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 สวสัดคีรบัหวงัว่าทกุท่านคงกาํลงัฟนัฝ่ากบัอปุสรรคต่างๆ ทางเศรษฐกจิไปดว้ยด ีทางคณะผูจ้ดัทาํขอเป็นกาํลงัใจร่วมดว้ยนะครบั 

เน้ือหาในฉบบัน้ีจะขอกลา่วถงึสารทาํความสะอาดท ัว่ๆ ไปทีใ่ชก้นัในฟารม์ และในโรงงานแปรรูปอตุสาหกรรมอาหารสตัว ์ ก่อนอื่นขอตอบ

ปญัหางา่ยๆ ก่อนว่า “ทาํไมถงึตอ้งทาํความสะอาด?”  กเ็พราะว่าในสิง่สกปรกจะเป็นทีอ่ยู่ของเชื้อจลุนิทรยีจ์าํนวนมาก  

ตวัอย่าง  เช่น เมือ่เรานาํขี้แกลบ (วสัดุปูพื้น) จากโรงเรอืนเลี้ยงไก่ไขม่า 1 กรมั แลว้นาํไปตรวจปรมิาณเชื้อ จะพบว่า มปีรมิาณ

เชื้อจลุนิทรยีม์ากถงึ 7.9 พนัลา้นตวั และยิง่ไปกว่านัน้การเจรญิเตบิโตของจลุนิทรยีเ์ป็นไปอย่างรวดเรว็ ตวัอย่างเช่น  E.coli ในสภาวะ 

  ทีเ่หมาะสม จะเพิม่ขึ้นดงัตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

ซึง่ถา้เราช่วยทาํความสะอาดใหด้กีจ็ะช่วยลดปรมิาณเชื้อไดม้ากถงึ 90% ดงันัน้การใชส้ารทาํความสะอาดทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ

จงึมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ และเมือ่ทาํความสะอาดไดด้แีลว้กจ็ะยิง่ช่วยใหก้ารใชย้าฆ่าเชื้อออกฤทธิ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

 

 ในหวัขอ้ต่อไปขอกลา่วถงึการทาํความสะอาดในโรงงานแปรรูปอตุสาหกรรมอาหารสตัว ์ว่าตอ้งคาํนึงถงึอะไรบา้ง  

1.จุดที่ทาํความสะอาด ไดแ้ก่ 

1.1  อาคาร สถานที่ เช่น พื้น ผนงั ท่อระบายนํา้ ฯลฯ 

1.2  ส่วนการผลติต่างๆ ทัง้เครื่องมอื และอปุกรณ ์โตะ๊ ฯลฯ 

1.3  มอืของพนกังาน และชดุยูนิฟอรม์ 

2. ช่วงเวลาในการทาํความสะอาด 

2.1 Pre-Process Cleaning (ก่อนเริ่มปฏบิตังิาน) 

2.2 In-Process Cleaning (ระหว่างทาํงาน) 

2.3 Post-Process Cleaning (หลงัเสรจ็งาน) 

 3. ชนิดของสิง่สกปรก 

 3.1 ไขมนั  3.3 คารโ์บไฮเดรต 

3.2 โปรตนี  3.4 แร่ธาต ุ

 4. สภาวะของสิง่สกปรก คือ เมือ่อยู่ในสภาวะทีแ่ตกต่างกนั จะทาํใหก้ารกาํจดัแตกต่างกนัออกไป ดงัตวัอย่างในตารางที่ 2 

 

 

 

ฉบับที ่3        ปีที ่2        ฉบับ เดือน กรกฎาคม 2550 

Time (Hours) Bacteria Population 

0 1 

1 8 

2 64 

9 134, 217, 728 

ตารางที่ 1  :  Bacteria Multiplication (E.coli) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
             ส่วนในดา้นสารทาํความสะอาดทีใ่ชน้ ัน้ ขอกลา่วดงัต่อไปน้ี 

5. ชนิดของสารที่ใชท้าํความสะอาด  สารทาํความสะอาด คือ สารทีช่่วยทาํใหส้ิง่สกปรกหลุดจากวสัดุทีต่อ้งการทาํความสะอาด เช่น 

สบู ่ผงซกัฟอก นํา้ยาลา้งจาน แชมพ ูนํา้ยาลา้งหอ้งนํา้ ฯลฯ 

การเลอืกสารทาํความสะอาดที่ดี 

1. ไมก่ดักร่อนพื้นผวิเครื่องมอื, อปุกรณ ์

2. ไมเ่ป็นอนัตรายหรอืเป็นพษิ 

3. ไมเ่ป็นอนัตรายต่อผูม้หีนา้ทีล่า้ง หรอืทาํความสะอาด 

4. ไมเ่ป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

6. ปจัจยัที่มีผลต่อสารทาํความสะอาด 

 6.1 ปจัจยัหลกั 

1.Time คือ ระยะเวลาในการทาํความสะอาดว่าสมัผสัสิง่สกปรกไดน้านเท่าไร 

2. Action คือ กรรมวธิทีีใ่ชใ้นการทาํความสะอาด เช่น มกีารขดัถชู่วย หรอืวธิกีารอื่นช่วย 

3. Concentration คือ ความเขม้ขน้ของสารทีใ่ช ้

4. Temperature คือ อณุหภมูทิีส่ารทาํความสะอาดออกฤทธิ์ 

6.2 ปจัจยัรอง 

1. Water คือ นํา้ทีใ่ชเ้ป็นนํา้อย่างไร เช่น นํา้อ่อน, นํา้กระดา้ง ฯลฯ 

2. Individual ส่วนน้ีเกี่ยวกบับคุคลากรทีป่ฏบิตังิานว่ามคีวามละเอยีดพถิพีถินัขนาดไหน 

3. Nature of Soil ขึ้นกบัสภาพของสิง่สกปรก เช่น คราบสกปรกถา้ผ่านความรอ้นจะลา้งออกยากขึ้น 

4. Surface สภาพพื้นผวิทีจ่ะทาํความสะอาด เช่น พื้นไม,้ พื้นโลหะ, แกว้ ฯลฯ 

 

 ยงัมรีายละเอยีดต่างๆ เกี่ยวกบัสารทาํความสะอาดอกี ไวต้ดิตามในฉบบัหนา้นะครบั 
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สิ่งสกปรก การละลาย ระดับการกาํจัด เม่ือผ่านความร้อน 

นํา้ตาล -   ละลายนํา้ได้ง่าย ง่าย 
-   เกิดคาราเมล caramelization 

-   ทําความสะอาดยาก 

ไขมัน 
- ไมล่ะลายในนํา้ 

- ละลายในอลัคาไลน์ 
ยาก 

-   เกิดการรวมตวักนั (Polymerization) 

-   ทําความสะอาดยาก 

โปรตีน 

- ไมล่ะลายในนํา้ 

- ละลายในอลัคาไลน์ 

- ละลายได้เลก็น้อยในกรด 

ยากมาก -   ทําปฏิกิริยากบัสารประกอบอื่น 

แป้ง 
- ละลายได้ในนํา้ 

- ละลายได้ในอลัคาไลน์ 
ง่ายจนถึงปานกลาง 

-   ตามปกติไมมี่ผล 

-   ทําปฏิกิริยากบัสารประกอบอื่น 

แร่ธาตุ (เกลือ) 

- Monovalent 

- Polyvalent 

 

- ละลายได้ในนํา้, ในกรด 

- ไมล่ะลายในนํา้, ละลายได้ในกรด 

 

-    ง่ายจนถึงยากมาก 

   -         ยาก 

- ตามปกติไมมี่ผล 

- ทําปฏิกิริยากบัสารประกอบอื่น 

 

5. ละลายนํา้ไดด้ ีและชะลา้ง(Rinse) ออกไดง้า่ย 

6. สามารถละลายหรอืแขวนตะกอนสารตกคา้ง และ

หลงัจากลา้งออกแลว้ตอ้งไมเ่หลอืคราบใดๆ ไว ้

    7.   กรณีใชแ้รงดนันํา้สูงตอ้งไมท่าํใหเ้กดิฟอง 
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