 

CV. (ร๎อยละ) = 4.99 
 ns หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 

 
ตารางภาคผนวกที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคําความ เป็นกรด-ดําง  (pH) ของผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 0.00522667 0.00130667 0.09 ns 
Error 10 0.15146667 0.01514667 

Total 14 0.15669333   
 

CV. (ร๎อยละ) = 3.01 
ns หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 

 
ตารางภาคผนวกที่  13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ของจ้านวนแบคทีเรียแกรมบวกทั้งหมด ของ
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 105410749 26352687 0.14 ns 

Error 10 1916532983 191653298 

Total 14 2021943732   
 

CV. (ร๎อยละ) = 49.42 
ns หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
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ตารางภาคผนวกที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดสอบทางประสาทสัมผัส (สี) ของ
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 16.706 4.1766 6.85 ns 
Error 145 88.466 0.6101 

Total 149 105.173   
  

CV. (ร๎อยละ)   =   10.91 
 ns หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
 
ตารางภาคผนวกที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดสอบทางประสาทสัมผัส (กลิ่น) ของ
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 12.333 3.0833 2.39 ns 
Error 145 187.000 1.2896 

Total 149 199.333   
 

 CV. (ร๎อยละ)   =   16.79 
 ns หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
 
ตารางภาคผนวกที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดสอบทางประสาทสัมผัส (เน้ือสัมผัส) 
ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 17.373 4.3433 4.12 ns 

Error 145 153.000 1.0551 

Total 149 170.373   
 

CV. (ร๎อยละ)   =   15.83 
 ns หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
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ตารางภาคผนวกที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดสอบทางประสาทสัมผัส (รสชาติ) 
ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 2.373 0.5933 0.44 ns 
Error 145 194.300 1.340 

Total 149 196.673   
 

CV. (ร๎อยละ)   =   18.67 
 ns   หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
 
ตารางภาคผนวกที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดสอบทางประสาทสัมผัส (ความ
ตกค๎างในปาก) ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 6.240 1.5600 1.69 ns 
Error 145 134.033 0.9244 

Total 149 140.273   
 

CV. (ร๎อยละ)   =   15.23 
 ns   หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
 
ตารางภาคผนวกที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดสอบทางประสาทสัมผัส (ความชอบ
โดยรวม) ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้้านมแพะผสมน้้านมโค 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 4 2.760 0.6900 0.52 ns 
Error 145 193.800 1.3365 

Total 149 196.560   
 

 CV. (ร๎อยละ)   =   15.30 
 ns   หมายถึง ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
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