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  พบกนัต่อในฉบบัที่ 4 ของ ปีที่ 2 นะครบั ในฉบบัน้ีขอกล่าวต่อในเรื่อง “สารทาํความสะอาด” ซึ่งในฉบบัที่แลว้ 

ไดก้ล่าวถงึ การทาํความสะอาดในโรงงานแปรรูปอตุสาหกรรมอาหารสตัว ์ว่าสิง่ใดบา้งที่ตอ้งคาํนึงถงึ กอ่นอืน่ขออนุญาต 

อธิบายความหมายของคาํที่เราจะพบบ่อยๆ เช่น 

1. Clean in Place (CIP) คอื การทาํความสะอาดสว่นพื้นผิวที่อยู่กบัที่ ลาํบากที่จะเคลื่อนยา้ย เช่น เครื่องจกัร, แทง็ค,์  

 ปัม๊วาวล,์ ท่อน้ํา ฯลฯ 

2. Clean out Place (COP) คอื การทาํความสะอาดสว่นพื้นผิวที่สามารถเคลื่อนยา้ยเพือ่นําไปทาํความสะอาดได ้เช่น โตะ๊,  

ช้ินสว่นของเครื่องจกัรที่สามารถถอดไปทาํความสะอาดได ้ฯลฯ 

3. Biofilm คอื เหล่าจุลชีพที่สะสมตวักนั สว่นใหญ่เป็นแบคทีเรยีที่เตบิโตร่วมกบัโพลเิมอร ์ซึ่งเกดิจากการขบัถา่ยของเหล่า  

 จุลชีพ เช่น เมือกในท่อน้ํา หรอืหมายถงึ คราบฝงัแน่นบนพื้นผิวเครื่องมือ อปุกรณ์ เครื่องใชท้ี่สมัผสักบัอาหาร ซึ่งอาจประกอบ  

 ดว้ยสิง่ต่างๆ เช่น สิง่สกปรกที่ฝงัแน่น, จุลนิทรยี,์ สารเคมีที่ตกคา้ง ฯลฯ 

 

ทัง้ 3 คาํน้ี เรามกัพบบ่อยๆ ในเอกสารแนบผลติภณัฑท์าํความสะอาดทัง้หลาย คราวน้ีจะขอกล่าวถงึอกีจุดหน่ึงที่มี 

ความสาํคญัในการทาํความสะอาด คอื วธิีการ หรอื กลไกในการทาํความสะอาด ซึ่งแบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 

1. Mechanical Action คอื การใชแ้รงกระทาํช่วยในการทาํความสะอาด เช่น การขดัถู หรอื การใชแ้รงดนัน้ําสูงๆ  

เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการทาํความสะอาด 

2. Dissolution คอื การใชส้ารไปช่วยในการละลายสิง่สกปรก เช่น ใชน้ํ้า หรอื กลุ่ม Organic solvent ไปทาํให ้

เกดิการละลาย 

3. Detergency คอื การชะลา้ง โดยอาศยัสารลดแรงตงึผิว (Surfactant) ไปช่วยใหเ้กดิขบวนการต่างๆ ในการขจดั 

 คราบสกปรก เช่น    

   3.1  Wetting agent เป็นสารทาํใหเ้ปียก 

3.2 Solubilizer เป็นสารทาํใหเ้กดิการละลาย 

3.3 Emulsifier เป็นสารทาํใหเ้กดิอมิลัชัน่ 

3.4 Dispersants เป็นสารทาํใหเ้กดิการกระจายตวั 

4. Chemical reaction คอื การใชป้ฏกิริยิาทางเคมีมาช่วย ทาํใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิม ทาํใหมี้ขนาด

เลก็ลง หรอื ทาํใหก้ารละลายดีข้ึน เช่น สารกลุ่ม Oxidation ตวัอย่างเช่น Sodium hypochlorite 

5. Antimicrobial action คอื การใชส้ารกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเช้ือ ทาํใหเ้ช้ือโรคตาย สิง่สกปรกที่สะสมจากเช้ือโรคกจ็ะ 

กาํจดัไดง้า่ยข้ึน  

 

 

 

 

ฉบับที ่4        ปีที ่2        ฉบับ เดือน ตุลาคม 2550 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งวธิีการทัง้หลายเหล่าน้ี ทาํใหแ้บ่งผลติภณัฑท์าํความสะอาดออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได ้4 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มที่ใสส่ารลดแรงตงึผิว (Neutral cleaner) 

  - กลุ่มที่ใสส่ารลดแรงตงึผิวน้ีเหมาะสาํหรบัใชท้าํความสะอาดทัว่ๆ ไป เช่น ลา้งภาชนะ, โตะ๊, พื้น, ผนัง ฯลฯ 

- สารลดแรงตงึผิวที่นิยมใช ้ไดแ้ก่ 

1.1 Anionic Sufactant (สารลดแรงตงึผิวที่มีประจุลบ) มกัเป็นสารที่ลงทา้ยดว้ย Sulfate, Sulfonate,  

 Carboxylate เช่น Sodium lauryl sulfate, Alkyl benzene sulfonate เป็นตน้ 

1.2 Nonionic Surfactant (สารลดแรงตงึผิวที่ไม่มีประจุ) เช่น Alcohol ethoxylate, Nonyl phenol ethoxylate   

     เป็นตน้ 

  1.3 Amphoteric Surfactant (สารลดแรงตงึผิวที่มีท ัง้ประจุบวกและลบ) เช่น Dodecyl betaine,  

      Coco ampho glycinate เป็นตน้ 

  2. กลุ่มที่มีฤทธิ์เป็นด่าง (Alkaline cleaner) 

  -  สารกลุ่มน้ีจะมีค่า pH เป็นด่าง ซึ่งอาจเป็นด่างแก ่หรอื ด่างออ่น ตวัอย่างเช่น Sodium hydroxide, 

     Potassium hydroxide เป็นตน้ 

  -  สารในกลุ่มน้ีจะทาํปฏกิริิยาไดดี้กบัไขมนั จงึเหมาะสาํหรบัใชท้าํความสะอาดคราบไขมนัที่สกปรกมาก  

     เช่น คราบน้ํามนั, คราบไขมนัฝงัแน่น เป็นตน้ 

3. กลุ่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด (Acid cleaner) 

    -  สารในกลุ่มน้ีจะมีค่า pH เป็นกรด เช่น Phosphoric acid, Acetic acid เป็นตน้ 

      - สารในกลุ่มน้ีจะไปละลายแคลเซียม และขจดัคราบที่เกดิจากการตกตะกอนของอนุภาคโลหะ จงึเหมาะสาํหรบั 

 ใชท้าํความสะอาดคราบสนิม, คราบตะกรนั, คราบ Mineral soils ที่เกดิจากผลติภณัฑอ์าหารประเภทผกั, ผลไม ้

4. กลุม่ที่ใชต้วัทาํละลาย (Solvent) 

 - เป็นกลุ่มที่ใชส้ารเฉพาะไปทาํละลาย 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 จะเหน็ไดว่้า “สารทาํความสะอาด” จะมีอยู่หลายกลุ่ม ซึ่งท ัว่ๆ ไปกจ็ะมีอยู่ 4 กลุ่มหลกัที่เหน็ โดยสว่นประกอบในผลติภณัฑ ์

ทาํความสะอาดนั้นอาจจะมีมากกว่าหน่ึงกลุ่มมาร่วมกนักไ็ด ้ข้ึนอยู่กบัจุดประสงคใ์นการใช ้หวงัว่าคงไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิในเรื่อง 

“สารทาํความสะอาด” เพิม่ข้ึนนะครบั แลว้พบกนัใหม่ในโอกาสต่อไป 
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Types of cleaning Compounds  
Type Uses Hazards                     Examples 

Strong Alkali Destroys Microbes, 
Dissolves Protein 

Corrosives, Burns Skin and 
Lungs Sodium Hydroxide 

Heavy Duty Alkali Removes Fat, 
Mechanized System Slightly Corrosives Sodium Carbonate 

Mild Alkali 
 

Lightly soiled areas , softens water 

 
 Sodium Bicarbonate 

Strong Acid 
Dissolves surface 

mineral deposits 

 

Corrosive to concrete , 

metals and fabric 

 

 

Phosphoric and 

Hydrofluoric acids 

 

Mild Acid 

 

Controls deposits, 

softens water 

 

Slightly corrosive 

 

 

levulinic, acetic, hydroxyacetic , 

and gluconic acids 

 

Solvent Dissolves Grease and Oil - 
 
- 

Detergent Emulsifies Fats, Oil and Grease - 
 
- 
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