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งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือนําวิธีการเอ็นแคพซเูลชนัมาชว่ยเพิมการอยูร่อดของเชอืไบโอแอคทีฟผงทีผ่านการ 
ทําแห้งแบบพน่ฝอย   การทําเอ็นแคพซเูลชนัไบโอแอคทีฟทําได้โดยวิธีอิมลัชนัเชิงซ้อน เริมจากการคดัเลือกสายพนัธุ์เชือทีเหมาะสม
ในกลุม่ของ Lactobacillus 4 สายพนัธุ์ ได้แก ่ Lactobacillus casei subsp. rhamnosus TISTR 047, Lactobacillus casei 
TISTR 1500, Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 และ Lactobacillus plantarum TISTR 1465 โดยศกึษาการเจริญเติบโต
ของเชอืและการทนตอ่สภาวะกรดและนําดีทีจําลองแบบระบบทางเดินอาหารของร่างกาย  ผลการทดลองพบวา่เชอืทกุสายพนัธุ์มี
การเจริญเข้าสูร่ะยะ stationary phase ในชวัโมงที 15  ซงึเป็นเวลาทีเหมาะสมทีจะนําเชอืมาทดสอบ และจากการทดสอบการทน
ตอ่สภาวะกรดและนําดี พบวา่ Lactobacillus casei subsp. rhamnosus TISTR 047 ทนตอ่สภาวะกรดและนําดีมากทีสดุ จงึเลือก
เชือสายพนัธุ์นีมาใช้ในการทดลอง หลงัจากนันได้ศกึษาการทําเอ็นแคพซเูลชนัเชือด้วยวิธีอิมลัชนัเชิงช้อนชนิดนําในนํามนัในนํา 
(W/O/W)  โดยศกึษาปัจจยัทีเกียวข้อง ได้แก่ ความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ ชนิดและความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ การทดลองได้
เปลียนความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ (ความเร็วรอบของการทําอิมลัชนัเชิงเดียว/ความเร็วรอบของการทําอิมลัชนัเชิงซ้อน) 3 ระดบั 
คือ 9,000/4,500, 11,000/5,500 และ 13,000/6,500 rpm พบวา่ทีระดบัความเร็วรอบ 11,000/5,500 rpm ให้ผลดีทสีดุ คือให้
อิมลัชนัทีมีความคงตวั มีขนาดอนภุาคเฉลีย (d3,2) ดีทีสดุ มีการกระจายตวัของขนาดอนภุาคทีเหมาะสม และมีจํานวนดร็อปเล็ท
มากทีสดุ   และพบวา่ความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ไม่มีผลตอ่การลดลงของเชือไบโอแอคทีฟ และจากการศกึษาชนิดและความ
เข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ทีเหมาะสมในขนัตอนการทําอิมลัชนัเชิงเดียว (W/O)  การทดลองได้เปรียบเทียบอิมลัซิไฟเออร์ 3 ชนิด คือ 
Distilled monoglyceride (DMG), Lecithin และ Polyglycerol polyricinoleate (PGPR) ทีความเข้มข้น 3 ระดบั คือ ร้อยละ 0.1, 

0.3 และ 0.5 (w/v) ลงในเฟสนํามนั พบวา่ PGPR ทําให้อิมลัชนัเชิงเดียวมีความคงตวัมากทีสดุ คือมีขนาดอนภุาคเฉลีย (d3,2) เล็ก
ทีสดุ มีการกระจายตวัของดร็อปเล็ทดีทีสดุ และมีจํานวนดร็อปเล็ทมากทีสดุ หลงัจากการศกึษาระดบัความเร็วรอบและอิมลัซิไฟ
เออร์ทีเหมาะสม  แล้วนําอิมลัชนัเชิงเดียวทีได้ไปทาํอิมลัชนัเชิงซ้อน (W/O/W)     โดยใช้ maltodextrin ผสมกบั modified starch 

ชนิดออกทีนิลซคัซินิคแอนไฮไดร์ (OSA) และนํา (อตัราสว่น 1:1:3 (w/w))  เป็นตวัพาและอิมลัซิไฟเออร์   นําอิมลัชนัเชิงซ้อนทีได้ไป
ผ่านเครืองทําแห้งแบบพน่ฝอย ทีอณุหภมิูขาเข้า 170 ºC อณุหภมิูขาออก 80 ºC และศกึษาการรอดชีวิตของเชอืในรูปของผงและ
คณุสมบตัขิองไบโอแอคทีฟผง พบวา่ระดบัความเข้มข้นของ PGPR ทีใช้ไมมี่ผลตอ่การรอดชีวิตของเชอืและคณุสมบตัิของไบโอแอค
ทีฟผง   นอกจากนีเมือเปรียบเทียบการรอดชีวิตของเชอื Lactobacillus casei subsp. rhamnosus TISTR 047 ทีผ่านการทาํเอ็น
แคพซเูลชนัและไมท่ําเอ็นแคพซเูลชนั  หลงัผ่านกระบวนการทําแห้งแล้วพบวา่เชอืทีผ่านการทําเอ็นแคพซูเลชนัลดลงจาก 9.63 ± 

0.32 เหลือ 8.31 ± 0.11 log cfu/g เปรียบเทียบแบบไมท่ําเอ็นแคพซเูลชนัจํานวนเชือลดลงจาก 9.63 ± 0.32 เหลือ 4.06 ± 0.08 log 

cfu/g แสดงให้เห็นวา่การทาํเอ็นแคพซเูลชนัสามารถเพิมการรอดชีวิตของเชอืไบโอแอคทีฟได้ ดงันนั Lactobacillus casei subsp. 

rhamnosus TISTR 047 สามารถเพิมการรอดชีวิตจากการทําแห้งแบบพน่ฝอย และจากการศกึษาอายกุารเก็บรักษาเป็นเวลา 3 

เดือน ทีอณุหภมิู 0, 4 และ 30 องศาเซลเซียส พบวา่การเก็บรักษาไบโอแอคทฟีผงควรเก็บทีอณุหภมิู 0 และ 4 องศาเซลเซียส ทําให้
การรอดชีวิตของเชอืสงูทีสดุ และความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ไม่มีผลตอ่การรอดชีวิต  
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The objective of the study was using encapsulation technique to enhance the survival of bioactive powder 

after spray drying.  Encapsulation of bioactive was done by double emulsion technique. Four strains of bioactive 

microorganisms (Lactobacillus sp.), Lactobacillus casei subsp. rhamnosus TISTR 047, Lactobacillus casei TISTR 

1500, Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 and Lactobacillus plantarum TISTR 1465 were selected. Their growth 

curves and tolerance to acid and bile salt were tested. The results found that all strains reached the stationary phase 

after cultivation in MRS broth for 15 hours. Lactobacillus casei subsp. rhamnosus TISTR 047 was the most tolerant 

strain to the acid and bile salt. Therefore, it was used in the following experiments. 

Many factors involving encapsulation technique of double emulsion (W/O/W) and affecting the survival of 

bioactive microorganisms, such as speed of homogenizer, types and concentration of emulsifiers, were studied. The 

experiments were varied speed of homogenizer (speed for making single emulsion/ speed for making double 

emulsion) at 3 levels: 9,000/4,500, 11,000/5,500 and 13,000/6,500 rpm. It was found that at the speed of 11,000/5,500 

rpm gave the emulsion with the highest stability, the best average size of particles (d3,2) and normal distribution of 

particle sizes, the highest number of droplets per ml. It was also found that the speed of homogenizer had no effect 

on the survival of bioactive. 

For the types and concentration of emulsifiers in the preparation step of single emulsion (W/O), three types 

of emulsifiers including distilled monoglyceride (DMG), lecithin and polyglycerol polyricinoleate (PGPR) were added in 

the oil phase at the concentration of 0.1, 0.3 and 0.5% (w/v). The results showed that PGPR gave the single emulsion 

with the highest stability, the smallest size of particles (d3,2) and normal distribution of particles sizes and the highest 

number of droplets per ml. Then, double emulsions (W/O/W) were made from the single emulsions (W/O).  After that 

the emulsions were dried by a spray drier with inlet temperature of 170 ºC and outlet temperature of 80 ºC  using  

maltodextin mixed with modified starch (n-octenyl succinic anhydrous; OSA) and water  ( at the ratio of 1:1:3  w/w) as 

carrier and emulsifier. The survival of bioactive in the powder was enumerated.    The results showed that the 

concentration of added PGPR had no effect on the survival of bioactive.  Moreover, the survival of encapsulated 

Lactobacillus casei subsp. rhamnosus TISTR 047 after spray drying decreased from 9.63 ± 0.32 to 8.31 ± 0.11 log 

CFU/g in encapsulated powder comparing with 9.63 ± 0.32 to 4.06 ± 0.08 log CFU/g in non-encapsulated powder. 

Therefore, the encapsulated Lactobacillus casei subsp. rhamnosus TISTR 047 had a better survive in the spray 

drying condition. From shelf life study of the bioactive powder for 3 months. It was found that the highest number of 

bioactive was achieved when stored at 0 and 4 ºC and the concentration of added PGPR had no effect on the survival 

of bioactive. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลลุว่งได้ดี ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. 
อรุณศรี ลีจีรจําเนียร อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีเสียสละเวลาคอยให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา 
ชว่ยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ ในการทําวิทยานิพนธ์จนสําเร็จลงได้อยา่งสมบรูณ์ 

รวมทงัผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. เอกพนัธ์ แก้วมณีชยั ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ดร. ประมขุ ภระกลูสขุสถิตย์ ผู้ทรงคณุวฒุิ ทีกรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนํา และ
ข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจยั สง่ผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนีถกูต้องและสมบรูณ์ยิงขนึ ผู้วิจยั
ขอกราบขอบพระคณุในความกรุณาของทกุทา่นเป็นอยา่งสงู 

ขอขอบคณุ สกว.ฝ่ายสนบัสนนุการวิจยัในอตุสาหกรรม ในการอนมุตัเิงินทนุอดุหนนุการ
วิจยัสําหรับการทําโครงงานวิจยัเรืองนี และขอขอบคณุคณุวสนัต์ รัตนานภุาพและคณุบญุสง่ พจน
สวุรรณชยั บริษัทไมท์ตี อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั  ผู้ประกอบการทีให้ทนุร่วมสําหรับการทํา
โครงงานวิจยัเรืองนี 

ขอขอบพระคณุ คณุพอ่ คณุแม ่และครอบครัวทกุคนทีคอยให้กําลงัใจ ให้ความช่วยเหลือ 
และให้การสนบัสนนุในทกุๆ ด้านด้วยดีเสมอมา 

ขอขอบคณุนายสทุธิพงศ์ โพธิสขุสิริกลุ และเพือนๆ ปริญญาโททกุคน ทีให้ความชว่ยเหลือ
และให้กําลงัใจตลอดมา 

และสดุท้ายขอขอบคณุภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัศลิปากร สําหรับสิงอํานวยความสะดวกทงัเครืองมือและอปุกรณ์ 
รวมถึงสถานทีในการทําวิจยั   
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