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Semiautomatic Juice Pasteurization Machine
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บทคัดยอ
บทความน้ีนําเสนอการออกแบบและสรางเครื่องพาสเจอรไรซนํ้าผลไมหรือผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่น ท่ีมีการทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติ มี

กําลังการผลิตรอบละไมเกิน 20 ลิตร ใชแกสแอลพีจีเปนเชื้อเพลิง และใชพลังงานไฟฟาในระบบควบคุม โครงสรางของเครื่องและอุปกรณประกอบทํา
จากสแตนเลสเพ่ือความแข็งแรงและงายตอการทําความสะอาด เครื่องถูกออกแบบใหทําการพาสเจอรไรซโดยใชวิธีความรอนสูง-เวลาส้ัน (HTST: High
Temperature - Short Time) โดยจัดวางองคประกอบของเครื่องใหมีระดับสูงตํ่าเรียงลําดับกันเพ่ือใหวัตถุดิบท่ีนํามาพาสเจอรไรซเคล่ือนท่ีจากบนลง
ลางไดโดยอาศัยแรงโนมถวง และสามารถไหลผานสวนใหความรอนและสวนทําความเย็นไดตามเวลาท่ีตองการ โดยสามารถควบคุมอัตราการไหลได
จากวาลวท่ีติดต้ังอยูระหวางถัง จากผลการทดลองพบวาเครื่องพาสเจอรไรซท่ีนําเสนอสามารถสรางเงื่อนไขของอุณหภูมิและเวลาในการรับความรอน
ของวัตถุดิบ ไดตามขอกําหนดของการทําพาสเจอรไรซ

คําสําคัญ: เครื่องพาสเจอรไรซ, ความรอนสูง-เวลาส้ัน, กึ่งอัตโนมัติ

1. บทนํา
การนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปน้ันเปนการชวยปองกันการลนตลาดของผลิตผลสด ชวยยกระดับราคาผลิตผลไมใหตกตํ่า ชวยให

ผลผลิตมีอายุยาวนานขึ้นสามารถเก็บรักษาไวจําหนายไดเปนเวลานานกอนจะเนาเสีย ท้ังน้ีการแปรรูปสินคาเกษตรยังสามารถสรางเปนอาชีพหลักหรือ
เสริมใหกับเกษตรกรไดขึ้นอยูกับขนาดและปริมาณในการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรใหเปนผลิตภัณฑอาหารน้ันตองมีการวางแผนผลิตสินคาน้ัน
ลวงหนา และเหมาะสมกับฤดูกาล เพ่ือสินคาน้ันจะมีตนทุนตํ่าขายได ราคาสูง ตองมีความสนใจ และต้ังใจตอการทําผลิตภัณฑน้ัน เพ่ือใหมีความ
สมํ่าเสมอของรสชาติและคุณภาพท่ีดี ตองคํานึงถึงความสะอาดความปลอดภัยเสมอ ตองมีความรูในสารปรุงแตงอาหารท่ีใชอยางแมนยํา การแปรรูป
ผลิตผลการเกษตร ถาตองการให ผลิตภัณฑน้ันมีคุณภาพดี และการคัดเลือกวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูปจะตองมีลักษณะและคุณภาพตรงตามชนิดของ
อาหาร และตองคํานึง ถึงเวลา แรงงาน และคาใชจายในการเตรียมวัตถุดิบดวย [1]

ปจจุบันการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตรประเภทของเหลว เชน นํ้าผลไม หรือนม เพ่ือการถนอมอาหารใหเก็บไวไดเปนเวลานานน้ันจะใช
วิธีการพาสเจอรไรซ หรือการสเตอริไลซ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความตองการของผูผลิตแตท้ังสองวิธีการน้ีจําเปนตองใชเครื่องมือเครื่องจักรท่ีสรางขึ้นเพ่ือใชใน
การผลิตโดยเฉพาะเขาชวย ซ่ึงในบทความน้ีจะกลาวถึงการและสรางและทดสอบเครื่องพาสเจอรไรซนํ้าผลไมแบบกึ่งอัตโนมัติท่ีมีขนาดเล็ก เคล่ือนยาย
งาย และมีราคาถูก เพ่ือใหเกษตรกรรายยอยสามารถนําไปใชแปรรูปผลผลิตของตนเองเพ่ือเปนอาชีพเสริมได

2. วัตถุประสงค
เพ่ือสรางและทดสอบเครื่องพาสเจอรไรซนํ้าผลไมหรือผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นท่ีทํางานไดแบบกึ่งอัตโนมัติ มีกําลังการผลิตรอบละไมเกิน

20 ลิตร ใชแกสแอลพีจีเปนเชื้อเพลิง และใชพลังงานไฟฟาในระบบควบคุม

3. ทฤษฎี
การพาสเจอรไรซ (pasteurization) คือ การทําลายจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคและเอนไซมท่ีเปนสาเหตุใหอาหารบูดเนา เปนวิธีการถนอม

อาหารเพ่ือยืดอายุการเก็บอาหาร ทําใหอาหารปลอดภัยโดยท่ีไมทําใหกล่ินรส สวนประกอบของอาหารเปล่ียนแปลง ท้ังยังคงคุณภาพของอาหารใหไม
แตกตางจากอาหารดิบมากนัก การพาสเจอรไรซอาหารสามารถทําลายเซลล ยีสต ราและแบคทีเรีย ท่ีไมทนรอน แตยังไมเพียงพอท่ีจะทําลาย
แบคทีเรียท่ีทนความรอนสูง (thermophillic bacteria) และไมสามารถทําลายสปอรของเชื้อจุลินทรียท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค ดังน้ันควรเก็บรักษา
ผลิตภัณฑท่ีผานการพาสเจอรไรซท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 4 องศาเซลเซียส เพราะการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของสปอร จึงไม
เปนอันตรายตอผูบริโภค
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การพาสเจอรไรซเปนการต้ังชื่อเพ่ือใหเกียรติแกนักวิทยาศาสตรชาวฝรั่งเศสชื่อ หลุยส ปาสเตอร (Louis Pasteur) ซ่ึงเปนคนแรกท่ีคิดคนการ
ฆาจุลชีพท่ีแปลกปลอมอยูในเหลาไวนระหวางป พ.ศ. 2407-2408 โดยการใชความรอนประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ซ่ึงการคนพบน้ีกอใหเกิด
ประโยชนอยางมากในการผลิตเครื่องด่ืมท่ีตองฆาเชื้อจุลินทรีย แตใชอุณหภูมิสูงมากไมได เพราะจะทําใหรสและกล่ินเปล่ียนแปลง โดยหลักการ ก็คือ
ความรอนจากการใหความรอนในกระบวนการพาสเจอรไรซจะสงผลทําใหสารโปรตีนท่ีมีอยูในเซลลจุลินทรีย และเอนไซมแข็งตัวจับกันเปนกอนและ
เส่ือมสภาพ โดยการเรงปฏิกิริยาทางเคมีจากความรอนจึงทําลายเอนไซมและสามารถทําลายเชื้อจุลินทรียได วิธีการพาสเจอรไรซ วิธีการพาสเจอรไรซมี
2 วิธีคือ

1. วิธีใชความรอนตํ่า-เวลานาน (LTLT: Low Temperature - Long Time) วิธีน้ีใชความรอนท่ีอุณหภูมิ 62.8 - 65.6 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 30 นาที เม่ือผานความรอนโดยใชเวลาตามท่ีกําหนดแลว ตองเก็บอาหารไวในท่ีเย็นซ่ึงมีอุณหภูมิตํ่ากวา 4 องศาเซลเซียส กรรมวิธีการน้ีนอกจาก
จะทําลายแบคทีเรียท่ีทําใหเกิดโรคแลวยังยับยั้งการทํางานของเอนไซมยอยไขมันชนิดไลเปส (Lipase) ซ่ึงเปนตัวการทําใหเกิดกล่ินหืนในนํ้านมดวย

2. วิธีใชความรอนสูง-เวลาส้ัน (HTST: High Temperature - Short Time) วิธีน้ีใชความรอนท่ีอุณหภูมิสูงกวาวิธีแรกแตใชเวลานอยกวา
คืออุณหภูมิ 71.1 องศาเซลเซียสคงไวเปนเวลา 15 วินาที อาหารท่ีผานความรอนแลวจะไดรับการบรรจุลง กลองหรือขวดโดยวิธีปราศจากเชื้อแลว
นําไปแชเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส [2]

เครื่องพาสเจอรไรซท่ีนําเสนอในบทความน้ี ถูกออกแบบใหทําการพาสเจอรไรซดวยวิธีความรอนสูง-เวลาส้ัน (HTST: High Temperature -
Short Time) เราสามารถแบงยอยชนิดของการพาสเจอรไรซไดอีกหลายชนิดตามเวลาและอุณหภูมิท่ีใหกับวัตถุดิบดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ชนิดของการพาสเจอรไรซตามเวลาและอุณหภูมิ

อุณหภูมิ เวลา ชนิดของการพาสเจอรไรซ
63 ºC (145 ºF)* 30 นาที Vat Pasteurization

72 ºC (161 ºF)* 15 วินาที High temperature short time Pasteurization (HTST)

89 ºC (191 ºF) 1.0 วินาที Higher-Heat Shorter Time (HHST)

90 ºC (194 ºF) 0.5 วินาที Higher-Heat Shorter Time (HHST)

94 ºC (201 ºF) 0.1 วินาที Higher-Heat Shorter Time (HHST)

96 ºC (204 ºF) 0.05 วินาที Higher-Heat Shorter Time (HHST)

100 ºC (212 ºF) 0.01 วินาที Higher-Heat Shorter Time (HHST)

138 ºC (280 ºF) 2.0 วินาที Ultra Pasteurization (UP)

* ในกรณีท่ีมีไขมันในนมเกินกวารอยละ 10 หรือมีการเพ่ิมความหวานลงในวัตถุดิบท่ีใช หรือวัตถุดิบมีความเขมขนสูง อุณหภูมิจําเพาะท่ีใชในการพาส
เจอรไรซจะตองเพ่ิมขึ้นอีก 3 องศาเซลเซียส (5 องศาฟาเรนไฮต) ดังแสดงในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 ชนิดของการพาสเจอรไรซตามเวลาและอุณหภูมิเม่ือวัตถุดิบมีไขมันเกินรอยละ 10 หรือมีการเพ่ิมความหวาน

อุณหภูมิ เวลา ชนิดของการพาสเจอรไรซ
69 ºC (155 ºF) 30 minutes Vat Pasteurization

80 ºC (175 ºF) 25 seconds High temperature short time Pasteurization (HTST)

83 ºC (180 ºF) 15 seconds High temperature short time Pasteurization (HTST)

4. การออกแบบและสราง
โครงสรางของเครื่องพาสเจอรไรซท่ีออกแบบขึ้นแบงเปน 4 สวน คือ สวนของการเก็บพักวัตถุดิบ สวนการใหความรอน สวนของการทําความ

เย็น และสวนของการตรวจวัดและระบบควบ โดยวัสดุท่ีใชทําโครงสรางและสวนประกอบตางๆ ของเครื่องจะทําจากสแตนเลสเพ่ือความแข็งแรงงายตอ
การทําความสะอาดและปราศจากสนิม ติดต้ังลอ 4 ลอ เพ่ือความสะดวกในการเคล่ือนยาย รายละเอียดของอุปกรณและการทํางานขององคประกอบ
แตละสวนมีดังตอไปน้ี

4.1 สวนของการเก็บและพักวัตถุดิบ
สวนของการเก็บวัตถุดิบทําขึ้นจากหมอสแตนเลส จากรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 จะเห็นวาถังสําหรับเก็บวัตถุดิบน้ันถูกวางอยูในตําแหนงบนสุด

เน่ืองจากออกแบบใหเครื่องทํางานโดยอาศัยหลักการแรงโนมถวงของโลก โดยเม่ือผูใชเปดวาลว V1 วัตถุดิบจะไหลจากถังเก็บลงสูสวนของการใหความ
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รอนเองตามแรงโนมถวงโดยไมตองใชกําลังจากปม เน่ืองจากถังสําหรับเก็บวัตถุดิบมีขนาด 20 ลิตร ซ่ึงการเติมวัตถุดิบจะทําไดอยากเพราะตองยก
วัตถุดิบท่ีมีนํ้าหนักมากขึ้นท่ีสูง จึงออกแบบใหใชรอกไฟฟาทําเปนลิฟตยกของขนาดเล็กเพ่ือชวยผอนแรง (ดูรูปท่ี 2) ทําใหคนสูงอายุหรือผูหญิงสามารถ
ใชงานเครื่องน้ีคนเดียวได

รูปท่ี 1 ระบบการทํางานของเครื่องพาสเจอรไรซท่ีนําเสนอ

รูปท่ี 2 เครื่องพาสเจอรไรซแบบกึ่งอัตโนมัติท่ีนําเสนอ
4.2 สวนของการใหความรอน

สวนของการใหความรอนทําขึ้นจากหมอสแตนเลสขนาดเดียวกันกับท่ีใชเก็บวัตถุดิบ วางอยูบนเตาแกสโดยภายในติดต้ังทอสแตนเลสข
นาด ½ น้ิว ขดเปนวงเพ่ือทําเปนเครื่องแลกเปล่ียนความรอน (heat exchanger) โดยใชหลักการใหความรอนทางออม คือ การใหความรอนกับ
วัตถุดิบท่ีไหลผานเครื่องแลกเปล่ียนความรอน ใชนํ้าเปนตัวกลางในการรับความรอนจากเตาแกสแลวถายเทใหกับวัตถุดิบท่ีไหลอยูในทอขด ทําให
วัตถุดิบไดรับความรอนไดโดยไมตองสัมผัสหรือเจือปนกับสารทํางานตัวกลาง ดังแสดงในรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 สวนของการเก็บและพักวัตถุดิบและสวนของการใหความรอน
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4.3 สวนของการทําความเย็น
สวนของการทําความเย็นทําขึ้นจากหมอสแตนเลสขนาดเดียวกันกับท้ังสองสวนแรก ภายในติดต้ังทอสแตนเลสขนาด ½ น้ิว ขดเปนวงเพ่ือ

ทําเปนเครื่องแลกเปล่ียนความรอนเชนเดียวกับสวนใหความรอน ในขณะใชงานตองใสนํ้าแข็งใหเต็มหมอเพ่ือลดความรอนของวัตถุดิบท่ีไหลผานในทอ
ลงอยางรวดเร็ว

4.4 สวนของการตรวจวัดและระบบควบคุม

เครื่องพาสเจอรไรซท่ีนําเสนอในบทความน้ีควบคุมการทํางานดวย PLC (Programmable Logic Controller) ขนาดเล็ก และมีสวนตอ
ประสานกับผูใชงาน (user interface) เปนหนาจอสัมผัส ใชเซนเซอรแบบเทอรโมคัปเปลตรวจจับอุณหภูมิท่ีสวนของการทําความรอน (TC1) และท่ี
สวนของการทําความเย็น (TC2) สงขอมูลใหกับ PLC เพ่ือเปนขอมูลในการปด-เปด หัวเตาแกสดวยโซลินอยดวาลวเพ่ือควบคุมอุณหภูมิของสวนทํา
ความรอนใหไดตามท่ีต้ังคาไว และสามารถแสดงคาอุณหภูมิท่ีวัดไดท่ีหนาจอสัมผัสของเครื่อง ผังงานแสดงการทํางานของโปรแกรมแสดงดังรูปท่ี 5

รูปท่ี 4 เทอรโมคับเปลและโซลินอยดวาลวปด-เปดแกส

รูปท่ี 5 ผังงานการทํางานของเครื่อง

4.5 วิธีการใชงานเครื่อง
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กอนทําการพาสเจอรไรซควรลางเครื่องและภาชนะท่ีจะใชบรรจุผลิตภัณฑดวยนํ้ารอน การใชงานเครื่องเริ่มตนจากเทวัตถุดิบลงในถังเก็บ
แลวยกขึ้นดวยลิฟทไฟฟาใหไดระดับจากน้ันตอสายยางจากถังเก็บเขากับถังใหความรอนตอสายยางจากถังใหความรอนเขากับถังทําความเย็น เติมนํ้าใส
ถังใหความรอนจนเต็ม เตรียมนํ้าแข็งสําหรับใสถังทําความเย็น ต้ังอุณหภูมิดานรอนและดานเย็นของเครื่อง เปดวาลวท่ีถังแกส จุดไฟลอท่ีหัวเตาแกส
แลวกดปุมแกส ON ท่ีหนาจอเพ่ือเริ่มทํางาน เครื่องจะสงสัญญาณไปเปดโซลินอยดวาลวท่ีควบคุมหัวเตาแกสและเริ่มตมนํ้า เม่ืออุณหภูมิของนํ้าเริ่ม
เพ่ิมขึ้นระดับหน่ึงใหเติมนํ้าแข็งลงในถังทําความเย็น เม่ืออุณหภูมิในสวนรอน และอุณหภูมิในสวนเย็นไดตามท่ีต้ังคาไว เครื่องจะสงสัญญาณเตือนใหทํา
การพาสเจอรไรซได การพาสเจอรไรซทําไดโดยการเปดวาลว V1 ใหวัตถุดิบไหลผานความรอน และเปดวาลว V2 ใหวัตถุดิบไหลลงผานความเย็นและ
ไหลลงภาชนะสําหรับบรรจุ โดยการทํางาน 1 รอบจะสามารถบรรจุวัตุดิบไดประมาณ 20 ลิตร

5. การทดลองและผลการทดลอง
ผลการทดลองในตารางท่ี 3 ไดทําการทดลองโดยใชวัตถุดิบท่ีจะพาสเจอรไรซเปนนํ้าออย โดยเริ่มจากปอนนํ้าออยค้ันสดบรรจุลงไปในถัง

วัตถุดิบ ซ่ึงสามารถบรรจุนํ้าออยไดปริมาตรสุทธิเทากับ 32 ลิตร อุณหภูมิวัตถุดิบเริ่มตนมีคาเทากับ 28 °C และ °Brix เทากับ 12.5 เม่ือสงนํ้าออยเขาสู
สวนการถายเทความรอน (High Temp. Pot) อุณหภูมิของวัตถุดิบหลังผานการใหความรอนซ่ึงวัดท่ีตําแหนง V2 มีคาเทากับ 73 °C และ °Brix เทากับ
12.5 และเม่ือสงนํ้าออยเขาสูสวนของการทําใหเย็น (Cooling Pot) อุณหภูมิของวัตถุดิบหลังผานการทําใหเย็นซ่ึงวัดท่ีตําแหนง V3 มีคาเทากับ 2.5 °C
และ °Brix เทากับ 12.5

ตารางท่ี 3 อุณหภูมิและ °Brix ท่ีวัดไดจากระบบการทํางานของเครื่องพาสเจอรไรซ

รายการ อุณหภูมิ (°C) °Brix

อุณหภูมิของวัตถุดิบกอนการทําพาสเจอรไรซ 28 12.5

อุณหภูมิของวัตถุดิบหลังผานการใหความรอน 73 12.5

อุณหภูมิของวัตถุดิบหลังผานการทําใหเย็น 2.5 12.5

รูปท่ี 6 การวัดอุณหภูมิของวัตถุดิบท่ีผานการใหความรอนแลว

6. สรุปผลการทดลอง
เครื่องท่ีออกแบบขึ้นน้ีใชนํ้าเปนตัวกลางในการถายเทความรอนใหกับวัตถุดิบ ซ่ึงตองเติมนํ้าลงในหมอตมจํานวน 30 ลิตร จึงจะทวมคอยดรอน

ไดท้ังหมด การตมนํ้าในหมอใหไดอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับการทําพาสเจอรไรซ (ประมาณ 72-73 °C) จะตองใชแกสประมาณ 0.7 กิโลกรัม เพ่ือตม
นํ้าใหมีอุณหภูมิ 78 °C (อานคาจากตําแหนง TC1) และใชเวลาในการใหความรอนประมาณ 20 นาทีดวยไฟแรงสุด และเม่ือทําการทดลองพาสเจอร
ไรซนํ้าออยจํานวน 32 ลิตร จะตองใชแกสประมาณ 0.3 กิโลกรัม โดยมีการจุดไฟและดับไฟเปนระยะเพ่ือควบคุมใหอุณหภูมิของการทําความรอนใหอยู
ในชวง 72-73 °C ใชเวลาในการทําพาสเจอรไรซท้ังส้ิน 40 นาที ดังน้ันอัตราการผลิตนํ้าออยพาสเจอรไรซจึงมีคาเทากับ 0.8 ลิตรตอนาที ใชแกสไป 1
กิโลกรัม

7. เอกสารอางอิง
[1] KU eMagazine. (2547), การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร, คนเม่ือ 14 มีนาคม 2557, จาก http://www.ku.ac.th/
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