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ผลิตภณัฑน์มเปร้ียวและโยเกิร์ต เป็นผลิตภณัฑท่ี์ฆ่าเช้ือแบบพาสเจอไรเซชนั ซ่ึงการฆ่าเช้ือดว้ยวิธีน้ี
ตอ้งอาศยัการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต ่าร่วมดว้ย เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา อยา่งไรก็ตามอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑ์ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิในการเก็บรักษาและขนส่งดว้ย ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีจุดประสงค์ในการประเมินอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภณัฑ์นมเปร้ียวและโยเกิร์ตของบริษทับีทาเกน้ท่ีอุณหภูมิต่างๆ เพื่อประเมินอายุการ
เก็บรักษาและขนส่ง โดยตวัอยา่งผลิตภณัฑ์นมเปร้ียวและโยเกิร์ตถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิ 10 และ 25 องศา
เซลเซียส เป็นเวลานาน 50 วนั และท่ีสภาวะเร่งท่ีอุณหภูมิ 30 และ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 7 วนั 
สังเกตการเปล่ียนแปลงทางเคมีกายภาพ เช่น สี ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณการ
ตกตะกอน ความหนืด ค่าpH เป็นตน้ และการเปล่ียนแปลงทางจุลินทรียท่ี์เกิดข้ึนในระหวา่งการเก็บรักษา ผล
ท่ีได้จากการศึกษา พบว่าผลิตภณัฑ์นมเปร้ียวบีทาเก้น ทุกสูตร มีค่าปริมาณกรดทั้งหมด ค่า pH ปริมาณ
ของแขง็ และปริมาณการตกตะกอนของตวัอยา่งผลิตภณัฑ์นมเปร้ียวคงท่ีตลอดการเก็บรักษา ณ อุณภูมิต ่าท่ี 
10 และ 25 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีเม่ือเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิสูงข้ึน คือท่ี 30 และ 35 องศาเซลเซียส พบว่า
ปริมาณกรดทั้งหมดเพิ่มข้ึน และค่า pH ลดลงอย่างรวดเร็วในระหว่างท่ีเก็บรักษา  นอกจากนั้นผลิตภณัฑ์
โยเกิร์ตแสดงค่า pH และความหนืดท่ีลดลง เม่ือเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 30 และ 35 องศาเซลเซียส) และผลการ
ทดลอง พบวา่นมเปร้ียวทุกสูตรเก็บไดน้าน 42 วนั และโยเกิร์ตทุกสูตรเก็บไดน้าน 35 วนั เม่ือเก็บผลิตภณัฑ์
ท่ี 10 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีนมเปร้ียวสูตรพร่องมนัเนย และนมเปร้ียวสูตรไลทน์ ้ าตาล 2% เก็บไดน้าน 9 
วนั ผลิตภณัฑ์ท่ีเหลือทั้งนมเปร้ียวและโยเกิร์ตเก็บไดน้าน 8 วนั เม่ือเก็บท่ี 25 องศาเซลเซียส ส่วนนมเปร้ียว
สูตรพร่องมนัเนยและนมเปร้ียวสูตรไลทน์ ้ าตาล 2% เก็บไดน้าน 6 วนั และผลิตภณัฑ์นมเปร้ียวสูตรผลไม้
และโยเกิร์ตทุกรสชาติเก็บไดน้าน 5 วนั เม่ือเก็บท่ี 30 องศาเซลเซีย ส่วนนมเปร้ียวสูตรพร่องมนัเนย และนม
เปร้ียวสูตรไลทน์ ้ าตาล 2% เก็บไดน้าน 4 วนั ผลิตภณัฑ์ท่ีเหลือทั้งนมเปร้ียวและโยเกิร์ตเก็บไดน้าน 3 วนั 
เม่ือเก็บรักษาท่ี 35 องศาเซลเซียส  และจากการค านวณท านายอายุการเก็บรักษาของผลิตภณัฑ์ท่ีอุณหภูมิต ่า 
(5 องศาเซลเซียส) โดยใชค้่า Q10 ณ สภาวะเร่ง (อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส) พบวา่ นมเปร้ียวสูตรพร่องมนั
เนย และนมเปร้ียวสูตรไลทน์ ้ าตาล 2% จะเก็บได ้45 วนั ส่วนผลิตภณัฑ์ท่ีเหลือ สามารถเก็บไดน้านถึง 56 
วนั 
 
 
 

 
 
 
 



Abstract 
 

Drinking yoghurt and yoghurt products are often pasturized and stored at cool to extend the shelf 
life of products during storage and distribution. However, the stability and shelf life of products were 
affected by temperature. The aim of this research was to evaluate the shelf life of the products produced 
by Betagen Co., Ltd. The products were stored at 10 and 25 C for 50 days and stored at 30 and 35 C for 
7 days. During storage, changes in physicochemical properties such as total acid, total solid, 
sedimentation, viscosity and pH as well as microbiogical assessment. The results indicated that total acid, 
pH and sedimentation of all samples of drinking yoghurt were constant during storage at 10 and 25 C, 
while total acid, pH and sedimentation decreased dramatically during storage at 30 and 35 C. In addition, 
a decrease in viscosity and pH was found in yoghurt stored at 30 and 35 C. Shelf life of drinking yoghurt 
and yoghurt products stored at 10 C was 42 and 35 days, respectively. At 25 C of storage, drinking 
yoghurt and drinking yoghurt with sugar less than 2% can be kept for 9 days, while the rest of drinking 
yoghurt and yoghurt products can be kept for 8 days. At 30 C, drinking yoghurt and drinking yoghurt 
with sugar less than 2% can be kept for 6 days, while yoghurt products can be kept for 5 days. At 35 C, 
drinking yoghurt and drinking yoghurt with sugar less than 2% can be kept for 4 days, while yoghurt 
products can be kept for 3 days. Shelf-life prediction of the drinking yoghurt and yoghurt products stored 
at low tempeature (5 C) by using Q10 calculation at accerelated temperature of 35C was 45 and 56 days 
for drinking yoghurt and drinking yoghurt with less than 2% sugar, respectively.  
 


