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บทที� 12 
เนยแขง็ 

 
เนยแข็ง (cheese) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที+ได้จากการนํานม หางเนยหรือเวย์อย่างหนึ+ง

อย่างใดหรือหลายอย่างมาผสมกับเอนไซม์หรือกรดหรือจุลินทรีย์จนเกิดการรวมตวัเป็นก้อนแล้ว
แยกส่วนที+เป็นนํ 8าออกและจะนํามาใช้ในลักษณะสดหรือนํามาบ่มให้ได้ที+ก่อนใช้ (กระทรวง
สาธารณสขุ, 2543ข) 

 
การจาํแนกประเภทเนยแข็ง 
  

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที+ 209 พ.ศ. 2543 (กระทรวงสาธารณสขุ, 2543ข) 
จําแนกประเภทเนยแข็งออกเป็น 5 ชนิด คือ 

1. ครีมชีส (cream cheese) หมายความวา่ เนยแข็งที+ใช้ครีมเป็นส่วนประกอบที+สําคญั
ในการผลิต 

2. โฮลมิลค์ชีส (whole milk cheese) หมายความว่า เนยแข็งที+ใช้นมเป็นส่วนประกอบ
ที+สําคญัในการผลิต 

3. สกิมมิลค์ชีส (skim milk cheese) หมายความว่า เนยแข็งที+ใช้นมพร่องมนัเนยหรือ
นมขาดมนัเนยหรือหางเนยหรือเวย์เป็นสว่นประกอบที+สําคญัในการผลิต 

4. โพรเซลชีส (processed cheese) หมายความว่า เนยแข็งซึ+งได้ผ่านกรรมวิธีทําให้
เล็กลง เตมิสารอิมลัซิไฟเออร์และนํามาพาสเจอไรส์ จะแตง่สี กลิ+น รสหรือไมก็่ได้ 

5. เนมชีส (named cheese) หมายความว่า เนยแข็งที+มีชื+อตามชนิดของเนยแข็งหรือ
สถานที+ผลิตซึ+งเป็นที+ยอมรับกนัโดยทั+วไปและมีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะตามชนิดของเนยแข็งนั 8น 

นอกจากนี 8 อภิญญา เจริญกูล (2553, หน้า 174-179) ยงักล่าวว่า เนยแข็งสามารถ
จําแนกประเภทได้อีกหลายลกัษณะ ได้แก่ การจําแนกประเภทตามการตกตะกอน ความแข็งและ
วิธีการบม่ ประเภทของเนยแข็งตามการจําแนกในแตล่ะลกัษณะมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 8 
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1. การจําแนกประเภทเนยแข็งตามการตกตะกอน 
1.1 การตกตะกอนด้วยเรนเนท (rennet coagulation) วิธีการนี 8เป็นการ

ตกตะกอนเคซีนโดยใช้เรนเนท (rennet) เรนเนทที+ใช้ในการตกตะกอนนํ 8านมเป็นเอนไซม์เรนนิน 
(rennin) ที+สกดัได้จากกระเพาะที+สี+ของลกูโคและทํางานได้ดีในสภาพที+มีคา่ความเป็นกรด-ดา่ง 3.8 
โดยจะนําเรนเนทมาเจือจางด้วยนํ 8าก่อนเตมิลงในนํ 8านม 

เอนไซม์จะตดั Ƙ-casein ที+ตําแหน่ง Phe105 และ Met106 ได้ para- Ƙ-casein ซึ+งจะ
มาจบัตวักนัเป็น dicalcium para- Ƙ-casein และเกิดตกตะกอน (ภาพที+ 12.1) 

 
 Ƙ-casein     para- Ƙ-casein + macropeptide 
  
 para-Ƙ-casein    dicalcium para- Ƙ-casein  
 
 
 

 
 
 
 

             casein micelle   sticky micelle 
 
ภาพที+ 12.1 การตกตะกอนเคซีนด้วยเอนไซม์ 
ที+มา: (อภิญญา เจริญกลู, 2553, หน้า 174) 
 

1.2 การตกตะกอนด้วยกรด (acid coagulation) วิธีการนี 8เป็นการตกตะกอนโดย
ใช้กรดซึ+งอาจได้จากการเตมิกรดลงไปโดยตรงหรือเป็นกรดที+สร้างโดยแบคทีเรียที+สร้างกรดแลคติก 
(lactic acid bacteria) ซึ+งใช้เป็นหวัเชื 8อจุลินทรีย์ (starter culture) จุลินทรีย์ดงักล่าว ได้แก่ 
Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc และ Streptococcus นอกจากนี 8ปัจจบุนัยงัมีการใช้ 
Pediococcus ร่วมด้วย ซึ+งจลุินทรีย์เหล่านี 8สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุ่มคือ homofermentative ซึ+ง
สร้างกรดแลคติกเพียงอย่างเดียว ได้แก่ Lactococcus เช่น L. lactis ssp. diacetylactis, L. lactis 

Ca2+ 
pH 6.0-6.4 

enzyme 

enzyme 
chymosin
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ssp. lactis และ L. cremoris เป็นต้น Streptococcus เช่น S. thermophilus เป็นต้น และ 
Lactobacillus เช่น Lb. lactis, Lb. bulgaricus, Lb. helveticus และ Lb. casei เป็นต้น และ   
กลุ่มที+เป็น heterofermentative ซึ+งสร้างกรดแลคติก คาร์บอนไดออกไซด์และสารให้กลิ+นรส ได้แก่ 
Leuconostoc เชน่ Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris เป็นต้น 

 สภาวะความเป็นกรดของนํ 8านมจะทําให้เคซีนเกิดการตกตะกอนเมื+อทําให้คา่ความ
เป็นกรด-ดา่งลดลงถึงจดุ isoelectric point คือ คา่ความเป็นกรด-ดา่ง 4.6 ซึ+งเป็นหลกัการเดียวกนั
กบัการผลิตโยเกิร์ต เช่น คอตเทจชีส (cottage cheese) และครีมชีส เป็นต้น โดยอาจใช้ความร้อน
ร่วมด้วย เชน่ ริคอตตาชีส (ricotta cheese) เป็นต้น 

1.3 การตกตะกอนด้วยกรดร่วมกบัเรนเนท วิธีการนี 8เป็นการใช้การตกตะกอนด้วย
กรดร่วมกับเรนเนท ซึ+งค่าความเป็นกรด-ด่างมีผลต่อลักษณะของตะกอนหรือเคิร์ดที+เกิดขึ 8น 
กล่าวคือ ที+คา่ความเป็นกรด-ดา่งตํ+ากว่า 5.15 จะเป็นลกัษณะตะกอนที+คอ่นไปทางตะกอนที+เกิด
จากกรดมากกวา่ แตมี่ลกัษณะที+ดีกวา่การใช้กรดเพียงอยา่งเดียว 

2. การจําแนกประเภทเนยแข็งตามความแข็ง ซึ+งความแข็งของเนยแข็งเป็นผลมาจาก
ความชื 8นที+แตกตา่งกนั  

       2.1 เนยแข็งชนิดแข็งมาก (very hard cheese) มีความชื 8นตํ+ากว่าร้อยละ 25 เช่น 
พาร์มีซานชีส (parmesan cheese) และโรมาโนชีส (romano cheese) เป็นต้น 

 2.2 เนยแข็งชนิดแข็ง (hard cheese) มีความชื 8นประมาณร้อยละ 20-42 เช่น   
เชดดาร์ชีส (cheddar cheese) สวิสชีส (swiss cheese) เอมเมนทลัชีส (emmental cheese) และ
กรูเยร์ชีส (gruyere cheese) เป็นต้น 

 2.3 เนยแข็งชนิดกึ+งแข็ง (semi-hard cheese) มีความชื 8นประมาณร้อยละ 45-55 
เชน่ อีดมัชีส (edam cheese) และรอคฟอร์ตชีส (roquefort cheese) เป็นต้น 

 2.4 เนยแข็งชนิดกึ+งนุ่ม (semi-soft cheese) มีความชื 8นประมาณร้อยละ 45-55 
เช่น บริกชีส (brick cheese) ลิมเบอร์เกอร์ชีส (limburger cheese) กอร์กอนโซลาชีส 
(gorgonzola cheese) และบลชีูส (blue cheese) เป็นต้น 

 2.5 เนยแข็งชนิดนุ่ม (soft cheese) มีความชื 8นประมาณร้อยละ 45-80 และมกั
เกิดการเสื+อมเสียได้ง่าย เช่น คอทเทจชีส (cottage cheese) ควาร์กชีส (quarg cheese) ครีมชีส 
(cream cheese) บรีชีส (brie cheese) และคาเมมเบอร์ทชีส (camembert cheese) เป็นต้น 
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3. การจําแนกประเภทเนยแข็งตามวิธีการบม่ 
3.1 เนยแข็งที+ไม่ผ่านการบ่ม (unripened cheese หรือ fresh cheese) เป็น     

เนยแข็งที+ผา่นการตกตะกอนแตไ่ม่ผ่านการบม่ มกัเป็นเนยแข็งที+ตกตะกอนด้วยกรด ซึ+งกลิ+นรสของ
เนยแข็งจะได้มาจากกรดและสารให้กลิ+นรสต่าง ๆ ที+สร้างโดยจุลินทรีย์ที+ใช้เป็นหัวเชื 8อ เช่น         
คอทเทจชีสและริคอตตาชีส เป็นต้น 

3.2 เนยแข็งที+ผ่านการบ่ม (ripening) มีทั 8งแบบที+ไม่ใช้จุลินทรีย์ในการบ่มและ    
ใช้จุลินทรีย์ในการบ่มซึ+งจุลินทรีย์ที+ใช้สําหรับบ่มมีหลายชนิด ได้แก่ แบคทีเรียที+สร้างกรดแลคติก 
เช่น Lactobacillus และ Pediococcus เป็นต้น แบคทีเรียที+สร้างกรดโพรพิโอนิก (propionic 
bacteria) เช่น Propionibacterium freudenreichii ซึ+งสร้างกรดโพรพิโอนิก (propionic acid)   
กรดอะซิติก (acetic acid) และคาร์บอนไดออกไซด์ซึ+งทําให้เกิด “eyes” ในเนยแข็งบางชนิด เช่น 
เอมเมนทลัชีสและกรูเยร์ชีส เป็นต้น รวมทั 8งจลุินทรีย์อื+น ๆ ได้แก่ รา เช่น Penicillium roquefortii   
ที+เติมพร้อมหัวเชื 8อจุลินทรีย์ในการผลิตบลูชีส (blue cheese) และ Penicillum camembertii       
ซึ+งเป็น surface mold ที+ใช้ฉีดพน่ที+ผิวของเนยแข็งในการผลิตบรีชีสและคาเมมเบอร์ทชีส เป็นต้น 

จุลินทรีย์ที+ใช้ในการบ่มอาจเติมพร้อมกับหัวเชื 8อจุลินทรีย์ที+ใช้สําหรับการผลิต      
เนยแข็งซึ+งเรียกว่าการบ่มภายในหรือการบ่มบริเวณผิวเนยแข็งซึ+งเกิดจากการฉีดพ่นจุลินทรีย์
บริเวณผิวหน้าเนยแข็งก่อนการบม่ ทําให้ได้เนยแข็งที+แตกตา่งกนัไปและมีกลิ+นรสที+มีความซบัซ้อน
ซึ+งเป็นผลจากการเปลี+ยนแปลงทางชีวเคมีของโปรตีนและไขมนัในเนยแข็ง 

 3.2.1 เนยแข็งที+ผ่านการบ่มโดยไม่เติมจุลินทรีย์ ได้แก่ พาร์เมสันชีส 
(parmesan cheese) เชดดาร์ชีส ดัลเบิ 8ลกบอซีสเตอร์ชีส (double gloucester cheese)           
ลานคาเชียร์ชีส (lancashire cheese) และอีดมัชีส (edam cheese) 

 3.2.2 เนยแข็งที+ผ่านการบ่มภายในพร้อมกับหัวเชื 8อด้วยแบคทีเรีย ได้แก่ 
เอมเมนทลัชีส 

 3.2.3 เนยแข็ง ที+ ผ่านการบ่มภายในพร้อมกับหัว เ ชื 8อ ด้วยรา ไ ด้แ ก่           
สทิลตนัชีส (stilton cheese) และโรควิฟอร์ทชีส (roquefort cheese) 

 3.2.4 เนยแข็งที+ผ่านการบม่ภายในพร้อมกับหวัเชื 8อด้วยราและบม่ด้วยเชื 8อ
ราที+ผิวหน้าเนยแข็งอีกครั 8ง ได้แก่ บลเูชเชียร์ชีส (blue cheshire cheese) 

 3.2.5 เนยแข็งที+ผ่านการบ่มที+ผิวหน้าด้วยแบคทีเรีย ได้แก่ ลิมเบอเกอร์ชีส
และพอร์ทดซูาลทูชีส (port du salut cheese) 
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 3.2.6 เ น ย แ ข็ ง ที+ ผ่ า น ก า ร บ่ม ที+ ผิ ว ห น้ า ด้ ว ย ร า  ไ ด้ แ ก่  บ รี ชี ส แ ล ะ             
คาเมมเบอร์ทชีส 

 
วิธีการผลิตเนยแข็ง 
  
 เนยแข็งที+ผลิตในระดับอุตสาหกรรมมีหลายชนิดซึ+งเนยแข็งแต่ละชนิดมีวิธีการผลิต
แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามขั 8นตอนพื 8นฐานสําหรับการผลิตเนยแข็งทุกชนิดประกอบด้วย         
การตกตะกอนโปรตีนนม (clotting of milk protein) การกําจดัเวย์ (removal of the whey)             
การผลิตกรด (acid production) การเติมเกลือ (salting) การอดัขึ 8นรูป (mould หรือ hoop) และ
การบ่ม (สุรีย์ นานาสมบตัิ, 2539, หน้า 109-118; Bylund, 1995, pp. 289-329; Walstra,  
Wouters,  & Geurts, 2006, pp. 579-582) โดยแตล่ะขั 8นตอนมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 8 

1. การตกตะกอนโปรตีนนม  
 การตกตะกอนโปรตีนนมสามารถทําได้ทั 8งจากการใช้เอนไซม์หรือกรดหรือใช้ทั 8ง
เอนไซม์และกรดร่วมกัน  การใ ช้ เอนไซม์ ทําใ ห้ เ กิดการตัด เ ส้น เคซี โนมาโคร เปปไทด์ 
(caseinomacropeptide hairs) ออกจาก Ƙ-casein ทําให้พาราเคซีนไมเซลล์ตกตะกอน ส่วนกรด
ซึ+งเกิดจากการเปลี+ยนแล็กโทสให้เป็นกรดแลคติกโดยแบคทีเรียที+สร้างกรดแลคติกเป็นผลให้
แคลเซียมฟอสเฟตเกิดการแยกตวัออกจากเคซีนไมเซลล์ทําให้ประจรุวมของเคซีนไมเซลล์เป็นศนูย์ 
(isoelectric point) และเกิดการตกตะกอน ซึ+งตะกอนดงักล่าวมีลกัษณะเป็นร่างแหของโปรตีนซึ+ง
หอ่หุ้ม milk serum และเม็ดไขมนัไว้ภายใน 

2. การกาํจัดเวย์  
  ในขั 8นตอนการตกตะกอนโปรตีนนม เมื+อเคิร์ดมีความแข็งเพิ+มขึ 8นความสามารถ     
ในการอุ้มนํ 8าจะลดลง เคร์ิดจะเกิดการหดตวัพร้อมกบัมีเวย์แยกออกมา เรียกว่า การเกิดซินเนอรีซีส 
(syneresis) การตัดเคิร์ดจะช่วยให้เคิร์ดหดตัวมากขึ 8นและเพิ+มพื 8นที+ผิวของเคิร์ด ช่วยในการ
กําจดัเวย์ ขนาดของการตดัเคิร์ดมีผลต่ออัตราการขบันํ 8าออกจากเคิร์ด โดยทั+วไปถ้าเคิร์ดที+ตดัมี
ขนาดเล็กละเอียดจะให้เนยแข็งที+มีปริมาณความชื 8นตํ+า ได้แก่ เนยแข็งชนิดแข็ง แต่ถ้าขนาดของ
เคิร์ดใหญ่หรือหยาบจะให้เนยแข็งที+ มีปริมาณความชื 8นมากขึ 8น ได้แก่ เนยแข็งขนิดกึ+งแข็ง           
การตดัเคิร์ดควรตดัด้วยความเร็วตํ+า เพื+อป้องกันการสูญเสียไขมนัและเคซีนไปกับเวย์ซึ+งอาจมีผล
ตอ่ผลผลิตของเนยแข็งที+ได้ นอกจากนี 8ระหว่างการตดัเคิร์ดอาจมีการให้ความร้อนกบัส่วนผสมของ
เคิร์ดและเวย์ ซึ+งเรียกว่า scalding พร้อมกับการกวนอย่างต่อเนื+อง ดงันั 8นถังสําหรับตกตะกอน
โปรตีนนมและกําจัดเวย์สําหรับการผลิตเนยแข็งจึงต้องประกอบด้วยอุปกรณ์สําหรับการกวน      
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การตดั การกําจดัเวย์และการกด (press) ไล่เวย์ออกจากเคิร์ด (ภาพที+ 12.2) โดยทั+วไปหลงัจาก
การกดไล่ นํ 8าเวย์ออกจากเคิ ร์ดแล้วจะได้เคิ ร์ดที+ มีปริมาตรเหลือประมาณร้อยละ 10-30              
ของปริมาตรนํ 8านมเริ+มต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที+ 12.2 ถงัพร้อมอปุกรณ์สําหรับตกตะกอนโปรตีนนมและกําจดัเวย์สําหรับการผลิตเนยแข็ง 
ที+มา:  (Bylund, 1995, p. 300) 
 

3. การสร้างกรด  
  หลงัจากตดัเคิร์ดและกําจดัเวย์ออกจากเคิร์ด จุลินทรีย์ที+ใช้เป็นหวัเชื 8อที+ยงัคงอยู่ใน
เคร์ิดจะเปลี+ยนแล็กโทสทําให้เกิดกรดแลคติก เมื+อความเข้มข้นของกรดแลคติกเพิ+มขึ 8น กรดแลคติก
จะทําให้เกิดการเปลี+ยนแปลงทางเคมีของเคซีนและแคลเซียมฟอสเฟต ขณะเดียวกันสารต่าง ๆ 
ในเวย์รวมทั 8งแล็กโทสจะแพร่กลับเข้าไปในเคิร์ดแทนที+สารที+จุลินทรีย์ใช้ไป ทําให้กรดแลคติก

อปุกรณ์การกวน อปุกรณ์ตดัเคิร์ด 

อปุกรณ์กําจดัเวย์ อปุกรณ์กดไลเ่วย์ออกจากเคิร์ด 
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เพิ+มขึ 8นทั 8งภายในและรอบ ๆ เคิร์ด เป็นสาเหตใุห้เคิร์ดหดตวัต่อไปและยิ+งจุลินทรีย์ที+ใช้เป็นหวัเชื 8อ
เจริญได้มากเท่าใดกรดก็จะยิ+งเกิดเร็วขึ 8นเท่านั 8น ทําให้เคิร์ดหดตวัได้เร็วและกําจดัความชื 8นออกได้
เร็วยิ+งขึ 8น  

4. การเตมิเกลือ  
  การเติมเกลือสําหรับการผลิตเนยแข็งมกัใช้ปริมาณร้อยละ 1-4 และมีวตัถปุระสงค์
ดงัตอ่ไปนี 8 

4.1 ป้องกนัการเจริญของจลุินทรีย์ชนิดอื+นที+ไม่ต้องการ เช่น แบคทีเรียที+ผลิต
กรดบิวทิริก (butyric acid bacteria) ซึ+งย่อยโปรตีนในเนยแข็งทําให้เกิดรสขมประกอบกับ       
ยอ่ยไขมนัทําให้เกิดกลิ+นเหม็นหืน  

4.2 เพิ+มกลิ+นรสให้กบัเนยแข็ง 
4.3 ลดกิจกรรมของจุลินทรีย์ที+ เป็นหัวเชื 8อ แบคทีเรียที+ผลิตกรดแลคติก

ประเภทที+เจริญได้ที+อณุหภูมิตํ+าสามารถทนตอ่สภาวะที+มีเกลือได้แตกตา่งกนั เช่น Streptococcus 
cremoris ส่วนใหญ่จะถกูยบัยั 8งด้วยเกลือความเข้มข้นร้อยละ 2 ในขณะที+ S. lactis สามารถทน
เกลือความเข้มข้นร้อยละ 4 ได้ 

4.4 เกลือช่วยลดปริมาณความชื 8นในเคิร์ด ซึ+งเป็นผลมาจากความแตกต่าง
ของความดนัออสโมติก เช่น ในเกาดาชีสและอีดมัชีส มีปริมาณความชื 8นในเคิร์ดหลังอัดร้อยละ 
46.5 และ 51.5 ตามลําดบั 
  การเติมเกลือลงในเนยแข็งทําได้ 2 วิธี คือ วิธีแรก แช่เคิร์ดลงในนํ 8าเกลือและ          
วิธีที+สองผสมเกลือแห้งลงในเคิร์ดที+บดแล้วคลุกเคล้าให้ทั+ว ปริมาณเกลือในเนยแข็งจะขึ 8นอยู่กับ
ความเข้มข้นของนํ 8าเกลือหรือปริมาณเกลือแห้งที+เติม ปริมาณความชื 8นในเนยแข็ง ระยะเวลาที+แช่
นํ 8าเกลือ อณุหภมูิขณะเตมิเกลือและอตัราสว่นของพื 8นที+ผิวตอ่ปริมาตรของเนยแข็ง 

5. การอัดขึ +นรูป  
  หลงัจากเตมิเกลือจะนําเคร์ิดมาอดัเพื+อกําจดัเวย์ส่วนเกินออกและทําให้เป็นรูปร่างที+
ต้องการ เครื+องมือสําหรับอดัขึ 8นรูปเนยแข็งแสดงดงัภาพที+ 12.3 ข้อควรทราบเกี+ยวกบัการอดัขึ 8นรูป
เนยแข็งมีดงันี 8 

5.1 ระดับแรงอัดขึ 8นรูปที+ใช้ขึ 8นอยู่กับชนิดของเนยแข็ง สําหรับเนยแข็งที+มี
ความชื 8นตํ+าควรใช้แรงอดัมาก เพื+อให้ได้รูปร่างตามต้องการ 

5.2 ในระหว่างการอดัเคิร์ดควรเพิ+มแรงอดัทีละน้อย มิฉะนั 8นจะเกิดการสร้าง
เปลือกของเนยแข็งเร็วเกินไป ทําให้เนยแข็งที+ได้มีเวย์อยู่ภายในมาก ทําให้ปริมาณแล็กโทสสงูและ
คา่ความเป็นกรด-ดา่งของเนยแข็งจะตํ+ากวา่ปกต ิ
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5.3 ระยะเวลาที+ใช้ในการอัดขึ 8นรูปเคิร์ดขึ 8นอยู่กับชนิดของเนยแข็งและ
เครื+องมือที+ใช้ 

5.4 การอัดเคิร์ดเพื+อขึ 8นรูปที+อุณหภูมิสูงเกินไปจะทําให้เกิดไขมันในรูป
ของเหลว ซึ+งจะขดัขวางการรวมตวัของเคร์ิดก้อนเล็ก ๆ 

5.5 การเกิดลักษณะเนื 8อที+ เว้าเป็นโพลงในเนยแข็ง อาจมีสาเหตุมาจาก    
ความผิดพลาดของเครื+องมือที+ใช้อดัขึ 8นรูปหรืออาจเกิดจากการอดัขึ 8นรูปที+อณุหภมูิตํ+าเกินไป 

5.6 ก้อนเคิร์ดที+มีขนาดเล็กจะรวมตวักนัได้ดีระหว่างการอดัขึ 8นรูปและเวย์จะ
ถกูกําจดัออกได้เร็วกวา่เมื+อเปรียบเทียบกบัก้อนเคร์ิดที+มีขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที+ 12.3 เครื+องมือสําหรับอดัขึ 8นรูปเนยแข็ง 
ที+มา:  (Bylund, 1995, p. 307) 
 

6. การบ่ม  
  เคิร์ดที+ยังไม่ผ่านการบ่มประกอบด้วยเคซีน ไขมันและนํ 8าเป็นส่วนใหญ่ มีเกลือ     
กรดแลคติก เวย์และเกลือแร่อีกเล็กน้อย ในระหว่างการบ่มเนยแข็งมีการเปลี+ยนแปลงทางเคมี
เกิดขึ 8น ได้แก่ การย่อยโปรตีน (proteolysis) การย่อยไขมนั (lipolysis) และการหมกัแล็กโทส ซึ+งมี
รายละเอียดดงันี 8 

6.1 การย่อยโปรตีน เป็นปฏิกิริยาที+สําคญัในการบ่มเนยแข็ง เนื+องจากมีผล
ตอ่กลิ+นรสและลกัษณะเนื 8อสมัผสัของเนยแข็งที+ได้ ในระหวา่งบม่เนยแข็งจะเกิดการย่อยโปรตีนโดย
เอนไซม์จากหลายแหล่ง คือ เอนไซม์เรนเนทที+ยังคงเหลืออยู่ในเคิร์ด เอนไซม์ย่อยโปรตีนจาก
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จุลินทรีย์ที+เป็นหัวเชื 8อ เอนไซม์ภายนอกเซลล์ (exoenzymes) ที+ผลิตโดยแบคทีเรียที+เจริญได้ที+
อณุหภูมิตํ+าซึ+งมีอยู่ในนํ 8านมขณะเก็บที+อณุหภูมิตํ+าและเอนไซม์โปรติเนส (proteinase) ที+มีอยู่แล้ว
ในนํ 8านม ได้แก่ พลาสมิน (plasmin) 
  สารประกอบไนโตรเจนในเนยแข็งที+เริ+มบม่ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพของโปรตีนที+
ไมล่ะลาย แตเ่มื+อการบม่ดําเนินตอ่ไปเรื+อย ๆ โปรตีนบางส่วนหรือทั 8งหมดจะถกูกระทําโดยเอนไซม์
ย่อยโปรตีนทําให้เกิดสารประกอบที+มีโมเลกลุเล็กลงและละลายได้ (ภาพที+ 12.4) เมื+อเอนไซม์ย่อย
โปรตีนได้เป็นกรดอะมิโนแล้ว จุลินทรีย์จะรีดิวซ์กรดอะมิโนให้เป็นแอมโมเนียและกรดอินทรีย์หรือ
ออกซิไดซ์ทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และเอมีน 
 
 โปรตีน  โปรตีโอส เปปโตน  เปปไทด์  กรดอะมิโน 
              (ไมล่ะลาย)  (   ละลายได้       ) 

            
ภาพที+ 12.4 การเปลี+ยนแปลงของโปรตีนเมื+อถกูยอ่ยโดยเอนไซม์ระหวา่งการบม่เนยแข็ง 
ที+มา:  (สรีุย์ นานาสมบตั,ิ 2539, หน้า 114) 
 
  การยอ่ยโปรตีนในขั 8นแรก เกิดขึ 8นโดยการกระทําของเอนไซม์เรนเนท ซึ+งเอนไซม์
เรนเนทจะย่อยพาราเคซีนให้เป็นโปรตีโอสและเปปโตน ซึ+งจะถกูย่อยตอ่ไปโดยเอนไซม์ย่อยโปรตีน
จากจุลินทรีย์ได้เป็นเปปไทด์และกรดอะมิโน สําหรับในเนยแข็งชนิดแข็งจุลินทรีย์ที+มีอยู่ส่วนใหญ่
เป็นแบคทีเรียที+ผลิตกรดแลคตกิรูปกลมและรูปทอ่นที+สร้างกรดแลคตกิเป็นสว่นใหญ่ ซึ+งจลุินทรีย์จะ
กระจายอยู่ทั+วก้อนเนยแข็งและผลิตเอนไซม์โปรตีเนสภายนอกเซลล์ออกมาย่อยโปรตีนในเนยแข็ง
และเมื+อเซลล์ตายก็จะเกิดการย่อยสลายตัวเอง (autolysis) ปล่อยเอนไซม์ย่อยโปรตีน 
(intracellular proteinase) ออกมาอีก ทําให้การบม่ดําเนินตอ่ไป ส่วนในเนยแข็งชนิดอ่อน การย่อย
โปรตีนส่วนใหญ่เกิดขึ 8นโดยเอนไซม์โปรตีเนสภายนอกเซลล์ที+สร้างขึ 8นโดยจุลินทรีย์หลายชนิดที+
เจริญบริเวณผิวของเนยแข็ง ซึ+งการย่อยโปรตีนในเนยแข็งชนิดอ่อนจะเกิดขึ 8นมากกว่าในเนยแข็ง
ชนิดแข็ง ทําให้เกิดสารประกอบที+ละลายได้ในสดัส่วนสูงประกอบกับในเนยแข็งชนิดนี 8มีปริมาณ   
นํ 8ามาก ทําให้ได้ลกัษณะเนื 8อที+อ่อนนุ่ม ส่วนในเนยแข็งบางชนิดเชื 8อรามีบทบาทในการย่อยโปรตีน
เชน่กนั เชน่ บล-ูวีนชีสและบรีชีส 
  สําหรับเอนไซม์ที+มีอยู่ในนํ 8านม คือ พลาสมิน มีบทบาทในการย่อยโปรตีน
เช่นกัน โดยเฉพาะในเนยแข็งที+มีค่าความเป็นกรด-ด่างสูง เช่น เอมเมนทัลชีสและเกาดาชีส       

+ นํ 8า + นํ 8า + นํ 8า + นํ 8า 
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เอนไซม์พลาสมินจะย่อยพาราเคซีนให้ได้โพลีเปปไทด์และไฮโดรไลซ์ตอ่ไปให้ได้สารโมเลกลุเล็กลง    
อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าสารประกอบที+เกิดขึ 8นจะให้กลิ+นรสที+ดีทั 8งหมด แต่พบว่าบางครั 8งเปปไทด์ก็มี
สว่นทําให้เกิดรสขมในเนยแข็งได้ โดยเฉพาะโพลีเปปไทด์ที+มีสว่นที+ไมช่อบนํ 8า (hydrophobic) สงู 

6.2 การยอ่ยไขมนัที+เกิดขึ 8นในระหว่างการบม่เนยแข็ง เกิดจากการกระทําของ
เอนไซม์ไลเปสที+มีอยู่แล้วในนํ 8านม เอนไซม์ไลเปสจากจุลินทรีย์และเอนไซม์เรนเนทที+เติมและ
เอนไซม์ในนํ 8านม สําหรับเอนไซม์ไลเปสจากนํ 8านมนั 8นจะมีผลในการย่อยไขมนัเฉพาะในเนยแข็งที+
ทําจากนํ 8านมดิบและเนยแข็งที+ทําจากนํ 8านมที+ได้รับความร้อนในการพาสเจอไรส์ไม่เพียงพอ      
สว่นเอนไซม์ไลเปสจากจลุินทรีย์อาจมาจาก Lactobacilli บางสายพนัธุ์หรือแบคทีเรียชนิดอื+นที+เกิด
การย่อยสลายตวัเองแล้วปล่อยเอนไซม์ไลเปสภายในเซลล์ออกมาย่อยไขมัน ได้แก่ ในเนยแข็ง   
ชนิดแข็ง เช่น เชดดาร์ชีสและเอมเมมทลัชีส นอกจากนี 8เชื 8อราที+เจริญบนผิวของเนยแข็งบางชนิด 
เช่น สทิลทัลชีสและคาร์เมมเบอร์ทชีส ก็เป็นแหล่งของเอนไซม์ย่อยไขมันเช่นกัน ส่วนเอนไซม์      
เรนเนทมีกิจกรรมย่อยไขมนัเพียงเล็กน้อยเท่านั 8น สารที+เกิดขึ 8นจากการย่อยไขมนัมีผลต่อกลิ+นรส
ของเนยแข็ง โดยเฉพาะกรดไขมันชนิดระเหยได้ที+ มีนํ 8าหนักโมเลกุลตํ+า ได้แก่ กรดบิวทิริก            
กรดคาโปรอิก (caproic) กรดคาปรีลิก (caprylic) และกรดคาปริก (capric) 

6.3 การหมักแล็กโทส ในเนยแข็งชนิดแข็งแล็กโทสจะถูกใช้หมดไปใน
ปฏิกิริยาการหมกัโดยจุลินทรีย์ภายใน 2-3 วนัแรกของการผลิตเนยแข็ง แต่ในกรณีของเนยแข็ง  
ชนิดอ่อนจะใช้เวลามากกว่า 3 วนั สําหรับการหมกัแล็กโทสโดยแบคทีเรียที+ผลิตกรดแลคติกที+ใช้
เป็นจุลินทรีย์หวัเชื 8อจะได้กรดแลคติกเป็นส่วนใหญ่ มีเอทานอลและสารประกอบชนิดอื+นเกิดขึ 8น
เล็กน้อย ในเนยแข็งบางชนิดกรดแลคติกอาจถกูหมกัครั 8งที+สองโดยแบคทีเรียที+ผลิตกรดโพรพิโอนิก 
ทําให้เกิดกรดโพรพิโอนิก กรดอะซิตกิและคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ 8นอีกเล็กน้อย 
  
สมบัตแิละมาตรฐานเนยแข็ง 
 
 กระทรวงสาธารณสขุ (2543ข) กําหนดสมบตัแิละมาตรฐานเนยแข็งโดยจําแนกออกเป็น 
2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ สมบตัิและมาตรฐานของครีมชีส โฮลมิลค์ชีส สกิมมิลค์ชีสและโพรเซลชีส     
สว่นอีกกลุม่หนึ+งคือ สมบตัแิละมาตรฐานของเนมชีส 
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 สมบัตแิละมาตรฐานของครีมชีส โฮลมิลค์ชีส สกมิมิลค์ชีสและโพรเซสชีส 

1. มีมนัเนยคํานวณโดยไมร่วมนํ 8า ดงัตอ่ไปนี 8 
1.1 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของนํ 8าหนกั สําหรับครีมชีส 
1.2 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของนํ 8าหนกั สําหรับโฮลมิลค์ชีส 
1.3 ไมถึ่งร้อยละ 45 ของนํ 8าหนกั สําหรับสกิมมิลค์ชีส 
1.4 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 45 ของนํ 8าหนกั สําหรับโพรเซสชีส 

2. มีนํ 8าได้ ดงัตอ่ไปนี 8 
2.1 ไมเ่กินร้อยละ 55 ของนํ 8าหนกั สําหรับครีมชีส 
2.2 ไมเ่กินร้อยละ 37 ของนํ 8าหนกั สําหรับโฮลมิลค์ชีส 
2.3 ไมเ่กินร้อยละ 60 ของนํ 8าหนกั สําหรับสกิมมิลค์ชีส 
2.4 ไมเ่กินร้อยละ 45 ของนํ 8าหนกั สําหรับโพรเซสชีส 

3. ไมมี่จลุินทรีย์ที+ทําให้เกิดโรค 
4. ไมมี่สารเป็นพิษจากจลุินทรีย์ในปริมาณที+อาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

  
 สมบัตแิละมาตรฐานของเนมชีส 
 เนมชีสต้องไม่มีจุลินทรีย์ที+ทําให้เกิดโรคและไม่มีสารพิษจากจุลินทรีย์ในปริมาณที+อาจ
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

 
การเสื�อมเสียและการเกบ็รักษาเนยแข็ง 
 
 เนยแข็งที+ผลิตในระดบัอตุสาหกรรมมีหลากหลายชนิด สําหรับการเสื+อมเสียของเนยแข็ง 
และสภาวะการเก็บรักษาเนยแข็งที+เหมาะสมมีดงัตอ่ไปนี 8 
 
  การเสื�อมเสียของเนยแข็ง 
 สรีุย์ นานาสมบตัิ (2539, หน้า 119-121); Walstra,  Wouters,  & Geurts, 2006, pp. 
677-686)  กลา่วถึง การเสื+อมเสียของเนยแข็งชนิดแข็งและการเสื+อมเสียของเนยแข็งชนิดนุม่ไว้ดงันี 8 
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1. การเสื�อมเสียของเนยแข็งชนิดแข็ง 
1.1 การเจริญของเชื +อราและยีสต์  
แม้ว่าการบ่มเนยแข็งบางชนิดจําเป็นต้องใช้เชื 8อราช่วยในการบ่ม แต่โดย       

สว่นใหญ่แล้วการเจริญของเชื 8อราเป็นสิ+งที+ไม่ต้องการให้เกิดขึ 8น เนื+องจากทําให้เกิดกลิ+นรสผิดปกติ
และเกิดลกัษณะปรากฏที+ไม่ดี ซึ+งการเจริญของเชื 8อราที+ทําให้เนยแข็งเสียอย่างเห็นได้ชดันั 8นจะมี
การยอ่ยสลายโปรตีนและไขมนัเกิดขึ 8นอยา่งมาก เชื 8อราที+มกัพบในเนยแข็งที+เสีย ได้แก่ Aspergillus 
และ Penicillium โดย Penicillium จะพบมากกว่า Aspergillus ประมาณร้อยละ 20 ของเชื 8อรา
ดงักลา่วสามารถสร้างสารพิษได้ การปนเปื8อนของเชื 8อราสว่นหนึ+งมาจากสิ+งแวดล้อมภายในห้องบม่ 
เชื 8อราที+พบมาก ได้แก่ Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Monilia, Mucor และ 
Penicillium ดงันั 8นการรักษาความสะอาดภายในห้องบ่มจึงเป็นทางหนึ+งที+ช่วยควบคมุการเจริญ
ของเชื 8อรา 

ยีสต์เป็นจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ+งที+สามารถทําให้เนยแข็งเสีย เช่น พาร์มีสันชีส   
อาจเสียโดย Kluyveromyces marxianus ที+ผลิตแก๊สได้และเชดดาร์ชีสอาจเสียโดย Candida    
ซึ+งสามารถผลิตเอทานอล เอทิลอะซีเตทและเอทิลบิวทิเลททําให้เกิดกลิ+นผิดปกติ (กลิ+นยีสต์)      
ในเนยแข็ง 

การป้องกันการเสื+อมเสียของเนยแข็งโดยเชื 8อราและยีสต์ อาจทําได้โดยบรรจุ
เนยแข็งในสภาพสุญญากาศหรือบรรจุในสภาพปรับบรรยากาศหรือใช้สารป้องกันการเจริญของ
เชื 8อราซึ+งเคลือบที+ผิวของเนยแข็ง สารดงักล่าว ได้แก่ กรดซอร์บิก (sorbic acid) และเกลือของ   
กรดซอร์บิกเป็นสารที+มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจริญของเชื 8อราและยีสต์ โดยเฉพาะ
สามารถใช้ป้องกันการเจริญของเชื 8อราที+สร้างสารพิษแอลฟาทอกซินได้ โดยกรดซอร์บิกความ
เข้มข้น 200-400 ส่วนในล้านส่วน (ppm) สามารถยบัยั 8งเชื 8อราที+สร้างสารพิษแอลฟาทอกซินได้ดี 
สารนี 8ได้รับอนญุาตให้ใช้ได้ในอาหารโดยไม่ทําให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพ นอกจากกรดซอร์บิกแล้ว
สารอีกชนิดที+ใช้ได้ผลดี คือ นาทาไมซิน (natamycin) หรือเรียกอีกชื+อหนึ+งว่าพิมาริซิน (pimaricin) 
ซึ+งเดิมไม่ได้รับการยอมรับเนื+องจากสารนี 8มีสมบตัิเป็นสารปฏิชีวนะ แตปั่จจบุนัได้ถกูพิจารณาใหม่
ว่าเป็นสารที+สามารถยับยั 8งการเจริญของเชื 8อราได้และสามารถใช้ในอาหารได้อย่างปลอดภัย        
นาทาไมซินเป็นสารที+ผลิตจาก Streptomyces natalensis สามารถยบัยั 8งการเจริญของเชื 8อราที+ผิว
ของเนยแข็งได้ดี โดยเฉพาะ Aspergillus flavus ที+สร้างสารพิษแอลฟาทอกซิน สารนี 8จะแพร่เข้าไป
ภายในเนื 8อเนยแข็งในระยะไมเ่กิน 2 มิลลิเมตร และคงอยูไ่ด้เป็นเวลานาน ซึ+งพบว่าสามารถป้องกนั
การเจริญของเชื 8อราที+ผิวได้ประมาณ 8 สปัดาห์ 
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1.2 การผลิตแก๊ส 
  การเกิดแก๊สที+ไม่ต้องการในระหว่างการผลิตหรือการบม่เนยแข็งขึ 8นอยู่กับชนิด
และจํานวนจลุินทรีย์ที+สามารถผลิตแก๊สได้ที+ปนเปื8อนมากบันํ 8านมที+ใช้ผลิตเนยแข็ง การเกิดแก๊สใน
เนยแข็งชนิดแข็งนั 8นอาจเกิดขึ 8นได้ทั 8งในเคิร์ดสดหรือในช่วง 2-3 วนัแรกของการบม่ เรียกว่า “early 
blowing” และเกิดในช่วงหลงัของการบม่ เรียกว่า “late blowing” จลุินทรีย์ที+ทําให้เกิดแก๊สในช่วง 
2-3 วนัแรกของการบ่ม ส่วนใหญ่เป็นโคลิฟอร์มซึ+งทนต่อสภาพที+มีกรดและเกลือในเนยแข็งได้ 
สามารถหมักแล็กโทสและเจริญได้ดีที+อุณหภูมิของการผลิตเนยแข็ง โดยเฉพาะในช่วงแรกของ    
การบม่ นอกจากนี 8การเกิดแก๊สในช่วงแรกของการบ่มอาจมีสาเหตมุาจากยีสต์ที+หมกัแล็กโทสและ
แบคทีเรียชนิดต้องการอากาศในการเจริญที+สามารถสร้างสปอร์ เช่น Bacillus subtilis              
โดยจุลินทรีย์เหล่านี 8จะหมกัแล็กโทสให้คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน กรดอะซิติกและเอทานอล 
แต่จุลินทรีย์ชนิดนี 8ไม่มีความสําคญัต่อเนยแข็งชนิดแข็งเท่าใดนัก เนื+องจากในเนยแข็งชนิดนี 8มี
ออกซิเจนและคา่ความเป็นกรด-ดา่งตํ+า 
  การเกิดแก๊สในชว่งหลงัการบม่มีสาเหตมุาจากจลุินทรีย์พวก Clostridium ซึ+งจะ
หมักแล็กโทสให้เป็นกรดบิวทิริก กรดอะซิติก ไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ Clostridium    
ชนิดที+พบบอ่ยและทําให้เกิดแก๊สในช่วงหลงัของการบม่ ได้แก่ Cl. butyricum ส่วนจุลินทรีย์ชนิด 
Cl. tyrobutyricum และ Cl. sporogenes พบบอ่ยเช่นกนั โดยเฉพาะในเนยแข็งที+มีคา่ความเป็น
กรด-ด่างสูง จุลินทรีย์เหล่านี 8ทําให้เกิดปัญหาในเนยแข็งหลายชนิด เช่น สวิสชีส เอมเมมทัลชีส    
เกาดาชีส อีดัมชีสและเชดดาร์ชีส โดยจะทําให้เกิดรูในเนื 8อเนยแข็งตั 8งแต่ขนาดเล็กไปจนถึง      
ขนาดใหญ่ บางครั 8งอาจมีรอยแตก ขึ 8นอยู่กับปริมาณจุลินทรีย์ ปริมาณแก๊สที+เกิด อัตราการผลิต
แก๊สและความยืดหยุน่ของเคร์ิดเนยแข็ง 

1.3 การเกิด rind rot 
การที+ผิวของเนยแข็งชนิดแข็งมีความชื 8นเพิ+มขึ 8น ทําให้จุลินทรีย์ประเภทฟิล์ม

ยีสต์ เชื 8อราและแบคทีเรียยอ่ยโปรตีนสามารถเจริญที+ผิวของเนยแข็งได้ ทําให้เนื 8อเนยแข็งอ่อนตวัลง 
เกิดการเปลี+ยนสีและเกิดกลิ+นผิดปกติ ปัญหานี 8สามารถแก้ไขได้โดยหมั+นกลบัเนยแข็งและทําให้ผิว
ของเนยแข็งแห้งอยูเ่สมอ 

1.4 การเปลี�ยนสีของเนยแข็ง 
การเปลี+ยนสีของเนยแข็งอาจเป็นผลมาจากการเจริญของเชื 8อราซึ+งจะทําให้เกิด

จุดดําและจุดแดงบนผิวเนยแข็ง สําหรับจุดดําเกิดจากการเจริญของ Aspergillus niger บน       
เนยแข็งชนิดแข็ง ส่วนจดุแดงเกิดจากการเจริญของ Sporendonema casei บนบลชีูส แตก่ารเกิด
จุดสีดังกล่าวพบไม่บ่อยนัก นอกจากนี 8แบคทีเรียบางชนิด เช่น Propionibacterium rubrum, 
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Aureobacterium liquefaciens, Brevibacterium linens และ Lactobacillus brevis ก็สามารถ
ทําให้เกิดจดุสีบนเนยแข็งได้เชน่กนั 

2. การเสื�อมเสียของเนยแข็งชนิดนุ่ม 
  เนยแข็งชนิดนุ่มที+มีความชื 8นสูง เช่น คอทเทจชีส อาจเสียโดยเชื 8อรา Geotrichum 
และยีสต์หลายชนิด ได้แก่ Candida, Crytococcus, Kluyveromyces, Pichia, Sporobolomyces 
และ Torulopsis ซึ+งจะทําให้เกิดแก๊สและกลิ+นผิดปกติในเนยแข็ง ยีสต์เหล่านี 8อาจเจริญเป็นโคโลนี 
ที+เห็นได้ชัดบนผิวเนยแข็ง นอกจากเชื 8อราและยีสต์แล้ว เนยแข็งอาจเสียเนื+องจากแบคทีเรีย          
แกรมลบที+ปนเปื8อนมากับนํ 8าและส่วนผสมต่าง ๆ แบคทีเ รียที+พบ ได้แก่  Pseudomonas 
fluorescens, Pseudomonas putida และ Enterobacter agglomerans การควบคมุการเจริญ
ของ Pseudomonas อาจทําได้โดยลดคา่ความเป็นกรด-ด่างลงถึง 4.5 แตก่ารควบคมุการเจริญ
ของ E. agglomerans จะต้องลดคา่ความเป็นกรด-ดา่งลงให้ตํ+าถึง 3.8 
 
 การเกบ็รักษาเนยแข็ง 

 เนยแข็งสามารถเกิดการเสื+อมเสียได้จากหลายสาเหตุโดยเฉพาะเนยแข็งที+ต้องผ่าน    
การบ่มมีความจําเป็นต้องระมัดระวงัเป็นพิเศษ เพื+อป้องกันการเสื+อมเสียดงักล่าว Bishop & 
Smukowski (2006, p. 721); Bylund (1995, p. 316) ได้กล่าวถึงสภาวะที+เหมาะสมสําหรับ      
การบม่และการเก็บรักษาเนยแข็งไว้ดงันี 8  
 ห้องบม่เนยแข็งจําเป็นต้องควบคมุอณุหภูมิและความชื 8นสมัพทัธ์ (humidity) เนื+องจาก
ความชื 8นภายในเนยแข็งอาจระเหยออกไปสู่บรรยากาศภายนอกยากขึ 8นถ้าความชื 8นของอากาศ
ภายในห้องบม่มีคา่สงูกวา่ภายในเนยแข็ง  ดงันั 8นอากาศที+จะเข้าสูห้่องบม่จําเป็นต้องผ่านการกําจดั
ความชื 8นบางส่วนออกก่อน เนื+องจากสภาวะภายในห้องบ่มมีผลต่ออัตราการบ่ม การสูญเสีย
นํ 8าหนกั การเคลือบเนยแข็ง (cheese rind) และการเจริญของจลุินทรีย์ที+ผิวเนยแข็ง 
 เนยแข็งที+มีการเคลือบ มกัเป็นเนยแข็งชนิดแข็งและชนิดกึ+งแข็ง สามารถเคลือบเนยแข็ง
ด้วยอิมลัชนัพลาสติก (plastic emulsion) หรือพาราฟิน (paraffin) หรือการเคลือบด้วยแวกซ์ 
(wax) ก่อนนําไปบม่ 
 เนยแข็งที+ไม่มีการเคลือบ มกัห่อด้วยฟิล์มพลาสติก (plastic film) หรือถุงพลาสติก    
ชนิดหดได้ (shrinkable plastic bag) ก่อนนําไปบม่ 
 วตัถุประสงค์ของการเคลือบหรือการห่อเนยแข็ง เพื+อป้องกันการสูญเสียนํ 8ามากเกินไป
ป้องกนัการปนเปื8อนและป้องกนัความสกปรกบริเวณผิวหน้าเนยแข็ง 
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 สภาวะที+เหมาะสมสําหรับการบม่และการเก็บรักษาเนยแข็งบางชนิด 
1. เชดดาร์ชีส ควรห่อด้วยฟิล์มพลาสติกหรือถุงก่อนแล้วจึงบ่มที+อณุหภูมิตํ+าประมาณ 

4-8 องศาเซลเซียส และความชื 8นสมัพทัธ์ประมาณร้อยละ 80 ระยะเวลาในการบม่มีตั 8งแต่ 1-2 
เดือน หรือ 8-10 เดือน แล้วแต่ความพึงพอใจของผู้บริโภค จากนั 8นบรรจุในกล่องกระดาษหรือ   
กลอ่งไม้ก่อนการขนสง่ 

2. เอมเมมทลัชีส ควรบม่ที+อณุหภูมิ 8-12 องศาเซลเซียส นาน 3-4 สปัดาห์ แล้วนําไป
บม่ตอ่ที+อณุหภูมิ 22-25 องศาเซลเซียส อีก 6-7 สปัดาห์ หลงัจากนั 8นจึงนําไปบม่อีกครั 8งที+อณุหภูมิ 
8-12 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานหลายเดือน โดยห้องที+ใช้บ่มทุกห้องต้องปรับให้มีความชื 8น
สมัพทัธ์ร้อยละ 85-90 

3. เนยแข็งที+มีการบม่บริเวณผิวหน้า เช่น ทิลสิเทอร์ชีส (tilsiter cheese) ฮาวาร์ทิชีส
(havarti cheese) บ่มโดยการนําจุลินทรีย์ที+ใช้บ่มผสมกับสารละลายเกลือแล้วนําไปฉีดพ่นบน
ผิวหน้าเนยแข็ง จากนั 8นนําไปบ่มที+อุณหภูมิ 14-16 องศาเซลเซียส ความชื 8นสัมพัทธ์ร้อยละ 90   
นาน 2-3 สปัดาห์ เมื+อจุลินทรีย์เจริญบนผิวหน้าเนยแข็งตามระดบัที+ต้องการแล้วนําไปบ่มต่อที+
อณุหภูมิ 10-12 องศาเซลเซียส ความชื 8นสมัพทัธ์ร้อยละ 90 นาน 2-3 สปัดาห์ จากนั 8นทําการล้าง
ผิวหน้าเนยแข็ง ทําให้ผิวหน้าเนยแข็งแห้งแล้วนําไปห่อด้วยอลูมิเ นียมฟอล์ยเก็บที+  6-10          
องศาเซลเซียส ความชื 8นสมัพทัธ์ร้อยละ   70-75  

4. เนยแข็งชนิดแข็งและกึ+งแข็งอื+น ๆ เช่น เกาดาชีส อาจเริ+มขั 8นตอนการบ่มในห้องที+มี
อณุหภูมิ 10-12 องศาเซลเซียส ความชื 8นสมัพทัธ์ร้อยละ 75 ตามด้วยการบ่มที+อุณหภูมิ 12-18 
องศาเซลเซียส ความชื 8นสัมพัทธ์ร้อยละ 75-80 อีก 3-4 สัปดาห์ แล้วจึงนําไปเก็บในห้องที+มี
อณุหภมูิ 10-12 องศาเซลเซียส ความชื 8นสมัพทัธ์ร้อยละ 75 
 ดังนั 8นจึงกล่าวได้ว่าเนยแข็งทุกชนิดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาและการขนส่ง
จนกระทั+งถึงมือผู้บริโภคต้องเก็บรักษาเนยแข็งไว้ในสภาวะอุณหภูมิตู้ เย็นตลอดเวลาเพื+อรักษา
คณุภาพและป้องกนัการเสื+อมเสีย 
 
 
 
 
 
 



เทคโนโลยีนมและผลติภณัฑ์ 

 

ดร.ปิยวรรณ ศภุวิทติพฒันา 

 

บทสรุป 
 เนยแข็ง หมายถึง ผลิตภณัฑ์ที+ได้จากการนํานม หางเนยหรือเวย์อย่างหนึ+งอย่างใดหรือ
หลายอยา่งมาผสมกบัเอนไซม์หรือกรดหรือจลุินทรีย์จนเกิดการรวมตวัเป็นก้อนแล้วแยกส่วนที+เป็น
นํ 8าออกและจะนํามาใช้ในลกัษณะสดหรือนํามาบ่มให้ได้ที+ก่อนใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบบัที+ 209 พ.ศ. 2543 จําแนกเนยแข็งออกเป็น 5 ชนิด คือ ครีมชีส โฮลมิลค์ชีส สกิมมิลค์ชีส       
โพรเซสชีสและเนมชีส นอกจากนี 8ยังมีการจําแนกประเภทเนยแข็งอีกหลายลักษณะ ได้แก่          
การจําแนกประเภทเนยแข็งตามการตกตะกอน ตามความแข็งและตามวิธีการบม่ 
 วิ ธีการผลิตเนยแข็งประกอบด้วยขั 8นตอนสําคัญ คือ การตกตะกอนโปรตีนนม            
การกําจดัเวย์ การผลิตกรด การเติมเกลือ การอดัขึ 8นรูปและการบ่ม สําหรับสมบตัิและมาตรฐาน
เนยแข็งเป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที+ 209 พ.ศ. 2543 ลกัษณะ
การเสื+อมเสียของเนยแข็งชนิดแข็ง คือ การเจริญของเชื 8อราและยีสต์ การผลิตแก๊ส การเกิด rind rot 
และการเปลี+ยนสีของเนยแข็ง ส่วนลกัษณะการเสื+อมเสียของเนยแข็งชนิดนุ่ม คือ การเกิดแก๊สและ
กลิ+นผิดปกต ิการเจริญของยีสต์บริเวณผิว เพื+อป้องกนัการเกิดปัญหาดงักล่าวควรควบคมุอณุหภูมิ
และความชื 8นสมัพทัธ์ภายในห้องบม่ตามชนิดของเนยแข็งที+ต้องการผลิต นอกจากนี 8เนยแข็งทกุชนิด
ต้องเก็บรักษาที+อณุหภมูิตู้ เย็นตลอดระยะเวลาการเก็บจนกระทั+งสง่ถึงมือผู้บริโภค 
 
คาํถามท้ายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของเนยแข็ง 
2. กระทรวงสาธารณสุขจําแนกเนยแข็งออกเป็นกี+ประเภทและแต่ละประเภทมีลักษณะ

อยา่งไร 
3. จงอธิบายขั 8นตอนที+สําคญัสําหรับการผลิตเนยแข็งอยา่งละเอียด 
4. จงบอกสาเหตแุละลกัษณะการเสื+อมเสียของเนยแข็ง 
5. จงอธิบายสภาวะที+เหมาะสมสําหรับการบม่และการเก็บรักษาเชดดาร์ชีส 
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