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ฉบับที่ 3

ปี ที่ 2

ฉบับ เดือน กรกฎาคม 2550

สวัสดีครับหวังว่าทุกท่านคงกําลังฟันฝ่ ากับอุปสรรคต่างๆ ทางเศรษฐกิจไปด้วยดี ทางคณะผูจ้ ดั ทําขอเป็ นกําลังใจร่วมด้วยนะครับ
เนื้อหาในฉบับนี้จะขอกล่าวถึงสารทําความสะอาดทัว่ ๆ ไปทีใ่ ช้กนั ในฟาร์ม และในโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ก่อนอื่นขอตอบ
ปัญหาง่ายๆ ก่อนว่า “ทําไมถึงต้องทําความสะอาด?” ก็เพราะว่าในสิง่ สกปรกจะเป็ นทีอ่ ยู่ของเชื้อจุลนิ ทรียจ์ าํ นวนมาก
ตัวอย่าง เช่น เมือ่ เรานําขี้แกลบ (วัสดุปูพ้นื ) จากโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่มา 1 กรัม แล้วนําไปตรวจปริมาณเชื้อ จะพบว่า มีปริมาณ
เชื้อจุลนิ ทรียม์ ากถึง 7.9 พันล้านตัว และยิง่ ไปกว่านัน้ การเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียเ์ ป็ นไปอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น E.coli ในสภาวะ
ทีเ่ หมาะสม จะเพิม่ ขึ้นดังตารางที่ 1
Time (Hours)
Bacteria Population
0
1
1
8
2
64
9
134, 217, 728
ตารางที่ 1 : Bacteria Multiplication (E.coli)

ซึง่ ถ้าเราช่วยทําความสะอาดให้ดกี จ็ ะช่วยลดปริมาณเชื้อได้มากถึง 90% ดังนัน้ การใช้สารทําความสะอาดทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ
จึงมีความสําคัญอย่างยิง่ และเมือ่ ทําความสะอาดได้ดแี ล้วก็จะยิง่ ช่วยให้การใช้ยาฆ่าเชื้อออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น
ในหัวข้อต่อไปขอกล่าวถึงการทําความสะอาดในโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ว่าต้องคํานึงถึงอะไรบ้าง
1.จุดที่ทาํ ความสะอาด ได้แก่
1.1 อาคาร สถานที่ เช่น พื้น ผนัง ท่อระบายนํา้ ฯลฯ
1.2 ส่วนการผลิตต่างๆ ทัง้ เครื่องมือ และอุปกรณ์ โต๊ะ ฯลฯ
1.3 มือของพนักงาน และชุดยูนิฟอร์ม
2. ช่วงเวลาในการทําความสะอาด
2.1 Pre-Process Cleaning (ก่อนเริ่มปฏิบตั งิ าน)
2.2 In-Process Cleaning (ระหว่างทํางาน)
2.3 Post-Process Cleaning (หลังเสร็จงาน)
3. ชนิ ดของสิง่ สกปรก
3.1 ไขมัน
3.3 คาร์โบไฮเดรต
3.2 โปรตีน
3.4 แร่ธาตุ
4. สภาวะของสิง่ สกปรก คือ เมือ่ อยู่ในสภาวะทีแ่ ตกต่างกัน จะทําให้การกําจัดแตกต่างกันออกไป ดังตัวอย่างในตารางที่ 2

ตารางที่ 2
สิ่งสกปรก
นํา้ ตาล
ไขมัน
โปรตีน
แป้ง
แร่ ธาตุ (เกลือ)
- Monovalent
- Polyvalent

การละลาย
- ละลายนํ ้าได้ ง่าย
-

ไม่ละลายในนํ ้า
ละลายในอัลคาไลน์
ไม่ละลายในนํ ้า
ละลายในอัลคาไลน์
ละลายได้ เล็กน้ อยในกรด
ละลายได้ ในนํ ้า
ละลายได้ ในอัลคาไลน์

- ละลายได้ ในนํ ้า, ในกรด
- ไม่ละลายในนํ ้า, ละลายได้ ในกรด

ระดับการกําจัด
ง่าย
ยาก

เมื่อผ่ านความร้ อน
-

เกิดคาราเมล caramelization
ทําความสะอาดยาก
เกิดการรวมตัวกัน (Polymerization)
ทําความสะอาดยาก

ยากมาก

- ทําปฏิกิริยากับสารประกอบอื่น

ง่ายจนถึงปานกลาง

- ตามปกติไม่มีผล
- ทําปฏิกิริยากับสารประกอบอื่น

- ง่ายจนถึงยากมาก
ยาก

- ตามปกติไม่มีผล
- ทําปฏิกิริยากับสารประกอบอื่น

ส่วนในด้านสารทําความสะอาดทีใ่ ช้นนั้ ขอกล่าวดังต่อไปนี้
5. ชนิ ดของสารที่ใช้ทาํ ความสะอาด สารทําความสะอาด คือ สารทีช่ ่วยทําให้สง่ิ สกปรกหลุดจากวัสดุทต่ี อ้ งการทําความสะอาด เช่น
สบู่ ผงซักฟอก นํา้ ยาล้างจาน แชมพู นํา้ ยาล้างห้องนํา้ ฯลฯ
การเลือกสารทําความสะอาดที่ดี
5. ละลายนํา้ ได้ดี และชะล้าง(Rinse) ออกได้งา่ ย
1. ไม่กดั กร่อนพื้นผิวเครื่องมือ, อุปกรณ์
6. สามารถละลายหรือแขวนตะกอนสารตกค้าง และ
2. ไม่เป็ นอันตรายหรือเป็ นพิษ
หลังจากล้างออกแล้วต้องไม่เหลือคราบใดๆ ไว้
3. ไม่เป็ นอันตรายต่อผูม้ หี น้าทีล่ า้ ง หรือทําความสะอาด
7. กรณีใช้แรงดันนํา้ สูงต้องไม่ทาํ ให้เกิดฟอง
4. ไม่เป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้อม
6. ปัจจัยที่มีผลต่อสารทําความสะอาด
6.1 ปัจจัยหลัก
1.Time คือ ระยะเวลาในการทําความสะอาดว่าสัมผัสสิง่ สกปรกได้นานเท่าไร
2. Action คือ กรรมวิธที ใ่ี ช้ในการทําความสะอาด เช่น มีการขัดถูช่วย หรือวิธกี ารอื่นช่วย
3. Concentration คือ ความเข้มข้นของสารทีใ่ ช้
4. Temperature คือ อุณหภูมทิ ส่ี ารทําความสะอาดออกฤทธิ์
6.2 ปัจจัยรอง
1. Water คือ นํา้ ทีใ่ ช้เป็ นนํา้ อย่างไร เช่น นํา้ อ่อน, นํา้ กระด้าง ฯลฯ
2. Individual ส่วนนี้เกี่ยวกับบุคคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านว่ามีความละเอียดพิถพี ถิ นั ขนาดไหน
3. Nature of Soil ขึ้นกับสภาพของสิง่ สกปรก เช่น คราบสกปรกถ้าผ่านความร้อนจะล้างออกยากขึ้น
4. Surface สภาพพื้นผิวทีจ่ ะทําความสะอาด เช่น พื้นไม้, พื้นโลหะ, แก้ว ฯลฯ
ยังมีรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสารทําความสะอาดอีก ไว้ตดิ ตามในฉบับหน้านะครับ
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