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บทที 12
เนยแข็ง
เนยแข็ง (cheese) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที+ได้ จากการนํานม หางเนยหรื อเวย์อย่างหนึ+ง
อย่างใดหรื อหลายอย่างมาผสมกับเอนไซม์หรื อกรดหรื อจุลินทรี ย์จนเกิดการรวมตัวเป็ นก้ อนแล้ ว
แยกส่ ว นที+ เ ป็ นนํ า8 ออกและจะนํ า มาใช้ ใ นลัก ษณะสดหรื อ นํ า มาบ่ม ให้ ไ ด้ ที+ ก่ อ นใช้ (กระทรวง
สาธารณสุข, 2543ข)

การจําแนกประเภทเนยแข็ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที+ 209 พ.ศ. 2543 (กระทรวงสาธารณสุข, 2543ข)
จําแนกประเภทเนยแข็งออกเป็ น 5 ชนิด คือ
1. ครี มชีส (cream cheese) หมายความว่า เนยแข็งที+ใช้ ครี มเป็ นส่วนประกอบที+สําคัญ
ในการผลิต
2. โฮลมิลค์ชีส (whole milk cheese) หมายความว่า เนยแข็งที+ใช้ นมเป็ นส่วนประกอบ
ที+สําคัญในการผลิต
3. สกิมมิลค์ชีส (skim milk cheese) หมายความว่า เนยแข็งที+ใช้ นมพร่ องมันเนยหรื อ
นมขาดมันเนยหรื อหางเนยหรื อเวย์เป็ นส่วนประกอบที+สําคัญในการผลิต
4. โพรเซลชีส (processed cheese) หมายความว่า เนยแข็งซึ+งได้ ผ่านกรรมวิธีทําให้
เล็กลง เติมสารอิมลั ซิไฟเออร์ และนํามาพาสเจอไรส์ จะแต่งสี กลิ+น รสหรื อไม่ก็ได้
5. เนมชีส (named cheese) หมายความว่า เนยแข็งที+มีชื+อตามชนิดของเนยแข็งหรื อ
สถานที+ผลิตซึง+ เป็ นที+ยอมรับกันโดยทัว+ ไปและมีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะตามชนิดของเนยแข็งนัน8
นอกจากนี 8 อภิญญา เจริ ญกูล (2553, หน้ า 174-179) ยังกล่าวว่า เนยแข็งสามารถ
จําแนกประเภทได้ อีกหลายลักษณะ ได้ แก่ การจําแนกประเภทตามการตกตะกอน ความแข็งและ
วิธีการบ่ม ประเภทของเนยแข็งตามการจําแนกในแต่ละลักษณะมีรายละเอียดดังต่อไปนี 8
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1. การจําแนกประเภทเนยแข็งตามการตกตะกอน
1.1 การตกตะกอนด้ ว ยเรนเนท (rennet coagulation) วิ ธี ก ารนี เ8 ป็ นการ
ตกตะกอนเคซีนโดยใช้ เรนเนท (rennet) เรนเนทที+ใช้ ในการตกตะกอนนํ 8านมเป็ นเอนไซม์เรนนิน
(rennin) ที+สกัดได้ จากกระเพาะที+สี+ของลูกโคและทํางานได้ ดีในสภาพที+มีคา่ ความเป็ นกรด-ด่าง 3.8
โดยจะนําเรนเนทมาเจือจางด้ วยนํ 8าก่อนเติมลงในนํ 8านม
เอนไซม์จะตัด Ƙ-casein ที+ตําแหน่ง Phe105 และ Met106 ได้ para- Ƙ-casein ซึ+งจะ
มาจับตัวกันเป็ น dicalcium para- Ƙ-casein และเกิดตกตะกอน (ภาพที+ 12.1)
Ƙ-casein

enzyme

para- Ƙ-casein + macropeptide

para-Ƙ-casein

Ca2+
pH 6.0-6.4

dicalcium para- Ƙ-casein

enzyme
chymosin

casein micelle

sticky micelle

ภาพที+ 12.1 การตกตะกอนเคซีนด้ วยเอนไซม์
ที+มา:
(อภิญญา เจริ ญกูล, 2553, หน้ า 174)
1.2 การตกตะกอนด้ วยกรด (acid coagulation) วิธีการนี 8เป็ นการตกตะกอนโดย
ใช้ กรดซึง+ อาจได้ จากการเติมกรดลงไปโดยตรงหรื อเป็ นกรดที+สร้ างโดยแบคทีเรี ยที+สร้ างกรดแลคติก
(lactic acid bacteria) ซึ+งใช้ เป็ นหัวเชื 8อจุลินทรี ย์ (starter culture) จุลินทรี ย์ดงั กล่าว ได้ แก่
Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc และ Streptococcus นอกจากนี 8ปั จจุบนั ยังมีการใช้
Pediococcus ร่ วมด้ วย ซึ+งจุลินทรี ย์เหล่านี 8สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่มคือ homofermentative ซึ+ง
สร้ างกรดแลคติกเพียงอย่างเดียว ได้ แก่ Lactococcus เช่น L. lactis ssp. diacetylactis, L. lactis
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ssp. lactis และ L. cremoris เป็ นต้ น Streptococcus เช่น S. thermophilus เป็ นต้ น และ
Lactobacillus เช่น Lb. lactis, Lb. bulgaricus, Lb. helveticus และ Lb. casei เป็ นต้ น และ
กลุ่มที+เป็ น heterofermentative ซึ+งสร้ างกรดแลคติก คาร์ บอนไดออกไซด์และสารให้ กลิ+นรส ได้ แก่
Leuconostoc เช่น Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris เป็ นต้ น
สภาวะความเป็ นกรดของนํ 8านมจะทําให้ เคซีนเกิดการตกตะกอนเมื+อทําให้ คา่ ความ
เป็ นกรด-ด่างลดลงถึงจุด isoelectric point คือ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 4.6 ซึ+งเป็ นหลักการเดียวกัน
กับการผลิตโยเกิร์ต เช่น คอตเทจชีส (cottage cheese) และครี มชีส เป็ นต้ น โดยอาจใช้ ความร้ อน
ร่วมด้ วย เช่น ริ คอตตาชีส (ricotta cheese) เป็ นต้ น
1.3 การตกตะกอนด้ วยกรดร่วมกับเรนเนท วิธีการนี 8เป็ นการใช้ การตกตะกอนด้ วย
กรดร่ ว มกับ เรนเนท ซึ+ ง ค่า ความเป็ นกรด-ด่า งมี ผ ลต่อ ลัก ษณะของตะกอนหรื อ เคิ ร์ ด ที+ เ กิ ด ขึ น8
กล่าวคือ ที+คา่ ความเป็ นกรด-ด่างตํ+ากว่า 5.15 จะเป็ นลักษณะตะกอนที+คอ่ นไปทางตะกอนที+เกิด
จากกรดมากกว่า แต่มีลกั ษณะที+ดีกว่าการใช้ กรดเพียงอย่างเดียว
2. การจําแนกประเภทเนยแข็งตามความแข็ง ซึ+งความแข็งของเนยแข็งเป็ นผลมาจาก
ความชื 8นที+แตกต่างกัน
2.1 เนยแข็งชนิดแข็งมาก (very hard cheese) มีความชื 8นตํ+ากว่าร้ อยละ 25 เช่น
พาร์ มีซานชีส (parmesan cheese) และโรมาโนชีส (romano cheese) เป็ นต้ น
2.2 เนยแข็งชนิดแข็ง (hard cheese) มีความชื 8นประมาณร้ อยละ 20-42 เช่น
เชดดาร์ ชีส (cheddar cheese) สวิสชีส (swiss cheese) เอมเมนทัลชีส (emmental cheese) และ
กรูเยร์ ชีส (gruyere cheese) เป็ นต้ น
2.3 เนยแข็งชนิดกึ+งแข็ง (semi-hard cheese) มีความชื 8นประมาณร้ อยละ 45-55
เช่น อีดมั ชีส (edam cheese) และรอคฟอร์ ตชีส (roquefort cheese) เป็ นต้ น
2.4 เนยแข็งชนิดกึ+งนุ่ม (semi-soft cheese) มีความชื 8นประมาณร้ อยละ 45-55
เช่น บริ กชี ส (brick cheese) ลิ ม เบอร์ เ กอร์ ชี ส (limburger cheese) กอร์ กอนโซลาชี ส
(gorgonzola cheese) และบลูชีส (blue cheese) เป็ นต้ น
2.5 เนยแข็งชนิดนุ่ม (soft cheese) มีความชื 8นประมาณร้ อยละ 45-80 และมัก
เกิดการเสื+อมเสียได้ ง่าย เช่น คอทเทจชีส (cottage cheese) ควาร์ กชีส (quarg cheese) ครี มชีส
(cream cheese) บรี ชีส (brie cheese) และคาเมมเบอร์ ทชีส (camembert cheese) เป็ นต้ น
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3. การจําแนกประเภทเนยแข็งตามวิธีการบ่ม
3.1 เนยแข็งที+ไม่ผ่านการบ่ม (unripened cheese หรื อ fresh cheese) เป็ น
เนยแข็งที+ผา่ นการตกตะกอนแต่ไม่ผ่านการบ่ม มักเป็ นเนยแข็งที+ตกตะกอนด้ วยกรด ซึ+งกลิ+นรสของ
เนยแข็ ง จะได้ ม าจากกรดและสารให้ ก ลิ+ น รสต่า ง ๆ ที+ ส ร้ างโดยจุลิ น ทรี ย์ ที+ ใ ช้ เ ป็ นหัว เชื อ8 เช่ น
คอทเทจชีสและริ คอตตาชีส เป็ นต้ น
3.2 เนยแข็งที+ ผ่านการบ่ม (ripening) มี ทงแบบที
ั8
+ไม่ใช้ จุลินทรี ย์ในการบ่มและ
ใช้ จุลินทรี ย์ในการบ่มซึ+งจุลินทรี ย์ที+ใช้ สําหรับบ่มมีหลายชนิด ได้ แก่ แบคทีเรี ยที+สร้ างกรดแลคติก
เช่น Lactobacillus และ Pediococcus เป็ นต้ น แบคที เรี ยที+สร้ างกรดโพรพิโอนิก (propionic
bacteria) เช่น Propionibacterium freudenreichii ซึ+งสร้ างกรดโพรพิโอนิก (propionic acid)
กรดอะซิติก (acetic acid) และคาร์ บอนไดออกไซด์ซึ+งทําให้ เกิด “eyes” ในเนยแข็งบางชนิด เช่น
เอมเมนทัลชีสและกรู เยร์ ชีส เป็ นต้ น รวมทังจุ
8 ลินทรี ย์อื+น ๆ ได้ แก่ รา เช่น Penicillium roquefortii
ที+เติมพร้ อมหัวเชื 8อจุลินทรี ย์ในการผลิตบลูชีส (blue cheese) และ Penicillum camembertii
ซึง+ เป็ น surface mold ที+ใช้ ฉีดพ่นที+ผิวของเนยแข็งในการผลิตบรี ชีสและคาเมมเบอร์ ทชีส เป็ นต้ น
จุลิ น ทรี ย์ ที+ ใ ช้ ใ นการบ่ม อาจเติ ม พร้ อมกับ หัว เชื อ8 จุ ลิ น ทรี ย์ ที+ ใ ช้ สํ า หรั บ การผลิ ต
เนยแข็ งซึ+งเรี ยกว่าการบ่ม ภายในหรื อการบ่ม บริ เ วณผิวเนยแข็ ง ซึ+ง เกิ ดจากการฉี ดพ่นจุลิ นทรี ย์
บริ เวณผิวหน้ าเนยแข็งก่อนการบ่ม ทําให้ ได้ เนยแข็งที+แตกต่างกันไปและมีกลิ+นรสที+มีความซับซ้ อน
ซึง+ เป็ นผลจากการเปลี+ยนแปลงทางชีวเคมีของโปรตีนและไขมันในเนยแข็ง
3.2.1 เนยแข็ ง ที+ ผ่ า นการบ่ ม โดยไม่ เ ติ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ได้ แ ก่ พาร์ เ มสั น ชี ส
(parmesan cheese) เชดดาร์ ชี ส ดัล เบิล8 กบอซี ส เตอร์ ชี ส (double gloucester cheese)
ลานคาเชียร์ ชีส (lancashire cheese) และอีดมั ชีส (edam cheese)
3.2.2 เนยแข็ งที+ ผ่านการบ่ม ภายในพร้ อมกับหัวเชื อ8 ด้ วยแบคที เรี ย ได้ แก่
เอมเมนทัลชีส
3.2.3 เนยแข็ ง ที+ ผ่ า นการบ่ ม ภายในพร้ อมกั บ หั ว เชื อ8 ด้ วยรา ได้ แก่
สทิลตันชีส (stilton cheese) และโรควิฟอร์ ทชีส (roquefort cheese)
3.2.4 เนยแข็งที+ผ่านการบ่มภายในพร้ อมกับหัวเชื 8อด้ วยราและบ่มด้ วยเชื 8อ
ราที+ผิวหน้ าเนยแข็งอีกครัง8 ได้ แก่ บลูเชเชียร์ ชีส (blue cheshire cheese)
3.2.5 เนยแข็งที+ผ่านการบ่มที+ผิวหน้ าด้ วยแบคทีเรี ย ได้ แก่ ลิมเบอเกอร์ ชีส
และพอร์ ทดูซาลูทชีส (port du salut cheese)
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3.2.6 เน ย แข็ ง ที+ ผ่ า นก า รบ่ ม ที+ ผิ ว ห น้ า ด้ วย ร า ไ ด้ แ ก่ บ รี ชี ส แ ล ะ
คาเมมเบอร์ ทชีส

วิธีการผลิตเนยแข็ง
เนยแข็ ง ที+ ผ ลิ ตในระดับอุตสาหกรรมมี หลายชนิ ดซึ+ง เนยแข็ ง แต่ล ะชนิ ดมี วิธี การผลิ ต
แตกต่า งกั น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามขัน8 ตอนพื น8 ฐานสํ า หรั บ การผลิ ต เนยแข็ ง ทุ ก ชนิ ด ประกอบด้ ว ย
การตกตะกอนโปรตีนนม (clotting of milk protein) การกําจัดเวย์ (removal of the whey)
การผลิตกรด (acid production) การเติมเกลือ (salting) การอัดขึ 8นรู ป (mould หรื อ hoop) และ
การบ่ม (สุรีย์ นานาสมบัติ, 2539, หน้ า 109-118; Bylund, 1995, pp. 289-329; Walstra,
Wouters, & Geurts, 2006, pp. 579-582) โดยแต่ละขันตอนมี
8
รายละเอียดดังต่อไปนี 8
1. การตกตะกอนโปรตีนนม
การตกตะกอนโปรตีนนมสามารถทํ าได้ ทัง8 จากการใช้ เ อนไซม์ หรื อกรดหรื อใช้ ทัง8
เอนไซม์ แ ละกรดร่ วมกั น การใช้ เอนไซม์ ทํ า ให้ เกิ ด การตั ด เส้ นเคซี โ นมาโครเปปไทด์
(caseinomacropeptide hairs) ออกจาก Ƙ-casein ทําให้ พาราเคซีนไมเซลล์ตกตะกอน ส่วนกรด
ซึ+ง เกิ ดจากการเปลี+ ย นแล็ กโทสให้ เ ป็ นกรดแลคติกโดยแบคที เ รี ยที+ ส ร้ างกรดแลคติ กเป็ นผลให้
แคลเซียมฟอสเฟตเกิดการแยกตัวออกจากเคซีนไมเซลล์ทําให้ ประจุรวมของเคซีนไมเซลล์เป็ นศูนย์
(isoelectric point) และเกิดการตกตะกอน ซึ+งตะกอนดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นร่ างแหของโปรตีนซึ+ง
ห่อหุ้ม milk serum และเม็ดไขมันไว้ ภายใน
2. การกําจัดเวย์
ในขัน8 ตอนการตกตะกอนโปรตี นนม เมื+ อเคิร์ดมี ความแข็ ง เพิ+ ม ขึน8 ความสามารถ
ในการอุ้มนํ 8าจะลดลง เคิร์ดจะเกิดการหดตัวพร้ อมกับมีเวย์แยกออกมา เรี ยกว่า การเกิดซินเนอรี ซีส
(syneresis) การตัดเคิร์ดจะช่วยให้ เคิร์ดหดตัวมากขึน8 และเพิ+ มพื น8 ที+ ผิ วของเคิร์ด ช่วยในการ
กํ าจัดเวย์ ขนาดของการตัดเคิร์ดมี ผลต่ออัตราการขับนํ า8 ออกจากเคิร์ด โดยทั+วไปถ้ าเคิร์ดที+ตดั มี
ขนาดเล็กละเอียดจะให้ เนยแข็งที+มีปริ มาณความชื 8นตํ+า ได้ แก่ เนยแข็งชนิดแข็ง แต่ถ้าขนาดของ
เคิ ร์ ด ใหญ่ ห รื อ หยาบจะให้ เนยแข็ ง ที+ มี ป ริ ม าณความชื น8 มากขึ น8 ได้ แ ก่ เนยแข็ ง ขนิ ด กึ+ ง แข็ ง
การตัดเคิร์ดควรตัดด้ วยความเร็ วตํ+า เพื+อป้องกันการสูญเสียไขมันและเคซีนไปกับเวย์ซึ+งอาจมีผล
ต่อผลผลิตของเนยแข็งที+ได้ นอกจากนี 8ระหว่างการตัดเคิร์ดอาจมีการให้ ความร้ อนกับส่วนผสมของ
เคิร์ดและเวย์ ซึ+งเรี ยกว่า scalding พร้ อมกับการกวนอย่างต่อเนื+อง ดังนันถั
8 งสํ าหรั บตกตะกอน
โปรตี นนมและกํ าจัดเวย์ สํ าหรั บการผลิ ตเนยแข็ ง จึง ต้ องประกอบด้ วยอุปกรณ์ สํ าหรั บการกวน
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การตัด การกําจัดเวย์และการกด (press) ไล่เวย์ออกจากเคิร์ด (ภาพที+ 12.2) โดยทัว+ ไปหลังจาก
การกดไล่ นํ า8 เวย์ อ อกจากเคิ ร์ ดแล้ วจะได้ เคิ ร์ ดที+ มี ป ริ ม าตรเหลื อ ประมาณร้ อยละ 10-30
ของปริ มาตรนํ 8านมเริ+ มต้ น

อุปกรณ์การกวน

อุปกรณ์กําจัดเวย์

อุปกรณ์ตดั เคิร์ด

อุปกรณ์กดไล่เวย์ออกจากเคิร์ด

ภาพที+ 12.2 ถังพร้ อมอุปกรณ์สําหรับตกตะกอนโปรตีนนมและกําจัดเวย์สําหรับการผลิตเนยแข็ง
ที+มา:
(Bylund, 1995, p. 300)
3. การสร้ างกรด
หลังจากตัดเคิร์ดและกําจัดเวย์ออกจากเคิร์ด จุลินทรี ย์ที+ใช้ เป็ นหัวเชื 8อที+ยงั คงอยู่ใน
เคิร์ดจะเปลี+ยนแล็กโทสทําให้ เกิดกรดแลคติก เมื+อความเข้ มข้ นของกรดแลคติกเพิ+มขึ 8น กรดแลคติก
จะทํ าให้ เกิดการเปลี+ ยนแปลงทางเคมีของเคซีนและแคลเซี ยมฟอสเฟต ขณะเดียวกันสารต่าง ๆ
ในเวย์ รวมทัง8 แล็ กโทสจะแพร่ กลับเข้ าไปในเคิร์ดแทนที+ ส ารที+ จุลิ นทรี ย์ใ ช้ ไ ป ทํ าให้ กรดแลคติก
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เพิ+มขึ 8นทังภายในและรอบ
8
ๆ เคิร์ด เป็ นสาเหตุให้ เคิร์ดหดตัวต่อไปและยิ+งจุลินทรี ย์ที+ใช้ เป็ นหัวเชื 8อ
เจริ ญได้ มากเท่าใดกรดก็จะยิ+งเกิดเร็ วขึ 8นเท่านัน8 ทําให้ เคิร์ดหดตัวได้ เร็ วและกําจัดความชื 8นออกได้
เร็ วยิ+งขึ 8น
4. การเติมเกลือ
การเติมเกลือสําหรับการผลิตเนยแข็งมักใช้ ปริ มาณร้ อยละ 1-4 และมีวตั ถุประสงค์
ดังต่อไปนี 8
4.1 ป้องกันการเจริ ญของจุลินทรี ย์ชนิดอื+นที+ไม่ต้องการ เช่น แบคทีเรี ยที+ผลิต
กรดบิวทิริก (butyric acid bacteria) ซึ+งย่อยโปรตีนในเนยแข็งทํ าให้ เกิ ดรสขมประกอบกับ
ย่อยไขมันทําให้ เกิดกลิ+นเหม็นหืน
4.2 เพิ+มกลิ+นรสให้ กบั เนยแข็ง
4.3 ลดกิ จ กรรมของจุ ลิ น ทรี ย์ ที+ เ ป็ นหัว เชื อ8 แบคที เ รี ย ที+ ผ ลิ ต กรดแลคติ ก
ประเภทที+เจริ ญได้ ที+อณ
ุ หภูมิตํ+าสามารถทนต่อสภาวะที+มีเกลือได้ แตกต่างกัน เช่น Streptococcus
cremoris ส่วนใหญ่จะถูกยับยังด้
8 วยเกลือความเข้ มข้ นร้ อยละ 2 ในขณะที+ S. lactis สามารถทน
เกลือความเข้ มข้ นร้ อยละ 4 ได้
4.4 เกลื อช่วยลดปริ มาณความชื น8 ในเคิร์ด ซึ+งเป็ นผลมาจากความแตกต่าง
ของความดันออสโมติก เช่น ในเกาดาชีสและอีดมั ชี ส มีปริ มาณความชื น8 ในเคิร์ดหลังอัดร้ อยละ
46.5 และ 51.5 ตามลําดับ
การเติม เกลื อลงในเนยแข็ ง ทํ าได้ 2 วิ ธี คื อ วิธี แรก แช่เคิร์ดลงในนํ า8 เกลื อและ
วิธีที+สองผสมเกลื อแห้ งลงในเคิร์ดที+บดแล้ วคลุกเคล้ าให้ ทวั+ ปริ มาณเกลือในเนยแข็งจะขึ 8นอยู่กับ
ความเข้ มข้ นของนํ 8าเกลือหรื อปริ มาณเกลือแห้ งที+เติม ปริ มาณความชื 8นในเนยแข็ง ระยะเวลาที+แช่
นํ 8าเกลือ อุณหภูมิขณะเติมเกลือและอัตราส่วนของพื 8นที+ผิวต่อปริ มาตรของเนยแข็ง
5. การอัดขึน+ รู ป
หลังจากเติมเกลือจะนําเคิร์ดมาอัดเพื+อกําจัดเวย์ส่วนเกินออกและทําให้ เป็ นรู ปร่ างที+
ต้ องการ เครื+ องมือสําหรับอัดขึ 8นรู ปเนยแข็งแสดงดังภาพที+ 12.3 ข้ อควรทราบเกี+ยวกับการอัดขึ 8นรู ป
เนยแข็งมีดงั นี 8
5.1 ระดับแรงอัดขึน8 รู ปที+ ใ ช้ ขึน8 อยู่กับชนิ ดของเนยแข็ ง สํ า หรั บเนยแข็ ง ที+ มี
ความชื 8นตํ+าควรใช้ แรงอัดมาก เพื+อให้ ได้ รูปร่างตามต้ องการ
5.2 ในระหว่างการอัดเคิร์ดควรเพิ+มแรงอัดทีละน้ อย มิฉะนันจะเกิ
8
ดการสร้ าง
เปลือกของเนยแข็งเร็ วเกินไป ทําให้ เนยแข็งที+ได้ มีเวย์อยู่ภายในมาก ทําให้ ปริ มาณแล็กโทสสูงและ
ค่าความเป็ นกรด-ด่างของเนยแข็งจะตํ+ากว่าปกติ
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5.3 ระยะเวลาที+ ใ ช้ ใ นการอัด ขึ น8 รู ป เคิ ร์ ด ขึ น8 อยู่ กั บ ชนิ ด ของเนยแข็ ง และ
เครื+ องมือที+ใช้
5.4 การอัด เคิ ร์ ด เพื+ อ ขึ น8 รู ป ที+ อุ ณ หภู มิ สู ง เกิ น ไปจะทํ า ให้ เกิ ด ไขมัน ในรู ป
ของเหลว ซึง+ จะขัดขวางการรวมตัวของเคิร์ดก้ อนเล็ก ๆ
5.5 การเกิ ด ลัก ษณะเนื อ8 ที+ เ ว้ า เป็ นโพลงในเนยแข็ ง อาจมี ส าเหตุม าจาก
ความผิดพลาดของเครื+ องมือที+ใช้ อดั ขึ 8นรูปหรื ออาจเกิดจากการอัดขึ 8นรูปที+อณ
ุ หภูมิตํ+าเกินไป
5.6 ก้ อนเคิร์ดที+มีขนาดเล็กจะรวมตัวกันได้ ดีระหว่างการอัดขึ 8นรู ปและเวย์จะ
ถูกกําจัดออกได้ เร็ วกว่าเมื+อเปรี ยบเทียบกับก้ อนเคิร์ดที+มีขนาดใหญ่

ภาพที+ 12.3 เครื+ องมือสําหรับอัดขึ 8นรูปเนยแข็ง
ที+มา:
(Bylund, 1995, p. 307)
6. การบ่ ม
เคิร์ ดที+ ยัง ไม่ ผ่า นการบ่ม ประกอบด้ ว ยเคซี น ไขมันและนํ า8 เป็ นส่ วนใหญ่ มี เ กลื อ
กรดแลคติก เวย์ และเกลื อแร่ อีกเล็กน้ อย ในระหว่างการบ่มเนยแข็งมี การเปลี+ ยนแปลงทางเคมี
เกิดขึ 8น ได้ แก่ การย่อยโปรตีน (proteolysis) การย่อยไขมัน (lipolysis) และการหมักแล็กโทส ซึ+งมี
รายละเอียดดังนี 8
6.1 การย่อยโปรตีน เป็ นปฏิ กิริยาที+ สําคัญในการบ่มเนยแข็ง เนื+องจากมีผล
ต่อกลิ+นรสและลักษณะเนื 8อสัมผัสของเนยแข็งที+ได้ ในระหว่างบ่มเนยแข็งจะเกิดการย่อยโปรตีนโดย
เอนไซม์ จ ากหลายแหล่ง คื อ เอนไซม์ เ รนเนทที+ ยัง คงเหลื ออยู่ใ นเคิร์ด เอนไซม์ ย่อยโปรตี นจาก
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จุลินทรี ย์ที+เป็ นหัวเชื 8อ เอนไซม์ภายนอกเซลล์ (exoenzymes) ที+ ผลิตโดยแบคที เรี ยที+ เจริ ญได้ ที+
อุณหภูมิตํ+าซึ+งมีอยู่ในนํ 8านมขณะเก็บที+อณ
ุ หภูมิตํ+าและเอนไซม์โปรติเนส (proteinase) ที+มีอยู่แล้ ว
ในนํ 8านม ได้ แก่ พลาสมิน (plasmin)
สารประกอบไนโตรเจนในเนยแข็งที+เริ+ มบ่มส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพของโปรตีนที+
ไม่ละลาย แต่เมื+อการบ่มดําเนินต่อไปเรื+ อย ๆ โปรตีนบางส่วนหรื อทังหมดจะถู
8
กกระทําโดยเอนไซม์
ย่อยโปรตีนทําให้ เกิดสารประกอบที+มีโมเลกุลเล็กลงและละลายได้ (ภาพที+ 12.4) เมื+อเอนไซม์ย่อย
โปรตีนได้ เป็ นกรดอะมิโนแล้ ว จุลินทรี ย์จะรี ดิวซ์กรดอะมิโนให้ เป็ นแอมโมเนียและกรดอินทรี ย์หรื อ
ออกซิไดซ์ทําให้ เกิดคาร์ บอนไดออกไซด์และเอมีน
โปรตีน
(ไม่ละลาย)

+ นํ 8า

โปรตีโอส
(

+ นํ 8า

เปปโตน

+ นํ 8า

ละลายได้

เปปไทด์

+ นํ 8า

กรดอะมิโน
)

ภาพที+ 12.4 การเปลี+ยนแปลงของโปรตีนเมื+อถูกย่อยโดยเอนไซม์ระหว่างการบ่มเนยแข็ง
ที+มา:
(สุรีย์ นานาสมบัต,ิ 2539, หน้ า 114)
การย่อยโปรตีนในขันแรก
8
เกิดขึ 8นโดยการกระทําของเอนไซม์เรนเนท ซึ+งเอนไซม์
เรนเนทจะย่อยพาราเคซีนให้ เป็ นโปรตีโอสและเปปโตน ซึ+งจะถูกย่อยต่อไปโดยเอนไซม์ย่อยโปรตีน
จากจุลินทรี ย์ได้ เป็ นเปปไทด์และกรดอะมิโน สําหรับในเนยแข็งชนิดแข็งจุลินทรี ย์ที+มีอยู่ส่วนใหญ่
เป็ นแบคทีเรี ยที+ผลิตกรดแลคติกรูปกลมและรูปท่อนที+สร้ างกรดแลคติกเป็ นส่วนใหญ่ ซึ+งจุลินทรี ย์จะ
กระจายอยู่ทวั+ ก้ อนเนยแข็งและผลิตเอนไซม์โปรตีเนสภายนอกเซลล์ออกมาย่อยโปรตีนในเนยแข็ง
และเมื+ อ เซลล์ ต ายก็ จ ะเกิ ด การย่ อ ยสลายตัว เอง (autolysis) ปล่ อ ยเอนไซม์ ย่ อ ยโปรตี น
(intracellular proteinase) ออกมาอีก ทําให้ การบ่มดําเนินต่อไป ส่วนในเนยแข็งชนิดอ่อน การย่อย
โปรตีนส่วนใหญ่ เกิ ดขึน8 โดยเอนไซม์ โปรตีเนสภายนอกเซลล์ที+สร้ างขึน8 โดยจุลินทรี ย์หลายชนิดที+
เจริ ญบริ เวณผิวของเนยแข็ง ซึ+งการย่อยโปรตีนในเนยแข็งชนิดอ่อนจะเกิดขึ 8นมากกว่าในเนยแข็ง
ชนิดแข็ง ทําให้ เกิ ดสารประกอบที+ละลายได้ ในสัดส่วนสูงประกอบกับในเนยแข็งชนิดนี 8มี ปริ มาณ
นํ 8ามาก ทําให้ ได้ ลกั ษณะเนื 8อที+อ่อนนุ่ม ส่วนในเนยแข็งบางชนิดเชื 8อรามีบทบาทในการย่อยโปรตีน
เช่นกัน เช่น บลู-วีนชีสและบรี ชีส
สํ า หรั บ เอนไซม์ ที+ มี อ ยู่ใ นนํ า8 นม คื อ พลาสมิ น มี บ ทบาทในการย่ อ ยโปรตี น
เช่ น กัน โดยเฉพาะในเนยแข็ ง ที+ มี ค่าความเป็ นกรด-ด่า งสูง เช่ น เอมเมนทัล ชี ส และเกาดาชี ส
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เอนไซม์พลาสมินจะย่อยพาราเคซีนให้ ได้ โพลีเปปไทด์และไฮโดรไลซ์ตอ่ ไปให้ ได้ สารโมเลกุลเล็กลง
อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าสารประกอบที+เกิดขึ 8นจะให้ กลิ+นรสที+ดีทงหมด
ั8
แต่พบว่าบางครัง8 เปปไทด์ก็มี
ส่วนทําให้ เกิดรสขมในเนยแข็งได้ โดยเฉพาะโพลีเปปไทด์ที+มีสว่ นที+ไม่ชอบนํ 8า (hydrophobic) สูง
6.2 การย่อยไขมันที+เกิดขึ 8นในระหว่างการบ่มเนยแข็ง เกิดจากการกระทําของ
เอนไซม์ ไ ลเปสที+ มี อยู่แล้ วในนํ า8 นม เอนไซม์ ไลเปสจากจุลินทรี ย์และเอนไซม์ เรนเนทที+ เ ติมและ
เอนไซม์ในนํ 8านม สําหรับเอนไซม์ไลเปสจากนํ 8านมนันจะมี
8
ผลในการย่อยไขมันเฉพาะในเนยแข็งที+
ทํ า จากนํ า8 นมดิ บและเนยแข็ ง ที+ ทํ าจากนํ า8 นมที+ ไ ด้ รั บความร้ อนในการพาสเจอไรส์ ไ ม่ เ พี ยงพอ
ส่วนเอนไซม์ไลเปสจากจุลินทรี ย์อาจมาจาก Lactobacilli บางสายพันธุ์หรื อแบคทีเรี ยชนิดอื+นที+เกิด
การย่อยสลายตัวเองแล้ วปล่อยเอนไซม์ ไลเปสภายในเซลล์ ออกมาย่อยไขมัน ได้ แก่ ในเนยแข็ง
ชนิดแข็ง เช่น เชดดาร์ ชีสและเอมเมมทัลชีส นอกจากนี 8เชื 8อราที+เจริ ญบนผิวของเนยแข็งบางชนิด
เช่น สทิ ล ทัล ชี ส และคาร์ เ มมเบอร์ ทชี ส ก็ เป็ นแหล่ง ของเอนไซม์ ย่อยไขมันเช่นกัน ส่วนเอนไซม์
เรนเนทมีกิจกรรมย่อยไขมันเพียงเล็กน้ อยเท่านัน8 สารที+เกิดขึ 8นจากการย่อยไขมันมีผลต่อกลิ+นรส
ของเนยแข็ ง โดยเฉพาะกรดไขมั น ชนิ ด ระเหยได้ ที+ มี นํ า8 หนั ก โมเลกุ ล ตํ+ า ได้ แ ก่ กรดบิ ว ทิ ริ ก
กรดคาโปรอิก (caproic) กรดคาปรี ลิก (caprylic) และกรดคาปริ ก (capric)
6.3 การหมั ก แล็ ก โทส ในเนยแข็ ง ชนิ ด แข็ ง แล็ ก โทสจะถู ก ใช้ หมดไปใน
ปฏิกิริยาการหมักโดยจุลินทรี ย์ภายใน 2-3 วันแรกของการผลิตเนยแข็ง แต่ในกรณี ของเนยแข็ง
ชนิดอ่อนจะใช้ เวลามากกว่า 3 วัน สําหรับการหมักแล็กโทสโดยแบคทีเรี ยที+ผลิตกรดแลคติกที+ใช้
เป็ นจุลินทรี ย์หวั เชื อ8 จะได้ กรดแลคติกเป็ นส่วนใหญ่ มี เอทานอลและสารประกอบชนิดอื+นเกิ ดขึน8
เล็กน้ อย ในเนยแข็งบางชนิดกรดแลคติกอาจถูกหมักครัง8 ที+สองโดยแบคทีเรี ยที+ผลิตกรดโพรพิโอนิก
ทําให้ เกิดกรดโพรพิโอนิก กรดอะซิตกิ และคาร์ บอนไดออกไซด์เกิดขึ 8นอีกเล็กน้ อย

สมบัตแิ ละมาตรฐานเนยแข็ง
กระทรวงสาธารณสุข (2543ข) กําหนดสมบัตแิ ละมาตรฐานเนยแข็งโดยจําแนกออกเป็ น
2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ สมบัติและมาตรฐานของครี มชีส โฮลมิลค์ชีส สกิมมิลค์ชีสและโพรเซลชี ส
ส่วนอีกกลุม่ หนึง+ คือ สมบัตแิ ละมาตรฐานของเนมชีส
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สมบัตแิ ละมาตรฐานของครี มชีส โฮลมิลค์ ชีส สกิมมิลค์ ชีสและโพรเซสชีส
1. มีมนั เนยคํานวณโดยไม่รวมนํ 8า ดังต่อไปนี 8
1.1 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของนํ 8าหนัก สําหรับครี มชีส
1.2 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของนํ 8าหนัก สําหรับโฮลมิลค์ชีส
1.3 ไม่ถึงร้ อยละ 45 ของนํ 8าหนัก สําหรับสกิมมิลค์ชีส
1.4 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 45 ของนํ 8าหนัก สําหรับโพรเซสชีส
2. มีนํ 8าได้ ดังต่อไปนี 8
2.1 ไม่เกินร้ อยละ 55 ของนํ 8าหนัก สําหรับครี มชีส
2.2 ไม่เกินร้ อยละ 37 ของนํ 8าหนัก สําหรับโฮลมิลค์ชีส
2.3 ไม่เกินร้ อยละ 60 ของนํ 8าหนัก สําหรับสกิมมิลค์ชีส
2.4 ไม่เกินร้ อยละ 45 ของนํ 8าหนัก สําหรับโพรเซสชีส
3. ไม่มีจลุ ินทรี ย์ที+ทําให้ เกิดโรค
4. ไม่มีสารเป็ นพิษจากจุลินทรี ย์ในปริ มาณที+อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

สมบัตแิ ละมาตรฐานของเนมชีส
เนมชีสต้ องไม่มีจุลินทรี ย์ที+ทําให้ เกิดโรคและไม่มีสารพิษจากจุลินทรี ย์ในปริ มาณที+อาจ
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

การเสือมเสียและการเก็บรั กษาเนยแข็ง
เนยแข็งที+ผลิตในระดับอุตสาหกรรมมีหลากหลายชนิด สําหรับการเสื+อมเสียของเนยแข็ง
และสภาวะการเก็บรักษาเนยแข็งที+เหมาะสมมีดงั ต่อไปนี 8

การเสือมเสียของเนยแข็ง
สุรีย์ นานาสมบัติ (2539, หน้ า 119-121); Walstra, Wouters, & Geurts, 2006, pp.
677-686) กล่าวถึง การเสื+อมเสียของเนยแข็งชนิดแข็งและการเสื+อมเสียของเนยแข็งชนิดนุม่ ไว้ ดงั นี 8
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1. การเสือมเสียของเนยแข็งชนิดแข็ง
1.1 การเจริญของเชือ+ ราและยีสต์
แม้ ว่ า การบ่ ม เนยแข็ ง บางชนิ ด จํ า เป็ นต้ อ งใช้ เ ชื อ8 ราช่ ว ยในการบ่ม แต่ โ ดย
ส่วนใหญ่แล้ วการเจริ ญของเชื 8อราเป็ นสิ+งที+ไม่ต้องการให้ เกิดขึ 8น เนื+องจากทําให้ เกิดกลิ+นรสผิดปกติ
และเกิดลักษณะปรากฏที+ ไม่ดี ซึ+งการเจริ ญของเชื 8อราที+ทําให้ เนยแข็งเสี ยอย่างเห็นได้ ชดั นันจะมี
8
การย่อยสลายโปรตีนและไขมันเกิดขึ 8นอย่างมาก เชื 8อราที+มกั พบในเนยแข็งที+เสีย ได้ แก่ Aspergillus
และ Penicillium โดย Penicillium จะพบมากกว่า Aspergillus ประมาณร้ อยละ 20 ของเชื 8อรา
ดังกล่าวสามารถสร้ างสารพิษได้ การปนเปื อ8 นของเชื 8อราส่วนหนึง+ มาจากสิ+งแวดล้ อมภายในห้ องบ่ม
เชื อ8 ราที+ พบมาก ได้ แก่ Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Monilia, Mucor และ
Penicillium ดังนันการรั
8
กษาความสะอาดภายในห้ องบ่มจึงเป็ นทางหนึ+งที+ช่วยควบคุมการเจริ ญ
ของเชื 8อรา
ยี ส ต์เ ป็ นจุลินทรี ย์อีกชนิดหนึ+ง ที+ ส ามารถทํ าให้ เนยแข็ งเสี ย เช่น พาร์ มี สันชี ส
อาจเสียโดย Kluyveromyces marxianus ที+ผลิตแก๊ สได้ และเชดดาร์ ชีสอาจเสียโดย Candida
ซึ+ง สามารถผลิ ตเอทานอล เอทิ ล อะซี เ ตทและเอทิ ลบิวทิ เ ลททํ าให้ เ กิ ดกลิ+ นผิ ดปกติ (กลิ+ นยี ส ต์ )
ในเนยแข็ง
การป้องกันการเสื+อมเสี ยของเนยแข็งโดยเชื อ8 ราและยี สต์ อาจทําได้ โดยบรรจุ
เนยแข็งในสภาพสุญญากาศหรื อบรรจุในสภาพปรับบรรยากาศหรื อใช้ สารป้องกันการเจริ ญของ
เชื 8อราซึ+งเคลือบที+ผิวของเนยแข็ง สารดังกล่าว ได้ แก่ กรดซอร์ บิก (sorbic acid) และเกลือของ
กรดซอร์ บิก เป็ นสารที+ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป้ องกันการเจริ ญ ของเชื อ8 ราและยี ส ต์ โดยเฉพาะ
สามารถใช้ ป้องกันการเจริ ญของเชื อ8 ราที+ สร้ างสารพิ ษแอลฟาทอกซิ นได้ โดยกรดซอร์ บิกความ
เข้ มข้ น 200-400 ส่วนในล้ านส่วน (ppm) สามารถยับยังเชื
8 8อราที+สร้ างสารพิษแอลฟาทอกซินได้ ดี
สารนี 8ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ได้ ในอาหารโดยไม่ทําให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากกรดซอร์ บิกแล้ ว
สารอีกชนิดที+ใช้ ได้ ผลดี คือ นาทาไมซิน (natamycin) หรื อเรี ยกอีกชื+อหนึ+งว่าพิมาริ ซิน (pimaricin)
ซึง+ เดิมไม่ได้ รับการยอมรับเนื+องจากสารนี 8มีสมบัติเป็ นสารปฏิชีวนะ แต่ปัจจุบนั ได้ ถกู พิจารณาใหม่
ว่าเป็ นสารที+ ส ามารถยับยัง8 การเจริ ญ ของเชื อ8 ราได้ และสามารถใช้ ใ นอาหารได้ อย่างปลอดภัย
นาทาไมซินเป็ นสารที+ผลิตจาก Streptomyces natalensis สามารถยับยังการเจริ
8
ญของเชื 8อราที+ผิว
ของเนยแข็งได้ ดี โดยเฉพาะ Aspergillus flavus ที+สร้ างสารพิษแอลฟาทอกซิน สารนี 8จะแพร่ เข้ าไป
ภายในเนื 8อเนยแข็งในระยะไม่เกิน 2 มิลลิเมตร และคงอยูไ่ ด้ เป็ นเวลานาน ซึ+งพบว่าสามารถป้องกัน
การเจริ ญของเชื 8อราที+ผิวได้ ประมาณ 8 สัปดาห์
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1.2 การผลิตแก๊ ส
การเกิดแก๊ สที+ไม่ต้องการในระหว่างการผลิตหรื อการบ่มเนยแข็งขึ 8นอยู่กับชนิด
และจํานวนจุลินทรี ย์ที+สามารถผลิตแก๊ สได้ ที+ปนเปื อ8 นมากับนํ 8านมที+ใช้ ผลิตเนยแข็ง การเกิดแก๊ สใน
เนยแข็งชนิดแข็งนันอาจเกิ
8
ดขึ 8นได้ ทงในเคิ
ั8
ร์ดสดหรื อในช่วง 2-3 วันแรกของการบ่ม เรี ยกว่า “early
blowing” และเกิดในช่วงหลังของการบ่ม เรี ยกว่า “late blowing” จุลินทรี ย์ที+ทําให้ เกิดแก๊ สในช่วง
2-3 วันแรกของการบ่ม ส่วนใหญ่ เป็ นโคลิฟอร์ มซึ+งทนต่อสภาพที+ มีกรดและเกลื อในเนยแข็งได้
สามารถหมักแล็กโทสและเจริ ญได้ ดีที+อุณ หภูมิของการผลิตเนยแข็ง โดยเฉพาะในช่วงแรกของ
การบ่ม นอกจากนี 8การเกิดแก๊ สในช่วงแรกของการบ่มอาจมีสาเหตุมาจากยีสต์ที+หมักแล็กโทสและ
แบคที เ รี ย ชนิ ด ต้ อ งการอากาศในการเจริ ญ ที+ ส ามารถสร้ างสปอร์ เช่ น Bacillus
subtilis
โดยจุลินทรี ย์เหล่านี 8จะหมักแล็กโทสให้ คาร์ บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน กรดอะซิติกและเอทานอล
แต่จุลินทรี ย์ชนิ ดนี ไ8 ม่มี ความสํ าคัญ ต่อเนยแข็ งชนิดแข็ง เท่าใดนัก เนื+ องจากในเนยแข็ง ชนิ ดนี ม8 ี
ออกซิเจนและค่าความเป็ นกรด-ด่างตํ+า
การเกิดแก๊ สในช่วงหลังการบ่มมีสาเหตุมาจากจุลินทรี ย์พวก Clostridium ซึ+งจะ
หมักแล็ กโทสให้ เ ป็ นกรดบิวทิ ริก กรดอะซิ ติก ไฮโดรเจนและคาร์ บอนไดออกไซด์ Clostridium
ชนิดที+พบบ่อยและทําให้ เกิดแก๊ สในช่วงหลังของการบ่ม ได้ แก่ Cl. butyricum ส่วนจุลินทรี ย์ชนิด
Cl. tyrobutyricum และ Cl. sporogenes พบบ่อยเช่นกัน โดยเฉพาะในเนยแข็งที+มีคา่ ความเป็ น
กรด-ด่างสูง จุลินทรี ย์เหล่านี ท8 ํ าให้ เกิ ดปั ญหาในเนยแข็งหลายชนิด เช่น สวิสชี ส เอมเมมทัลชี ส
เกาดาชี ส อี ดัม ชี ส และเชดดาร์ ชี ส โดยจะทํ า ให้ เ กิ ด รู ใ นเนื อ8 เนยแข็ ง ตัง8 แต่ข นาดเล็ ก ไปจนถึ ง
ขนาดใหญ่ บางครัง8 อาจมี รอยแตก ขึ 8นอยู่กับปริ มาณจุลินทรี ย์ ปริ มาณแก๊ สที+เกิ ด อัตราการผลิต
แก๊ สและความยืดหยุน่ ของเคิร์ดเนยแข็ง
1.3 การเกิด rind rot
การที+ ผิวของเนยแข็งชนิดแข็งมี ความชื 8นเพิ+มขึน8 ทํ าให้ จุลินทรี ย์ประเภทฟิ ล์ ม
ยีสต์ เชื 8อราและแบคทีเรี ยย่อยโปรตีนสามารถเจริ ญที+ผิวของเนยแข็งได้ ทําให้ เนื 8อเนยแข็งอ่อนตัวลง
เกิดการเปลี+ยนสีและเกิดกลิ+นผิดปกติ ปั ญหานี 8สามารถแก้ ไขได้ โดยหมัน+ กลับเนยแข็งและทําให้ ผิว
ของเนยแข็งแห้ งอยูเ่ สมอ
1.4 การเปลียนสีของเนยแข็ง
การเปลี+ยนสีของเนยแข็งอาจเป็ นผลมาจากการเจริ ญของเชื 8อราซึ+งจะทําให้ เกิด
จุดดําและจุดแดงบนผิวเนยแข็ง สํ าหรั บจุดดําเกิ ดจากการเจริ ญของ Aspergillus niger บน
เนยแข็งชนิดแข็ง ส่วนจุดแดงเกิดจากการเจริ ญของ Sporendonema casei บนบลูชีส แต่การเกิด
จุดสี ดังกล่าวพบไม่บ่อยนัก นอกจากนี แ8 บคที เ รี ยบางชนิ ด เช่น Propionibacterium rubrum,
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Aureobacterium liquefaciens, Brevibacterium linens และ Lactobacillus brevis ก็สามารถ
ทําให้ เกิดจุดสีบนเนยแข็งได้ เช่นกัน
2. การเสือมเสียของเนยแข็งชนิดนุ่ม
เนยแข็งชนิดนุ่มที+ มีความชื น8 สูง เช่น คอทเทจชี ส อาจเสี ยโดยเชื 8อรา Geotrichum
และยีสต์หลายชนิด ได้ แก่ Candida, Crytococcus, Kluyveromyces, Pichia, Sporobolomyces
และ Torulopsis ซึ+งจะทําให้ เกิดแก๊ สและกลิ+นผิดปกติในเนยแข็ง ยีสต์เหล่านี 8อาจเจริ ญเป็ นโคโลนี
ที+ เ ห็ น ได้ ชัด บนผิ ว เนยแข็ ง นอกจากเชื อ8 ราและยี ส ต์ แ ล้ ว เนยแข็ ง อาจเสี ย เนื+ องจากแบคที เ รี ย
แกรมลบที+ ป นเปื 8 อ นมากั บ นํ า8 และส่ ว นผสมต่ า ง ๆ แบคที เ รี ยที+ พ บ ได้ แก่ Pseudomonas
fluorescens, Pseudomonas putida และ Enterobacter agglomerans การควบคุมการเจริ ญ
ของ Pseudomonas อาจทําได้ โดยลดค่าความเป็ นกรด-ด่างลงถึง 4.5 แต่การควบคุมการเจริ ญ
ของ E. agglomerans จะต้ องลดค่าความเป็ นกรด-ด่างลงให้ ตํ+าถึง 3.8

การเก็บรั กษาเนยแข็ง
เนยแข็ งสามารถเกิ ดการเสื+ อมเสี ยได้ จ ากหลายสาเหตุโดยเฉพาะเนยแข็ ง ที+ ต้องผ่าน
การบ่มมี ความจํ าเป็ นต้ องระมัดระวังเป็ นพิเศษ เพื+ อป้องกันการเสื+ อมเสียดังกล่าว Bishop &
Smukowski (2006, p. 721); Bylund (1995, p. 316) ได้ กล่าวถึงสภาวะที+เหมาะสมสําหรับ
การบ่มและการเก็บรักษาเนยแข็งไว้ ดงั นี 8
ห้ องบ่มเนยแข็งจําเป็ นต้ องควบคุมอุณหภูมิและความชื 8นสัมพัทธ์ (humidity) เนื+องจาก
ความชื น8 ภายในเนยแข็งอาจระเหยออกไปสู่บรรยากาศภายนอกยากขึ 8นถ้ าความชื 8นของอากาศ
ภายในห้ องบ่มมีคา่ สูงกว่าภายในเนยแข็ง ดังนันอากาศที
8
+จะเข้ าสูห่ ้ องบ่มจําเป็ นต้ องผ่านการกําจัด
ความชื น8 บางส่วนออกก่อน เนื+ องจากสภาวะภายในห้ องบ่มมี ผลต่ออัตราการบ่ม การสูญเสี ย
นํ 8าหนัก การเคลือบเนยแข็ง (cheese rind) และการเจริ ญของจุลินทรี ย์ที+ผิวเนยแข็ง
เนยแข็งที+มีการเคลือบ มักเป็ นเนยแข็งชนิดแข็งและชนิดกึ+งแข็ง สามารถเคลือบเนยแข็ง
ด้ วยอิมลั ชันพลาสติก (plastic emulsion) หรื อพาราฟิ น (paraffin) หรื อการเคลือบด้ วยแวกซ์
(wax) ก่อนนําไปบ่ม
เนยแข็งที+ไม่มีการเคลือบ มักห่อด้ วยฟิ ล์ มพลาสติก (plastic film) หรื อถุงพลาสติก
ชนิดหดได้ (shrinkable plastic bag) ก่อนนําไปบ่ม
วัตถุประสงค์ของการเคลือบหรื อการห่อเนยแข็ง เพื+อป้องกันการสูญเสียนํ 8ามากเกินไป
ป้องกันการปนเปื อ8 นและป้องกันความสกปรกบริ เวณผิวหน้ าเนยแข็ง
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สภาวะที+เหมาะสมสําหรับการบ่มและการเก็บรักษาเนยแข็งบางชนิด
1. เชดดาร์ ชีส ควรห่อด้ วยฟิ ล์มพลาสติกหรื อถุงก่อนแล้ วจึงบ่มที+อณ
ุ หภูมิตํ+าประมาณ
4-8 องศาเซลเซียส และความชื 8นสัมพัทธ์ ประมาณร้ อยละ 80 ระยะเวลาในการบ่มมีตงแต่
ั 8 1-2
เดือน หรื อ 8-10 เดือน แล้ วแต่ความพึงพอใจของผู้บริ โภค จากนัน8 บรรจุในกล่องกระดาษหรื อ
กล่องไม้ ก่อนการขนส่ง
2. เอมเมมทัลชีส ควรบ่มที+อณ
ุ หภูมิ 8-12 องศาเซลเซียส นาน 3-4 สัปดาห์ แล้ วนําไป
บ่มต่อที+อณ
ุ หภูมิ 22-25 องศาเซลเซียส อีก 6-7 สัปดาห์ หลังจากนันจึ
8 งนําไปบ่มอีกครัง8 ที+อณ
ุ หภูมิ
8-12 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลานานหลายเดือน โดยห้ องที+ ใช้ บ่มทุกห้ องต้ องปรั บให้ มีความชื น8
สัมพัทธ์ร้อยละ 85-90
3. เนยแข็งที+มีการบ่มบริ เวณผิวหน้ า เช่น ทิลสิเทอร์ ชีส (tilsiter cheese) ฮาวาร์ ทิชีส
(havarti cheese) บ่มโดยการนําจุลินทรี ย์ที+ใช้ บ่มผสมกับสารละลายเกลือแล้ วนําไปฉี ดพ่นบน
ผิวหน้ าเนยแข็ง จากนัน8 นํ าไปบ่มที+อุณหภูมิ 14-16 องศาเซลเซียส ความชื 8นสัมพัทธ์ ร้อยละ 90
นาน 2-3 สัปดาห์ เมื+ อจุลินทรี ย์เจริ ญบนผิวหน้ าเนยแข็งตามระดับที+ ต้องการแล้ วนําไปบ่มต่อที+
อุณหภูมิ 10-12 องศาเซลเซียส ความชื 8นสัมพัทธ์ ร้อยละ 90 นาน 2-3 สัปดาห์ จากนันทํ
8 าการล้ าง
ผิ ว หน้ าเนยแข็ ง ทํ า ให้ ผิ ว หน้ าเนยแข็ ง แห้ งแล้ วนํ า ไปห่ อ ด้ ว ยอลู มิ เ นี ย มฟอล์ ย เก็ บ ที+ 6-10
องศาเซลเซียส ความชื 8นสัมพัทธ์ร้อยละ 70-75
4. เนยแข็งชนิดแข็งและกึ+งแข็งอื+น ๆ เช่น เกาดาชีส อาจเริ+ มขันตอนการบ่
8
มในห้ องที+มี
อุณหภูมิ 10-12 องศาเซลเซียส ความชื 8นสัมพัทธ์ ร้อยละ 75 ตามด้ วยการบ่มที+อุณหภูมิ 12-18
องศาเซลเซี ยส ความชื น8 สัมพัทธ์ ร้อยละ 75-80 อี ก 3-4 สัปดาห์ แล้ วจึงนํ าไปเก็ บในห้ องที+ มี
อุณหภูมิ 10-12 องศาเซลเซียส ความชื 8นสัมพัทธ์ร้อยละ 75
ดัง นัน8 จึ ง กล่ า วได้ ว่ า เนยแข็ ง ทุก ชนิ ด ตลอดระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษาและการขนส่ ง
จนกระทั+งถึงมื อผู้บริ โภคต้ องเก็ บรั กษาเนยแข็งไว้ ในสภาวะอุณหภูมิต้ ูเย็นตลอดเวลาเพื+ อรั กษา
คุณภาพและป้องกันการเสื+อมเสีย
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บทสรุ ป
เนยแข็ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที+ได้ จากการนํานม หางเนยหรื อเวย์อย่างหนึ+งอย่างใดหรื อ
หลายอย่างมาผสมกับเอนไซม์หรื อกรดหรื อจุลินทรี ย์จนเกิดการรวมตัวเป็ นก้ อนแล้ วแยกส่วนที+เป็ น
นํ 8าออกและจะนํามาใช้ ในลักษณะสดหรื อนํามาบ่มให้ ได้ ที+ก่อนใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที+ 209 พ.ศ. 2543 จําแนกเนยแข็งออกเป็ น 5 ชนิด คือ ครี มชีส โฮลมิลค์ชีส สกิมมิลค์ชีส
โพรเซสชี ส และเนมชี ส นอกจากนี ย8 ัง มี ก ารจํ า แนกประเภทเนยแข็ ง อี ก หลายลัก ษณะ ได้ แ ก่
การจําแนกประเภทเนยแข็งตามการตกตะกอน ตามความแข็งและตามวิธีการบ่ม
วิ ธี ก ารผลิ ต เนยแข็ ง ประกอบด้ วยขั น8 ตอนสํ า คั ญ คื อ การตกตะกอนโปรตี น นม
การกํ าจัดเวย์ การผลิตกรด การเติมเกลือ การอัดขึน8 รู ปและการบ่ม สําหรับสมบัติและมาตรฐาน
เนยแข็งเป็ นไปตามข้ อกําหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที+ 209 พ.ศ. 2543 ลักษณะ
การเสื+อมเสียของเนยแข็งชนิดแข็ง คือ การเจริ ญของเชื 8อราและยีสต์ การผลิตแก๊ ส การเกิด rind rot
และการเปลี+ยนสีของเนยแข็ง ส่วนลักษณะการเสื+อมเสียของเนยแข็งชนิดนุ่ม คือ การเกิดแก๊ สและ
กลิ+นผิดปกติ การเจริ ญของยีสต์บริ เวณผิว เพื+อป้องกันการเกิดปั ญหาดังกล่าวควรควบคุมอุณหภูมิ
และความชื 8นสัมพัทธ์ภายในห้ องบ่มตามชนิดของเนยแข็งที+ต้องการผลิต นอกจากนี 8เนยแข็งทุกชนิด
ต้ องเก็บรักษาที+อณ
ุ หภูมิต้ เู ย็นตลอดระยะเวลาการเก็บจนกระทัง+ ส่งถึงมือผู้บริ โภค

คําถามท้ ายบท
1. จงอธิบายความหมายของเนยแข็ง
2. กระทรวงสาธารณสุขจํ าแนกเนยแข็ ง ออกเป็ นกี+ ประเภทและแต่ละประเภทมี ลักษณะ
อย่างไร
3. จงอธิบายขันตอนที
8
+สําคัญสําหรับการผลิตเนยแข็งอย่างละเอียด
4. จงบอกสาเหตุและลักษณะการเสื+อมเสียของเนยแข็ง
5. จงอธิบายสภาวะที+เหมาะสมสําหรับการบ่มและการเก็บรักษาเชดดาร์ ชีส

ดร.ปิ ยวรรณ ศุภวิทติ พัฒนา

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์

เอกสารอ้ างอิง
สาธารณสุข, กระทรวง. (2543ข). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 209) พ.ศ. 2543
เรื อง เนยแข็ง. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง
สุรีย์ นานาสมบัต.ิ (2539). เทคโนโลยีของนมและผลิตภัณฑ์ นม. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง.
อภิญญา เจริ ญกูล. (2553). เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ นม. [Online]. Available:
http://www.elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/econtent/sf411/ [2555, 12 มีนาคม].
Bishop, J. R., & Smukowski, M. (2006). Storage temperatures necessary to maintain
cheese safety. Food Protection Trends. 26(10), 714-724.
Bylund, G. (1995). Dairy processing handbook. Sweden: LP Gafiska AB.
Walstra, P., Wouters, J. T. M., & Geurts, T.J. (2006). Dairy science and technology. 2nd
ed. USA: Taylor & Francis Group, LLC.

ดร.ปิ ยวรรณ ศุภวิทติ พัฒนา

