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การตรวจหายีสตในเครื่องดื่มท่ัวไป 

Detection of Yeast in Soft Drink 
  

ศุภกานต สุขแสวง1  ลัดดาวัลย พะวร2  พหล แสนสมชัย2 และ อรอุมา จันทรเสถียร3  

 

บทคัดยอ  

 เนื่องจากภูมิอากาศท่ีรอนชื้นของประเทศไทย สงผลใหการบริโภคเคร่ืองด่ืมขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

การบริโภคเครื่องด่ืมนิยมบริโภคในลักษณะของเย็น เครื่องด่ืมพรอมบริโภคท่ีจําหนายท่ัวไปจัดเปนเครื่องด่ืมท่ีตอง

ควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตเครื่องดื่มสวนใหญจะไมผานการฆาเชื้อดวยความรอน จึงทําใหเคร่ืองด่ืมมีความเสี่ยง

ตอการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย วัตถุประสงคของงานวิจัยในคร้ังนี้เพ่ือตรวจหายีสตในเคร่ืองด่ืมท่ัวไปท่ีจําหนายภายใน

และบริเวณรานคารอบๆวิทยาลัยนครราชสีมา ซ่ึงยีสตเปนจุลินทรียท่ีบงบอกถึงคุณภาพของวัตถุดิบท่ีนํามาผลิต

เครื่องด่ืม โดยเฉพาะเคร่ืองดื่มท่ีทํามาจากผักและผลไม โดยยีสตบางสายพันธุจะกอใหเกิดการเนาเสียของวัตถุดิบท่ีใช

ในการผลิตเครื่องด่ืมนั้นๆ การตรวจวิเคราะหยีสตไดทําการตรวจวิเคราะหตามวิธีของ Bacteriological Analytical 

Manual (BAM, Chapter 18) ซ่ึงกําหนดใหยีสตในเคร่ืองด่ืมท่ีไมไดบรรจุในภาชนะปดสนิท ตองตรวจพบยีสตใน

ปริมาณท่ีนอยกวา 5,000 CFU/ml ผลการตรวจวิเคราะหพบยีสตในตัวอยางเครื่องดื่มในปริมาณสูงเกินกวามาตรฐานท่ี

กําหนดโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย  พบยีสตในเครื่องดื่มท่ีเกินมาตรฐานจํานวน 19 ตัวอยาง จากเครื่องดื่มท้ังหมด

จํานวน 30 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 63.33 ฉะนั้นจึงควรมีการเฝาระวังและใหความรูแกผูบริโภค รวมท้ังผูผลิตและจัด

จําหนายเครื่องดื่มเพ่ือความปลอดภัยจากโรคอาหารเปนพิษ         

คําสําคัญ: การตรวจหา, ยีสต, เครื่องด่ืมท่ัวไป 

 

Abstract  

 Consumption of cold soft drink in Thailand is dramatically increased because of warm 

and humid climate in Thailand. Soft drinks are a quality control food. Risk microbiological 

contamination of microorganisms in the products process of soft drink is non thermal pasteurization. 

Research objective was to detect yeast in soft drink provided in Nakhonratchasima College and 

nearby. Yeast is an index of raw materials quality for soft drink ingredients especially that made from 

fruits and vegetables. Some species of yeast are food spoilage microorganisms. Detection of yeast in 

soft drink was performing by Bacteriological Analytical Manual (BAM, Chapter 18). Results, nineteen 

of thirty soft drink samples (63.33%) were found yeast contamination in a high rate. Yeast in soft drink 

should not more than 5,000 CFU/ml according to Department of Medical Science notification. 
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Furthermore, surveillance and education should provide to both of consumers and soft drink 

producers for food safety.                 

Keywords: Detection, Yeast, Soft Drink 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

 เครื่องด่ืมท่ัวไป รวมท้ังน้ําผัก น้ําผลไมชนิดตางๆ เปนเคร่ืองด่ืมท่ีมีราคาถูกและเปนสินคาท่ีประเทศไทยมี

ศักยภาพในการผลิตเพียงพอ เพราะวัตถุดิบสวนใหญเกือบท้ังหมด ใชผักและผลไมท่ีผลิตไดในประเทศไทย เชน       แค

รอท มะเขือเทศ สับปะรด และพืชผักตางๆ เปนตน การบริโภคเครื่องดื่มท่ัวไปภายในประเทศจะขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น

อยางตอเนื่อง เคร่ืองด่ืมพรอมบริโภคท่ีจําหนายในรานคาและแผงลอยในชุมชนจัดเปนเครื่องด่ืมท่ีควบคุมคุณภาพใน

การผลิตไดยาก จึงพบรายงานการปนเปอนจากจุลินทรียในเคร่ืองด่ืมประเภทนี้ไดบอยคร้ัง โดยท่ัวไปการบริโภค

เคร่ืองด่ืมมักจะบริโภคในลักษณะของเย็น และกระบวนการผลิตจะใชความรอนไมมากหรือไมผานความรอนเลยจึงทํา

ใหมีความเสี่ยงตอการปนเปอนจุลินทรีย ต้ังแตระหวางกระบวนการผลิตและหลังการผลิต ระหวางรอจําหนาย จนถึง

ผูบริโภค ซ่ึงในระหวางกระบวนการผลิต ปริมาณจุลินทรียจะมากหรือนอยแตกตางกันข้ึนอยูกับข้ันตอนวิธีการผลิต

รวมถึงวัตถุดิบท่ีใชผลิต ผูผลิต อุปกรณท่ีใชในการผลิต การลางทําความสะอาดภาชนะและสถานท่ีผลิตของเคร่ืองด่ืม

นั้นๆ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2551) การตรวจหาปริมาณยีสตในเคร่ืองด่ืมเนื่องจากยีสตเปนจุลินทรีย

ท่ีบงบอกถึงคุณภาพของวัตถุดิบท่ีนํามาผลิตเคร่ืองด่ืม โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมท่ีทํามาจากผักและผลไม โดยยีสตบางสาย

พันธุจะกอใหเกิดการเนาเสียของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเคร่ืองด่ืมนั้นๆ ฉะนั้นเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคจึงควรมี

การเฝาระวังและใหความรูแกผูบริโภค รวมท้ังผูผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองด่ืมใหถูกสุขลักษณะตามวิธีการของอาหารท่ี

ปลอดภัยตอไป 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 เพ่ือการตรวจหายีสตในเครื่องดื่มท่ัวไปท่ีจําหนายภายในและบริเวณรานคารอบๆวิทยาลัยนครราชสีมา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การเก็บตัวอยาง 

 การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยสุมเก็บตัวอยางเคร่ืองด่ืมท่ัวไปจากรานคาท่ีจัดจําหนายภายใน

วิทยาลัยนครราชสีมา และแผงลอยรอบๆวิทยาลัยนครราชสีมา จํานวน 30 ตัวอยาง      เก็บตัวอยางเครื่องดื่มท่ัวไป 

ปริมาตรตัวอยางละ 50 ml โดยใชถุงพลาสติกปลอดเชื้อ ปดปากถุงใหแนน เก็บรักษาในถังน้ําแข็งและนําสง

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือตรวจวิเคราะหหาปริมาณยีสต   

 การเตรียมตัวอยาง 

 เจือจางตัวอยางอยางเปนลําดับสวน ดวยสารละลายสําหรับเจือจางโดยปเปตตัวอยาง 25 ml ใสใน

สารละลาย 0.85 % โซเดียมคลอไรด (NaCl)  ปริมาตร 225 ml เขยาใหเขากัน จะไดตัวอยางเจือจาง 1:10  ปเปต

ตัวอยางท่ีเจือจาง 1:10 มา 1 ml ใสในสารละลาย 0.85 % โซเดียมคลอไรด (NaCl)  9 ml เขยาใหเขากันจะไดตัวอยาง

เจือจาง 1:100 ปเปตตัวอยางท่ีเจือจาง 1:100 มา 1 ml ใสในสารละลาย 0.85 % โซเดียมคลอไรด (NaCl)  9 ml เขยา

ใหเขากันจะไดตัวอยางเจือจาง 1:1000 
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 การตรวจหาปริมาณ (enumeration) ยีสตโดยวิธีการ Pour Plate Technique   

 การตรวจวิเคราะหยีสตไดทําการตรวจวิเคราะหตามวิธีของ Bacteriological Analytical Manual 

(BAM, Chapter 18) โดยปเปตตัวอยางท่ีระดับความเจือจางตางๆปริมาตร 1 ml ลงในจานเพาะเชื้อระดับความเจือ

จางละ 2 จานเพาะเชื้อ (Duplicate) เทอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA)ประมาณ 20-25 ml ลงในแต

ละจานเพาะเชื้อผสมใหเขากัน ตั้งท้ิงไวใหวุนแข็ง นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 25 oC เปนเวลา 5 วันโดยไมตองคว่ําจานเพาะ

เชื้อและวางซอนกันไมเกิน 3 จานเพาะเชื้อ เม่ือครบ 5 วันถาไมมีการเจริญของเชื้อใหบมตออีก 48 ชั่วโมง นับจํานวน

โคโลนีในจานเพาะเชื้อท่ีมียีสตเจริญ  

 การตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยา 

 นําโคโลนียีสตจากจานเพาะเชื้อ ยอมยีสตดวยสี Methylene Blue ปด Cover Slip และตรวจสอบดวย

กลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 4X ถึง 40X  

 การประเมินผล 

 รายงานผลการตรวจวิเคราะหยีสตในเคร่ืองด่ืมเปน Colony Forming Unit (CFU/ml) ตามประกาศโดย

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กําหนดใหเครื่องดื่มท่ีไมไดบรรจุในภาชนะปดสนิท(เครื่องดื่มท่ัวไป) เชน น้ําผลไม น้ําหวาน 

ชา และกาแฟ เปนตน จํานวนยีสตตองนอยกวา 5,000 CFU/ml (ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2560)  

 

ผลการวิจัย 

 เครื่องด่ืมท่ัวไปท่ีเก็บตัวอยางจากรานจัดจําหนายภายในและรอบๆวิทยาลัยนครราชสีมา ท่ีทําการตรวจ

วิเคราะหรวมท้ังสิ้น 30 ตัวอยาง พบยีสตท่ีเกินมาตรฐาน 19 ตัวอยาง (คิดเปน 63.33%) รายละเอียดตัวอยางและ

ปริมาณยีสตท่ีตรวจพบ แสดงดังตารางท่ี1.  

  

ตารางที่ 1. รายละเอียดตัวอยางเครื่องด่ืมท่ัวไปท่ีใชในการตรวจวิเคราะหและปริมาณยีสตท่ีตรวจพบ 

ตัวอยางท่ี ชื่อตัวอยาง สถานท่ีเก็บตัวอยาง ปริมาณยีสตท่ีพบ (CFU/ml) 

1 โกโก ภายในวิทยาลัยนครราชสีมา 7 

2 กาแฟ ภายในวทิยาลัยนครราชสีมา 0 

3 ลําไย ตลาดศรีษะละเลิง มากกวา 5,000 

4 น้ําโอเลี้ยง ตลาดศรีษะละเลิง มากกวา 5,000 

5 น้ําเก็กฮวย ตลาดศรีษะละเลิง มากกวา 5,000 

6 น้ํากระเจี๊ยบ ตลาดศรีษะละเลิง 20 

7 ชาดําเย็น ตลาดศรีษะละเลิง 15 

8 ชาเขียว ตลาดศรีษะละเลิง 23 

9 น้ํามะพราว ตลาดนัดมะขามเฒา มากกวา 5,000 

10 น้ําสม ตลาดนัดมะขามเฒา 0 

11 น้ําสตรอเบอรี่ ตลาดนัดมะขามเฒา 0 

12 น้ําใบบัวบก ตลาดนัดมะขามเฒา 0 

13 น้ํารางจืด ตลาดนัดมะขามเฒา มากกวา 5,000 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวยั: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร 

-1045- 

14 น้ํามะขาม ตลาดนัดมะขามเฒา มากกวา 5,000 

15 น้ําจับเลี้ยง ตลาดนัดมะขามเฒา มากกวา 5,000 

16 น้ําอัญชัน ตลาดนัดมะขามเฒา มากกวา 5,000 

17 น้ําใบยานาง ตลาดนัดมะขามเฒา มากกวา 5,000 

18 น้ําเฉากวย ตลาดนัดมะขามเฒา มากกวา 5,000 

19 น้ํามะตูม ตลาดนัดมะขามเฒา มากกวา 5,000 

20 โอวัลติน ภายในวิทยาลัยนครราชสีมา มากกวา 5,000 

21 ชานมเย็น ภายในวิทยาลัยนครราชสีมา มากกวา 5,000 

22 ชาเย็น ภายในวิทยาลัยนครราชสีมา มากกวา 5,000 

23 น้ําพันซ ตลาดเซพวัน 0 

24 น้ําผึ้งมะนาว ตลาดเซพวัน 0 

25 น้ําองุน ตลาดเซพวัน มากกวา 5,000 

26 ชาเขียวนม ตลาดเซพวัน 30 

27 น้ําแคนตาลูป ตลาดเซพวัน มากกวา 5,000 

28 ชามะนาว ตลาดเซพวัน มากกวา 5,000 

29 น้ําสัปปะรด ตลาดเซพวัน มากกวา 5,000 

30 น้ําแตงโม ตลาดเซพวัน มากกวา 5,000 

 

สรุปผลการวิจัย  

การตรวจวิเคราะหยีสตในเครื่องดื่มท่ัวไปท่ีจัดจําหนายภายในวิทยาลัยนครราชสีมาและบริเวณรอบๆวิทยาลัย

นครราชสีมา จํานวน 30 ตัวอยาง ตรวจพบยีสตท่ีเกินมาตรฐานจํานวน 19 ตัวอยาง (คิดเปน 63.33%) ตรวจไมพบยีสต

จํานวน 6 ตัวอยาง (คิดเปน 20.00%) ตรวจพบยีสตท่ีไมเกินมาตรฐาน (อยูระหวาง 7-30 CFU/ml) จํานวน 5 ตัวอยาง 

(คิดเปน 16.66%)      

 

อภิปราย 

 การตรวจวิเคราะหยีสตในเครื่องด่ืมท่ัวไปท่ีจัดจําหนายภายในวิทยาลัยนครราชสีมาและบริเวณรอบๆ

วิทยาลัยนครราชสีมา ผลงานวิจัยท่ีไดสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2551) 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปนเปอนจุลินทรียในเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ณ สถานท่ีจําหนายในเขตกรุงเทพมหานคร ทํา

การตรวจวิเคราะหปริมาณของยีสตและเชื้อราในเคร่ืองด่ืมสมุนไพรพบการปนเปอนยีสตรอยละ 60.46 (78/129 

ตัวอยาง)  และเคร่ืองด่ืมแบบตักขายพบการปนเปอนยีสตรอยละ 64.11 (209/326 ตัวอยาง) งานวิจัยของ เกษรา 

จันทรสิทธิผล (2552) ศึกษาการตรวจหายีสตและเชื้อราในน้ําผักและน้ําผลไมพรอมด่ืม พบการปนเปอนของยีสตรอย

ละ 96.88 ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม (2555) ไดเก็บขอมูลจากโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดมหาสารคาม 

เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีใหบริการเคร่ืองด่ืมโดยการผลิตเคร่ืองด่ืมเอง เพ่ือใหบริการประชาชนท่ีมาใช

บริการของโรงพยาบาล เคร่ืองด่ืมผลิตในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 14 แหง พบยีสตเกินมาตรฐานรอยละ 

33.33 รวมท้ังการศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของเครื่องดื่มนมสดปนท่ีไมไดบรรจุในภาชนะปดสนิทซ่ึงจัดจําหนายใน
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รานคาในตลาดรานคาริมถนนและแผงลอยโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 30 ตัวอยาง พบยีสตไมผาน

เกณฑมาตรฐานคิดเปนรอยละ 3.33 (ขนิษฐา สมตระกูล, 2560) ฉะนั้นเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคหนวยงานท่ี

เกี่ยวของจึงควรมีการเฝาระวังและใหความรูแกผูบริโภค รวมท้ังผูผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองด่ืมใหถูกสุขลักษณะตาม

วิธีการของอาหารท่ีปลอดภัยตอไป 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

(1) หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรตระหนักและมีการเฝาระวัง รวมท้ังใหความรูแกผูบริโภค ผูผลิต และ 

ผูจัดจําหนายเครื่องดื่มใหถูกสุขลักษณะตามหลักการของอาหารท่ีปลอดภัยตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

(1) ควรมีความหลากหลายของตัวอยางและสถานเก็บตัวอยางเครื่องดื่มท่ีจะนํามาตรวจวิเคราะห เชน  

ในโรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน 
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