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บทที่ 1

บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

โยเกิรตเปนผลิตภัณฑนมหมักสามารถเตรียมไดจากนมอุดมไขมันหรือนมพรองไขมัน
นมเขมขน  นมคืนรูปจากนมผงที่ขาดไขมันหรือพรองไขมัน   หรือสวนผสมของนมดังกลาวขางตนเขา
ดวยกัน   องคการอาหารและเกษตรแหงโลก/องคการอนามัยโลก   (FAO/WHO)   ไดแบงชนิดของ
ตามปริมาณไขมันเปน   โยเกิรตไขมันเต็มมีปริมาณไขมันสูงกวา   3   เปอรเซ็นต   โยเกิรตไขมัน
ปานกลางมีปริมาณไขมัน   3.0   ถึง   0.5   เปอรเซ็นต    และโยเกิรตไขมันต่ํามีปริมาณไขมันนอยกวา
0.5   เปอรเซ็นต   ซึ่งโยเกิรตไขมันต่ําและไขมันปานกลางจะมีการเติมนมผงเปนสวนผสมในโยเกิรต
จุดประสงคเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ   และกลิ่นรสของโยเกิรต   สวนในโยเกิรตไขมันเต็ม
มีองคประกอบของไขมันในนมปริมาณสูง   เมื่อนําไปผานการหมักจะทําใหไดโยเกิรตที่มีปริมาณครีม
สูงตามไปดวย   นอกจากนั้นน้ําตาลแลคโตสที่มีอยูในนมจะถูกใชเปนแหลงอาหารของหัวเชื้อโยเกิรต
สวนโปรตีนองคประกอบที่ทําใหเกิดการตกตะกอนเปนมวลตะกอน  (coagulum)    ซึ่งมีผลตอ
ความหนืด (consistency/viscosity)   ของผลิตภัณฑ

      องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงโคนมเพื่อ
ผลิตน้ํานมโคเพื่อใหเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ   พรอมทั้งมีโรงงานผลิตนมเพื่อรองรับน้ํา
นมจากเกษตรกรดังกลาว   นโยบายของ อ.ส.ค. คือผลิตภัณฑทุกชนิดตองผลิตจากน้ํานมสดเทานั้น
โยเกิรตเปนผลิตภัณฑหนึ่งที่ อ.ส.ค. ทําการผลิต    ซึ่งเดิมผลิตภัณฑโยเกิรตผลิตจากนมผง  เมื่อมีการ
กําหนดใหใชนมสดเปนวัตถุดิบในการผลิตโดยไมใชนมผงเปนสวนผสม   จึงเกิดปญหาตอผลิตภัณฑ
ตามมาในเรื่องของความคงตัวและเนื้อสัมผัส
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       สัดสวนของของแข็งที่ไมใชไขมันไดแก   น้ําตาลแลคโตส   โปรตีนและเกลือแร   มีผลโดย
ตรงตอคุณสมบัติทางกายภาพและกลิ่นรสของโยเกิรต   โดยเฉพาะความหนืดของมวลตะกอน   ซึ่งโดย
ทั่วไปของแข็งในสวนผสมที่ใชเตรียมโยเกิรตยิ่งสูงผลิตภัณฑสุดทายที่ไดจะมีความหนืดมากขึ้นตามไป
ดวย  ดังนั้นเพื่อใหไดผลิตภัณฑโยเกิรตที่มีคุณภาพจึงจําเปนตองมีการเติมสารเพื่อชวยเพิ่มปริมาณ
ของแข็งที่ไมใชไขมันในนม

ดังนั้นในการผสมโยเกิรตจะตองหาวิธีการทําใหผลิตภัณฑมีความคงตัวมากขึ้น   ซึ่งอาจ
ทําไดโดยอาศัยกรรมวิธีการตาง   ๆ   เชนการใหความรอน   เพื่อเพิ่มความเขมขน   หรือการใชสารให
ความคงตัว  เชนการเติมนมผง   การเติมบัทเตอรมิลล   การเติมแปง   หรือสตารชดัดแปร   เปนตน

เนื่องจากแปงและสตารชดัดแปร  มีคุณสมบัติเฉพาะ   ไดมีการนําแปงขาวโพด สตารช
แปงขาวโพด  และสตารชแปงมันสําปะหลังมาใชในอุตสาหกรรมอาหาร  เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของ
อาหาร ทําใหเกิดเจล   ควบคุมความคงตัวและเนื้อสัมผัส   ปองกันเนื้อสัมผัสของอาหารไมใหเสียรูป
เนื่องจากกระบวนการแชแข็งและคืนรูป (freeze - thaw)  สภาวะกรด  และการทําพาสเจอรไรเซชั่น
(pasteurization)  เปนตน

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ไดจึงไดทดลองนําแปงขาวโพด สตารชดัดแปรจากแปงขาวโพด
และแปงมันสําปะหลัง  มาใชเปนสวนผสมในการผลิตโยเกิรตจากนมสดไขมันเต็มชนิดคน
(stirred  yogurt)   เพื่อเพิ่มความคงตัวของโยเกิรต  นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเปนสารใหความคงตัว
(stabilizer) ใหลักษณะเฉพาะตัวในโยเกิรตใหคงอยูหรือเพิ่มข้ึน เชนลักษณะเนื้อสัมผัส
(body and texture)  ความหนืด ลักษณะปรากฏดานโครงสรางของเจล โดยชวยลดปญหาการแยกชั้น
ของหางนม (whey)  ที่เรียกวา  syneresis  นอกจากนี้สารคงตัวยังชวยยืดอายุการเก็บ  และทําให
ผลิตภัณฑมีความสม่ําเสมอ โดยทําใหเจลในน้ํามีปริมาณน้ําอิสระสําหรับการเกิดการแยกตัวของ
น้ําลดลง
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา

1.2.1    ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของแปงและสตารชดัดแปรตอคุณลักษณะ
ของโยเกริ์ตนมสด

1.2.2 คัดเลือกแปงที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิรตนมสด
1.2.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของโยเกิรตที่ผสมแปงที่เหมาะสมระหวางการ

เก็บรักษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



4

บทที่ 2

ตรวจเอกสาร

2.1 ประวัติและความสําคัญของโยเกิรต

โยเกิรต  เปนภาษาตุรกี   มีหลักฐานปรากฏวาโยเกิรตมีตนกําเนิดในราชสํานักของ
กษัตริยฟรานซิสแหงฝร่ังเศส  ตั้งแตตนศตวรรษที่ 16  จนเมื่อ ค.ศ. 1907  นักวิทยาศาสตรชื่อดังของ
โลกเขียนถึงโยเกิรตคืออายุวัฒนะสําหรับมนุษย   คนยุโรปจึงหันมารับประทานโยเกิรตกันมากขึ้น
เร่ือย ๆ จนมีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม  ในป  ค.ศ. 1919  ในกรุงบารเซโลนา  ประเทศสเปน
ปจจุบันมีประชาชนทั่วโลกรับประทานโยเกิรตกันเปนประจํากวารอยละ  30 (คัคนางค, 2543)

โยเกิรตที่ผลิตจากนมสดจะมีคุณคาทางโภชนาการเทียบเทานมสด  โปรตีนที่ไดจาก
โยเกิรตคือ เคซีอีน  (casein)  เปนโปรตีนคุณภาพสูง  เพราะมีสารที่จําเปนที่รางกายเราไมสามารถ
สรางเองไดมากมาย  ไดแก  กรดอะมิโนที่จําเปน  อันมีสวนสําคัญตอระบบตาง ๆ ในรางกายของเรา
มีสารอาหารที่มีคุณคามากมายทั้ง  คารโบไฮเดรต  โปรตีน  วิตามินเอ  วิตามินบี  แรธาตุสําคัญ  ๆ
เชน  แคลเซี่ยม  เหล็ก  ฟอสฟอรัส  และเชื้อจุลินทรีย  แลคโตบาซิลลัส  (Lactobacillus) ชวยใหระบบ
ทางเดินอาหารทํางานเปนปกติ  ดังงานวิจัยในหลายประเทศพบวาโยเกิรตสามารถปองกันอาการทอง
อืด  อาหารไมยอยหรือทองเดินเมื่อด่ืมนม ซึ่งเกิดจากการขาดน้ํายอยที่ใชในการยอยน้ําตาลแลคโตสที่
อยูในนมสด   ในโยเกิรตมีจุลินทรียแลคโตบาซิลลัส  ชวยยอยน้ําตาลใหเปลี่ยนเปนกรดจึงชวยลด
ปญหาดังกลาวไดสําหรับผูที่หยุดดื่มนมเปนระยะเวลานาน  (โครงการสวนพระองคฯ, 2543)

มีการศึกษาทั้งในญี่ปุน  อิตาลี  และสวิตเซอรแลนด  พบวาการรับประทานโยเกิรต
หรือนมเปรี้ยวเปนประจํา  จะชวยกระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกันโรคในรางกาย  เนื่องจากชวย
เพิ่มการสรางสารอินเตอรเฟอรอนถึง  3  เทา  ซึ่งปกติสารตัวนี้  เปนสารเคมีที่รางกายสรางขึ้นเองได
โดยธรรมชาติเพื่อชวยตอสูกับเชื้อโรคหลายชนิด   ไมทําใหคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น  และยังอุดม
ไปดวยไขมันธรรมชาติ  มีฤทธิ์คลายฮอรโมน  ซึ่งทําหนาที่ปกปองผนังกระเพาะอาหารของเรา
จากสารกระตุนตาง ๆ เชน  แอลกอฮอล  บุหร่ี  ชวยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งและเนื้องอกใน
ลําไสใหญ  (จารุวรรณ, 2543)
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แตเดิมโยเกิรตมักเสื่อมเสียไดงายเมื่อทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง  จึงไดมีการเติมเกลือ
แปงสาลี  หรือใหความรอนตอไปอีกเพื่อใหมีอายุการเก็บยาวนานขึ้น  ตอมาระบบทําความเย็นเขามามี
บทบาทในการผลิต  และระหวางการรอจําหนาย  จึงทําใหการเก็บรักษาผลิตภัณฑยาวนานขึ้น

2.2 มาตรฐานกฎหมายของโยเกิรต (legal standard)

ในระยะแรกยังไมมีการมาตรฐานสําหรับโยเกิรต  ตอมามีการแบงชนิดโยเกิรตเปน
โยเกิรตชนิดคงตัว (set yogurt) และ โยเกิรตชนิดคน (stirred yogurt) ข้ึน  หรืออาจแบงออกตาม
ลักษณะของปริมาณไขมัน  เชน  ไขมันเต็ม, ไขมันปานกลางและไขมันต่ํา   โยเกิรตทุกชนิดจะตองมี
ปริมาณกรดและจุลินทรีย  ดังนี้คือคาความเปนกรดดาง (pH) ตองต่ํากวา 4.5  ไมมีน้ํายอยฟอสฟาเทส
เหลืออยูเลย  ไมมีเชื้อแบคทีเรีย E.Coli  ใน 0.1 มิลลิลิตร และจํานวนของยีสต  รา แบคทีเรียตอง
ต่ํากวา 100 ตอมิลลิลิตร

มาตรฐานกฎหมายของโยเกิรต  ข้ึนกับองคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ  เชน
คารอยละของไขมัน  ปริมาณของแข็งที่ไมใชไขมัน (solid-not- fat หรือ SNF)  หรือปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด  ตามมาตรฐานของ  FAO/WHO กําหนดใหแบงชนิดของโยเกิรตตามปริมาณไขมันดังนี้
โยเกิรตไขมันเต็มมีปริมาณไขมันสูงกวารอยละ 3.0   โยเกิรตไขมันปานกลางมีปริมาณไขมันรอยละ
3.0-0.5  และโยเกิรตไขมันต่ํามีปริมาณไขมันต่ํากวารอยละ 0.5

2.3 ชนิดโยเกิรต (types of yogurt)   แบงไดดังนี้

2.3.1 แบงตามกรรมวิธีการผลิต (methods of production)
การผลิตโยเกิรตในอุตสาหกรรมมี  2  ลักษณะใหญ ๆ คือ โยเกิรตชนิดคงตัว

และโยเกิรตชนิดคน
    2.3.1.1 การผลิตโยเกิรตชนิดคงตัว (set yogurt)  เปนการผลิตโดยเพาะเชื้อในน้ํานม
แลวบรรจุลงในภาชนะบมจนมีลักษณะแข็งเปนกอน ถาคนจะกลายเปนของเหลวไประยะหนึ่งและในที่
สุดจะแข็งตัวตามเดิม เปนผลิตภัณฑที่เกิดจากการหมักขึ้นในภาชนะบรรจุ (สําหรับจําหนายปลีก)
ลักษณะของมวลตะกอน   ที่ไดเปนมวลเนื้อเดียวกันที่ตอเนื่องและมีลักษณะเปนของแข็งกึ่งเหลว
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ข้ันตอนการผลิตโยเกิรตชนิดคงตัว  (set yogurt)  เร่ิมจากทําการพาสเจอรไรสนมแลว
ทําใหเย็นลงที่     45   องศาเซลเซียสโดยไมมีฟองอากาศ    ใหเติมหัวเชื้อลงไปทันที     (2.5 เปอรเซ็นต
เทากับ 2.5 ลิตรตอ 100 ของนม)   คนใหเขากันแลวจึงบรรจุในถวยพลาสติกขนาด  110   มิลลิลิตรถึง
250   มิลลิลิตร เก็บไว   2.5   ชั่วโมงถึง   3   ชั่วโมงเพื่อใหไดคาความเปนกรดที่   4.6  แลวทําใหเย็นที่
4   องศาเซลเซียสตลอดเวลา       เพื่อปองกันไมใหเกิดการแยกตัวออกจากโครงสรางของโปรตีน   และ
เพื่อใหไดคาความหนืดสูงสุด     ภายหลังที่ผลิตแลวควรจะเก็บไว      24    ชั่วโมงกอนนําออกจําหนาย
เพื่อใหโยเกิรตที่ไดมีความแนนเนื้อ  (Firmness) ที่ดี

2.3.1.2 การผลิตโยเกิรตชนิดคน (stirred yogurt)   เปนการผลิตโดยเติมเชื้อในนม
แลวบมในถังหมักเมื่อนมแข็งตัวเปนกอนแลวทําการปนเพื่อทําลายในโครงสรางตะกอนนม       แลวจึง
บรรจุลงในภาชนะทําใหโยเกิรตที่ไดมีลักษณะเปนของเหลว   ถาคนมากความหนืดจะลดลง  เมื่อต้ังทิ้ง
ไวในอุณหภูมิต่ํา   ความหนืดจะกลับคืนมา  โยเกิรตชนิดคนนี้เทไดงาย   ลักษณะของมวลตะกอนที่ได
จะแตกหรือแยกกันกอนที่จะนําไปทําความเย็นหรือบรรจุตัวอยางเชน  นมเปรี้ยวหรือโยเกิรตชนิดเหลว
ซึ่งมีปริมาณของแข็งเพียงรอยละ 11  หรือนอยกวา   เปนตน

โยเกิรตชนิดคนจะใชเชื้อในการหมักนอยกวาโยเกิรตชนิดคงตัว     (0.025   เปอรเซ็นต
หรือเทากับ   25   มิลลิลิตรตอ 100 ลิตรของน้ํานม)     โดยทําการหมักที่อุณหภูมิ   31   องศาเซลเซียส
หลังจากเติมเชื้อในการหมักแลวคนใหเขากัน ตั้งทิ้งไว  16 -18    ชั่วโมง     เพื่อใหไดคาความเปนกรดที่
ระดับ 4.6  จะไดมวลตะกอน  ซึ่งเปนสวนประกอบของเวย  ไขมัน แลคโตสและอื่น ๆ   ในระหวางการ
ทําเย็น  หรือทําใหเย็นควรคนเบา   ๆ   ไปเรื่อย  ๆ   พวกโพลี่แซคคาไรดจะเกิดขึ้นในระหวางที่เติมเชื้อ
ในการหมัก    และจะรวมกับโครงสรางของโปรตีนทําใหไดโครงสรางของโยเกิรตที่มีความหนืดและเนื้อ
เนียนเรียบ

ในระหวางการบรรจุควรควบคุมอุณหภูมิที่ระดับ  25  องศาเซลเซียส   และเก็บไปไวที่
4   องศาเซลเซียส   ถาสูงกวานี้จะมีรสเปร้ียว  โยเกิรตควรผลิตภายใน 48 ชั่วโมงกอนที่จะนําออกไป
จําหนาย เพื่อใหไดความหนืดที่พอเหมาะ

2.3.2 แบงตามลักษณะกลิ่นรส  ไดเปน 3  ชนิด คือ
2.3.2.1 โยเกิรตชนิดธรรมดา (plain yogurt)
2.3.2.2  โยเกิรตที่ปรุงดวยผลไม (fruit yogurt)
2.3.2.3  โยเกิรตปรุงดวยสารสังเคราะห (flavored yogurt)

โดยโยเกิรตทั้ง 3 กลุมนี้อาจผลิตเปนโยเกิรตชนิดคงตัวหรือโยเกิรตชนิดคนก็ได (คัคนางค, 2543)
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อายุการเก็บของโยเกิรตจะยาวนานกวานมพาสเจอรไรส   เพราะมีความเปนกรดสูง
โยเกิรตควรเก็บและขนสงดวยรถหองเย็นที่อุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส  เพื่อใหรสชาติคงที่   ถาเก็บตาม
อุณหภูมิที่กําหนดจะเก็บไดนานถึง 7 – 10 วัน

2.3.1 กรรมวิธีการผลิตโยเกิรต  (production of yogurt)

กรรมวิธีการผลิตโยเกิรตจากแผนภาพที่  2.1  ในโรงงานไมวาจะเปนโยเกิรตชนิดคง
ตัวหรือโยเกิรตชนิดคนสามารถสรุปกระบวนการและเครื่องมือที่ใชไดดังนี้

ภาพที่  2.1   ผังกรรมวิธีการผลิตโยเกิรตชนิดคงตัวและ/หรือชนิดคน
(1) balance tank (7) incubation tanks
(2) plate heat exchanger (8) plate cooler
(3) vacuum chamber (9) intermediate tanks
(4) homogenizer (10) fruit addition
(5) holding tube (11) packing machine
(6) bulk starter tanks

ที่มา : Robinson และ Tamine (1985)
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สวนผสมตาง ๆ

กระบวนการพาสเจอรไรส

ทําใหเย็นจนมีอุณหภูมิ  42 - 45 องศาเซลเซียส

เติมเชื้อหมักและบมที่  42 - 45 องศาเซลเซียส

คนใหเปนเนื้อเดียวกัน

บม 42 - 45  องศาเซลเซียส นานประมาณ 2 - 5 ชั่วโมง

ทําใหเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 2.2 ข้ันตอนการเตรียมโยเกิรตชนิดคน (stirred yogurt)

จากแผนภาพที่  2.2  แสดงไวในขั้นตอนของการเตรียมโยเกิรต  ในขั้นตนน้ํานมดิบจะ
ตองทําการปรับมาตรฐานเสียกอน เพื่อใหไดเปอรเซ็นตของไขมันและของแข็งไมรวมไขมันไดตาม
ตองการ ถามีเปอรเซ็นตของไขมันสูงจะทําใหกล่ินและรสชาติดีข้ึน ตามกฎหมายคารอยละของของแข็ง
ไมรวมไขมัน จะตองมีอยางนอย 8.1 เปอรเซ็นตเพื่อใหมีความหนืดพอเหมาะจะตองเพิ่มของแข็งไมรวม
ไขมันของน้ํานมประมาณ 12- 16  เปอรเซ็นต  ซึ่งไดจากการระเหยเอาน้ําออกจากน้ํานม   หรือเติมนม
ผง  3-4  เปอรเซ็นต  หรือผงเวย 1-2 เปอรเซ็นต  หรือ ผงเคซีน 1-2 เปอรเซ็นต  นมผงเหลานี้จะตองเปน
นมผงที่มีคุณภาพดี และละลายในน้ํานมไดดี

ขบวนการทําใหเปนเนื้อเดียวกัน  ใหนําน้ํานมไปโฮโมจิไนสที่  20 MPa (200 บาร)  ที่
60 เปอรเซ็นต   ไขมันเม็ดใหญจะถูกทําลายใหเปนเม็ดเล็ก ๆ  และจะละลายเปนเนื้อเดียวกันทั้งหมด
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ขบวนการพาสเจอรไรส  เมื่อผานกระบวนการโฮโมจิไนส แลวใหน้ําน้ํานมไป
พาสเจอรไรส  ทันที เพื่อปองกันไมใหน้ํายอย (enzyme) ไปทําลายไขมัน จะทําใหไดโยเกิรตที่มีรสชาติ
ไมดี ความรอนจะฆาเชื้อโรคอื่น ๆ ความรอนจะทําใหโปรตีนเวยเกิดเสียสภาพไปจะทําใหไดโครงสราง
โปรตีนที่ไมดี เมื่อเติมเชื้อในการหมักลงไปจะทําใหคาความหนืดของโยเกิรตเพิ่มข้ึน ถาจะใหไดผลดี
ขบวนการพาสเจอรไรสจะตองตมน้ํานมใหรอน  85  องศาเซลเซียสนาน 30 นาที  และตมน้ําใหรอน
90 องศาเซลเซียสนาน  5 นาทีในขบวนการพาสเจอรไรสแบบตอเนื่อง

การทําใหเย็นเมื่อน้ํานมถูกพาสเจอรไรสแลวทําใหเย็นลงที่อุณหภูมิที่กําหนด กอนที่
จะเติมเชื้อในการหมักลงไป  ถาเปนโยเกิรตชนิดคงตัวจะตองทําใหเย็นลงที่  45  องศาเซลเซียส
ถาเปนโยเกิรตชนิดคน จะตองเย็นลงที่ 31  องศาเซลเซียส การทําใหน้ํานมเย็นลงตองปองกันไมให
อากาศเขาไปในน้ํานมเพื่อไมใหเกิดฟองอากาศ

เชื้อที่ใชในการผลิตโยเกิรต ประกอบดวยแลคติกแอซิคแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ
Streptococcus  salivarius  sub sp.  thermophilus  (cocci)  และ Lactobacillus  delbruckii sub
sp. Bulgaricus  (bacilli)  ซึ่งแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดนี้จะเจริญไดดีที่อุณหภูมิระหวาง 30 องศาเซลเซียส
ถึง 45 องศาเซลเซียส  แบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้จะอาศัยซึ่งกันและกัน (symbiosis) อัตราสวนของ
cocci ตอ bacilli ควรจะเปน 1:1 เมื่อเติมเชื้อในการหมักลงไป พวกแลคติกแอซิคแบคทีเรีย จะเจริญ
เติบโตขึ้นมากอนน้ําตาลแลคโตสจะถูกเปลี่ยนใหเปนกรดแลคติก ดังนั้นคาความเปนกรดดางของน้ํา
นมจะลดลงเพราะเปนกรดและเกิดเปนมวลตะกอนขึ้นในระยะแรก  cocci จะเจริญไดดีกวา  bacilli
สวน bacilli จะเจริญเติบโตไดดีในสภาวะนมเปรี้ยว

2.4.1 การเตรียมสวนผสมเบื้องตน

เนื่องจากองคประกอบของน้ํานมแตกตางกัน   ดังนั้นเมื่อนํามาผานการหมักจะทําให
ไดโยเกิรตที่มีคุณภาพแตกตางกัน  เชน  เมื่อไขมันในนมมีปริมาณสูงกวา  จะใหโยเกิรตที่มีความเปน
ครีมสูงตามไปดวย  เปนตน  นอกจากนี้แลวน้ําตาลแลคโตสที่มีอยูในนมจะถูกใชเปนแหลงอาหารของ
หัวเชื้อโยเกิรต  สวนโปรตีนก็เปนสาเหตุที่ทําใหการเกิดการตกตะกอนเปนมวลตะกอน  ซึ่งมีผลตอ
ความหนืดของผลิตภัณฑ  ดังนั้นเพื่อใหผลิตภัณฑโยเกิรตที่มีคุณภาพจึงจําเปนตองปรับคุณภาพนม
กอนหมักดังนี้
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2.4.1.1 การปรับปริมาณไขมันในนม

ในประเทศอังกฤษ  ปริมาณไขมันเนยโดยเฉลี่ยในนมจะอยูระหวาง 3.7- 4.2
เปอรเซ็นตแตปริมาณไขมันในโยเกิรตเฉลี่ย 1.5  เปอรเซ็นตสําหรับโยเกิรตไขมันปานกลาง หรือ 0.5
เปอรเซ็นตสําหรับโยเกิรตไขมันต่ํา   ในการปรับปริมาณไขมันในนมที่ใชเตรียมโยเกิรตจะใชหลักการ
ของเปยสัน สแควร  ซึ่งมีวิธีการดังนี้

ตัวอยางเชน  ตองการหาปริมาณครีม  (50  เปอรเซ็นตไขมัน)   และนมขาดมันเนย
(0.1 เปอรเซ็นตไขมัน)   เมื่อตองการนมโยเกิรตที่มีไขมัน 1.5 เปอรเซ็นตปริมาณ 1,000 ลิตร

ครีม 50   ---------------------   1.5 – 0.1  =   1.4
   1.5

นมขาดมันเนย 0.1  ---------------------   50  -  1.5  =   48.5

ดังนั้น ตองใชครีม   1.4  x   1000/49.9   =   28.1     ลิตร
ตองใชมันขาดมันเนย 48.5  x   1000/49.9   =   971.9   ลิตร
ปริมาณนมที่ปรับแลวทั้งหมด     =   1,000    ลิตร

2.4.1.2 การปรับปริมาณของแข็งที่ไมใชไขมัน (SNF) ในนม

สัดสวนของปริมาณของแข็งที่ไมใชไขมัน  ไดแก น้ําตาลแลคโตส  โปรตีน
และเกลือแรในนมที่ใชในกระบวนการผลิตโยเกิรต  จะมีผลโดยตรงตอคุณสมบัติทางกายภาพและกลิ่น
รสของโยเกิรตโดยเฉพาะความหนืดของมวลตะกอน  โดยทั่วไปปริมาณของแข็งในของผสมที่ใชเตรียม
โยเกิรตยิ่งสูงในผลิตภัณฑสุดทายที่ไดจะมีความหนืดสูงตามไปดวย  โยเกิรตที่มีคุณภาพดีไดจากนมที่
มีปริมาณของแข็งทั้งหมด (total solid หรือ TS) เทากับ 15-16 เปอรเซ็นตซึ่งจะทําใหไดโยเกิรตที่มี
ปริมาณของแข็งทั้งหมด 14-15 เปอรเซ็นต
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ถาปริมาณของแข็งทั้งหมดในของผสมที่เตรียมโยเกิรตสูงกวา  25  เปอรเซ็นตข้ึนไป
จะทําใหความชื้นลดลงและมีผลตอกิจกรรมของเชื้อลดลงดวย  การเพิ่มปริมาณของแข็งอาจจะกระทํา
ไดโดยอาศัยวิธีการตาง ๆ เชน  การใหความรอนเพื่อเพิ่มความเขมขน  การเติมนมผง  เคซีนอีน  ผงเวย
หรือ ผงเนยจากนม เปนตน

2.4.1.3 การเติมสารคงตัว

วัตถุประสงคหลักในการเติมสารคงตัว (stabilizers) ในสวนผสมที่ใชเตรียมโยเกิรตคือ
เพื่อรักษาใหลักษณะเฉพาะตัวที่ตองการในโยเกิรตใหคงอยูหรือเพิ่มข้ึน  เชน  ลักษณะเนื้อสัมผัส
ความหนืด (viscosity/consistency) ลักษณะปรากฏดานโครงสรางของเจล และชวยลดปญหา
การแยกชั้นของหางนม  หรือที่เรียกวา syneresis เปนตน  นอกจากนี้สารคงตัวยังชวยเพิ่มอายุการเก็บ
และทําใหผลิตภัณฑมีความสม่ําเสมอ  โดยทําใหเจลในน้ํามีปริมาณน้ําอิสระสําหรับการเกิด การแยก
ชั้นของหางนมลดลง  คุณสมบัติที่ดีของสารคงตัวคือ ไมมีกลิ่น มีประสิทธิภาพสูงในชวงความเปนกรด
ต่ํา และกระจายตัวไดดีในอุณหภูมิที่ใชในการหมักนม สําหรับสารเคมีที่นิยมใชเปนสารคงตัว เชน
เจลาติน  กัมจากธรรมชาติ  ไดแก  คารบอกซีเมทธิลเซลลูโลส  โลคัสบีนกัม   กัวรกัม  และซีวีดกัม
(seaweed gums) ไดแก แอลจิเนสและคาราจีแนน  เปนตน

สารคงตัวเหลานี้อาจใชเพียงสารประกอบชนิดเดียว  หรือสารประกอบผสมหลายตัว
ซึ่งสารประกอบแบบหลังจะเปนที่นิยมในการคามาก  เนื่องจากสามารถใชไดกับผลิตภัณฑโยเกิรต
หลายชนิดนั่นเอง
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ตารางที่ 2.1    ชนิดของสารคงตัวตาง ๆ ที่นิยมใชในอุตสาหกรรมผลิตโยเกิรต
Natural gums Modified gums Synthetic gums
Plant Cellulose derivatives(1) Polymers*
  Exudates                 Carboxymethylcellulose   Polyvinyl derivative
     Arabic (1,3)   Methylicellulose                Polyethylene derivative
     Tragacanth (1)   Hydroxypropylcellulose
     Karaya   Hydroxypropylcellulose
   Extracts   Hydroxypropylmethylcellulose
     Pectins (2,3)   Microcrystallinecellulose
   Seed Flour
     Locust (Carob)(1)                      Microbial fermentation
     Guar (1)   Dextrane
                                                           Xanthan (1,B)
   Seaweed
     Extracts                                     Miscellneous derivatives
        Agar (2,3)
        Alginates (1,2,3)    Low-methoxy pectin
        Carrageenan (2,3)                     Propylene glycole alginate
        Furecllaran (1,2,3)                     Pre-gelatinised starches
                                                           Modified starches
     Cereal  starches(1,2,3)   Carboxymethyl starch
        Wheat                                         Hydroxyethyl starch
        Corn                                            Hydroxypropyl starch
     Animal
        Gelatin
        Casein
     Vegetable
        Soy protein

* Limited in its application in yogurt, since it is not listed in the Food and Drugs Act (1975, 1980) or
FAO/WHO (1976).
The permitted level of these stabilising compounds in yogurt is 5,000 mg/kg with the exception of
pectins, gelatin and starches, i.e. 10 g/kg.
Figures in parenthese indicate the function  the hydrocolloid, i.e. (1) thickener agent and (3) stabiliser.

ที่มา:  Tamime และ Robinson (1985)
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                            2.4.1.4 การเติมสารใหความหวาน

สารใหความหวานหรือเรียกวาสวีทเทนเนอร  (sweetener)  มักเติมในการผลิต
โยเกิรตชนิดปรุงแตงดวยผลไมและสารปรุงแตงกลิ่นรสโดยการเติมสารใหความหวานลงไปผสมในของ
ผสมโยเกิรต  หรือเติมผลไมที่มีความหวานลงไป  ทั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดความเปรี้ยวใน
โยเกิรต  อยางไรก็ตามควรคํานึงปจจัยตาง ๆ ไดแก  ชนิดของสารใหความหวานที่ใช  ความชอบของผู
บริโภค  ชนิดของผลไมที่ใชซึ่งอาจสงผลตอการยับยั้งหัวเชื้อในการหมัก  ขอกําหนดตามกฎหมาย
อาหาร  และอ่ืน ๆ เปนตน  โดยทั่วไปแลวผลไมและสารปรุงแตงกลิ่นรสโยเกิรต  อาจมีคารโบไฮเดรต
จากน้ําตาลสูงถึง  20 เปอรเซ็นต  ซึ่งอาจมีผลยับยั้งการเจริญของหัวเชื้อในการหมักได     เนื่องจากผล
ของแรงดันออสโมติกของสารที่ถูกละลายในน้ําในโยเกิรต  โดยทั่วไปปริมาณน้ําตาลที่เติมลงในโยเกิรต
ไมควรเกิน 10 เปอรเซ็นต

สารใหความหวานที่นิยมใชในอุตสาหกรรมไดแก  น้ําตาลซูโครส  กลูโคส  ฟรุคโตส,
น้ําตาลขาวโพด, กลูโคส/กลูโคสไซรัปหรือซอบิทอล และแซคคาริน  เปนตน

2.4.2 การทําใหเปนเนื้อเดียวกัน  (homogenization)

หลังการปรับสวนผสมของนมที่ใชในการเตรียมโยเกิรตเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพตามตองการแลว  จะตองนํามาผานกระบวนการที่ทําใหเปนเนื้อเดียวกันโดยใหเกิดระบบ
อิมัลช่ัน  ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวสามารถกระทําไดโดยการใหนมผานเครื่องโฮโมจีไนเซอรดวย
ความเร็วสูงโดยผานชองเปดเล็ก ๆ ภายใตความดันสูง  จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของนม
ดานเคมีและกายภาพที่จะนําไปเตรียมโยเกิรต

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการทําใหเปนเนื้อเดียวกันมีผลทําใหเนื้อสัมผัสที่ได
หลังการหมักมีเนื้อเนียนมากขึ้น  มีกลิ่นรสที่เปนครีม และชวยลดการเกิดครีมที่ผิวหนา หรือการแยกชั้น
ของน้ําหางนมสําหรับการเลือกใชเครื่องโฮโมจีไนซแบบ 1 หรือ 2 สเตท จะขึ้นกับปริมาณไขมันที่มีอยู
ในนมที่ปรับองคประกอบแลว ภาพที่ 2.3 แสดงสวนประกอบของเครื่องโฮโมจีไนซที่เปน 2 สเตท
แตโดยทั่วไปนมโยเกิรตจะใชเครื่องโฮโมจีไนซมีเพียง 1 สเตท ที่มีอุณหภูมิ 50-70 องศาเซลเซียส
และมีความดันระหวาง 1,500-2500 ปอนดตอตารางนิ้ว (psi)
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ภาพที่  2.3   เครื่องโฮโมจีไนซแบบ  2-stage
ที่มา:  Lampert  (1975)

2.4.3 การใหความรอน  (Heat  treatment)

การใหความรอนเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง  นอกจากเพิ่มความเขมขน
ของนมแลวยังมีผลตอสวนผสมที่ใชเตรียมโยเกิรตดังตอไปนี้

1)  ทําลายจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคหรือจุลินทรียอ่ืน ๆ ที่ไมตองการ   สําหรับ
ตารางที่  2.2    แสดงเวลาและอุณหภูมิที่ใชในการใหความรอนแกนมและของผสมที่ใชในการเตรียมโย
เกิรต ตาง ๆ กัน ซึ่งความรอนที่ใชมักเพียงพอตอการทําลายเซลลจุลินทรียสวนใหญที่อยูในนมดิบเทา
นั้น  แตสปอรหรือเอนไซมที่ทนความรอนไดยังคงมีเหลืออยูในนม  อยางไรก็ตาม นมที่ผานความรอน
จะเปนแหลงเจริญเติบโตที่ดีของหัวเชื้อโยเกิรต

2) กําจัดอากาศที่มีอยูในนม  เพื่อทําใหสภาวะแวดลอมเหมาะสมตอการเจริญของ
เชื้อแลคติคมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรียชนิดนี้ตองการอากาศในปริมาณนอย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15

3)  เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของนม  โดยทําใหโปรตีนของน้ําหางนม
ที่มีอยูในนมซึ่งไดแก พวกอัลบูมิน  และโกลบูลินที่เสียสภาพธรรมชาติแลวตกตะกอน นอกจากนี้ยังกอ
ใหเกิดการรวมตัวของโมเลกุลเคซีนอีนเกิดเปนรางแหในลักษณะสามมิติข้ึนมาโดยรางแหนี้จะจับ
โปรตีนของน้ําหางนมแลวทําใหโยเกิรตที่ไดมีความหนืดมากกวาเดิม

4) มีความเหมาะสมสําหรับการเจริญของหัวเชื้อแลคติค  ที่มีกิจกรรมหมักที่อุณหภูมิ
คอนขางสูง (40-50 องศาเซลเซียส)

5) ทําใหโปรตีนในนมถูกทําลายใหสารยอย ๆ ที่เปนโมเลกุลเล็กลง ซึ่งอาจเปนสารที่
เรงกิจกรรมของหัวเชื้อแลคติค

ตารางที่ 2.2  เวลาและอุณหภูมิในการใหความรอนแกนมที่ใชเตรียมโยเกิรต

Time Temp.(๐C) Process Comment
30 minutes
15 seconds

65
72

Low temperature long time(Holder method)
High temperature short time (HTST)

Destruction of about 99 % of vegetative
cells of microorganisms

*30 minutes
5 minutes
20 minutes(+)

85
90-95

110-115

High temperature long time (HTLT)
Very high temperature short time (VHTST)
Conventional sterilisation (in-bottle)

Kills all vegetative cells and possibly some
spores
As above, but may kill nearly all spore

*3 seconds
*16 seconds
1-2 seconds
0.8 seconds

115
135
140
150

Low temperature UHT (GEA Ahlborn Gmbh)
Long time UHT (Stork-Amsterdam)
UHT
UHT French process (ATAD)

Kills all organisms including all spores with
the exception of low temperature UHT

* Heat treatments which are widely used ih the yogurt industry.
(+) Indicate longer holding time.
ที่มา: Tamine และ Robinson (1985)
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การใหความรอนเเกนมสามารถเรง  หรือยับยั้งกิจกรรมของหัวเชื้อแลคติคได ทั้งนี้ข้ึน
กับชวงของอุณหภูมิและเวลาดังนี้

1)  นมที่ผานการใหความรอนในชวงระหวางอุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส  เปนเวลา
30  นาทีและ 72 องศาเซลเซียส เปนเวลา  40 นาที จะชวยเรงการเจริญของหัวเชื้อแลคติค

2)  นมที่ผานการใหความรอนในชวงระหวางอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส  เปนเวลา
40 นาทีและ 82 องศาเซลเซียส เปนเวลา  10-120 นาที และที่ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1-45 นาที
ดวย จะสงผลยับยั้งการเจริญของหัวเชื้อแลคติค

3)  นมที่ผานการใหความรอนถึง 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา  60-180 นาที หรือ
ภายใตความดันที่  120 องศาเซลเซียส เปนเวลา  15-30 นาที จะชวยเรงการเจริญของหัวเชื้อแลคติค

4) นมที่ผานการใหความรอนภายใตความดันที่ 120 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน
กวา  30 นาทีจะสงผลยับยั้งการเจริญของหัวเชื้อแลคติค

ตามปกติอุณหภูมิในการใหความรอนแกนมโยเกิรต  อาจใชตั้งแตระดับอุณหภูมิ
พาสเจอรไรส   (72 องศาเซลเซียส 15 วินาที) จนถึงอุณหภูมิยูเอชที ( 133 องศาเซลเซียส  1 วินาที)
โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมนมนิยมใหความรอนที่  85  องศาเซลเซียส  30  วินาที   สําหรับกระบวนการ
ไมตอเนื่องหรือทําเปนแบบกะหรือ  90-95 องศาเซลเซียส 5-10 วินาที สําหรับกระบวนการตอเนื่อง

2.4.4 กระบวนการหมัก  (fermentation process)

นมที่ผานการใหความรอน  จะตองทําใหเย็นลงถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมแลวจึงสงไปยัง
ถังหมักเพื่อทําการหมักดวยหัวเชื้อที่เตรียมขั้นตอไป  หัวเชื้อโยเกิรตจะประกอบดวยหัวเชื้อสายพันธ
ผสมของ Lactobacillus  bulgaricus และเชื้อ Streptococcus  thermophilus ในอัตราสวนที่เทากัน
โดยทั่วไปหัวเชื้อจะใชประมาณ 0.5-2 เปอรเซนต หลังการถายเชื้อแลวจะทําการบม ที่อุณหภูมิ 37-44
องศาเซลเซียส 4-6 ชั่วโมง หรือที่ 32 องศาเซลเซียส 12 ชั่วโมง แตอยางไรก็ตาม สภาพที่เหมาะสม
สําหรับการเจริญของหัวเชื้อสายพันธุผสมคือการหมักที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส

ข้ันตอนของการหมักจะเกิดขึ้นได 2 ลักษณะคือ ในกรณีที่ผลิตโยเกิรตชนิดคงตัวจะ
เกิดการหมักในภาชนะบรรจุที่จะจําหนายปลีกหรือในกรณีของโยเกิรตชนิดคนจะเกิดการหมักขึ้นในถัง
หมักใหญ จนกระทั่งการหมักเกิดขึ้นอยางสมบูรณแลว  จึงนําไปบรรจุเพื่อวางจําหนายตอไป อยางไรก็
ตามไมวาลักษณะการผลิตโยเกิรตจะเปนลักษณะใดก็ตาม    การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของการเกิด
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เจลของมวลตะกอนจะมีลักษณะเหมือนกัน  จะแตกตางกันเพียงคุณสมบัติของการไหลของมวล
ตะกอนซึ่งลักษณะเนื้อของโยเกิรตที่ไดจากโยเกิรตชนิดคงตัวจะไมถูกรบกวน เจลที่ไดจึงเปนมวลของ
แข็งกึ่งเหลวตลอดทั้งภาชนะบรรจุ ในขณะที่โยเกิรตชนิดคนจะเปนเจลที่มีลักษณะแตกจากกันเมื่อส้ิน
สุดการหมักกอนที่จะทําใหเย็น

การเกิดเจลของโยเกิรต เปนผลจากปฏิกิริยาทางชีวภาพและกายภาพในนม
ดังมีข้ันตอนตามลําดับดังนี้

1) หัวเชื้อโยเกิรตใชน้ําตาลแลคโตสในนมเปนแหลงพลังงานในการเจริญเติบโตและ
ทําการหมักใหกรดแลคติคและสารประกอบอื่น ๆ ออกมา

2) กรดแลคติคที่สรางขึ้นเรื่อย ๆ นี้ จะสลายสภาพความคงตัวของอนุภาคเคซิอีน
และทําใหสารประกอบเชิงซอนของโปรตีนในน้ําหางนมสูญเสียสภาพธรรมชาติไปดวย

3) เกิดการรวมตัวของอนุภาคเคซิอีนและ/หรือกลุมของเคซิอีนยอย ๆ เขา
ดวยกัน และเกิดการตกตะกอนบางสวนออกมา ในขณะที่ความเปนกรดดางอยูที่ระหวาง 4.6-4.7

4) เกิดปฏิกิริยาระหวาง  แอลฟา-แลคตาลบูมิน/บีตา-แลคโตโกลบูลินซึ่งเปนโปรตีน
ที่อยูในหางน้ํานมกับเคซีอิน ทําใหเกิดอนุภาคเคซิอีนที่มีความคงตัวมากขึ้น ดังนั้นรางแหของเจลที่
ประกอบดวยโครงสรางที่แนนอนนี้  สามารถจับกับองคประกอบอื่น ๆ ที่มีอยูในสวนผสมที่ใชเตรียม
โยเกิรต รวมทั้งน้ําใหอยูในโครงสรางดังกลาวดวย

2.4.5 การทําใหเย็น

เนื่องจากการผลิตโยเกิรตเปนกระบวนการทางชีวภาพ การทําใหเย็นจึงเปนวิธีที่นิยม
ใชในการควบคุมกิจกรรมของหัวเชื้อและเอนไซม การใหความเย็นแกมวลตะกอน จะเร่ิมตั้งแตผลิต
ภัณฑมีระดับความเปนกรดตามตองการประมาณ 4.6 หรือความเขมขนกรดแลคติคประมาณ 0.9
เปอรเซ็นต แตทั้งนี้ข้ึนกับปจจัยตาง ๆ ไดแก ชนิดของโยเกิรตที่ผลิต วิธีใหความเย็น และประสิทธิภาพ
ของการถายเทความรอนประกอบดวย
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จุดประสงคหลักของการทําใหมวลตะกอนเย็นลงทันทีจากอุณหภูมิ  30 – 45 องศา
เซลเซียส  ใหเหลือตํ่ากวา  10  องศาเซลเซียส  (ดีที่สุดประมาณ  5  องศาเซลเซียส) เพื่อควบคุมระดับ
ความเปนกรดสุดทายในผลิตภัณฑ  เนื่องจากที่อุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียสสามารถยับยั้งกิจ
กรรมของหัวเชื้อโยเกิรตได

2.4.6 การเติมองคประกอบที่ใหกลิ่นรสและสี

การเติมองคประกอบที่ใหกลิ่นรสและสี  เพื่อเพิ่มความนิยมใหแกผูบริโภคขึ้นกับชนิด
ของโยเกิรตที่ตองการ  สารที่ใชเติมเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวในอุตสาหกรรมการผลิตโยเกิรต  ไดแก
ผลไม  สารใหกล่ิน สี และสารประกอบอื่น ๆ เชน  น้ําผึ้ง  ถั่วตาง ๆ มะเขือเทศ  กาแฟ  เปนตน

ในทางอุตสาหกรรมนิยมทําใหโยเกิรตเย็นลงที่อุณหภูมิ 15 – 20 องศาเซลเซียส
กอนที่จะนําไปผสมกับผลไมหรือกลิ่นรส  จากนั้นจึงบรรจุเก็บไวหองเย็นเพื่อรอการจําหนายตอไป

อยางไรก็ตาม  แมวากรรมวิธีการผลิตโยเกิรตจะมีผลตอคุณภาพของโยเกิรต
แตปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑเชนเดียวกันคือ    จุลินทรียที่ใชใน
โยเกิรต

2.5 จุลินทรียในโยเกิรต

หัวเชื้อเปนสวนประกอบที่สําคัญในการผลิตโยเกิรต   ลักษณะที่ตองการของหัวเชื้อ
โยเกิรตคือปลอดจากการปนเปอน เจริญไดดีในสวนผสมของนมที่ใชเตรียมโยเกิรต  ใหกลิ่นรสที่
ตองการ   โครงสรางลักษณะเนื้อดี  โดยทั่วไปนิยมใชหัวเชื้อผสมของ  Lactobacillus  bulgaricus
และเชื้อ Streptococcus thermophilus  ดังแสดงในภาพที่  2.4  และ ภาพที่  2.5  ในอัตราสวน
จํานวนเซลลที่เทากัน
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เมื่อใชหัวเชื้อที่แชแข็งในการผลิตโยเกิรต  จําเปนตองบมหัวเชื้อเปนเวลา   5 ชั่วโมง
ที่ 45 องศาเซลเซียส หรือ 11 ชั่วโมงที่ 22 องศาเซลเซียส หรือ 14-15 องศาเซลเซียสเสียกอน
Lactobacillus  bulgaricus และ   Streptococcus  thermophilus  เมื่อใชรวมกันจะมีการเจริญ
สัมพันธกันแบบพึ่งพากันเมื่อใชรวมกัน  โดยปกติจะใหเชื้อทั้งสองเจริญรวมกันภายใตสภาวะที่ควบคุม
เพื่อใหไดเชื้อจุลินทรียที่มีสมดุลที่ถูกตองลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันของจุลินทรียเหลานี้ในหัวเชื้อ
โยเกิรต คือเร่ิมแรกเชื้อ Streptococci มีอุณหภูมิการหมักที่เหมาะสมที่  40  องศาเซลเซียสทําใหเชื้อ
เจริญข้ึนอยางเดนชัด ระหวางการหมักชวงแรกนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยางโดยเชื้อ
Streptococci เปนจุลินทรียที่กอใหเกิดไดอะซิทิลและสารประกอบที่คลายกันซึ่งมีผลตอกลิ่นรสของ
ครีมเนยในผลิตภัณฑสุดทาย

ภาพที่   2.4  หัวเชื้อโยเกิรต (Streptococcus thermophilus)
ที่มา :  Hayes (1981)

เชื้อ Streptococci  นี้จะชวยกําจัดออกซิเจนออกจากนมซึ่งถาหากเหลืออยูอาจกอให
เกิดไฮโดรเจนเพอรออกไซด  การเจริญจะดําเนินตอไปจนกระทั่งความเปนกรดถึง 5.5 จะมีสารอาหารที่
เหมาะสมสําหรับการเจริญของเชื้อ  Lactobacillus ตอไป
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เชื้อ   Lactobacillus bulgaricus  มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับการเจริญที่
45 องศาเซลเซียส   และยังใหปรับปริมาณกรดแลคติคที่มากพอที่จะสรางอะซิทิลดีไฮด ซึ่งใหกลิ่นรส
เฉพาะของโยเกิรตในกรณีของโยเกิรตที่มีกลิ่นรสดีมากจะมีปริมาณ อะซิทิลดีไฮด อยู 23-24 พีพีเอ็ม
คิดเปนสัดสวนของสารประกอบที่ใหกล่ินถึง   90 เปอรเซ็นต นอกจากนี้เชื้อ Lactobacillus จะปลอย
กรดอะมิโนบางตัวที่มีผลตอการเจริญของเชื้ออะซิทิลดีไฮด อีกดวย

ภาพที่   2.5  หัวเชื้อโยเกิรต (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus)
ที่มา :  Hayes  (1981)

 หลังการหมักเสร็จแลวโยเกิรตที่ไดจะมีลักษณะเนื้อที่แนนขึ้นซึ่งจะถูกทําใหเย็นลงเปน
4.5   องศาเซลเซียส และคงไวัที่อุณหภูมินี้ตลอดระยะเวลาการจําหนาย ณ  อุณหภูมินี้แบคทีเรียยังคง
มีชีวิตอยู แตกิจกรรมคอนขางจํากัด  ทําใหการแบงตัวและสรางกรดจะชาลงมาก

ดังกลาวมาแลววาจุลินทรียนิยมใชในการผลิตโยเกิรต  Lactobacillus bulgaricus
และ Streptococcus  thermophilus  แตในบางประเทศเชน  นิวซีแลนด   และสวิตเซอรแลนดอาจ
ยอมใหเชื้อแลคติคอื่นรวมอยูดวย  อยางไรก็ตามจะตองมีจุลินทรียทั้งสองชนิดดังกลาวเสมอ  ซึ่งทําให
โยเกิรตมีลักษณะที่เดน
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ถึงแมวาในปจจุบันยังไมมีการกําหนดสภาวะของหัวเชื้อที่ใชในการผลิตโยเกิรตที่เปน
มาตรฐาน    แตปริมาณที่ใชอาจพิจารณาดังในตารางที่  2.3

ตารางที่   2.3  จํานวนจุลินทรียของหัวเชื้อโยเกิรตที่ใชในการผลิต
Types Satisfactory Doubtful Unsatisfactory

Streptococcus thermophilus 108/g 107-108/g 107/g
Lactobacillus  bulgaricus 108/g 107-108/g 107/g
ที่มา: Hayers (1981)

2.6  การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของการหมักโยเกิรต

แนวทางการเปลี่ยนแปลง  (metabolic pathway)  ที่เกิดขึ้นในจุลินทรีย    ประกอบ
ดวยปฏิกิริยาหลายชนิด   ซึ่งควบคุมโดยเอนไซมชนิดตาง  ๆ   การยอยสลายสารอาหารที่อยูในอาหาร
เลี้ยงเชื้อพวกคารโบไฮเดรต    โปรตีน   ไขมัน   และสารอื่น ๆ  ใหมีโมเลกุลเล็กลง   ก็จัดวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว  องคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อจึงมีสวนสําคัญตอการเจริญและการแบงตัว
ของหัวเชื้อ   Streptococcus   thermophilus  และ  Lactobacillus  bulgaricus    รวมทั้งกลิ่นรสและ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ได   ดังนั้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นโดยหัวเชื้อทั้ง
สองนี้ยอมนําไปสูการผลิตโยเกิรตที่มีคุณภาพสูง   ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ
คารโบไฮเดรตที่เกิดขึ้นเทานั้น

2.6.1 แนวทางการเปลี่ยนแปลง (metabolic pathways)

เชื้อแลคติครับพลังงานจากการหมักคารโบไฮเดรต  ซึ่งไดแก  น้ําตาลแลคโตสที่มีอยู
ในนม  ซึ่งการยอยสลายน้ําตาลแลคโตสจะเกิดขึ้นภายในเซลลของหัวเชื้อทั้งสอง  ในกรณีนี้สันนิษฐาน
วาจะอาศัยเอนไซมกาแลคโตไซด  เปอรมีเอส  (galactoside permease)  จากนั้นเอนไซมบีตา-ดี-กา
แลคโตซิเดส (β-D-galactosides)  จะยอยน้ําตาลแลคโตสภายในเซลลนี้ใหเปนน้ําตาล
ดี-กลูโคส (D-glucose) และบีตา-ดี-กาแลคโตส (β-D-galactose) น้ําตาลดี-กลูโคสนี้จะถูกเปลี่ยนเปน
กรดแลคติคภายในเซลลของหัวเชื้อทั้งสอง  นอกจากนี้  เอนไซมอีกชนิดหนึ่งคือ บีตา-ดี-ฟอสโฟกาแลค
โตซิเดส (β-D-phosphogalactosidase)  ก็จะยอยน้ําตาลแลคโตสใหน้ําตาล-ดี-กลูโคสดวยเชนเดียว
กัน  ซึ่งแสดงแนวทางการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เปนไปได  ในภาพที่  2.6
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ภาพที่  2.6  แนวทางการเปลี่ยนแปลงการใชน้ําตาลแลคโตสของหัวเชื้อ Streptococcus
                 thermophilus และ Lactobacillus  bulgaricus
ที่มา :  Tamime  และ  Robinson  (1985)
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2.6.2 การสรางกรดแลคติค  (production of lactic acid)

หัวเชื้อ Streptococcus  thermophilus และ Lactobacillus  bulgaricus จะยอย
สลายน้ําตาลแลคโตสใหเปนกรดแลคติค  ไดดังนี้

C12H22O11 + H2O----------- 4C3H6O3

Lactose Water Lactic acid

กรดแลคติคที่ไดมีความสําคัญตอโยเกิรตคือ
- ยอยสลายอนุภาคเคซีอีนและตกตะกอนเคซีอีนที่  พีเอช 4.6-4.7 รวมทั้ง

ทําใหเกิดเจลของโยเกิรต
- กรดแลคติคจะใหรสชาติที่เฉพาะคือรสเปร้ียวและแหลม

(sharp and acidic taste) ในผลิตภัณฑโยเกิรต  ทําใหไดกลิ่นรสที่หอม  เชื้อแลคติคจะมีเอนไซม
แลคเตท  ดีไฮโดรจีเนส (lactate dyhydrogenase: LDH) สําหรับสรางกรดแลคติคจากกรดไพรูวิคที่ได
ในระหวางการหมักนม  กรดแลคติคที่ไดจะมีรูป (isomers)  ที่แตกตางกันคือเปน L(+) หรือ D(-)  ซึ่งมี
โครงสรางของอะตอมแตกตางกันเฉพาะอะตอมคารบอนที่สองดังภาพที่  2.7

COOH COOH

HO    C    H   H   C          OH

 CH3 CH3

  L (+)  lactic acid D(-)  lactic  acid

ภาพที่ 2.7  โครงสรางโมเลกุลของกรดแลคติค
ที่มา :  Tamime  และ  Robinson  (1985)
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โดยทั่วไปในการหมักโยเกิรต   Streptococcus  thermophillus   จะใหกรดแลคติคใน
รูป  L(+)  ซึ่งจะเจริญไดเร็วกวาเชื้อ  Lactobacillus bulgaricus  ดังนั้นกรดแลคติคในรูปของ  L(+)
จะเกิดขึ้นกอน  แลวจึงเกิดกรดแลคติคในรูป  D(-)  ภายหลัง

ถาโยเกิรตมีกรดแลคติคในรูป L(+) มากกวา 70 เปอรเซ็นต แสดงวาหัวเชื้อโยเกิรต
สวนใหญเปนพวก Streptococcus thermophilus หรืออุณหภูมิการหมักเกิดขึ้นที่ต่ํากวา  40
องศาเซลเซียส  (ซึ่งเปนอุณหภูมิการหมักที่เหมาะสมตอการเจริญของเชื้อ Streptococcus
thermophilus) หรือโยเกิรตจะถูกทําใหเย็นในขณะที่ความเปนกรดต่ําประมาณ 0.8 เปอรเซ็นต  หรือ
นอยกวา

ถาโยเกิรตที่ไดมีกรดแลคติคในรูป D(-) มากกวากรดแลคติคในรูป L(+) แสดงวา
การบมหัวเชื้อกระทําที่อุณหภูมิคอนขางสูงคือ 45 องศาเซลเซียส  หรือมากกวา หรือหมักเปนเวลานาน
เกินไปทําใหไดโยเกิรตที่มีความเปนกรดสูง  หรือมีหัวเชื้อ  Lactobacillus bulgalicus มากกวาเชื้อ
Streptococcus thermophilus

โดยทั่วไปโยเกิรตมักจะมีกรดแลคติคในรูป L(+) ประมาณ 45-60 เปอรเซ็นต
และกรดแลคติคในรูป D(-) ประมาณ 40-55 เปอรเซ็นต ซึ่งอัตราสวนของ L(+):D(-)  จะใชในการ
ประเมินคุณภาพของโยเกิรต  ในผลิตภัณฑโยเกิรตที่จําหนายในทองตลาด  พบวามีคาตั้งแต  0.35
(เปร้ียวมาก) ถึง 8.28 (กรดแลคติคในรูป L(+) เดน) แตโยเกิรตที่ดีควรมีอัตราสวนดังกลาวประมาณ
2.0   ทั้งนี้ยังขึ้นกับความตองการของผูบริโภคแตละทองถิ่นดวย

2.6.3 การเกิดสารใหกลิ่นรส

หัวเชื้อจะสรางสารประกอบที่ใหกล่ินรสตาง ๆ ในโยเกิรตไดแก  กรดแลคติคและ
สารประกอบคารบอนิล  พวกอะซิทัลดีไฮด, อะซิโทน หรือไดอะซิทิล จากการศึกษาเกี่ยวกับการสราง
กลิ่นรสของหัวเชื้อ  พบวากลิ่นรสของโยเกิรตเกิดจากอะซิทัลดีไฮด และสารประกอบอื่น ๆ ที่ยังแยกไม
ได  และยังพบอีกวาระดับของอะซิทัลดีไฮดในโยเกิรตจะสูงขึ้นเมื่อใชหัวเชื้อผสมของเชื้อ
Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgalicus
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โยเกิรตที่มีกลิ่นรสที่ดีตองมีปริมาณ อะซิทัลดีไฮดและไดอะซิทิลรวมอยู
ดวยซึ่งพบวาโยเกิรตที่มีอะซิทัลดีไฮดเพียง 7  พีพีเอ็ม  ไมเพียงพอตอการใหกลิ่นรสของโยเกิรตที่
ตองการและระดับของไดอะซิทิล ในนมหมักจะสูงขึ้นไดเมื่อมีเชื้อ  Streptococcus lactis var.
diacetylactis  ผสมอยู

ปริมาณอะซิทัลดีไฮด ที่มีในโยเกิรตจะขึ้นกับชนิดของนมที่ใช  เชน  นมอุดมไขมัน
หรือนมขาดไขมัน  การใหความรอน  และชนิดของนมที่ไดจากสัตวตาง ๆ กัน  โดยนมวัวจะใหปริมาณ
ของอะซิทัลดีไฮดมากที่สุด

หัวเชื้อ  Streptococcus  thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus  จะ
สรางสารใหกล่ินรสในระหวางการหมัก  และระดับของสารตาง ๆ ที่ได  จะขึ้นอยูกับเอนไซมที่ใช
สังเคราะหสารประกอบคารบอนิลจากองคประกอบที่มีอยูในนม  ซึ่งองคประกอบของนมที่สําคัญใน
การสรางอะซิทัลดีไฮดคือน้ําตาลแลคโตส (โดยเฉพาะในสวนของน้ําตาลกลูโคส)  กรดอะมิโนพวก
threonine  และ  methionine  จะแสดงปฏิกิริยาที่เกี่ยวของในการผลิตอะซิทัลดีไฮด  โดยที่หัวเชื้อทั้ง
สองจะสรางสารอะซิทัลดีไฮดและเอธานอลจากกลูโคส  ดวยเอนไซมอัลดีไฮด  ดีไฮโดรจีเนส และ
แอลกอฮอล ดีไฮโดรจีเนสตามลําดับ  สวนการเปลี่ยนแปลงของทรีโอนีนเกิดจากเอนไซม ทรีโอนิน
 อัลโลส ซึ่งจะเกิดใน Lactobacilli  มากกวา Streptococci และการเปลี่ยนแปลงของ เมทไธโอนินไป
เปนอะซิทัลดีไฮดและจะเกิดขึ้นในเชื้อ Streptococcus thermophilus เทานั้น

การเกิดเจลของโยเกิรต

เชื้อโยเกิรตจะใชน้ําตาลแลคโตสในนม  เปนแหลงพลังงานในการเจริญเติบโต
และเกิดการหมักไดกรดแลคติค  และสารประกอบอื่น ๆ กรดแลคติคจํานวนเพิ่มข้ึนนี้จะทําลายความ
คงตัวของเคซีอีนไมเซลล  และทําใหสารประกอบเชิงซอนของโปรตีนในน้ําหางนมสูญเสียสภาพธรรม
ชาติไปดวย  สงผลใหเกิดการรวมตัวของเคซีอีนไมเซลล  และ/หรือ  กลุมของไมเซลลยอย ๆ เขาดวยกัน
และเกิดการตกตะกอนบางสวนออกมา ( pH ใกล Isoelectric point; pH 4.6-4.7) อัลฟาแลคตาลบูมิน
และเบตาแลคโกลบูลิน  ซึ่งเปนโปรตีนที่อยูในน้ําหางนม  จะทําปฏิกิริยากับเคซีอีน  ทําใหเคซีอีนไม
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เซลลคงตัวมากขึ้น  ดังนั้นรางแหของเจลที่ประกอบดวยโครงสรางที่แนนอนนี้  สามารถจับกับองค
ประกอบอื่น ๆ ที่มีอยูในสวนผสมที่ใชเตรียมโยเกิรต  รวมทั้งน้ําใหอยูในโครงสรางนั้นดวย

2.7 การเก็บรักษาคุณภาพของโยเกิรต

ปกติโยเกิรตจะมีอายุการเก็บประมาณ 10 วัน เมื่อเก็บที่อุณหภูมิประมาณ 5
องศาเซลเซียส  หลังจากนั้นปริมาณกรดในโยเกิรตจะมีปริมาณเพิ่มข้ึนเนื่องจากกิจกรรมของหัวเชื้อที่มี
อยูในโยเกิรตนั่นเอง  แมวากิจกรรมดังกลาวจะต่ํามากก็ตาม  ปริมาณกรดที่เพิ่มข้ึนนี้ทําใหกล่ินรสของ
โยเกิรตเปลี่ยนแปลงไปและไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค  สุดทายหัวเชื้อแบคทีเรียจะถูกทําลายและ
โยเกิรตจะเกิดการแยกชั้นของไขมันและเวยซึ่งมีผลทําใหเชื้อจุลินทรียอ่ืน ๆ เชน ยีสตและราเจริญได
ดังนั้นในการผลิตจึงควรระมัดระวังในเรื่องการปนเปอนของเชื้อราและยีสตในหัวเชื้อโยเกิรต  รวมทั้งใน
ระหวางการบรรจุดวย

ในปจจุบันโยเกิรตที่ผลิตขึ้นลวนมีการพัฒนาปรับปรุงรสชาติ  เละเนื้อสัมผัส
เพื่อใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากขึ้น  ดังนั้นในการใชวัตถุดิบตาง ๆ ที่มีคุณภาพ  การควบคุม
กรรมวิธีการผลิตใหเปนไปตามที่กําหนด  รวมทั้งการใชหัวเชื้อที่มีคุณภาพ  ลวนมีผลใหผลิตภัณฑเปน
ที่ยอมรับและเพิ่มความนิยมในโยเกิรตดวย

2.8 สวนผสมผลิตภัณฑนม

การเลือกสวนผสมผลิตภัณฑนม  ตองคํานึงถึง  สวนผสมที่จัดหาได  ตนทุน
ประโยชนการใชงานจากสวยผสมของเปอรเซ็นตไขมันและเนื้อนมไมรวมไขมัน  และการเก็บรักษา  ผล
กระทบตอการหมัก  และขอจํากัดดานกฎระเบียบ

จากงานวิจัยของ Young (2003)  ไดกลาวไววาน้ํานมที่ใชเปนสวนผสมในการผลิต
โยเกิรตเปนแหลงของที่มาของเนื้อนมไมรวมไขมัน (SNF) ไดมาจากแหลงดังนี้

1) น้ํานมพรองมันเนยและน้ํานมสดเต็มรูปจากโรงงาน
2) นมขนพรองมันเนยและนมขนเต็มรูป
3) โปรตีนนมชนิดเขมขน
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4) นมผงขาดมันเนยและนมผงเต็มรูป
5) เวยหวาน, โปรตีนเวยชนิดเขมขน  และเวยไอโซเลท

Young (2003)  ไดเลือกใชสวนผสมอาหารโปรตีนเวย  มี 3 รูปแบบคือ  เวยหวาน
โปรตีนเวยเขมขน และเวยไอโซเลท  ประโยชนในการใชสวนผสมอาหารเวย  คือชวยใหกลิ่นรสดีข้ึน
ปรุงแตงเนื้อผลิตภัณฑดีข้ึน (เกาะตัวกับน้ําและสรางเจล)  เพิ่มความอุดมสมบูรณดานโภชนาการ  ลด
การหดตัวของผลิตภัณฑเพิ่มอายุผลิตภัณฑ  ใหประโยชนดานโภชนบําบัด  และลดตนทุนการผลิต

Young (2003)  ไดกลาวไววาแหลงของที่มาของไขมันนม มีดังนี้
1)   น้ํานมสดเต็มรูปและครีม
2) เนยจืด
3) น้ํามันเนย
4) นมผงขาดไขมัน
5) เวยหวาน; สวนผสมโปรตีนเวย

ในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชน้ํานมสดเปนสวนผสมในการผลิตโยเกิรต  เนื่องจากขอจํากัด
กฎระเบียบของ อ.ส.ค. ที่ตองใชน้ํานมสดในขบวนการผลิตเทานั้นโดยไมใหมีนมผงเปนสวนผสมในการ
ผลิต

นมสดเปนอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ และมีคุณคาทางโภชนาการสูง อุดมดวย
แรธาตุอาหารครบทุกหมู คือโปรตีน วิตามิน เกลือแร คารโบไฮเดรต และไขมันนมจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง ในการพัฒนารางกายและสมองของเด็กและเยาวชน   ดังนั้นผลิตภัณฑโยเกิรตที่ผลิตจากนม
สดจึงมีทั้งแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส ทองแดง สังกะสี เหล็ก กํามะถัน ไอโอดีน คลอรีน
และวิตามินเอ  วิตามินดี  วิตามินอี นอกจากนี้ยังมีเอนไซมที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการยอยอาหารหลาย
ชนิด
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วัตถุประสงคของสวนผสมผลิตภัณฑนม จากงานวิจัยของ Young (2003)
กลาวไววา

1) เปนสารอาหารเพื่อเพาะเชื้อจุลินทรีย
2) ใหสารอาหาร  ไดแก สารอาหารหลัก (โปรตีน  ไขมัน  และพลังงาน)  และสาร

อาหารยอย  (วิตามิน  เกลือแร  สารโภชนบําบัดแบบโปรไบโอทิคและพรีไบโอทิค)
3) ปรุงองครวมกลิ่นรสที่ตองการ
4) ใหไดรูปและเนื้อที่ตองการ  ไดแกเคซิอีน (สงเสริมใหจับตัวเปนกลุมกอน)  และ

โปรตีนเวย (เกาะตัวกับน้ําใหความหนืดและสรางเจล)
5) ใหสี
6) ควบคุมอัตราการหมักและคุณภาพการหมัก

น้ํานมที่มีคุณภาพดี  จะตองมีคุณลักษณะ  ปราศจากเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
มีจํานวนแบคทีเรียต่ํา  ไมมีฝุนผงหรือส่ิงเจือปน  มีรสหวานเล็กนอย  มีกลิ่นออน ๆ แตไมมีกลิ่นไมพึง
ประสงค มีปริมาณมันเนย  ของแข็งไมรวมไขมัน และปริมาณของแข็งทั้งหมดตามเกณฑที่กําหนดใน
มาตรฐาน

ลักษณะทั่วไปของน้ํานม  มีสีขาวออกน้ําเงินจนถึงเหลืองทอง  องคประกอบที่ทําให
เกิดสีในน้ํานมไดแกไรโบฟลาวิน  (Riboflavin)  จะทําใหสีเหลือง  และ  เวย (whey)  ใหสีน้ําเงิน  น้ํานม
มีรสหวานเล็กนอยมีคาความเปนกรดประมาณ  0.12-0.18  เปอรเซ็นต  องคประกอบของน้ํานมโดยทั่ว
ไปจะประกอบไปดวย  น้ํา   ไขมัน   โปรตีน   น้ําตาลแลคโตส   แรธาตุ   สารอาหาร              สาร
อินทรียอ่ืน ๆ  และเกลือของน้ํานมนั้นเปนระดับที่มีความซับซอนมาก  หรืออาจแบงน้ํานมออกเปน 2
สวนคือ น้ํา และปริมาณของแข็งทั้งหมด  ดังแสดงในภาพที่  2.8
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ภาพที่  2.8  องคประกอบของน้ํานม
ที่มา:  อ.ส.ค. (2543)

2.9  โปรตีนนม

โครงสรางปฐมภูมิ (primary structure) ของโปรตีนประกอบดวย  สายโพลีเปปไตด
ของกกรดอะมิโนเชื่อมดวยพันธะเปปไตด  และอาจมีการเชื่อมขามดวยพันธะ disulfide การเรียงตัว
ของโปรตีน  หรือโครงสรางสามมิติของโปรตีน  มีดังนี้  secondary, tertiary และ quaternary
structures

น้ํานม

น้ํา
87 เปอรเซ็นต

     ของแข็งทั้งหมด  13

     ไขมัน 3.4-6.1 เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน 8.34-10.57 เปอรเซ็นต

โปรตนี  2.8-3.7 เปอรเซ็นต

แลคโตส 4.5-5.0 เปอรเซ็นต

อ่ืน  ๆ  0.7-0.8 เปอรเซ็นต
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โปรตีนนมประกอบดวย เคซีอีน  76  เปอรเซ็นต  เวย  18  เปอรเซ็นต และไนโตรเจนที่
ไมใชโปรตีน (non-protein nitrogen เชน เอนไซม) 6 เปอรเซ็นต  ปริมาณโปรตีนในน้ํานมประกอบดวย
สวนตาง ๆ  ดังตารางที่  2.4

ตารางที่  2.4   องคประกอบตาง ๆ ของโปรตีนในน้ํานม

โปรตีน กรัมตอลิตร รอยละของโปรตีนทั้งหมด
โปรตีนทั้งหมด
เคซีอีนทั้งหมด
- อัลฟาเอสวัน (alpha s1)
- อัลฟาเอสทู (alpha s2)
- เบตา (beta)
- เคปปา (keppa)
โปรตีนเวยทั้งหมด
- อัลฟาแลคตาลบูมิน (alpha lactalbumin)
- เบตาแลคโกลบลูลิน (beta lactoglobulin)
- บีเอสเอ (BSA)
- อิมมูโนโกลบลูลิน (Immunoglobulin)
- โปรติโอส เปปโตน (Proteose peptone)
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26
10
2.6
9.3
3.3
6.3
1.2
3.2
0.4
0.7
0.8

100
79.5
30.6
8.0
28.4
10.1
19.3
3.7
9.8
1.2
2.1
2.4

ที่มา: Herrington (1974)

2.10  เคซีอีน (caseins)
เคซีอีนเปนโปรตีนที่มีปริมาณมากที่สุดในน้ํานม  มีสีขาว  ไมมีกลิ่น  ไมมีรส  เปนตัวที่

ทําใหน้ํานมมีลักษณะเปนสีขาว  มีความสามารถในการละลายไดต่ําสุดที่คาความเปนกรดดาง (pH)
4.6 ประกอบดวย  อัลฟาเอสวัน (αs1)   อัลฟาเอสทู (αs2-casein)   เบตา (β -casein) และ  เคปปา
(κ-casein)  ของเหลวในเคซีอีนไมเซลลประกอบดวย  โปรตีน  แคลเซี่ยม  ฟอสฟอรัส  ซิเทรท  เอนไซม
ไลเปส  และเอนไซมพลาสมิน (plasmin)
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เคซีอีนมีลักษณะเปนเม็ดกลม  สวนมากจะเปนอนุภาคแขวนลอยในรูปคอลลอยด
หรือที่รูจักวา casein micells  และมักพบอยูกับแคลเซี่ยม (Ca) เรียกวา  แคลเซี่ยมแคลซิเนท
(calcium caseinate)  หรือ  Ca Casenate – Ca Phosphate complex   เสนผานศูนยกลางประมาณ
85.3   มิลลิไมครอน  องคประกอบทั้งหมดของเคซีอีนคือ อัลฟาเอส เบตา  และเคปปา   โดยจะอยูรวม
กันกับแคลเซี่ยมฟอสเฟต  อัตราสวนแตละชนิดที่ประกอบเปนไมเซลลจะแตกตางออกไป  พบวามาก
กวา  50  เปอรเซ็นตของไมเซลลประกอบดวย  3αs: 1β: 1κ

κ-casein  มีคุณสมบัติในการเปนสตาบิไลเซอร (stabilizer)   ไมเซลลของเคซีอีน
โดยเกาะติดอยูกับ  α-casein  โดยทําหนาที่เหมือน  protective colloid  ปองกันมิใหแคลเซี่ยมเขาทํา
ปฏิกิริยาจนเกิดการจับตัวเปนกอนขึ้น

α-casein  มีประจุลบ  หาก  κ-casein  หลุดออกไป  α-casein  จะจับตัวกับ  Ca++

ทันทีและเกิดเปนกอนของแคลเซี่ยมแคลซิเนท  เรียกวา  กอนนม  (curd)

β -casein  อยูรวมกันกับ  Ca++  ทําใหมีลักษณะเปนเจล  และกระจัดกระจายอยูทั่ว
ไปในเม็ดเคซีอีน  แลวจะไมหลุดออกไป  นอกจากเก็บไวที่อุณหภูมิต่ํากวา  10  องศาเซลเซียส

กลุมกอนของเคซีอีนประกอบดวยโมเลกุลเคซีอีน  10-100 หนวย  หรือที่เรียกวา
ซับไมเซลล   ซึ่งมี  2  ประเภท  คือ ซับไมเซลลที่มีและไมมี κ-casein  สวนตรงกลางของเคซีอีนซับ
ไมเซลลทั้งสองชนิดจะเปนพวก  hydrophobic  และ  ในซับไมเซลล ที่มี κ-casein บริเวณผิวของ
ซับไมเซลล  จะคลุมดวยสวน  hydrophilic  ซึ่งอยางนอยจะมีสวนที่มีข้ัวของ κ-casein  นอกจากนี้ยัง
อาจมี hydrophilic CMP (caseinonacropeptide)  ซึ่งมีลักษณะคลายขนที่ยืดหยุน (flexible hair)
ดวย  ซึ่งเปนสารประกอบหนึ่งของ κ-casein และชวยในการปองกันการรวมตัวของเคซีอีนไมเซลล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



32

colloidal calcium phosphate  จะทําหนาที่คลายสารเชื่อมระหวางซับไมเซลล  ซึ่ง
รวมตัวกันเปน casein micelles โดยซับไมเซลล  ที่มี κ-casein  มากจะอยูบริเวณผิวของเคซีอีน
ไมเซลล  และซับไมเซลล ที่มีปริมาณ  κ-casein  นอยกวา  จะฝงตัวอยูดานใน  ไมเซลลชั้นที่มีลักษณะ
เปนขน  (CMP หรือ caseinmacropeptide) ซึ่งมีความหนาอยางนอย  7  นาโนเมตร จะชวยปองกัน
การจับตัวกันของซับไมเซลล  เนื่องจากเกิดแรงผลักระหวางกัน  ดังแสดงในภาพที่  2.9
และภาพที่  2.10

ภาพที่  2.9  แสดงลักษณะโครงสรางของเคซีอีนไมเซลล
ที่มา:  Goff (1997)
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ภาพที่  2.10  แสดงลักษณะโครงสรางของเคซีอีนไมเซลล
ที่มา:  Goff (1997)

การจับรวมตัวของเคซีอีนไมเซลล
เคซีอีนสามารถจะเกิดการรวมตัวเปนกอนได  เนื่องจาก
1) เอนไซมไคลโมซิน (crymosin) เรนเนท (rennet) หรือ โปรติโอไลติคเอนไซม

(proteolytic enzyme) ตาง ๆ ในการผลิตชีส
2) กรด
3) ความรอน
4) การบม (age gelation)

เอนไซม  (enzyme coagulation)
เอนไซมไคลโมซิน (crymosin) เรนเนท (rennet)  มักนิยมใชในการตกตะกอนดวย

เอนไซม   ในชวงแรกเรนเนทจะทําลายพันธะที่เชื่อมระหวาง Phe (105) - Met (106) ของ κ-casein
ทําใหเกิด  สารละลาย CMP  ซึ่งจะกระจายตัวหางไมเซลล  และ para - κ-casein ซึ่งเปนสายโพลีเปป
ไตดที่ไมมีข้ัวเดนชัดบนไมเซลล (distinctly hydrophobic peptide) ทําใหไมเซลลจับตัวกัน  เนื่องจาก
ไมมีแรงผลักระหวาง κ-casein และไมมีแรงผลักทางไฟฟาเนื่องจากคาความเปนกรดดางที่ลดลง  ใน
ขณะที่คาความเปนกรดดางใกลจุด  isoelectric (pH 4.6)  เคซีอีนจะจับตัวรวมกัน  เคซีอีนไมเซลลมี
แนวโนมที่จะจับตัวกันอยางแนนหนาเนื่องจาก  hydrophobic interaction
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Acid  coagulation
การเติมกรดจะทําใหเคซีอีนไมเซลลไมคงตัว  และเกิดการจับตัวเปนกอนโดยการลด

ประจุไฟฟาจนถึงจุด isoelectric point ในขณะเดียวกันการละลายของแรธาตุเพิ่มข้ึน  ดังนั้นแคลเซี่ยม
และฟอสฟอรัสที่อยูเคซีอีนไมเซลลจะคอย  ๆ ละลายออกมาใน  aqueous phase เปนผลใหเคซีอีน
ไมเซลลแตกตัวออก  และทําใหเคซีอีนเกิดการตกตะกอนเนื่องจาก  hydrophobic interaction

ความรอน
ที่อุณหภูมิเหนือจุดเดือดเคซีอีนไมเซลลจะเกิดการตกตะกอนแบบไมผันกลับ  การให

ความรอนจะทําใหสมบัติดานบัฟเฟอรของเกลือในน้ํานมเปลี่ยนแปลงไป  เกิดการปลดปลอย CO2

organic acid ถูกผลิตขึ้น  และ  tricalcium phosphate  จะตกตะกอนพรอมปลดปลอย  H+

Age Gelation
เปนปรากฎการณที่เกิดขึ้นระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑที่มีอายุการเก็บนาน

(shelf- stable sterilized dairy product)  เชน  นมขน  และนมยู.เอช.ที.  หลังจากการเก็บหลาย
อาทิตย  หรือหลายเดือน  จะทําใหผลิตภัณฑนมมีความหนืดเพิ่มสูงขึ้น ตามดวยการเกิดเจลที่สังเกตุได
และเกิดการรวมตัวกันของไมเซลลเปนรางแห 3 มิติ แบบผันกลับไมได สาเหตุอาจเกิดเนื่องจาก
เอนไซมพลาสมินที่มีในน้ํานมอยูแลว หรือจากเชื้อจุลินทรียซึ่งทนความรอนไดสูงมาก หรืออาจเกิดเนื่อง
จาก การเกิดสารประกอบ κ-casein-β-lactoglobulin

2.11 โปรตีนเวย (Whey Protein)

โปรตีนเวยพบในสวน supernatant หลังจากตกตะกอนนมทีคาความเปนกรดดาง 4.6
โปรตีนเวยจะละลายน้ําไดมากกวาเคซีน และถูกทําลายเนื่องจากความรอนไดงาย แตทนตอกรด
โปรตีนเวยประกอบดวยหมูซัลเฟอรดังนั้นเมื่อไดรับความรอนถึงจุดเดือด จะเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด ทํา
ใหนมมีรสชาติที่เรียกวา boiled-milk flavor หรือ cooked flavor

โปรตีนเวย ประกอบดวย
-  เบตาแลคโตโกลบูลิน (β-lactoglobulin)  50-60 เปอรเซ็นต
-  อัลฟาแลคตาลบูมิน  (α-lactalbumin) 15-20 เปอรเซ็นต
- อ่ืน ๆ
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1) เบตาแลคโตโกลบูลิน (β-lactoglobulin)
มีลักษณะเปนคอลลอยด มักรวมตัวกันอยูรอบๆ เม็ดไขมัน เมื่อไดรับความรอนโปรตีน

นี้จะถูกทําลายดวยความรอนไดงาย และตกตะกอน (อุณหภูมิมากกวา 65 องศาเซลเซียส) ทําใหไขมัน
จับตัวเปนกอน และทําใหครีมแยกชั้น β-lactoglobulin มี free sulfhydryl group (-SH) มากในรูป
คริสตีน (cysteine)  จึงเปนตัวทําใหเกิดกลิ่นตม (cooked flavor) เมื่อไดรับความรอน

2) อัลฟาแลคตาลบูมิน  (α-lactalbumin)
ทนความรอนไดดีกวา β-lactoglobulin จะตกตะกอนไดหมดถาอุณหภูมิมากกวา 70

องศาเซลเซียส ไมมี free sulfhydryl group (-SH) แมจะมี cysteine มาก
3) อ่ืน ๆ เชน bovine serum albumin (BSA), และ immunoglobulin (lg)

2.12 เอนไซม (Enzymes)

น้ํานมมีทั้งเอนไซมที่พบในน้ํานม เชน alkaline phosphatase (เรงปฏิกิริยาการแตก
ตัวของ Organic Phosphates ถูกทําลายดวยความรอนระดับ pasteurization), Plasmin, Lipase (เรง
ปฏิกิริยา hydrolysis ของไขมัน) เปนตน และจากเชื้อแบคทีเรีย

2.13 แลคโตส (Lactose)

เปนคารโบไฮเดรตหลักในน้ํานม นอกจากนี้ยังพบน้ําตาลประเภทอื่น ๆ เชน glucose,
galactose และ Sucrose ในปริมาณเล็กนอย

น้ําตาลแลคโตสเปนไดแซคคารไรด  (disaccharide) ประกอบดวยกลูโคสและ
กาแลคโตสพบในน้ํานมประมาณ 4.8 - 5.2 เปอรเซ็นต   น้ําตาลแลคโตสจะเปนสารตั้งตนสําหรับ
การหมัก เชน การผลิตกรดแลคติคโดยจุลินทรียประเภทแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติค

น้ําตาลแลคโตส ในนมมี 2 แบบ คือ อัลฟาแลคโตส และเบตาแลคโตส  อัตราสวนของ
น้ําตาลทั้งหมดที่อยูในนมขึ้นอยูกับอุณหภูมิที่อุณหภูมิ  0  องศาเซลเซียส   อัตราสวนของอัลฟาแลค
โตสตอเบตาแลคโตส  เทากับ 1 ตอ 1.65 และที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส อัตราสวนจะลดลงเหลือ
1 ตอ 1.33   คุณสมบัติทางกายภาพของน้ําตาลทั้ง 2 ชนิด ดังแสดงในตาราง  2.5
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ตารางที่ 2.5  สมบัติทางกายภาพของน้ําตาลแลคโตส  2 ไอโซเมอร

สมบัติ แบบแอลฟา แบบเบตา
จุดหลอมเหลว 202°C 252°C
สเปคซิฟค โรเตชัน 89.4° 35°
การละลายน้ํา ที่ 20°C(ตอ100 มล.) 8 กรัม 55 กรัม
                     ที่ 100°C 70 กรัม 95 กรัม
ความถวงจําเพาะ(ที่20°C) 1.54 1.59
ความรอนจําเพาะ 0.299 0.285
ความรอนในการเผาไหม (Cal/G-1)
(Heat of Combustion)

3761.6 3932.7

ที่มา: Herrington (1974)

เมื่อน้ําตาลแลคโตสไดรับความรอนที่
- อุณหภูมิ  110-130  องศาเซลเซียส เกิดการสูญเสียน้ํา
- อุณหภูมิ     150      องศาเซลเซียส เริ่มเปนสีเหลือง
- อุณหภูมิ      175     องศาเซลเซียส เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล  (lactocaramel)

2.14 วิตามิน

น้ํานมประกอบดวย วิตามินที่ละลายในไขมัน เชน วิตามินเอ, วิตามินดี, วิตามินอี และ
วิตามินเค วิตามินที่ละลายในน้ํา เชน วิตามินบี 1 -ไทอะมิน, วิตามินบี 2 -ไรโบฟลาวิน, วิตามินบี 6-
ไพไรดอกซิน, วิตามินบี 12-ไซยาโนโคบาลามิน (cyanocobalamin), ไนอะซิน (niacin) และ
กรดแพนโตธินิค (pantothenic acid)
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สเตบิไลเซอรที่ใชเปนสวนผสมของโยเกิรตที่ใชกันทั่วไป  ไดแก
1) เพ็คติน
2) เจลาติน
3) สารดัดแปลงจากอาหารจําพวกแปง
4) แซนแทน
5) กัวร
6) กัมจากเมล็ดโลคัสต
7) โพลีแซ็คคาไรดที่ผลิตโดยเชื้อจุลินทรีย

Gonzalez และคณะ (2002)  ไดทําการศึกษาคุณภาพของโยเกิรตจากการใชเวย
โปรตีนแทนนมผง   เนื่องจากเวยจากนมเปนแหลงของน้ําตาลแลคโตส  แคลเซี่ยม  โปรตีนนมและ
วิตามินที่ละลายได   จากงานวิจัยการที่ใชผงเวยเปนสวนผสมในโยเกิรตแทนนมผง  มีผลตอคาความ
เปนกรดดาง  คาความเปนกรด  ลักษณะเจล  และจํานวนจุลินทรีย   พบวาผงเวยชวยยืดอายุการเก็บ
ของผลิตภัณฑ หลังการเก็บรักษา    15    วัน    ที่อุณหภูมิ  5  องศาเซลเซียส  ใหสภาพคงตัวของ     โย
เกิรต  ใหลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดีกวาการใชนมผง

นอกจากนี้  Puvanthira และ คณะ (2000)  ไดศึกษาคุณลักษณะดานโครงสรางและ
ความหนืดในโยเกิรตชนิดคงตัวโดยใชเคซีอีนผสมเวยโปรตีน   เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมที่ใชนม
ผงเปนสวนผสม    โดยใชอัตราสวนของเคซีอีนตอเวยโปรตีนเปน 4.7: 1  ถึง    0.5 : 1  จากงานวิจัยพบ
วาเคซีอีนที่เพิ่มข้ึนแทนที่เวยโปรตีนมีผลทําใหลดลักษณะเจลแข็ง  คาความยืดหยุนเพิ่มข้ึน  คาการ
แยกตัวของน้ําลดลง
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2.15 แปงและสตารช

แปงเปนคารโบไฮเดรตที่สะสมอยูในพืชช้ันสูง พบในคลอโรพลาสต (ในใบ) และใน
สวนที่พืชใชเปนเเหลงเก็บอาหาร เชน เมล็ดและหัว มนุษยไดรับแปงจากพืชแตกตางกันตาม
ภูมิประเทศในโลก  ทางดานทวีปอเมริกาเหนือ/กลาง   จะมีขาวโพด ขาวสาลีเปนแหลงใหแปงที่สําคัญ
ทาง ยุโรป มีมันฝรั่ง  และแถบเอเชีย  แอฟริกา มีขาวและมนสําปะหลัง  เปนตน  แตที่สําคัญที่มีการใช
กันทั่วโลก คือ  แปงขาวโพด แปงมันฝร่ัง แปงขาวสาลีและแปงมันสําปะหลัง แปงเปนแหลงพลังงานที่
สําคัญในโภชนาการของมนุษย อาหารทั้งหมดสวนใหญจะมีแปงเปนองคประกอบหลักของทุกชนชาติ
เชน  ขาว  ขนมปง กวยเตี๋ยว และ พาสตา เปนตน

จากคุณสมบัติเฉพาะของแปงจึงไดมีการนําแปงมาใชในอุตสาหกรรมอาหาร  เพื่อ
ปรับปรุงคุณสมบัติของอาหาร ทําใหเกิดเจล   ควบคุมความคงตัวและเนื้อสัมผัสชองอาหารจําพวกซอส
ซุปและน้ําปรุงรสอาหาร ปองกันเนื้อสัมผัสของอาหารไมใหเสียรูปเนื่องจากกระบวนการแชแข็งและคืน
รูป (freeze- thaw)  สภาวะกรด  การทําพาสเจอรไรเซชั่น (pasteurization)  และสเทอริไรเซชัน
(sterilization)  เปนตน

แปงที่คนไทยเรียกกันทั่วไป  สามารถหมายไดทั้ง  ฟลาวร  (flour)  และสตารช
(starch)  ฟลาวรและสตารชมีสวนประกอบทางเคมีตางกันจึงสงผลใหสมบัติตางกัน

ฟลาวร  หมายถึง   ผลิตภัณฑแปงที่ผลิตจากเมล็ด  หัว  หรือสวนอื่นที่ใชบริโภคได
ของพืช  โดยนําวัตถุดิบมาสี  โม   หรือบด   หรือตีแลวรอนเปนผงละเอียด    ดังนั้นสวนประกอบของ
ฟลาวรจึงมีสารอาหารตาง ๆ ที่มีอยูในวัตถุดิบด้ังเดิม เชน  แปงขาวโพด เปนตน

สตารช   หมายถึง  ผลิตภัณฑแปงที่ผลิตจากสวนตาง ๆ ของพืชเชนเดียวกับที่ใช
ผลิตฟลาวร   แตกรรมวิธีการผลิตจะแยกเอาเฉพาะสวนที่เปนสตารช  โดยมีองคประกอบอื่นปะปนมา
นอยที่สุด  เชน คอรนสตารช,  วีดสตารช เปน
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ดังนั้นคําวาแปงที่จะกลาวตอไปนี้จึงหมายถึงแปงสตารช  และเนื่องจากบางครั้ง
แปงสตารชที่ยังไมไดถูกทําการดัดแปรหรือแปรรูป  นิยมเรียกวาแปงดิบ (native starch)
ซึ่งจะตรงกันขามกับแปงที่ถูกดัดแปรหรือแปรรูปแลว  ที่เรียกวามอดิดไฟตสตารช  (modified  starch)
หรือแปงดัดแปร

องคประกอบหลักภายในเม็ดแปง  ไดแก  อะมิโลส (amylose)  อะมิโลเพกทิน
(amylopectin)  และสารตัวกลาง (intermediate  material) (Sanders, 1996) สมบัติของอะมิโลสและ
อะมิโลเพกทิน  ดังแสดงในตารางที่  2.6

ตารางที่  2.6   สมบัติที่สําคัญของอะมิโลสและอะมิโลเพกทิน

คุณสมบัติ อะมิโลส อะมิโลเพกทิน
ลักษณะโครงสราง สารประกอบของน้ําตาล

กลูโคสเกาะกันเปนเสนตรง
สารประกอบของน้ําตาล
กลูโคสเกาะกันเปนกิ่งกาน

พันธะที่จับ α-1,4 α-1,4 และ  α-1,6
ขนาด 200 – 2,000 หนวยกลูโคส มากวา 10,000 หนวยกลูโคส
การละลาย ละลายน้ําไดนอยกวา ละลายน้ําไดดีกวา
การทําปฏิกิริยากับไอโอดีน สีน้ําเงิน สีแดงมวง
การจับตัว เมื่อใหความรอนแลวทิ้งไวจะ

จับตัวเปนวุนและแผนแข็ง
ไมจับตัวเปนแผนแข็ง

ที่มา: Beynum และ Roels (1985)

อะมิโลส
อะมิโลสเปนพอลิเมอรเชิงเสนที่ประกอบดวยกลูโคสประมาณ 2,000  หนวย   เชื่อม

ตอกันดวยพันธะ α-1,4 – glucosidic linkage
แปงจากธัญพืช เชน แปงขาวโพด แปงสาลี แปงขาวฟาง  มีปริมาณอะมิโลสสูง

ประมาณ 28 เปอรเซ็นต  แปงจากรากและหัว  เชน  แปงมันสําปะหลัง  แปงมันฝร่ัง แปงสาคูมีปริมาณ
อะมิโลสต่ําประมาณ  20  เปอรเซ็นต   waxy starch ไมมีอะมิโลสเลย  และแปงจาก  amylomaize  มี
อะมิโลสสูงมากถึง 80  เปอรเซ็นต   น้ําหนักโมเลกุลของอะมิโลสอยูในชวง
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105  ถึง 10 6  ดาลตัน ซึ่งอะมิโลสในแปงแตละชนิดจะมีน้ําหนักโมเลกุลที่แตกตางกันไป ในแปงมันฝร่ัง
และแปงมันสําปะหลังมีน้ําหนักโมเลกุลสูงกวาในแปงขาวโพดและแปงสาลี   แปงแตละชนิดมี
Degree  of polymerization (DP) ของอะมิโลสแตกตางกัน  แปงมันฝร่ังและแปงมันสําปะหลังมี DP
ของอะมิโลสอยูในชวง 1,000 ถึง 6,000 สูงกวาแปงขาวโพดและแปงสาลีซึ่งมี DP  ของอะมิโลสในชวง
200 ถึง 1,200  แปงที่มีโมเลกุลของอะมิโลสยาวขึ้นจะมีแนวโนมในการเกิดรีโทรเกรเดชัน
(retrogration) ลดลง ในธรรมชาติอะมิโลสมีกิ่งกานอยูบางแตไมมาก คุณสมบัติทางโครงสรางของอะมิ
โลสของแปงหลายๆ ชนิด

อะมิโลสสามารถรวมตัวเปนสารประกอบเชิงซอนกับไอโอดีน  และสารประอินทรีย
อ่ืน ๆ  เชน   butanol, fatty  acid, surfactant, phenol และ  hydrocarbon  สารประกอบเชิงซอนเหลา
นี้จะไมละลายในน้ํา โดยอะมิโลสจะพันเปนเกลียวลอมรอบสารประกอบอินทรีย  (Galliard และ
Bowler, 1987)    นอกจากนี้อะมิโลสที่รวมตัวกับไอโอดีนจะใหสีน้ําเงิน  ซึ่งใชเปนลักษณะเฉพาะที่
บงบอกถึงแปงที่มีองคประกอบของอะมิโลส  ซึ่งคุณสมบัติทางโครงสรางชองอะมิโลสของแปงแตละ
ชนิดแสดงในตารางที่  2.7

ตารางที่  2.7  คุณสมบัติทางโครงสรางของอะมิโลส

แหลงแปง ปริมาณ
อะมิโลส (%)

β-Amylolysis
Limit(%)

DPเฉล่ีย จํานวน
สายเฉลี่ย

ความยาว
สายเฉลี่ย

โมเลกุลกิ่ง
(%)

แปงสาลี 28 88 1,300 4.8 270 27
แปงขาวโพด 28 82 930 2.7 340 44
แปงขาวเจา 17
Indica 73 1,000 4.0 250 49
Japonica 81 1,100 3.4 320 31
แปงมันสําปะหลัง 17 75   2,600 7.6 340 42
แปงมันฝร่ัง 21 80 4,900 9.5 240
หมายเหตุ:   β-Amylolysis = % การยอยแปงโดย  β-Amylolysis

DP =  Degree  of  Polymerization
NC = Number  of Chain
CL = Chain  Length

ที่มา: ดัดแปลงจาก  Hizzukurt (1988)
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ภาพที่ 2.11  แบบจําลองการจับตัวของอะมิโลสกับสารอินทรีย
ที่มา: Hoseney (1994)

ไขมันในสตารชเปนสัดสวนตรงกับปริมาณอะมิโลสของสตารช  และเกิดสารประกอบ
เชิงซอนกับอะมิโลสและอะมิโลเพกทินที่มีสายยาวได (Choudhury and Juliano, 1980 ; Morrisin
et al., 1984 ; South et al., 1991)  โดยสันนิษฐานวาลักษณะไขมันที่เกิดพันธะกับอะมิโลสและ
อะมิโลเพกทินสายยาว  นาจะเปนเชนเดียวกับแบบจําลองการจับตัวของอะมิโลสกับสารอินทรีย
ดังแสดงในภาพที่ 2.11  โดย Blanshard (1987) ไดเสนอแบบจําลองโครงสรางของอะมิโลสที่อยูรวม
กับอะมิโลเพกทินและไขมันไว   ดังแสดงในภาพที่  2.12

ภาพที่  2.12  แบบจําลองโครงสรางของอะมิโลสที่อยูรวมกับอะมิโลเพกทินและไขมัน
ที่มา: Blanshard (1987)
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แปงที่มีการนํามาใชกันมากที่สุดในโลกคือ  แปงขาวโพด  เนื่องจากประเทศสหรัฐ
อเมริกาเปนผูผลิตรายใหญและมีการนําเทคนิคพันธวิศวกรรมเขามาใช     ทําใหเกิดความ  หลาก
หลาย ทางพันธุกรรมในขาวโพดสงผลใหแปงที่ผลิตไดมีคุณสมบัติตาง ๆ  แตกตางกัน  นอกจากนี้ผล
พลอยไดที่ไดจากการสกัดแปงสวนใหญจะเปนโปรตีนและน้ํามัน  ซึ่งมีมูลคาสูงทางการคา   แตขอเสีย
เปรียบที่สําคัญคือทําการสกัดแปงและแยกออกจากโปรตีนไดยาก  และแปงที่สกัดไดยังมีไขมันอยูบาง
(ประมาณ 1 เปอรเซนต)    ซึ่งจะสงผลกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Swinkels,1992)

เนื่องจากแปงประกอบขึ้นดวยหนวยของน้ําตาลกลูโคส   ซึ่งมีความสามารถในการทํา
ปฏิกิริยาเคมี  การแปรรูปแปงโดยเฉพาะการแปรรูปทางเคมี  ทําใหแปงมีสมบัติแตกตางไปจากเดิม ให
เหมาะสมตามความตองการของอุตสาหกรรมแตละประเภทโดยการพัฒนาเปลี่นแปลงสมบัติของแปง
ทั้งวิธีทางเคมี ชีวภาพ และ/หรือกายภาพ

2.16 แปงขาวโพด
แปงขาวโพดจัดไดวาเปนแปงที่มีมากที่สุดในโลก  ผลิตจากขาวโพด  (corn หรือ

maize) ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Zea mays L. อยูในตระกูล  Gramineae   มีตนกําเนิดในทวีปอเมริกา
แลวกระจายไปยัง ทวีปแอฟริกา อินเดีย ออสเตรเลีย  และประเทศในยุโรปที่มีอากาศอบอุน  ขาวโพดมี
หลายพันธุ เชน หัวแข็ง   หัวบุบ และขาวเหนียว   ขาวโพดมีองคประกอบตาง ๆ  ดังแสดงในตารางที่
2.8  และคุณสมบัติของแปงขาวโพดดังแสดงในตารางที่ 2.9
ตารางที่ 2.8  องคประกอบภายในเมล็ดขาวโพด

องคประกอบ(%)                                          Kerr(1950)                                     Knight(1969)
ความชื้น                                                       18.5                                                16.2
แปง                                                              55.5                                                59.4
โปรตีน                                                            8.2                                                  8.2
ไขมัน                                                              3.0                                                  4.0
เยื่อใย                                                             2.4                                                  2.2
เถา                                                                 1.5                                                  1.2
น้ําตาล                                                            5.1                                                  2.2
สวนที่เหลือ                                                      5.8                                                  6.6
ที่มา: Beynum และ Roels (1985)
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ตารางที่ 2.9 คุณสมบัติของแปงขาวโพด

คุณสมบัติ                                                                                แปงขาวโพด

ขนาดเม็ดแปง(ไมครอน)  3-26 a
ปริมาณอะมิโลส(%)  28    a
dP อะมิโลส 800   a
Pasting tempearature(0C) 79.18b
Peak viscosity(RVU) 217.13b
Final viscosity(RVU) 195.21b
Trough viscosity(RVU) 145.67b
Onset temperature(T01

oC) 49       c
Conclusion temperature (T01

oC) 67       c

ที่มา :  a   Ellis และคณะ (1998)
           b  หนวยปฎิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลัง
           c  Eliasson  และ Gudmundsson (1995)

2.17 สตารชดัดแปร  (modified starch)

แปงดัดแปรตามความหมายที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มอก. 1073-2535  หมายถึง  ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําแปงสตารช  เชน แปงมันสําปะหลัง
แปงขาวโพด  แปงมันฝร่ัง  แปงสาลี  มาเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมี  และ/หรือทางฟสิกส  จากเดิมดวย
ความรอน  และ/หรือเอนไซม  และ/หรือสารเคมีชนิดตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใช
ในอุตสาหกรรมตาง ๆ  ดังแสดงในตารางที่ 2.10
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ตารางที่ 2.10   ตัวอยางการใชประโยชนจากแปงดัดแปรสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ประเภท ชื่อแปงดัดแปร ตัวอยางการใช
1. แปงที่เกิดเจลในน้ําที่อุณหภูมิ

หองหรือต่ํากวา
2. แปงที่ละลายไดในน้ํา
3. แปงที่มีความหนืดต่ํากวาแปง

ธรรมชาติ
4. ออกซิไดสสตารช

5. ครอสส-สิงกสตารช

6. ซับสติทิวเทดสตารช

7. แปงที่ไดจากกรรมวิธีผสม
7.1 ครอสส-ลิงก และซับสติทิว
7.2 แปงที่ไดจากกรรมวิธีผสม

ตามประเภท 1 ถึง 6

พรีเจลาทิไนซสตารช(pregelatinized
starch)
เดกซทริน (dextrin)
ทินบอยลิงสตารช(thinboling starch)
แอลคาไลนทรีตเตดสตารช (alkaline
treatate starch)
บลีชดไดสสตารช (beat distarch)
ออกซิไดสสตารช (oxidize starch)

ไดสตารชฟอสเฟต(distarch
phosphate)
สตารชซักซิเนต (starch succinate)

ไฮดรอกซี-โพรพิลไดสตารชฟอสเฟต
(hydroxy propyl distarch phosphate)
แอซีทิเลเทคไดสตารชอะซิเทต
(acitilatac distarch acetate)
แอซีทิเลเทคไดสตารชฟอสเฟต
(acitilatac distarch phosphate)

-ทําไสกึ่งสําเร็จรูปสําหรับอาหารประเภทพาย
-ครีมเทียม ลูกกวาด ทอฟฟ ซุปกึ่งสําเร็จรูป
-ลูกกวาด ทอฟฟ ชอกโกเลต
-ทําอาหารที่ตองการใหมีการเกาะตัวกันดีโดย
ไมตองใชอุณหภูมิสูงเชน กระยาสารท
-ใชในซุปกึ่งสําเร็จรูป
-ใชในอาหารประเภทของเหลวที่ตองการ
ความขน
-ใชในการที่มีความเปนกรดสูง ซอส
-ใชในอาหารประเภทที่ตองการความรอนเปน
เวลานาน
-ใชในอาหารแชเย็นหรือแชเยือกแข็งที่บริโภค
ขณะที่ยังเย็นอยู
-ใชในอาหารแชเย็นหรือแชเยือกแข็ง

-ใชในอาหารที่ไมเปนกรด

-ใชในอาหารที่ตองใชความรอนเปนเวลานาน

-ใชในการทําไสกรอก

ที่มา: Beynum และ Roel (1985)
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ลักษณะจําเพาะของแปงอาจเปนลักษณะพิเศษจากแหลงผลิต  เชน  แปงที่ไดจากมัน
สําปะหลัง  ซึ่งมีลักษณะจําเพาะ  เชน  ขนาดรูปราง  และการพองตัว  แตส่ิงที่แปงทุกชนิดมีคลายกัน
คือ  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหนืด  เมื่อมีปจจัยความรอน  แรงเฉือน  และเวลาเขามาเกี่ยวของ

แปงดิบโดยทั่วไปมีคุณสมบัติบางประการไมเหมาะสมกับการผลิตในอุตสาหกรรม  ได
แก  มีชวงความหนืดที่แคบ  มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ไมดี  มีความคงทนตอแรงเฉือนในขบวนการผลิต
หรือความคงทนตอสภาวะตาง ๆ ต่ํา  และส้ินเปลืองงบประมาณในการผลิตโดยไมจําเปน  ดังนั้นจึงมี
การดัดแปรคุณสมบัติบางประการของแปงดิบเพื่อใหเหมาะสมตอการใขงาน  เชนการทําใหมีเนื้อสัมผัส
ที่ดีข้ึน  คงทนตอสภาวะในการผลิตไดดี  (Light, 1990)  การเกิดเจลาติไนซ (gelatinization) การคืนตัว
(retrogradation) และการสูญเสียน้ําของเจลลดลง  มีความคงตัวในการละลายจากการ
แชแข็งเพิ่มข้ึน  มีคุณสมบัติไมชอบน้ําหรือความสามารถในการผสมกับตัวทําละลายอื่น ๆ เพิ่มข้ึน
(Be Miller, 1997)

แปงมันสําปะหลังมีความบริสุทธิ์สูง  มีการปนเปอนของสารประกอบเคมีอ่ืน ๆ ต่ํา
เหมาะตอการนํามาทําปฏิกิริยาเคมี สวนอสันฐาน (amorphous) ของอะมิโลเพกทินจะเปนสวนที่ทํา
ปฏิกิริยาเคมีไดดีที่สุด

แปงดัดแปร สามารถแบงไดเปน  3  กลุมตามกรรมวิธีการผลิตดังนี้
(Be Miller, 1997)

1) การดัดแปรทางเคมี (chemical modification) แบงออกเปน

1.1) การเกิดอนุพันธ (deriverzation)
1.1.1)   การแทนที่สารในโมเลกุลเดี่ยวของแปง (monostarch substitution)

เชน แปงแอซีเทต (starch acetate) หรือ ปฏิกิริยาอีเทอรริฟเคชั่น เชน แปงไฮดรอกซีเอทิล
(hydroxyethyl starch)  การนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหาร  ใชเปน blood extender ครีมเทียม
(coffee whitener) และสารใหความขน( thickener)

1.1.2) การแทนที่โมเลกุลที่มีหมูฟงกชั่นมากกวา 1  หมู เชนแปงคลอสลิง
(cross-linked starch)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



46

1.2) การลดขนาดโมเลกุลแปงโดยกรด  (acid thining) เชนแปงยอยดวย
กรด (acid- modified starch) หรือ  thin-boiling starch  ซึ่งใชในการผลิตลูกกวาดและทอฟฟ

1.3) เด็กไซทริไนเซชั่น (dextrinization) เปนการลดขนาดหรือเปลี่ยนการจับเกาะ
(depolymerization/transgly cosylation) โดยใชความรอน  หรือความรอนกับกรด  เชน มอลโต
เด็กซทริน (moltodextrin)

1.4) ออกซิเดชั่น (oxidation) ทําใหเกิดการฟอกสีและลดขนาดของโมเลกุล
โดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (bleaching และ depolymerization)   เชนแปงออกซิไดซ (oxidized starch)
นิยมใชในการทําลูกกวาด  ลูกอม  ซุปกึ่งสําเร็จรูป  และอาหารประเภทที่ตองการความขน  เชน  น้ํา
สลัด  มายองเนส   (Knight, 1969; Voragen, 1996)

1.5) การยอยสลาย  (hydrolysis) โดยใชน้ํายอยหรือกรด  เพื่อยอยสลายเปนน้ําตาล
โมเลกุลเล็ก  เชน  enzymatically modified starch มักใชในกระบวนการผลิตน้ําเชื่อมกลูโคส  น้ํา
เชื่อมฟรักโตส  และไซโคลเด็กทริน

2) การดัดแปรทางกายภาพ (physical  modification)
2.1) เจลาติไนเซชั่น (gelatinization)  เปนการใหความรอนแปงจนผานการเกิด

เจลาติไนซ (pregelatinized starch) มักใชในอุตสาหกรรมอาหารที่สามารถละลายและใหความหนืด
ไดทันที  โดยไมตองใชความรอน  เชนในขนมพุดดิ้ง  น้ําเกรวี่  ซอส  ไสกึ่งสําเร็จรูป  พาย  ครีมหนาขนม
ตาง ๆ สวนผสมของซุปผง  ใชในผลิตภัณฑขนมเคก   เพื่อชวยในการดูดซับน้ําและเก็บฟองอากาศไดดี
ข้ึน  (Boettger, 1963) ใชเปนสวนผสมในของหวานที่มีลักษณะคลายโยเกิรต
(Fardiner, 1975) ใชเปนสารเพิ่มความคงตัวสําหรับสวนผสมของอาหารแชแข็ง เชน  milk  shake
(Senda, 1991)

2.2) แปงละลายน้ําเย็น  (Granular-Cold-Water-Solution, GCWSS) เปนการแปรรูป
จนไดแปงที่สามารถละลายในน้ําเย็น  โดยไมตองผานขั้นตอนการเกิดเจลาติไนเซชั่น

2.3) การลดขนาดเม็ดแปงโดยทางกล  การทําใหเม็ดแปงแตกโดยทางกล
จะไดเม็ดแปงขนาดเล็กกวาปกติ

2.4) annealing  เปนการใหความรอนในขณะที่เม็ดแปงอยูในอุณหภูมิต่ํา
กวาจุดเจลาติไนเซชั่น

2.5) การแปรรูปดวยความรอนชื้น  (heat moisture  treatment) เปนการให
ความรอนต่ํากวาจุดเจลาติไนเซชั่นแกแปงขณะที่เม็ดแปงมีความชื้นต่ํา
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3) การดัดแปรทางเทคโนโลยีชีวภาพ  (biotechnological modification)

เปนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแปงโดยเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
3.1) waxy starch  คือ  แปงที่มีอะมิโลสต่ําหรือไมมีเลย
3.2) high- amylose starch คือแปงที่มีอะมิโลสสูง
3.3) โครงสรางและขนาดโมเลกุลในแปงขาวโพดดัดแแปรทางเทคโนโลยี

ชีวภาพจะพบวาอะมิโลสใน amylomize เหมือนกับโมเลกุลอะมิโลสในแปงขาวโพดดั้งเดิม  แตความ
ยาวสายเฉลี่ย (average chain length) ของอะมิโลเพ็กทินใน amylomaize จะยาวกวาในขาวโพด
ดั้งเดิม  (Senti, 1967; Salomonsson และ Sundberg, 1994)  ซึ่งเหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่ตองการ
เนื้อสัมผัสที่คงทน  ไมแตกงาย

2.18 การใชสารประกอบโพลี่แซคคารไรดและสตารชดัดแปรในผลิตภัณฑโยเกิรต

การใชสารประเภทโพลีแซคคารไรดในผลิตภัณฑนมในปริมาณมากพอพบวาจะเกิด
ปฏิกิริยาระหวางโพลีแซคคารไรดกับเคซีนในนมทําใหเกิดโครงรางตาขาย  (Tuinier และคณะ, 2000)

การใชกัมและโปรตีนทําใหเกิดปฏิกิริยาสัมพันธระหวางไฮโดรคอลลอยดและโปรตีน
สามารถปองกันการจับตัวระหวางไฮโดรคอลลอยดกับไฮโดรคอลลอยด   และการจับตัวระหวางโปรตีน
กับโปรตีน  ซึ่งจะใหลักษณะที่ไมดีกับผลิตภัณฑโยเกิรต (Schmidt และ Smith, 1992)

นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อคาความเปนกรดดางของโยเกิรตลดลง   และประจุของ
แคลเซี่ยมในโมเลกุลเคซีนมีมากขึ้นทําใหเกิดปฏิกิริยาสัมพันธกับโมเลกุลของสตารช  ทําใหเกิดเจลของ
โยเกิรตที่แข็งแรง  (Tamine และ Deeth ,1980)
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Schmidt และคณะ (2000)  ไดทําการศึกษาผลของสตารชดัดแปรจากแปงสาลีเพื่อใช
เปนสเตบิไลเซอรในโยเกิรตชนิดคงตัว (set yogurt)  โดยใชสตารชดัดแปรจากแปงขาวสาลี
เปรียบเทียบกับ สตารชแปงขาวสาลี   พบวาสตารชดัดแปรจากแปงขาวสาลีใหลักษณะความแนนเนื้อ
(firmness) แกโยเกิรต  และมีการแยกตัวของเวยเพียงเล็กนอยซึ่งชวยลดการเกิดการแยกตัวของน้ํา
ระหวางการเก็บรักษา  เนื่องจากโมเลกุลของอะมิโลสมีประจุลบ  เขาทําปฎิกิริยาสัมพันธกับประจุบวก
ของเคซีอีนในนม (Takeuchi, 1969)

Belgin และ Nursel (2003) ไดทําการศึกษาการใชโลคัสบีนกัม (locust bean
 gum) ในโยเกิรตไขมันต่ําชนิดคงตัว (set yogurt)  พบวาชวยลดคาการแยกตัวของน้ําในโยเกิรตเมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมที่ใชนมผงเปนสวนผสมหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  4  องศาเซลเซียส
เปนเวลา  14   วัน
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บทที่ 3

ศึกษาการใชแปงขาวโพดและสตารชดัดแปรชนิดตาง ๆ ในโยเกิรตนมสด

3.1 วัสดุและอุปกรณ

3.1.1 วัตถุดิบ
1)    น้ํานมดิบ (raw milk) ที่มีไขมัน 4.0 เปอรเซ็นต
2)  หางนมผง (Murray Goulburn Co-Operative Co., Ltd., Melbourne Australia )

ความชื้น 3.7 เปอรเซ็นต ไขมัน 0.8 เปอรเซ็นต และโปรตีน  34.9 เปอรเซ็นต
3) แปงขาวโพด จากบริษัท เฟรส สตารช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
4) สตารชดัดแปรจากขาวโพด (modified corn starch) จากบริษัท เนชั่นแนล สตารช จํากัด
5) สตารชดัดแปรจากมันสําปะหลัง (modified tapioca starch)  Tapple – 25  จาก บริษัท

สําปะหลังพัฒนา จํากัด
6) สตารชดัดแปรขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลัง (modified corn & tapioca  starch)

สัดสวน  1:1  จากบริษัท เนชั่นแนล สตารช จํากัด
7) เจลาติน (Food gelatine 240 bloom (20 mesh) New Zealand จากหางหุนสวนจํากัด

นิวทริชั่น
8) ดีเอ็มจี (DMG: Distilled Monoglycerildes) Korea จากบริษัทธนาเคม

(กรุงเทพ ฯ) จํากัด
9) เพ็คติน (Genupectin type LM 104 AS YA) จากบริษัทฟูดส

แอนคลอสเมติก ซิสเท็ม จํากัด
10) หัวเชื้อจุลินทรีย (Lactic culture for direct Vat Set (DVS)

Thermophilic lactic culture) จากบริษัทอี๊สตเอเซียติ้ก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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3.1.2 เครื่องมือและอุปกรณในการทดลอง

1)   อางน้ํารอน  (Water bath; Gerber,รุน ET-8A)
2) เครื่องมือวัดความหนืด (Brookfield Viscometer; DV-II +, รุน 2.0)
3) เครื่องวัดความเปนกรดดาง (pH Meter; Orion, รุน 420 A)
4) ตูอบรอน (Hot air oven; Memmert, รุน UM 500 No.6005)
5) ตูบมเชื้อ (Incubator; BE600, รุน No. 6039)
6) หมอนึ่งความดัน (Autoclave; Kokusan, รุน –88L4D)
7) เครื่องปน (Stirrer; Siemen, รุน  50800)
8) เครื่องชั่งน้ําหนักทศนิยม 2  ตําแหนง  (Sartarius; MCD 1106 ,รุน No. 2804007)
9) เครื่องวัดองคประกอบของน้ํานม (Milk analyzer; Lactoscan, รุน 2504)
10) ตูเย็น (Refrigerator; Sharp, รุน serial No.01038)
11) เครื่องวัดคาของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (Hand refractometer; Hambrug, รุน HRN 32)
12) กระดาษวัดความเปนกรดดาง (pH paper)
13) บีกเกอร (Breaker)
14) ขวดรูปชมพู (Erlenmayer flask)
15) ชุดบิวเรต (Burette set)
16) ปเปต (Pipette)
17) โถดูดความชื้น (Desicator)
18) ถวยหาความชื้น (Moisture can)
19) กรวยกรอง (Separatering funnel)
20) กระดาษกรอง ( Whatman No. 1 )
21) หลอดทดลอง (Test tube)
22) หลอดหยด (Dropper)
23) ขวดน้ํากลั่น
24) ชอนตักสาร (Spatula)
25) ลูกยาง
26) ที่คบี (Forcep)
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27) ถุงพลาสติก
28) ถวยโยเกิรต
29) ชอนชิม
30) อะลูมิเนียมฟอยล

3.1.3 สารเคมี

1)  สารละลายโซเดี่ยมไฮดรอกไซด (0.1 N NaOH)
2) สารละลายฟนอลพธาลีน (Phenolpthalein indicator)
3) กรดกํามะถันเขมขน (Conc.H2SO4)
4) ไอโซ เอมิลแอลกอฮอล (Iso amyl alcohol)

3.2 วิธีการทดลอง

3.2.1 วิธีการเตรียมโยเกิรต

การศึกษาครั้งนี้ใชโยเกิรตชนิดคนในการทดสอบ  ซึ่งเตรียมโดยผสมน้ําตาลและสวนผสมตาม
สูตรมาตรฐาน (ไขมัน 4.0 เปอรเซ็นต   น้ําตาล 8.5 เปอรเซ็นต)      แปรระดับปริมาณของแปงขาวโพด,
สตารชดัดแปรจากขาวโพด (modified corn starch)  ,  สตารชดัดแปรจากมันสําปะหลัง    (modified
tapioca starch)    และสตารชดัดแปรจากขาวโพดและมันสําปะหลัง       (modified corn & tapioca
starch)    ที่ระดับ  0.5, 1.0   และ  1.5  เปอรเซ็นต      โดยน้ําหนักสูตรมาตรฐานแลวนําไปอุนใหรอนที่
45-55  องศาเซลเซียส  นําไปตมที่  95  องศาเซลเซียสนาน  5  นาที  จากนั้นลดอุณหภูมิลงเหลือ    43
องศาเซลเซียส       จึงเติมเชื้อจุลินทรียสําหรับหมักบมที่ความเขมขน  0.3 เปอรเซ็นต   (Lactobzcillus
delbrueckii sub sp. Bulgaricus    และ Streptococcus thermophilus (1:1),   Frozen DVS,   Chr.
Hansen A/S, Denmark) ซึ่งจะไดคาความเปนกรดเปนดางอยูที่ 4.6   แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ        43
องศาเซลเซียส ใชเวลาบมประมาณ 4  ชั่วโมง  จนไดคาความเปนกรดดางอยูที่  4.6  จึงทําการกวนเนื้อ
โยเกิรตใหแตกออกแลวแบงใสถวยพลาสติกชนิดโพลี่เอทธีลีน     (PE)    ปดฝาดวยอะลูมิเนียมฟอยล
แชเย็นเก็บไวที่อุณหภูมิ  4   องศาเซลเซียส    เปนเวลา 1 วัน     กอนนํามาวิเคราะหคาตาง ๆ ตามที่ได
กําหนดไว  ดังแสดงในภาพที่  3.1
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(ผสมสวนผสมตามสูตรอุนใหรอนที่ 45-55 องศาเซลเซียส)

พาสเจอรไรสใหความรอนจนอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที

โฮโมจิไนส

ทําใหเย็นที่อุณหภูมิ 43-45 องศาเซลเซียส

ใสเชื้อจุลินทรีย L. bulgaricus และ S. thermophilus

บมในอางน้ํารอนที่อุณหภูมิ 43  องศาเซลเซียส นาน 4-6 ชั่วโมง
 จนมีคาความเปนกรดประมาณ 4.2-4.6 , รอยละกรดแลคติก 0.65-0.9

ทําใหเย็น

กวนอยางชา ๆ

แบงบรรจุลงถวยขนาด 150 กรัม

เก็บที่อุณหภูมิ  4  องศาเซลเซียส

ภาพที่  3.1  ข้ันตอนการเตรียมโยเกิรตชนิดคน
ที่มา: Hyers (1981)
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3.2.2  การวางแผนการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)      โดยแปรปริมาณ
แปงขาวโพด (corn flour)  สตารชดัดแปรจากขาวโพด   (modified corn starch)    สตารชดัดแปรจาก
มันสําปะหลัง (modified tapioca starch)  และสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลัง
(modified corn&tapioca starch)    ที่   3  ระดับ   คือ 0.5, 1.0  และ 1.5 เปอรเซ็นต  โดยน้ําหนักสูตร
มาตรฐาน  จํานวน  3  ซ้ํา  ซ้ําละ  3  ตัวอยาง   เทียบกับสูตรควบคุมจากการใชนมผง      ซึ่งมีสูตรการ
ผลิตดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่  3.1  ตารางองคประกอบการผลิตโยเกิรต

สูตร CF
(%)

MCS
(%)

MTS
(%)

MCTS
(%)

SMP
(%)

Sugar
  (%)

Stablizer & Emulsifier
(pectin:gelatin:DMG)

(%)

Culture
    (%)

Fresh
milk
(%)

ควบคุม - - - - 12 8.5 0.25:0.3:0.12 0.3 -
สูตร 1 0.5 - - - - 8.5 0.25:0.3:0.12 0.3 90.48
สูตร 2 1.0 - - - - 8.5 0.25:0.3:0.12 0.3 89.98
สูตร 3 1.5 - - - - 8.5 0.25:0.3:0.12 0.3 89.48
สูตร 4 - 0.5 - - - 8.5 0.25:0.3:0.12 0.3 90.48
สูตร 5 - 1.0 - - - 8.5 0.25:0.3:0.12 0.3 89.98
สูตร 6 - 1.5 - - - 8.5 0.25:0.3:0.12 0.3 89.48
สูตร 7 - - 0.5 - - 8.5 0.25:0.3:0.12 0.3 90.48
สูตร 8 - - 1.0 - - 8.5 0.25:0.3:0.12 0.3 89.98
สูตร 9 - - 1.5 - - 8.5 0.25:0.3:0.12 0.3 89.48
สูตร10 - - - 0.5 - 8.5 0.25:0.3:0.12 0.3 90.48
สูตร 11 - - - 1.0 - 8.5 0.25:0.3:0.12 0.3 89.98
สูตร 12 - - - 1.5 - 8.5 0.25:0.3:0.12 0.3 89.48
หมายเหตุ  :   CF      = Corn flour MTS    = Modified Tapioca  Starch

       MCS  = Modified Corn Starch MCTS = Modified Corn &Tapioca Starch
      SMP   = Skim Milk Powder DMG  = Distilled Monoglycerides
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3.2.3 ประเมินผลการทดลอง

ประเมินคุณลักษณะของโยเกิรตในดานตาง ๆ ดังนี้
1)  คารอยละของของแข็งทั้งหมด (% Total solids) ตามวิธี AOAC, (1990)
2)  คาความหนืดปรากฏโดยใช Brookfield viscometer

ความเร็วรอบ 50 rpm หัววัดเบอร 96
3)  วัดคาการแยกตัวของน้ําจากโยเกิรต (Syneresis, %)

(ดัดแปลงจากวิธีของ Puvanenthiran และคณะ, 2002 )
4)  วัดคาความเปนกรดเปนดางดวย pH meter
5)  หาปริมาณกรดแลคติค   โดยวิธี titratable acidity AOAC, (1990)
6)  วัดคาของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (total soluble solids)

โดย Hand refractometer
7)  ประเมินคุณลักษณะดานประสาทสัมผัสของโยเกิรต  ดานสี กลิ่น รสชาติ

เนื้อสัมผัส  ความหวาน และความชอบโดยรวม  โดยวิธีทดสอบแบบ 9 – Point Hedonic scale  ใน
การทดสอบความชอบของโยเกิรตที่แปรระดับและชนิดของแปงและสตารชดัดแปรตาง ๆ  โดยใชผู
ทดสอบชิม   (พนักงานในโรงงานผลิตภัณฑนมปราณบุรี)   จํานวน 25  คน

3.2.4 การวิเคราะหผลทางสถิติ

วิเคราะหผลการทดลองทางสถิติตามแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design (CRD)    สําหรับการประเมินผลการทดสอบทางดานประสาทสัมผัสวิเคราะห
ผลทางสถิติตามแผนการทดลองแบบ  Randomized Completely Block Design ( RCBD)  โดยใหผู
ชิมเปน block  และวิเคราะหคาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference
(LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  95  โดยใชโปรแกรมสถิติประยุกต SAS Version 8.1  ( SAS
Institute Inc. cary, N.B., U.S.A.)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



55

3.3 ผลการทดลอง

3.3.1 ผลของแปงขาวโพดและสตารชดัดแปรตอลักษณะทางกายภาพและเคมี
ของโยเกิรตนมสด

จากการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของโยเกิรตดังตารางที่     3.2  พบ
วาการใชแปงในสูตรการผลิตโยเกิรตมีผลตอคาความเปนกรดดาง         คาความเปนกรดแลคติคเพียง
เล็กนอย        ซึ่งนาจะเกิดจากความแปรปรวนจากการทดลอง        คาของแข็งทั้งหมดและคาของแข็ง
ที่ละลายไดเพิ่มข้ึนตามปริมาณของแปงที่ใช         มีผลทําใหการแยกตัวของน้ําลดลงอยางมีนัยสําคัญ
(p<0.05)     และความหนืดเพิ่มข้ึนตามปริมาณแปงที่เพิ่มข้ึน     การใชแปงขาวโพด       (corn flour)
มีผลทําใหโยเกิรตมีคาความหนืดสูงสุด    เนื่องจากแปงขาวโพดมีสายยาวของโพลี่แซคคารไรด   มีผล
ทําใหคุณสมบัติเชิงหนาที่ที่สําคัญในการกระจายตัวเปนเนื้อเดียวกันกับน้ํา   เพิ่มความขนหนืดและเปน
สารชวยใหเกิดความคงตัวของอิมัลช่ัน    มีคุณสมบัติในการเกิดเจลที่ดี     และมีความคงตัวที่ดี
(Sanchez  และคณะ, 2000)        รองลงมาคือสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลัง
(modified corn & tapioca starch)    สตารชดัดแปรจากแปงขาวโพด (modified corn starch)
และสตารชดัดแปรจากแปงมันสําปะหลัง   (modified tapioca starch)  ตามลําดับ   เนื่องจากสตารช
ดัดแปรซึ่งมีการสกัดสิ่งเจือปนออกไปเปนแปงบริสุทธิ์ โดยถูกนํามาเปลี่ยนสมบัติทางเคมี  และ/หรือ
ทางฟสิกส  จากเดิมดวยความรอน  และ/หรือเอนไซม  และ/หรือสารเคมี  ทําใหมีเนื้อสัมผัสที่ดี  คงทน
ตอสภาวะการผลิต       (Light,1990)     คาการแยกตัวของน้ําในตัวอยางที่ใชแปงขาวโพดมีคานอยที่
สุด รองลงมาคือสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพด  สตารชดัดแปรจากแปงมันสําปะหลัง  และสตารชดัด
แปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลัง  ตามลําดับ
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ตารางที่  3.2     คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของโยเกิรตที่เตรียมจากแปงขาวโพด (corn flour)
และสตารชดัดแปร

คาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สูตรการ
ทดลอง

pH Titratable
acidity(%)

Total Solids
(%)

Total
Soluble

Solids(%)

ความหนืด (cP) การแยกตัว
ของน้ํา (%)

สูตรควบคุม 4.34+0.01 a 0.96+0.01 a 19.07+0.23 e 18.61+1.32ab 5843.0+171.5de 14.17+0.65a

CF 0.5 % 4.26+0.03de 0.95+0.01 dc 19.45+0.08 a 16.94+0.88d 5180.8+141.5f 1.18+0.90fg

CF 1.0 % 4.34+0.04cd 0.94+0.01 e 19.29+0.20 bc 17.94+0.73bc 7816.1+239.6b 0.56+0.49gh

CF 1.5 % 4.29+0.05bcd 0.94+0.01 de 19.19+0.23 cde 18.33+0.66ab 10138.7+852.7a 0.24+0.18h

MCS 0.5 % 4.34+0.08 e 0.94+0.01 de 19.38+0.18 ab 17.39+0.60cd 4676.2+229.3g 3.67+2.01e

MCS 1.0 % 4.23 +0.07de 0.94+0.01 de 19.22+0.30 cde 18.33+0.66ab 7175.6+124.0c 1.04+1.13fgh

MCS 1.5 % 4.26+0.07 bc 0.96+0.01 bc 19.09+0.26 de 18.83+0.66ab 7710.4+588.0b 0.60+0.42gh

MTS 0.5 % 4.30+0.02 cd 0.96+0.00 bc 19.44+0.19 a 17.33+0.50cd 4888.9+133.4fg 8.39+1.79c

MTS 1.0 % 4.28+0.03 bc 0.92+0.01 f 19.41+0.17 ab 18.00+0.00ab 6077.7+195.0d 5.57+0.54d

MTS 1.5 % 4.30+0.03 bc 0.92+0.02 f 19.23+0.13 cd 18.33+0.66ab 7043.6+263.0c 1.81+0.31f

MCTS 0.5 % 4.30+0.03 bc 0.97+0.01 a 19.42+0.13 a 17.33+0.50cd 5673.03+151.2e 11.96+1.20b

MCTS 1.0 % 4.30+0.03 bc 0.95+0.01 bc 19.19+0.14 cde 18.17+0.66ab 7167.40+460.86e 8.05+0.87c

MCTS 1.5 % 4.30+0.03 bc 0.95+0.01 cd 19.20+0.30 cd 18.83+0.90a 7712.93+895.59b 4.03+0.48e

‘หมายเหตุ :  n = 9
    a,b,c,… แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ยในแนวตั้ง (p < 0.05)

               CF     = Corn flour
   MCS  = Modified Corn Starch

              MTS   =  Modified Tapioca  Starch
              MCTS =  Modified Corn &Tapioca Starch
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3.1.2 ผลของแปงขาวโพด (corn flour)   และสตารชดัดแปร
ตอการยอมรับทางดานประสาทสัมผัสของโยเกิรตนมสด

จากการทดสอบการยอมรับทางดานประสาทสัมผัสของโยเกิรตนมสด         ที่ใชแปง
ขาวโพดและสตารชดัดแปรชนิดตาง ๆ ในดานความชอบรวม   สี   กลิ่น   รสชาติ   เนื้อสัมผัส      และ
ความหวานโดยใชผูชิม  25  คน   ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่  3.3  พบวาการใชแปงขาวโพด
และ สตารชดัดแปรชนิดตาง  ๆ  มีผลตอคะแนนทางประสาทสัมผัสทุกดานของโยเกิรตอยางมีนัย
สําคัญ   (p<0.05)  โดยพบวาการใชแปงขาวโพดและสตารชดัดแปรชนิดตาง ๆ ในปริมาณที่ตางกัน  มี
ผลตอคะแนนการยอมรับทางดานความชอบโดยรวมของโยเกิรตอยางชัดเจน       เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวอยางควบคุม      โดยโยเกิรตที่ใชสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลัง      (MCTS)
ปริมาณ 0.5  เปอรเซ็นตไดรับคะแนนการยอมรับสูงสุด  รองลงมาคือการใชสตารชดัดแปรจากแปงมัน
สําปะหลัง    (MTS)   สตารชดัดแปรจากแปงขาวโพด     (MCS)      และแปงขาวโพด (CF)  ตามลําดับ
อยางไรก็ตามพบวาคะแนนความชอบรวมของผลิตภัณฑที่ใชสตารชดัดแปรชนิดตาง ๆ  แตกตางจาก
คะแนนความชอบของผลิตภัณฑควบคุมที่ใชหางนมผงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) การใชแปงขาวโพด
ทําใหคะแนนความชอบโดยรวมของโยเกิรตนอยกวาการใชสตารชดัดแปรตาง    ๆ        ผลดังแสดงใน
ตารางที่  3.3

เมื่อเปรียบเทียบการใชแปงขาวโพดและสตารชดัดแปรพบวานอกจากโยเกิรตที่ใช
สตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลังที่ปริมาณ   0.5    เปอรเซ็นต         ไดรับคะแนน
ความชอบรวมสูงสุดและคะแนนดานสี  กลิ่น  รสชาติไมแตกตางจากตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
(p>0.05)  ในขณะที่คะแนนความชอบดานเนื้อสัมผัสและความหวานมีคานอยกวาคะแนนของตัว
อยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05)

เมื่อพิจารณาคะแนนความชอบในดานตาง ๆ เปนเกณฑจึงเลือกเฉพาะโยเกิรตนมสด
ที่ใชสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลัง (MCTS)     ที่ระดับ   0.5      เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก   ไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะระหวางการเก็บรักษาตอไป      เนื่องจากใหคาคะแนน
การยอมรับโดยรวม  และคุณลักษณะดานตาง ๆ  สูงใกลเคียงกับตัวอยางควบคุมมากที่สุด   เมื่อเทียบ
กับการใชแปงและสตารชดัดแปรในสูตรอื่น  ๆ
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ตารางที่  3.3      ผลของแปงขาวโพดและสตารชดัดแปรตอลักษณะทางดานประสาทสัมผัส
  ของโยเกิรตนมสด

                                                 คาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สูตรการทดลอง ความชอบ

โดยรวม
สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความหวาน

Control 7.87+0.49a 6.97+0.49ab 7.12+0.60a 7.53+0.45a 7.90+0.41a 7.25+0.64a

CF 0.5 % 5.43+0.99f 6.03+0.91e 5.20+0.87f 5.60+1.00f 4.93+1.10e 5.43+1.09f

CF 1.0 % 5.85+0.78ef 6.48+0.68cde 6.00+0.65de 6.05+0.80def 5.95+1.14cd 5.77+0.99ef

CF 1.5 % 5.67+0.96f 6.32+0.95de 5.97+6.00e 5.87+0.70ef 5.80+0.90d 5.97+0.70def

MCS 0.5 % 6.50+0.70cd 6.45+0.93cde 6.33+0.80bcde 6.22+0.97de 5.93+1.02cd 6.40+0.78bcd

MCS 1.0 % 6.40+0.89cd 6.58+0.74abcd 6.23+0.72cde 6.18+0.83de 6.12+0.96cd 6.20+0.70bcde

MCS 1.5 % 6.30+0.95de 6.37+0.89de 6.38+1.06bcde 6.08+1.03def 6.25+1.09cd 6.08+0.90cde

MTS 0.5 % 6.47+0.86cd 6.63+0.84abcd 6.17+0.87cde 6.10+1.14def 6.33+1.16bcd 6.27+0.95bcde

MTS 1.0 % 6.58+0.72bcd 6.55+1.06bcd 6.23+0.76cde 6.45+0.68cd 6.15+0.88bcd 6.45+0.62bcd

MTS 1.5 % 6.87+0.67bc 6.77+0.67abcd 6.67+0.67abc 6.87+0.61bc 6.47+0.88bc 6.63+0.64b

MCTS 0.5 % 7.08+0.62bcd 7.03+0.61a 6.78+0.56ab 7.00+0.50ab 6.75+0.66b 6.47+0.69bcd

MCTS 1.0 % 6.68+0.83cd 6.85+0.51abc 6.55+0.72bc 6.58+0.79bcd 6.08+1.01cd 6.57+0.67bc

MCTS 1.5 % 6.53+0.80cd 6.78+0.60abcd 6.53+0.76bcd 6.38+0.78cde 5.93+1.36cd 6.62+0.70bc

‘หมายเหตุ:    n = 25
      a,b,c,… แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ยในแนวตั้ง (p < 0.05)

                 CF      = Corn flour
     MCS   =  Modified Corn Starch

                 MTS   =  Modified Tapioca  Starch
                 MCTS =  Modified Corn &Tapioca Starch
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บทที่ 4

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของโยเกิรตนมสดระหวางการเก็บรักษา

4.1 วัสดุและอุปกรณ

4.1.1 วัตถุดิบ

1)   น้ํานมดิบ (raw milk) ที่มีไขมัน 4.0 เปอรเซ็นต
2) หางนมผง (Murray Goulburn Co-Operative Co., Ltd., Melbourne Australia )

ความชื้น 3.7 เปอรเซ็นต ไขมัน 0.8 เปอรเซ็นต และโปรตีน  34.9 เปอรเซ็นต
3) แปงขาวโพด  จากบริษัท เฟรส สตารช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
4) สตารชดัดแปรจากขาวโพด (modified corn starch) จากบริษัท เนชั่นแนล สตารช จํากัด
5) สตารชดัดแปรจากมันสําปะหลัง (modified tapioca starch)  Tapple – 25  จาก บริษัท

สําปะหลังพัฒนา จํากัด
6) สตารชดัดแปรขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลัง (modified corn & tapioca  starch)

สัดสวน  1:1  จากบริษัท เนชั่นแนล สตารช จํากัด
7) เจลาติน (Food gelatine 240 bloom (20 mesh) New Zealand จากหางหุนสวนจํากัด

นิวทริชั่น
8) ดีเอ็มจี (DMG: Distilled Monoglycerildes) Korea จากบริษัทธนาเคม

(กรุงเทพ ฯ) จํากัด
9) เพ็คติน (Genupectin type LM 104 AS YA) จากบริษัทฟูดส

แอนคลอสเมตกิ ซิสเท็ม จํากัด
10) หัวเชื้อจุลินทรีย (Lactic culture for direct Vat Set (DVS)

Thermophilic lactic culture) จากบริษัทอี๊สตเอเซียติ้ก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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4.1.2 เครื่องมือและอุปกรณในการทดลอง

1)   อางน้ํารอน  (Water bath; Gerber,รุน ET-8A)
2) เครื่องมือวัดความหนืด (Brookfield Viscometer; DV-II +, รุน 2.0)
3) เครื่องวัดความเปนกรดดาง (pH Meter; Orion, รุน 420 A)
4) ตูอบรอน (Hot air oven; Memmert, รุน UM 500 No.6005)
5) ตูบมเชื้อ (Incubator; BE600, รุน No. 6039)
6) หมอนึ่งความดัน (Autoclave; Kokusan, รุน –88L4D)
7) เครื่องปน (Stirrer; Siemen, รุน  50800)
8) เครื่องชั่งน้ําหนักทศนิยม 2  ตําแหนง  (Sartarius; MCD 1106 ,รุน No. 2804007)
9) เครื่องวัดองคประกอบของน้ํานม (Milk analyzer; Lactoscan, รุน 2504)
10) ตูเย็น (Refrigerator; Sharp, รุน serial No.01038)
11) เครื่องวัดคาของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (Hand refractometer; Hambrug, รุน HRN 32)
12) กระดาษวัดความเปนกรดดาง (pH paper)
13) บีกเกอร (Breaker)
14) ขวดรูปชมพู (Erlenmayer flask)
15) ชุดบิวเรต (Burette set)
16) ปเปต (Pipette)
17) โถดูดความชื้น (Desicator)
18) ถวยหาความชื้น (Moisture can)
19) กรวยกรอง (Separatering funnel)
20) กระดาษกรอง ( Whatman No. 1 )
21) หลอดทดลอง (Test tube)
22) หลอดหยด (Dropper)
23) ขวดน้ํากลั่น
24) ชอนตักสาร (Spatula)
25) ลูกยาง
26) ที่คบี (Forcep)
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27) ถุงพลาสติก
28) ถวยโยเกิรต
29) ชอนชิม
30) อะลูมิเนียมฟอยล

4.1.3 สารเคมี

1)  สารละลายโซเดี่ยมไฮดรอกไซด (0.1 N NaOH)
2) สารละลายฟนอลพธาลีน (Phenolpthalein indicator)
3) Methylred Rogoza and shape agar (MRS) Merck, Germany

4.2 วิธีการทดลอง

4.2.1 การเตรียมตัวอยางและการวางแผนการทดลอง

เตรียมตัวอยางโยเกิรตนมสด    2      สูตรคือสูตรทดลองซึ่งใชสตารชดัดแปรจากแปง
ขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลัง (modified corn&tapioca starch)    ที่ระดับ   0.5   เปอรเซ็นต    โดย
น้ําหนักสูตรมาตรฐาน  และสูตรควบคุมซึ่งเปนสูตรที่ใชหางนมผงแทนนมสดและไมเติมแปง  บรรจุใน
ถวยพลาสติก   ปริมาณ  150  กรัม   ปดสนิทดวยฝา  เก็บตัวอยางทั้งสองสูตรในตูเย็นที่อุณหภูมิ  4+1
องศาเซลเซียส  และ  10+1    องศาเซลเซียส  เปนเวลา  28  วัน  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ของโยเกิรตระหวางการเก็บรักษา  โดยทําการสุมตัวอยางโยเกิรตมาวิเคราะหทุก  7  วัน   โดยทําการ
วิเคราะหคาความเปนกรด (pH)  คาความหนืด (viscosity)  คาของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด
(total soluble solids)   คาปริมาณกรดแลคติค คารอยละการแยกตัวของน้ํา (syneresis) และปริมาณ
จุลินทรียสรางกรดแลคติค  (ดังแสดงในภาคผนวก จ)

ใชแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยใหระยะเวลา
ในการเก็บที่เปนปจจัยที่ตองการศึกษาสําหรับแตละสูตรของโยเกิรตที่เก็บในแตละอุณหภูมิ

ประเมินคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสเฉพาะของโยเกิรตสูตรทดลองโดยทดสอบ
ความชอบทางดานสี   กลิ่น   รสชาติ   เนื้อสัมผัส   ความหวาน   และความชอบโดยรวม      โดยวิธี
9 – point Hedonic scale   ในระหวางการเก็บรักษา   โดยใชกลุมผูทดสอบ    (พนักงานโรงงาน
ผลิตภัณฑนมปราณบุรี)  จํานวน   25   คน
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4.2.2 การวิเคราะหผล

วิเคราะหผลการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)  โดยมี
จํานวนซ้ํา 3 ซ้ํา  วิเคราะหซ้ําละ   3   ตัวอยาง   เพื่อเปรียบเทียบตัวอยางที่เก็บในระยะเวลาตางกัน
ณ  อุณหภูมิและสูตรเดียวกัน   สําหรับการประเมินผลการทดสอบทางดานประสาทสัมผัสวางแผนการ
ทดลองแบบ  Randomized Completely Block Design ( RCBD)  โดยใหผูชิมเปน block  และ
วิเคราะหคาความแตกตางโดยวิธี Least Significant Difference (LSD)  โดยใชโปรแกรมสถิติประยุกต
SAS Version 8.1 (SAS Institute Inc. cary, N.B., U.S.A.)

4.3 ผลการทดลอง

4.3.1 การเปลี่ยนแปลงความหนืด  (viscosity)

คาความหนืดของโยเกิรตนมสดที่เก็บที่อุณหภูมิตาง ๆ  ดังแสดงในตารางที่  4.1

ตารางที่  4.1  ความหนืดของโยเกิรตที่เก็บที่อุณหภูมิและระยะเวลา

ความหนืด (cP) ของโยเกิรต+คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เก็บที่ 4+1 องศาเซลเซียส เก็บที่ 10+1 องศาเซลเซียสวัน

สูตรทดลอง สูตรควบคุม สูตรทดลอง สูตรควบคุม
1 6796.1+216.47 b 6700.1+110.52 d 6431.2+38.19 d 6601.9+268.75 c

7 6986.0+529.97 b 6895.3+84.10 cd 7009.5+218.77 c 6870.8.1+208.84 c

14 7703.0+797.31 b 7184.5+63.15 c 7578.2+278.85 c 7333.8+143.19 b

21 7712.6+863.83 b 7663.5+463.43 b 7623.0+164.03 b 7657.1+104.08 b

28 8954.4+35.69 a 8895.8+70.87 a 8998.2+164.50 a 8939.5+265.71 a
หมายเหตุ :  n = 9

    a,b,c,… แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ยในแนวตั้ง (p < 0.05)
   สูตรทดลอง เปนสูตรโยเกิรตนมสดที่ใชสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลังใน

ปริมาณ  0.5  เปอรเซ็นต
   สูตรควบคุม เปนสูตรโยเกิรตปกติที่ใชหางนมผงแทนนมสดและไมใชแปง
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จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา  ระยะเวลาการเก็บและอุณหภูมิมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงความหนืดของโยเกิรตสูตรควบคุมและสูตรทดลอง   เมื่อเก็บผลิตภัณฑไวนานขึ้น   โดยมี
คาความหนืดเพิ่มข้ึนเรื่อย  ๆ  ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา   28  วัน    (p<0.05)    เนื่องจากน้ําอิสระ
ในโยเกิรตถูกบีบออกนอกโครงสรางเจลของโยเกิรต           อยางไรก็ตามพบวาการเก็บโยเกิรตนมสดที่
อุณหภูมิ 4+1  องศาเซลเซียส  จะมีการเปลี่ยนแปลงความหนืดชากวาการเก็บที่อุณหภูมิ 10+1  องศา
เซลเซียส  ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงความหนืดของโยเกิรตทั้งสองสูตรระหวางการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิเดียวกันไมแตกตางกันมากนัก

4.3.2  การเปลี่ยนแปลงคาการแยกตัวของน้ํา (% syneresis)
คาการแยกตัวของน้ําของโยเกิรตนมสด  ที่การเก็บที่อุณหภูมิตาง ๆ ดังแสดงในตาราง

ที่  4.2

ตารางที่ 4.2   คาการแยกตัวของน้ําของโยเกิรต (%)  ที่อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บตางกัน

คาการแยกตัวของน้ําเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เก็บที่ 4+1 องศาเซลเซียส  เก็บที่ 10+1 องศาเซลเซียสวัน

สูตรทดลอง สูตรควบคุม สูตรทดลอง สูตรควบคุม
1 0.08+0.07 d 0.01+0.02 e 0.07+0.00 d 0.02+0.02 d

7 12.92+0.72 c 10.68+2.38 d 11.81+2.76 c 10.78+1.92 c

14 16.18+0.72 bc 14.28+0.40 c 13.93+2.51 bc 14.44+1.39 b

21 18.19+2.70 b 17.63+1.22 b 17.57+1.89 b 17.78+1.83 b

28 24.17+3.19 a 23.76+1.76 a 27.26+2.05 a 27.21+2.52 a

หมายเหตุ :  n = 9
    a,b,c,… แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ยในแนวตั้ง (p < 0.05)
   สูตรทดลอง เปนสูตรโยเกิรตนมสดที่ใชสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลังใน

ปริมาณ  0.5  เปอรเซ็นต
   สูตรควบคุม เปนสูตรโยเกิรตปกติที่ใชหางนมผงแทนนมสดและไมใชแปง
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คาการแยกตัวของน้ํามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ       (p<0.05)
เมื่อเก็บไวนานขึ้น  โดยเฉพาะในชวง     7  วันแรก     โยเกิรตที่เก็บที่อุณหภูมิ   10+1    องศาเซลเซียส
จะมีคาการแยกตัวของน้ําสูงกวาการเก็บที่อุณหภูมิ     4+1  องศาเซลเซียส      ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
จุลินทรียสรางกรดไดมากขึ้นที่อุณหภูมิสูงกวาทําใหคาความเปนกรดดางต่ําลง       เกิดการแขวนลอย
ของเคซีอีนแยกตัวออกมา     เกิดชั้นของหางนม   (เวย)   เปนผลใหเกิดการแยกตัวของน้ําไดงาย   และ
พบวาคาการแยกตัวของน้ํามีมากข้ึนเมื่อเก็บไวเปนเวลานานขึ้น     เนื่องจากกิจกรรมของหัวเชื้อที่มีอยู
ในโยเกิรต   เมื่อเวลาผานไปเรื่อย ๆ    สุดทายหัวเชื้อจะถูกทําลายเกิดการแยกชั้นของครีมและเวย

4.3.3  การเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรดดาง (pH) ของโยเกิรตที่อุณหภูมิและ
ระยะเวลาการเก็บตางกัน

คาความเปนกรดดาง (pH) ของโยเกิรตนมสดที่อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บ
ตางกันดังแสดงในตารางที่  4.3

ตารางที่  4.3  คาความเปนกรดดาง (pH) ของโยเกิรตที่อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บตางกัน

คาความเปนกรดเฉลี่ยของโยเกิรต+คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เก็บที่ 4+1 องศาเซลเซียส  เก็บที่ 10+1 องศาเซลเซียสวัน

สูตรทดลอง สูตรควบคุม สูตรทดลอง สูตรควบคุม
1 4.33+0.01 a 4.33+0.01 a 4.33+0.00 a 4.3+0.01 a

7 4.26+0.03 a 4.25+0.05 b 4.18+0.07 b 4.19+0.03 b

14 4.06+0.04 b 4.04+0.02 c 3.99+0.02 c 3.96+0.05 c

21 3.96+0.10 b 3.88+0.06 d 3.87+0.05 d 3.82+0.05 d

28 3.82+0.12 c 3.85+0.03 d 3.63+0.07 e 3.69+0.10 e

หมายเหตุ :  n = 9
    a,b,c,… แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ยแนวตั้ง (p < 0.05)
   สูตรทดลอง เปนสูตรโยเกิรตนมสดที่ใชสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลังใน

ปริมาณ  0.5  เปอรเซ็นต
   สูตรควบคุม เปนสูตรโยเกิรตปกติที่ใชหางนมผงแทนนมสดและไมใชแปง
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คาความเปนกรดดางของโยเกิรตสูตรควบคุมและสูตรทดลองมีการเปลี่ยนแปลงลดลง
อยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05)   เมื่อเก็บไวนานขึ้น   โยเกิรตที่เก็บที่อุณหภูมิ  4+1  องศาเซลเซียส  จะมี
การเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรดนอยกวาการเก็บที่อุณหภูมิ    10+1    องศาเซลเซียสเล็กนอย  เนื่อง
จากเชื้อจุลินทรียที่เปลี่ยนน้ําตาลแลคโตสในนมใหเปนกรดแลคติคสามารถทํางานไดดีข้ึนเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น

4.3.4 การเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด

คาความเปนกรดคิดเปนรอยละของกรดแลคติคของโยเกิรตนมสดที่อุณหภูมิและ
ระยะเวลาการเก็บตางกันดังแสดงในตารางที่  4.4

ตารางที่ 4.4   คาความเปนกรดในรูปของกรดแลคติคของโยเกิรตนมสดที่อุณหภูมิและ
           ระยะเวลาการเก็บตางกัน

คาความเปนกรดในรูปของกรดแลคติค (%) เฉลี่ย+คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เก็บที่ 4+1 องศาเซลเซียส  เก็บที่ 10+1 องศาเซลเซียสวัน

สูตรทดลอง สูตรควบคุม สูตรทดลอง สูตรควบคุม
1 0.96+0.01 e 0.97+0.01 d 0.96+0.01 e 0.97+0.01 e

7 0.99+0.01 d 0.98+0.01 d 1.04+0.04 d 1.01+0.01 d

14 1.07+0.02 c 1.05+0.02 c 1.10+0.01 c 1.09+0.01 c

21 1.11+0.0 b 1.14+0.05 b 1.19+0.03 b 1.19+0.01 b

28 1.25+0.02 a 1.24+0.02 a 1.32+0.02 a 1.31+0.02 a

หมายเหตุ :  n = 9
    a,b,c,… แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ยในแนวตั้ง (p < 0.05)
   สูตรทดลอง เปนสูตรโยเกิรตนมสดที่ใชสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลังใน

ปริมาณ  0.5  เปอรเซ็นต
   สูตรควบคุม เปนสูตรโยเกิรตปกติที่ใชหางนมผงแทนนมสดและไมใชแปง
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พบวาคาความเปนกรดในรูปของกรดแลคติคของโยเกิรตสูตรควบคุมและ
สูตรทดลองมีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05)   เมื่อเก็บไวนานขึ้นซึ่งสงผลใหคาความเปนกรด
เพิ่มมากขึ้น    โยเกิรตที่เก็บที่อุณหภูมิ  10+1  องศาเซลเซียสมีการเปลี่ยนแปลงคารอยละความเปน
กรดสูงกวาตัวอยางที่เก็บที่อุณหภูมิ  4+1 องศาเซลเซียสเล็กนอย

4.3.5 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได

ปริมาณของของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดของโยเกิรตนมสดที่อุณหภูมิและ ระยะเวลา
การเก็บตางกันดังแสดงในตารางที่  4.5

ตารางที่  4.5  ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดของโยเกิรตที่อุณหภูมิและ
ระยะเวลาการเก็บตางกัน

ของแข็งทั้งหมดที่ละลายได (%) เฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เก็บที่ 4+1 องศาเซลเซียส  เก็บที่ 10+1 องศาเซลเซียสวัน

สูตรทดลอง สูตรควบคุม สูตรทดลอง สูตรควบคุม
1 19.63+0.15 a 19.50+0.10 a 19.67+0.12 a 19.57+0.21 a

7 19.13+0.23 b 19.30+0.26 ab 19.67+0.50 ab 19.40+0.20 a

14 19.10+0.10 b 19.00+0.20 bc 19.07+0.12 b 18.97+0.06 b

21 18.70+0.10 c 18.67+0.23 c 18.53+0.12 c 18.47+0.23 c

28 17.87+0.12 d 17.83+0.06 d 17.53+0.42 d 17.40+0.20 d

หมายเหตุ :  n = 9
    a,b,c,… แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ยในแนวตั้ง (p < 0.05)
   สูตรทดลอง เปนสูตรโยเกิรตนมสดที่ใชสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลังใน

ปริมาณ  0.5  เปอรเซ็นต
   สูตรควบคุม เปนสูตรโยเกิรตปกติที่ใชหางนมผงแทนนมสดและไมใชแปง
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พบวาคาของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดของโยเกิรตสูตรควบคุมและสูตรทดลองเมื่อเก็บ
ไวนานขึ้นมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05)   เนื่องจากน้ําตาลแลคโตสในโยเกิรตเกิดการเปลี่ยน
แปลงกลายเปนกรด   ทําใหคาความเปนกรดของโยเกิรตเพิ่มข้ึน  จากการใชเครื่องมือ Hand
refractometer วัดคาดัชนีการหักเหของแสงของปริมาณน้ําตาลในโยเกิรต  เมื่อโยเกิรตมีความเปนกรด
สูงขึ้น  ปริมาณน้ําตาลลดลง  ทําใหคาดัชนีการหักเหของแสงจึงลดลง   โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ไมแตกตางกันมากนักเมื่อเก็บที่อุณหภูมิตางกันทั้งสองสภาวะ

4.3.6 การเปลี่ยนแปลงจํานวนแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติค

การเปลี่ยนแปลงจํานวนแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติคของโยเกิรตที่อุณหภูมิและระยะ
เวลาการเก็บตางกันดังแสดงในตารางที่  4.6

ตารางที่  4. 6 จํานวนแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติคในโยเกิรตที่อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บตางกัน

แบคทีเรียสรางกรดแลคติค(log cfu/ml)+คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เก็บที่ 4+1 องศาเซลเซียส  เก็บที่ 10+1 องศาเซลเซียสวัน

สูตรทดลอง สูตรควบคุม สูตรทดลอง สูตรควบคุม
1 9.53+0.07 a 9.57+0.04 a 9.19+0.07 a 9.18+0.05 a

7 9.27+0.06 ab 9.33+0.11 b 9.09+0.09 a 9.10+0.08 a

14 9.07+0.06 b 9.07+0.07 c 8.74+0.34 b 8.55+0.15 b

21 8.46+0.06 c 8.52+0.11 d 8.29+0.17 c 8.21+0.11 c

28 8.14+0.36 c 7.97+0.04 e 7.87+0.04 d 7.80+0.15 d

หมายเหตุ :  n = 9
    a,b,c,… แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ยในแนวตั้ง (p < 0.05)
   สูตรทดลอง เปนสูตรโยเกิรตนมสดที่ใชสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลังใน

ปริมาณ  0.5  เปอรเซ็นต
   สูตรควบคุม เปนสูตรโยเกิรตปกติที่ใชหางนมผงแทนนมสดและไมใชแปง
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พบวาแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติคในโยเกิรตสูตรควบคุมและสูตรทดลองมีจํานวน
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05)  เมื่อเก็บไวนานขึ้น  ทั้งสองสภาวะ     เนื่องจากเมื่อเชื้อแบคทีเรียยัง
มีชีวิตอยู   และทํากิจกรรมสรางสารตาง ๆ ออกมาสะสมในสภาวะแวดลอมมากเกินไปจนไมเหมาะสม
ตอการดํารงอยูของเชื้อ    จึงสงผลใหจํานวนแบคทีเรียมีจํานวนลดลง   อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง
จํานวน จุลินทรียที่สรางกรดแลคติคในโยเกิรตทั้งสูตรควบคุมและสูตรปกติที่เก็บที่สภาวะอุณหภูมิตาง
กนัมีลักษณะใกลเคียงกัน

4.3.7 การทดสอบทางดานประสาทสัมผัส
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยทดสอบการยอมรับของโยเกิรตดาน

สี  กลิ่น  รสชาติ  เนื้อสัมผัส  ความหวาน  และความชอบโดยรวม  ระหวางการเก็บรักษา     ที่อุณหภูมิ
ตางกันทั้งสองสภาวะตลอดระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคือ      28    วัน         โดยใชการทดสอบแบบ
9 - point Hedonic scale  ผลดังแสดงในตารางที่  4.7 และ ตารางที่  4.8
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ตารางที่ 4.7  คะแนนความชอบของผลิตภัณฑโยเกิรตนมสดระหวางการเก็บรักษา
         ที่อุณหภูมิ 4+1องศาเซลเซียส

คะแนนความชอบเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะเวลาการเก็บ (วัน)

ลักษณะทางดาน
ประสาทสัมผัส

สูตร 1 7 14 21 28
ความชอบโดยรวม ทดลอง 7.12+0.78a 7.04+0.79 a 6.80+1.04 a 6.32+0.75 b 5.56+0.82 c

ควบคุม 7.00+0.96a 6.80+1.08 a 7.04+0.89 a 6.32+0.85 b 5.52+0.87 c

สี ทดลอง 7.44+0.58 a 6.96+0.84 b 6.88+0.93 b 6.56+0.65 b 5.92+0.76 c

ควบคุม 7.52+0.59 a 7.00+0.82 b 6.84+0.94 b 6.40+0.71 b 5.88+0.73 c

กลิ่นรส ทดลอง 7.36+0.49 a 6.96+0.98 ab 6.76+0.97 b 6.64+0.81 b 6.08+0.81 c

ควบคุม 7.48+0.65 a 6.84+1.03 ab 6.88+0.88 b 6.60+0.87 b 6.20+0.65 c

รสชาติ ทดลอง 7.00+0.71 a 6.84+0.94 a 6.60+1.00 a 6.08+0.81 b 5.16+1.11 c

ควบคุม 7.12+0.67 a 6.92+0.91 a 6.84+0.94 a 6.08+0.81 b 4.96+1.02 c

เนื้อสัมผัส ทดลอง 7.40+0.71 a 7.08+1.29 a 7.16+1.14 a 6.12+1.13 b 5.68+0.85 c

ควบคุม 7.48+0.59 a 7.00+1.12 a 6.80+1.08 a 6.16+1.14 b 5.56+0.87 c

ความหวาน ทดลอง 7.04+0.79 a 7.04+0.89 a 6.40+1.08 b 5.60+0.91 c 5.36+0.91 c

ควบคุม 7.00+0.91 a 6.44+0.96 a 6.92+0.81 b 5.56+0.87 c 5.28+0.89 c

หมายเหตุ :  n = 25
    a,b,c,… แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ย
                ในแนวนอน (p < 0.05)
สูตรทดลอง เปนสูตรโยเกิรตนมสดที่ใชสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลังใน

ปริมาณ  0.5  เปอรเซ็นต
สูตรควบคุม เปนสูตรโยเกิรตปกติที่ใชหางนมผงแทนนมสดและไมใชแปง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



70

ตารางที่ 4.8    คะแนนความชอบของผลิตภัณฑโยเกิรตนมสดระหวางการเก็บรักษา
           ที่อุณหภูมิ 10+1องศาเซลเซียส

คะแนนความชอบเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะเวลาการเก็บ (วัน)

ลักษณะทางดาน
ประสาทสัมผัส

สูตร 1 7 14 21 28
ความชอบโดยรวม ทดลอง 6.96+0.79 a 6.68+0.99 a 6.20+0.87 b 5.72+0.94 c 4.56+0.82 d

ควบคุม 6.88+0.93 a 6.56+0.77 a 6.12+0.78 b 5.72+0.89 c 4.52+0.71 d

สี ทดลอง 7.76+0.66 a 7.08+0.95 b 6.64+0.76 c 6.08+0.70 d 4.84+0.75 e

ควบคุม 7.60+0.76 a 7.00+0.91 b 6.56+0.71 c 6.16+0.62 d 4.92+0.76 e

กลิ่นรส ทดลอง 7.24+0.66 a 6.76+0.93 b 6.32+0.85 b 5.64+1.11 c 4.48+0.77 d

ควบคุม 7.28+0.74 a 6.64+0.86 b 6.28+0.74 b 5.68+0.95 c 4.56+0.71 d

รสชาติ ทดลอง 6.80+0.71 a 6.68+0.95 a 6.52+0.77 a 4.96+1.02 b 3.72+1.06 c

ควบคุม 6.84+0.69 a 6.72+0.79 a 6.44+0.82 a 4.96+0.93 b 3.68+0.69 c

เนื้อสัมผัส ทดลอง 7.12+0.83 a 6.80+1.12 ab 6.48+0.96 b 5.64+0.86 c 4.60+0.76 d

ควบคุม 7.16+0.85 a 7.08+0.81 ab 6.40+0.87 b 5.48+0.71 c 4.56+0.71 d

ความหวาน ทดลอง 6.84+0.80 a 6.84+1.03 a 6.16+0.85 b 5.84+0.94 b 3.76+1.30 c

ควบคุม 6.80+0.91 a 6.84+0.84 a 5.92+0.76 b 5.72+0.74 b 3.56+1.00 c

หมายเหตุ:  n = 25
    a,b,c,… แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ย
               ในแนวนอน (p < 0.05)
   สูตรทดลอง เปนสูตรโยเกิรตนมสดที่ใชสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลังใน

ปริมาณ  0.5  เปอรเซ็นต
   สูตรควบคุม เปนสูตรโยเกิรตปกติที่ใชหางนมผงแทนนมสดและไมใชแปง

พบวาคะแนนความชอบโดยรวมของตัวอยางควบคุมและตัวอยางทดลองมีแนวโนม
ลดลงระหวางการเก็บรักษาทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑเมื่อเก็บ
ไวนานขึ้นดังที่กลาวมาแลว    เมื่อเปรียบเทียบระหวางการเก็บผลิตภัณฑที่อุณหภูมิ  4+1  องศา
เซลเซียส  พบวาผลิตภัณฑมีคะแนนความชอบโดยรวมลดลงอยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05)  เมื่อเก็บไว
เปนเวลา  21  วัน
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ความชอบดานกลิ่นรสมีแนวโนมลดลงเมื่อเก็บไวนานขึ้น   โดยพบวาเมื่อระยะเวลา
การเก็บนานขึ้นตัวอยางโยเกิรตมีรสเปร้ียวเพิ่มมากขึ้น   ซึ่งสอดคลองกับคาความเปนกรดดางที่วัดได
แตเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความชอบของตัวอยางที่เก็บ   2   สภาวะพบวา ตัวอยางที่เก็บที่อุณหภูมิ
4+1  องศาเซลเซียสมีคะแนนการยอมรับลดลงอยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05)  เมื่อเก็บไวเปนเวลา
21  วัน  แตที่อุณหภูมิ  10+1 องศาเซลเซียส มีคะแนนการยอมรับของตัวอยางลดลงอยางมีนัยสําคัญ
เมื่อเก็บไวเปนเวลา  14  วัน

คะแนนความชอบดานเนื้อสัมผัสมีแนวโนมลดลงเมื่อเก็บนานขึ้นซึ่งเกิดจากดานเนื้อ
สัมผัสของผลิตภัณฑโยเกิรตโดยพบวา  เมื่อระยะเวลาการเก็บนานขึ้น   โยเกิรตมีคาการแยกตัวของน้ํา
มากขึ้น   มีคาความเปนกรดเพิ่มสูงขึ้น  คาความหนืดเพิ่มข้ึน   ดังไดกลาวมาแลว   เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางการเก็บผลิตภัณฑที่อุณหภูมิ  4+1  องศาเซลเซียส  พบวาผลิตภัณฑมีคะแนนดานเนื้อสัมผัส
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05)  เมื่อเก็บไวเปนเวลา  21  วันสําหรับผลิตภัณฑที่เก็บที่อุณหภูมิ
10+1  องศาเซลเซียส  พบวามีคะแนนดานเนื้อสัมผัสลดลงอยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05)  เมื่อเก็บไว
เปนเวลา  14  วัน

คะแนนความชอบดานความหวานมีแนวโนมลดลงเมื่อเก็บไวนานขึ้นระหวางการเก็บ
รักษาเชนกัน    เกิดจากผลิตภัณฑมีรสชาติเปร้ียวเพิ่มมากขึ้นเพราะคาความเปนกรดสูงขึ้น
จากกิจกรรมของจุลินทรียที่เปล่ียนน้ําตาลแลคโตสใหเปนกรดแลคติค  จึงสงผลใหคะแนนการยอมรับ
ดานความหวานลดนอยลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)

เมื่อเปรียบเทียบการเก็บรักษาผลิตภัณฑโยเกิรตที่อุณหภูมิ  4+1  องศาเซลเซียสและ
10+1 องศาเซลเซียส  โดยใชคะแนนความชอบรวมเปนเกณฑ   อาจกลาวไดวาโยเกิรตสามารถเก็บ
รักษาคุณภาพการบริโภคไดถึง   14   วันโดยยังคงลักษณะเนื้อสัมผัสและรสชาติอยู   แตสี   กลิ่นรส
และความหวานเริ่มมีการ   เปลี่ยนแปลงเล็กนอย   ในขณะที่เมื่อเก็บโยเกิรตไวที่อุณหภูมิ  10+1  องศา
เซลเซียส  จะสามารถรักษาคุณภาพการบริโภคไดเพียง   7   วันโดยยังคงลักษณะที่ดีของเนื้อสัมผัส
รสชาติ   และความหวานอยู   แตสีและกลิ่นรสมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กนอย
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บทที่ 5

สรุปและขอเสนอแนะ

จากการทดลองใช แปงขาวโพด (corn flour)   สตารชดัดแปรจากแปงมันสําปะหลัง
(modified  tapioca starch) สตารชดัดแปรจากแปงขาวโพด (modified corn starch)   และสตารชดัด
แปรจากแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลัง (modified corn & tapioca starch)  ในสูตรโยเกิรตนมสด
ไขมันเต็มชนิดคน     พบวาสูตรโยเกิรตที่ใชแปงขาวโพดใหลักษณะของโยเกิรตดานความชอบรวมนอย
กวาสูตรโยเกิรตที่ใชสตารชดัดแปรชนิดตาง  ๆ    ทั้งคุณลักษณะดานกายภาพ     ดานเคมี      และดาน
ประสาทสัมผัส

เมื่อเปรียบเทียบสตารชดัดแปรชนิดตาง  ๆ  พบวาการใชสตารชดัดแปรจากแปงขาว
โพดผสมแปงมันสําปะหลังเปนสวนผสมในโยเกิรตนมสด   ใหลักษณะผลิตภัณฑไดรับการยอมรับสูง
สุดและใกลเคียงสูตรปกติมากที่สุด    โดยเฉพาะการใชในปริมาณ  0.5    เปอรเซ็นตในสูตรการผลิต
และเมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของโยเกิรตนมสดที่ผสมสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพด
ผสมแปงมันสําปะหลัง  (modified corn & tapioca starch)  ในปริมาณดังกลาวในระหวางการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิการเก็บ   2    สภาวะคือ    4+1   องศาเซลเซียส     และ  10+1   องศาเซลเซียสเปน
ระยะเวลา  28  วัน  พบวาการเก็บผลิตภัณฑที่อุณหภูมิ  4+1  องศาเซลเซียสสามารถรักษา
คุณภาพการบริโภคของผลิตภัณฑไดนาน  14  วันในขณะที่การเก็บที่อุณหภูมิ 10+1  องศาเซลเซียส
สามารถเก็บรักษาได  7  วัน

ขอเสนอแนะ

1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการแปรสัดสวนระหวางสตารชดัดแปรจากแปงขาวโพดและ
แปงมันสําปะหลัง

2) ควรทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑในกลุมผูบริโภคทั่วไปเพิ่มเติม   เพื่อนํามาใชเปนแนว
ทางในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑตอไป
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ภาคผนวก  ก

รูปภาพแสดงลักษณะของโยเกิรตที่ผลิต

ภาพที่ ก.1
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ภาพที่  ก.  2

ภาคผนวก ข
รูปภาพแสดงเครื่องมือที่ใชในการตรวจวิเคราะห

ภาพที่ ข.1 เครื่องวัดความหนืด (Brookfield)

ภาพที่  ข. 2  เครื่องวัดความเปนกรดดาง ( pH meter)
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ภาพที่  ข. 3  เครื่องวัดองคประกอบของน้ํานม (Milk analyzer)

ภาพที่  ข. 4  เครื่องวัดคาของของแข็งที่ละลายได (Hand refractometer)
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ภาคผนวก ค

ขบวนการผลิตโยเกิรตในระดับอุตสาหกรรม

ภาพที่  ค.1  กระบวนการผลิตโยเกิรตชนิดคน  (stirred yogurt)

Production line for stirred yogurt

STIRRED YOGURT
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ภาพที่  ค.2  กระบวนการผลิตโยเกิรตชนิดคงตัว  (set  yogurt)

SET YOGURT

Production line for set yogurt
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ภาคผนวก  ง

วิธีวิเคราะหโยเกิรตทางเคมี

ง.1.  การหาความเปนกรดดางของโยเกิรตดวยวิธีการไตเตรท

อุปกรณ

1) ปเปต ขนาด 10  มล.
2) ขวดรูปชมพู  (Erlenmeyer flask ขนาด 250 มล.)
3) ชุดบิวเรต (Simplex titratable Equipment)
4) สารละลายโซเดี่ยมไฮดรอกไซด  0.1 N (NaOH)
5) สารละลายฟนอลฟธาลีน (1 % Phenolpthalein indicator)
6) น้ํากลั่น

วิธีการทดลอง

1) ใชปเปตดูดตัวอยางโยเกิรตจํานวน  9  มิลลิลิตร  ใสลงในขวดรูปชมพู
2) ลางโยเกิรตที่ติดอยูในไปเปตที่ใชดูดตัวอยางออกใหหมดดวยน้ํากลั่น

โดยลางลงในขวดรูปชมพูที่มีตัวอยางที่จะวิเคราะหอยู
3) หยดสารละลายฟนอลฟธาลีน  จํานวน 2 - 3  หยด
4) ไตเตรทดวยสารละลายโซเดี่ยมไฮดรอกไซด  0.1 N  โดยใหตัวอยาง

โยเกิรตเปลี่ยนจากสีขาวเปนสีชมพูจาง ๆ  อานผลภายใน  10  วินาที   อานคาบันทึกผล
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ภาคผนวก จ

วิธีวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของโยเกิรต

1 การวิเคราะหสมบัติดานความหนืดของโยเกิรตนมสด

ควบคุมตัวอยางกอนวัดอยูที่อุณหภูมิ  10-15  องศาเซลเซียส

อุปกรณ
เครื่องมือวัดความหนืด (Brookfield Viscometer: Model DV-II + version 2.0)

วิธีทดลอง
1) เตรียมตัวอยางโยเกิรต
2) ปรับสภาวะการทํางานของเครื่องดังนี้

• ปรับระดับลูกน้ํา  (ที่ระดับความสูงที่พรอมใชงาน ใหสมดุล)
• เปดสวิตซที่ดานหลัง  จะปรากฏขอความ

STEP 1. BROOKFIELD DVII+
LV VISCOMERTER

STEP 2. BROOKFIELD DVII+
VERSION :2

STEP 3. REMOVE SPINDLE
PRESS ANY KEY

เมื่อเครื่องปรากฏขอความ STEP3 ใหกดปุมใดก็ได  1  คร้ัง  เครื่องจะทํา
การ Autozero เสร็จจะปรากฏขอความ

AUTO ZEROING
VISCOMETER

• เมื่อเครื่องทําการ Autozero เสร็จจะปรากฏ ขอความ
REPLACE  SPINDLE
PRESS ANY KEY

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



86

ใหนําหัววัดที่ตองการ  หมุนตอกับตัวเครื่องแลวกดปุมใดก็ไดอีกครั้ง
• เครื่องปรากฏหนาจอ

%______ S______
______RPM ______๐C

S____  คือเบอรหัว   วัดเปลี่ยนหัวกด  Select spindle    กดลูกศร↑↓  ไดเบอรหัววัด  กด  Select
spindle อีกครั้ง (ขณะ เลือก S กระพริบ)
%____  คือ  Torge ความนาเชื่อถือของขอมูล  20-90 %
____๐C  คือ  อุณหภูมิที่วัด
___PRM คือ  ความเร็วรอบ(รอบ/นาที) ใหกดปุม Set speed กด ↑↓ จะได speed  กด set speed
อีกครั้ง
** หัววัดเริ่มหมุน % Torge อยูที่ระดับนาเชื่อถือ  กด select data อานคาความหนืดหนวย cP
หมายเหตุ         1. New tonian fluid  ขณะอานคาใหรอจนกวาคาที่ไดมีความคงที่  บันทึก

2. Non New tonian fluid ใชเวลาในการอางอิง  (หลังหัวเข็มหมุน)   บันทึก
3. % Torge   EEEEE  ใหลดความเร็วที่ใชหรือลดขนาดหัวเข็ม

3)  จดบนทึกคาของความหนืดของตัวอยางโยเกิรต   มาวิเคราะหผล
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2 วิธีการหาปริมาณของแข็งทั้งหมด (total solids)

 หาปริมาณของแข็งทั้งหมด โดยวิธี  Direct  method  (AOAC,  1990)

อุปกรณ

1) ตูอบลมรอน (Hot air oven)
2) เครี่องชั่งน้ําหนักทศนิยม  4  ตําแหนง (Analytical balance)
3) ปเปต
4) ถวยหาความชื้น  (Moisture can)
5) โถดูดความชื้น (Desicator)
6) อางน้ํารอน  (Water bath)

 วิธีการ

1) อบถวยหาความชื้นในตูอบลมรอน (103+2 องศาเซลเซียส) ทําใหเย็น
ในโถดูดความชื้น ชั่งน้ําหนัก

2) เกลี่ยตัวอยางโยเกิรตลงในอบถวยหาความชื้นที่ทราบน้ําหนักประมาณ
1-2 กรัมและชั่งในเครี่องชั่งน้ําหนักทศนิยม  4  ตําแหนงจนทราบน้ําหนักแนนอน  นําไประเหยใน อาง
น้ํารอน    อบในตูอบลมรอน 103+2  องศาเซลเซียส   ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

3) น้ํามาทําใหเย็นในโถดูดความชื้น    นําไปชั่งน้ําหนักที่เหลืออยู

การคํานวณ
% TS  =  น้ําหนักตัวอยางที่เหลือ   x 100

       น้ําหนักตัวอยางที่ใช
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3.  คารอยละการแยกตัวของน้ําของโยเกิรต (Syneresis)

อุปกรณ

1) กระดาษกรอง (Whatman  No. 1)
2) กรวยกรอง
3) เครื่องชั่งน้ําหนัก
4) ขวดรูปชมพู  ( Erlenmayer flask)
5) ตัวอยางโยเกิรต

 วิธีการ

1) ใชกระดาษกรอง + กรวยกรอง
2) เทตัวอยางโยเกิรต  จํานวนประมาณ 50 กรัม บันทึกน้ําหนัก
3) ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง  1  ชั่วโมง
4) น้ําสวนน้ําที่ใส  ที่แยกไดจากโยเกิรตมาชั่งน้ําหนัก
5) นําไปคํานวณหาคาการแยกตัวของน้ํา  (%Syneresis)

 วิธีการคํานวณ

ตัวอยางโยเกิรต 50 กรัม ไดน้ําใส X กรัม

ตัวอยางโยเกิรต   100 กรัมไดน้ําใส        100X =   Y     %
          50
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ภาคผนวก ฉ

วิธีวิเคราะหทางจุลชีววิทยาของโยเกิรต

การวิเคราะหหาจุลินทรีย Streptococcus  thermophilus  (cocci)  และ
Lactobacillus  Bulgaricus  (bacilli)

วัสดุและอุปกรณ

1) หางนมผง (skim milk powder)  135  กรัม
2) ตัวอยางโยเกิรตสูตรทดลอง
3) Peptone water 0.1 เปอรเซ็นต  บรรจุหลอด ๆ ละ  9  มิลลิลิตร
4) เชื้อเร่ิมตนจากโยเกิรต
5) เทอรโมมิเตอร
6) แทงแกวสําหรับคน
7) ฟลาสกขนาด  500  มิลลิลิตรที่ปราศจากเชื้อ
8) อางน้ํารอนตั้งอุณหภูมิที่  43  และ  90  องศาเซลเซียส
9) สีเมธีลีนบลู
10) อาหารเลี้ยงเชื้อ  MRS
11) น้ํากลั่นที่ปราศจากเชื้อ  185  มิลลิลตร
12) ปเปตที่ผานการฆาเชื้อแลว
13) จานเพาะเชื้อที่ปราศจากเชื้อ
14) กระดาษวัดความเปนกรด-ดาง
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วิธีการทดลอง

1.ตัวอยางสูตรควบคุม

1.1. ชั่งหางนมผง  135  กรัมใสฟลาสก   และเติมน้ํากลั่น  185  มิลลิลิตร  คนให
เขากันดี

1.1 ตั้งฟลาสกไวในอางน้ํารอนอุณหภูมิ  90  องศาเซลเซียส  นาน  5  นาที
1.2 ทําใหเย็นลงจนไดอุณหภูมิ  43  องศาเซลเซียส
1.3 เติมหัวเชื้อเร่ิมตน  10  มิลลิลิตร  ลงไป  แลวบมในน้ํารอนที่อุณหภูมิ  43

องศาเซลเซียส  จนกระทั่งความเปนกรดเทากับ  4.3
1.4 นําออกมาทําใหเย็นจนมีอุณหภูมิ  4  องศาเซลเซียส
1.5 ทดสอบลักษณะของโยเกิรตที่ได
1.6 เจือจางโยเกิรตดวย  peptone   water  จนได  10-4  นําแตละความเจือจาง

มาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ  MRS  ความเจือจางละ  2  ซ้ํา   บมที่อุณหภูมิ  37  องศาเซลเซียส
นาน  3  วัน  นับจํานวนโคโลนีที่เกิดขึ้นแลวรายงานจํานวน

      1.8 ยอมสีโยเกิรตดวยเมธีลีนบลูนาน   2   นาที  ลางออก  ซับใหแหง  ตรวจสอบ
เชื้อแบคทีเรียดวยกลองจุลทรรศน

    2. ตัวอยางสูตรทดลอง

    2.1  เตรียมตัวอยางโยเกิรตสูตรทดลองมาเจือจางดวย  peptone   water  จนได
10-4  นําแตละความเจือจางมาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ  MRS  ความเจือจางละ  2  ซ้ํา   บมที่
อุณหภูมิ  37  องศาเซลเซียส  นาน  3  วัน  นับจํานวนโคโลนีที่เกิดขึ้นแลวรายงานจํานวน

2.2  ยอมสีโยเกิรตดวยเมธีลีนบลูนาน   2   นาที  ลางออก  ซับใหแหง  ตรวจสอบ
เชื้อแบคทีเรียดวยกลองจุลทรรศน
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ภาคผนวก ช

แบบประเมินผลทางประสาทสัมผัส

ผูทดสอบ………………………………………………………..
เพศ………..……..อายุ………………………ป

ชุดที่…………………………

ผลิตภัณฑ……………………………………………………………… วันทดสอบ………………………

กรุณาชิมตัวอยางตอไปนี้ตามลําดับ  จากซายไปขวา  แลวใหคะแนนตามความชอบโดย

1= ไมชอบมากที่สุด 4= ไมชอบเล็กนอย 7= ชอบปานกลาง
2=ไมชอบมาก 5= เฉย ๆ 8= ชอบมาก
3=ไมชอบปานกลาง 6= ชอบเล็กนอย 9= ชอบมากที่สุด

ตัวอยาง

ความชอบโดยรวม
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส(ความเนียน)
ความหวาน

วิจารณ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ซ

ผลการวิเคราะหแปงและสตรชดัดแปร
โดยเครื่อง  RVA

คาการวิเคราะห
แปงขาวโพด
(Corn flour)

สตารชดัดแปรแปง
ขาวโพด

(Modified corn
starch)

สตารชดัดแปรแปง
มันสําปะหลัง

(Modified tapioca
starch)

สตารชดัดแปรแปงขาว
โพดผสมแปงมัน

สําปะหลัง(Modified
corn & tapioca starch)

Peak 1
Trough
Breakdown
Final viscosity
Set back
Peak time
Pasting

560.83
314.58
246.25
506.50
191.92
4.67
78.35

1289.21
915.46
373.74

1363.54
448.08
3.565
67.40

462.79
172.585
290.205
251.705
79.125
3.965
6.98

1053.96
707.71
346.25
905.50
197.79
3.67

67.825
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ภาคผนวก ฌ

มาตรฐานแปงและสตารชดัดแปร

ฌ.1 มาตรฐานแปงขาวโพด (CORN FLOUR)

SPECIFICATION
Moisture : 13+1
PH : 5 - 7
Total Ash : 1.20 %
Fiber : 1.20 %
Fat : 3.00 %
Protein : 7.00 %
Carbohydrate : 75.00 %
Partical size : 90.00 % thru 80 mesh

MICROBIOLOGICAL SPECIFICATION
Total plate count : 10000 Max.
Yeast : 100 (CFU/g) Max.
Mold : 100 (CFU/g) Max.
Escherichia coli / g : Negative to test
Samonella / 25 g : Negative to test

STORAGE LIFE AND CONDITION
Recommended to be used within 6 months from manufacturing date and to be storage in a
clean, dry area ambient temperature in well closed bags.

PACKAGING
25 kgs. Net Bag
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ฌ.2 มาตรฐานสตารชดัดแปรแปงขาวโพด
(MODIFIED CORN STARCH)

Physical and Chemical Characteristics:

Color White to Off-white
Form Fine Powder
Taste Bland
Granulation

hru USSS # 100 >95 % typically
Thru USSS # 200 >85 % typically

Moisture 15 % Maximum
pH   (20 % Slurry) : 4.5 – 7.0
Viscosity (CML – B151)

eak 1150 – 1700 BU
iscosity Drop 250 – 550 BU

Microbiological Specification:
Total plate count 10,000 /g maximum
Yeast 200 /g maximum
Mold 200 /g maximum
Escherichia coli Negative
Samonella Negative

Packaging and Storage:
Packaged in four-ply, Kragt paper gags with a net weight of 50 lbs.
Storage in a clean, dry area at ambient temperature and away from heavily

aromatic material.
The shelf life is 12 months from the date of receipt.
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ฌ.3 มาตรฐานสตารชดัดแปรแปงมันสําปะหลัง
(MODIFIED TAPIOCA STARCH)

Physical and Chemical Characteristics:

Color/Form White Powder
Moisture 10-13 %
pH   (10 % Solution) : 5 - 7
Viscosity at peak 600 BU. min
(6% ds. in distilled water)

Benefits:
Following characteristics:
- Excellent viscosity
- Good stability under a variety handling and storage condition
- Good clarity
- Outstanding shelf-life
- Low gelatinized temperature

Availability:
Packaged in PP/PE bag  25 kgs.
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ฌ.4 มาตรฐานสตารชดัดแปรแปงขาวโพดผสมแปงมันสําปะหลัง
(MODIFIED CORN & TAPIOCA STARCH)

Parameter Methods Actual Value

Ash Incinerated 575 ๐C (%) 0.68
Fiber content 100 g/ 200 mesh (cc) 0.10
Hydroxy propyl content Ninhydrin method (%) 5.41
Moisture 10 g/ 1h/ 130 ๐C (%) 10.50
pH value 20/ 100 ml H2O 6.55
Sieve test Pass through 100 mesh (%) 93.49
SO2 Content Volumetric (ppm) 0.00
Viscosity Brabender Viscograph

30 g (d.s)+25 ml Buffer (pH6)+H2O = 500 g
at 95 ๐C (B.U.) 310
at 95 ๐C + 20 min (B.U.) 430

Colarinezed Temperance Babender Viscomer (๐C ) 58.5
Whiteness Whiteness meter (%) 93.2

Availability:
Packaged in PP/PE bag  25 kgs.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97

ประวัติผูวิจัย
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