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       รวิชา ชยัพจนา: การผลติสารไบโอแอคทีฟชนิดผงโดยวิธีอิมลัชนัเชิงซ้อน. อาจารย์ทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์: ผศ. ดร. อรุณศรี ลีจีรจําเนียร.  100 หน้า 
 

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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บทท ี1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 

ปัจจบุนัผู้บริโภคให้ความใสใ่จกบัสขุภาพมากขนึ โดยเลือกรับประทานอาหารทีมีประโยชน์ตอ่
สขุภาพ มีงานวิจยัศกึษาเกียวกบัการพฒันาอาหารทีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพทีเหมาะสมตามวยัของ
ผู้บริโภค (Veereman-Wauter, 2005; Parracho และคณะ, 2007) ในอตุสาหกรรมอาหารอาหารมี
ความสนใจในการผลิตอาหารทีนําสารไบโอแอคทีฟเข้ามาเกียวข้องมากขนึ เชน่ สารตอ่ต้านอนมุลู
อิสระ จลุินทรีย์ เป็นต้น โดยเฉพาะจลุินทรีย์ทีมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย คือ จลุินทรีย์ในกลุม่แบคทีเรีย 
Bifidobacterium และ Lactobacillus จะให้ประโยชน์ตอ่สขุภาพของแตล่ะบคุคลโดยการกระตุ้น
ระบบภมูิคุ้มกนัของร่างกาย ยบัยงัการพฒันาของเชือโรค เพิมสารอาหารและการดดูซึมแร่ธาต ุ
และยงัชว่ยเรืองการสงัเคราะห์วิตามินและผลิตก๊าซ รวมทงัอาการแพ้ และชว่ยเรืองความผิดปกติ
เกียวกบัทางเดินอาหาร (Roberfroid, 2013; Moreno Villares, 2010)  

ในงานวิจยัสว่นใหญ่ในการกกัเก็บสารเหลา่นีจะใช้การผลิตโดยวิธีเอ็นแคพซูเลชนั 
(encapsulation) ทีเป็นเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพเพือพฒันาอตุสาหกรรมอาหารและเป็นวิธีการ
หอ่หุ้มหรือดกัจบัสารทีต้องการไว้ในอีกสารหนงึ เป็นวิธีทีสามารถปกป้องเซลล์แบคทีเรียได้ 
(Borgogna และคณะ, 2010) การทําเอ็นแคพซูเลชนัของจลุินทรีย์นนัต้องเลือกสายพนัธุ์ทีมี
ประโยชน์ตอ่สขุภาพและมีปริมาณทีเหมาะสม ความคงตวัของเซลล์ในระหว่างขนัตอนของ
กระบวนการผลิต รวมถึงกระบวนการเก็บรักษาทีอาจสง่ผลตอ่คณุสมบตัิด้านประสาทสมัผสัของ
อาหาร และต้องคํานงึถึงการรอดชีวิตในระหวา่งกระบวนการเก็บรักษาด้วย และเมือนําไปเป็น
สว่นประกอบกบัอาหารอืนต้องไมก่่อให้เกิดกลินผิดปกติ (Champagne และ Fustier, 2007)  

ดงันนังานวิจยันีจงึมีวตัถปุระสงค์ในการผลิตสารไบโอแอคทีฟแบบผง โดยเลือกจลุินทรีย์กลุม่
Lactobacillus ด้วยวิธีเอ็นแคพซูเลชนัแบบอิมลัชนั จากการทําการทดลองเบืองต้น พบวา่การผลิต
เอ็นแคพซูเลชนัด้วยวิธีอิมลัชนัมีความเหมาะสม เนืองจากขนาดของเม็ดเจลทีได้หลงัผา่น
กระบวนการดงักลา่วแล้วสามารถนําไปผา่นเครืองทําแห้งแบบพน่ฝอยได้ ซงึตา่งจากวิธีเอ็กทรูชนั
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ทีเม็ดเจลมีขนาดใหญ่ไมส่ามารถผา่นเครืองทําแห้งแบบพน่ฝอยได้ แตจ่ากการศกึษานนัระบบ
อิมลัชนัยงัมีความคงตวัไมเ่พียงพอ เกิดการแยกชนัเร็ว และมีการรอดชีวิตของจลุินทรีย์
น้อย งานวิจยันีจงึศกึษาขนัตอนการทําเอ็นแคพซูเลชนัแบบอิมลัชนัชนิดเชิงซ้อนเพือให้ระบบ
อิมลัชนัมีความคงตวั และสามารถป้องกนัจลุินทรีย์ภายในเม็ดเจลให้มีการรอดชีวิตมากทีสดุ 

 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือคดัเลือกโพรไบโอตกิสายพนัธุ์ทีเหมาะสมทีสดุในกลุม่ Lactobacillus  
2. เพือผลิตเอ็นแคพซูเลชนัสารไบโอแอคทีฟด้วยวิธีอิมลัชนั  
3. เพือศกึษาการรอดชีวิตของสารไบโอแอคทีฟชนิดผงหลงัผ่านการทําแห้งแบบพน่ฝอย 

 

1.3 สมมตฐิานของการศึกษา 
1. โพรไบโอตกิทีได้จากการคดัเลือกมีการเจริญเติบโตทีดีทีสดุ และทนตอ่สภาวะกรด 

และนําดีได้มากทีสดุ  
2. ความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ ชนิดและอตัราส่วนของอิมลัซิไฟเออร์มีความ 

เหมาะสม ทําให้ระบบอิมลัชนัทีได้มีความคงตวั และสง่ผลตอ่การรอดชีวิตของโพรไบโอตกิใน
ขนัตอนการทําแห้งตอ่ไป 

3. สารไบโอแอคทีฟผงทีได้หลงัผา่นการทําแห้งแบบพน่ฝอยมีจํานวนเชือทีรอดชีวิตสงู มี 

คณุสมบตัด้ิานตา่งๆ ทีเหมาะสม และหลงัการเก็บรักษาการรอดชีวิตของเชือยงัคงมีปริมาณสงู 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
1. การคดัเลือกโพรไบโอตกิกลุ่ม Lactobacillus 4 สายพนัธุ์ ได้แก่ Lactobacillus casei  

subsp. rhamnosus TISTR 047, Lactobacillus casei TISTR 1500, Lactobacillus 
acidophilus TISTR 1338 และ Lactobacillus plantarum TISTR 1465 ทีมีการเจริญเตบิโตทีดี
ทีสดุ และทนตอ่สภาวะกรดและนําดีได้ดีทีสดุ 

2. การผลิตเอ็นแคพซูเลชนัไบโอแอคทีฟโดยวิธีอิมลัชนัแบบเชิงซ้อน โดยศกึษา 

2.1 ความเร็วรอบในการโฮโมจิไนเซชนัด้วยความเร็วรอบทีแตกตา่งกนั โดยศกึษาความ 

เร็วรอบของอิมลัชนัเชิงเดียวที 9,000, 11,000 และ 13,000 rpm ตามลําดบั และความเร็วรอบของ
อิมลัเชิงซ้อนที 4,500, 5,500 และ 6,500 rpm ตามลําดบั (Capela และคณะ, 2007; Pimentel-

González และคณะ, 2009) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 

 

 

 

2.2 ชนิดและอตัราสว่นของอิมลัซิไฟเออร์ โดยเปรียบเทียบอิมลัซิไฟเออร์ 3 ชนิด ได้แก่ 
Distilled monoglyceride (DMG), Lecithin และ Polyglycerol polyricinoleate (PGPR) ด้วย
ความเข้มข้น 3 ระดบั คือ ร้อยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 (w/v) 

3. ศกึษาการรอดชีวิตของเชือไบโอแอคทีฟผงหลงัผา่นการทําแห้งแบบพน่ฝอย แล้วนํามา
ตรวจสอบจํานวนเชือทีรอดชีวิต ตรวจสอบ aw, SEM, ปริมาณนํามนัทีผิวอนภุาค วดัสีของผง ขนาด
อนภุาค และศกึษาอายกุารเก็บของผง 
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บทท ี2 

เอกสารทเีกียวข้องกับงานวิจัย 

 

2.1 โพรไบโอตกิ 
โพรไบโอตกิ (probiotic) มาจากภาษากรีก แปลวา่ เพือชีวิต (for life) โดยมี Lilly และ 

Stillwell (1965) เป็นผู้ให้คําจํากดัความเป็นคนแรก โพรไบโอตกิ หมายถึง จลุินทรีย์ทีสามารถ
ยบัยงัการเจริญของจลุินทรีย์ก่อโรคชนิดอืน ซงึการทํางานของโพรไบโอติกให้ผลตรงข้ามกบัการ
ทํางานของสารปฏิชีวนะ (antibiotics) ทีทําลายจลุินทรีย์เกือบทกุชนิด เมืออยูใ่นเซลล์เจ้าบ้าน 
(host) จะให้ประโยชน์ตอ่สขุภาพของเจ้าบ้าน (FAO/WHO, 2001) และการเลือกสายพนัธุ์โพร
ไบโอตกินนัมีผลเฉพาะตอ่สขุภาพ (Pineiro และ Stanton, 2007) นอกจากนียงัชว่ยเสริมจลุินทรีย์
ในทางเดนิอาหารของสตัว์ให้อยูใ่นสภาพสมดลุ (Fuller, 1989) 

โพรไบโอตกิส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียแตอ่าจรวมถึงยีสต์ด้วย เพราะสามารถอยูใ่นลําไส้และ
ให้ประโยชน์ตอ่สขุภาพ โพรไบโอตกิ ได้แก่ แลคตกิแอซิดแบคทีเรีย (LAB) แบคทีเรียกลุม่อืนทีไมใ่ช ่
LAB และยีสต์ โดย LAB มีความสําคญัทีสดุ เป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีผลตอ่ระบบทางเดนิอาหาร
ของมนษุย์ มีความปลอดภยั และโดยปกตอิาศยัในสิงแวดล้อมทีไมมี่อากาศ แตส่ามารถอยูใ่นทีมี
อากาศได้ (Salminen และคณะ, 1998; Holzapfel และคณะ, 2001; Anal และ Singh, 2007; 

Burgain และคณะ, 2011) Bifidobacteria เป็นแบคทีเรียแกรมบวก สามารถเจริญในชว่งพีเอช 
4.5-8.5 แตล่กัษณะสําคญัมากทีสดุ คือ อยูไ่ด้เฉพาะทีไม่มีอากาศ (Holzapfel และคณะ, 2001; 

Anal และ Singh, 2007) แบคทีเรียทีไมใ่ช ่LAB (เชน่ Escherichia coli) และยีสต์บางชนิด (เชน่ 
Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii และอืนๆ) จดัเป็นโพรไบโอตกิ 
(Sander และคณะ, 2007) (ตารางที 1) 
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ตารางที 1 ตวัอยา่งแบคทีเรียโพรไบโอติก 

Lactobacillus species Bifidobacterium species Other 
Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium bifidum Bacillus cereus 
Lactobacillus casei  
(rhamnosus)-LGG 

Bifidobacterium longum Escherichia coli 

Lactobacillus reuteri Bifidobacterium breve Saccharomyces cerevisiae 
Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium infantis Saccharomyces boulardii 
Lactobacillus plantarum Bifidobacterium adolescentes Enterococcus faecalis 
Lactobacillus johnsonii Bifidobacterium lactis Streptococcus thermophilus 
Lactobacillus lactis   
ทีมา: อทุยั (2549) 
 

โพรไบโอตกิเป็นสายพนัธุ์เฉพาะ และเป็นเหตผุลวา่ทําไมถึงสําคญั เพราะให้ประโยชน์ตอ่
สขุภาพ สามารถผลิตกรดหรือแบคทีริโอซินเพือแขง่ขนักบัจลุินทรีย์ก่อโรค และชว่ยเสริมระบบ
ภมูิคุ้มกนั (Luyer และคณะ, 2005; Canani และคณะ, 2007; Chen และ Chen, 2007; 

Kekkonen และคณะ, 2007) การใช้โพรไบโอตกิขนึกบัชนิดของผลิตภณัฑ์ โดยทวัไปจะใช้ในระดบั 
106-107 cfu/g ในอาหาร 100 กรัม และควรบริโภคในระดบั 108-109 cfu/g/วนั (Kebary, 1996; 

Lee และ Salminen, 1996; Dave และ Shah, 1997; Krasaekoopt และคณะ, 2003) 
 โพรไบโอตกิควรมีคณุสมบตัิทนตอ่ภาวะความเป็นกรดของนํายอ่ยในกระเพาะอาหาร ทน
ตอ่นําดี และสามารถสร้างสารยบัยงัเชือโรคได้ (Gilliland และ Speck, 1977) โดยสารยบัยงัเชือก่อ
โรค มีดงัตอ่ไปนี 

- กรดอะซิติก (acetic acid) แลคติกแอซิดแบคทีเรียบางสายพนัธุ์ทีมีกระบวนการหมกั
แบบ Heterofermentative จะสามารถผลิตกรดอะซิติกได้ ซงึสง่ผลยบัยงัการเจริญของจลุินทรีย์ก่อ
โรคได้ดีกวา่กรดแลคติก จงึนิยมใช้สําหรับการถนอมอาหาร  

- ไดอะเซตทิล (diacetyl) Lactobacillus lactis สามารถสร้างสารไดอะเซตทิล โดย
ไดอะเซตทิลเข้มข้น 200 μg/mL สามารถยบัยงัแบคทีเรียแกรมลบและยีสต์ได้ เมือเพิมความ
เข้มข้นเป็น 300 μg/mL สามารถยบัยงัแบคทีเรียแกรมบวกได้  

- แบคทีริโอซิน (bacteriocin) สารแบคทีริโอซินจดัอยูใ่นกลุม่สารยบัยงัจลุินทรีย์ 
(antimicrobial substance) เป็นสารโมเลกลุใหญ่ทีประกอบด้วยโปรตีน หรือ โปรตีนกบั
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คาร์โบไฮเดรต สารแบคทีริโอซินสร้างจากแลคตกิแอซิดแบคทีเรียบางสายพนัธุ์ มีผลยบัยงั
แบคทีเรียทีมีพนัธุศาสตร์ใกล้เคียงกนั   
 - ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) การเจริญของแลคตกิแอซิดแบคทีเรียในสภาพทีมี
อากาศ จะพบการสร้างสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในระหวา่งการเจริญแบบใช้ออกซิเจนเป็นตวัรับ
อิเล็กตรอน เนืองจากแลคตกิแอซิดแบคทีเรียไมมี่เอนไซม์คะตะเลส (catalase)  ทําให้มีสาร
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สะสมอยูใ่นอาหารของแลคติคแอซิดแบคทีเรีย และสามารถยบัยงัเชือ S. 
aureus และ E.coli  ได้  

หลกัของการคดัเลือกจลุินทรีย์ทีใช้เป็นโพรไบโอตกิ (Gilliland, 1979;  Fuller, 1989) มี
ดงัตอ่ไปนี 

- ต้องไมก่่อโรคและมีความจําเพาะตอ่เซลล์เจ้าบ้าน สามารถอยูร่อดได้ในภาวะทีเป็น 

กรดสงูทีบริเวณกระเพาะอาหาร รวมถึงการทนตอ่เกลือนําดีทีผลิตจากตบัออ่น 

- สามารถเพิมจํานวนและมีเมแทบอลิซมึในระบบทางเดนิอาหารได้ 

- สามารถแขง่ขนักบัจลุินทรีย์ก่อโรคในการเข้ายดึเกาะทีเยือบทุางเดนิอาหารได้ 

- ผลิตกรดอินทรีย์และสารยบัยงัจลุินทรีย์เพือลดจํานวนจลุินทรีย์ก่อโรคได้ 

- มีผลกระตุ้นภมูิคุ้มกนัในเจ้าบ้าน ทําให้สร้างแอนตบิอดีมากขนึ 

- เลียงง่ายเพิมจํานวนได้เร็ว มีการรอดชีวิตสงูเมือเก็บรักษาเป็นเวลานาน 

 

ในงานวิจยันีผู้วิจยัขอเรียกแบคทีเรียโพรไบโอตกิทีใช้ในการทดลองวา่เป็น “ไบโอแอคทีฟ”  

เนืองจากได้มีการทดสอบเฉพาะการอยู่รอดของเชือในสภาวะทีเป็นกรดสงูหรือทนตอ่นํายอ่ยใน
กระเพาะอาหาร และทดสอบการทนตอ่เกลือนําดี ซงึเป็นเกลือนําดีทีผลิตจากตบัออ่น แตย่งัไมไ่ด้
ทดสอบการเพิมจํานวนและการยึดเกาะในผนงัทางเดนิอาหารหรือลําไส้ 

2.1.1 Lactic acid bacteria (LAB) 
LAB เป็นแบคทีเรียแกรมบวกทีไมส่ร้างสปอร์มีทงัรูปร่างเป็นแทง่ ทรงกลมหรือรูปไข ่

เคลือนทีไมไ่ด้ มีความสามารถในการหมกันําตาลและได้ผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่เป็นกรดแลคติก  
แลคติกแอซิดแบคทีเรียสามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ตามผลิตภณัฑ์ทีผลิตได้ ดงันี กลุม่ที 1 

Homofermentative Lactic acid bacteria เป็นแลคตกิแอซิดแบคทีเรียซงึสามารถหมกันําตาลได้
ผลิตภณัฑ์กรดแลคตกิร้อยละ 85-95 และกลุม่ที 2 Heterofermentative Lactic acid bacteria 
สามารถหมกันําตาลให้ได้ผลิตภณัฑ์กรดแลคตกิร้อยละ 50 และผลิตภณัฑ์อืนๆ เชน่ เอทธานอล 
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กรดอะซิตกิ และคาร์บอนไดออกไซด์ (Thomas และคณะ, 1979) ตวัอยา่ง LAB เชน่                 
L. rhamnosus 

L. rhamnosus (ภาพที 1) เป็นจลุินทรีย์ทีมีชีวิตซงึมีเป็นประโยชน์ตอ่เจ้าบ้าน และมี 

ความสามารถในการปรับสมดลุของจลุินทรีย์ในสําไส้ ถกูนํามาใช้ลดอาการท้องเสียในเดก็ทารก 
(Vanderhoof และคณะ, 1999; Marteau และคณะ, 2001) และเป็นโพรไบโอตกิทีได้รับการ
ยอมรับจากการสํารวจมากทีสดุวา่ชว่ยลดระยะเวลาของโรคท้องร่วงและการขบัถ่ายฉับพลนัทีเกิด
จากไวรัสโรตา รวมถึงมีบทบาทในการตอ่ต้านไวรัสโรตา (Chmielewska และ Szajewska, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 1 Lactobacillus rhamnosus 
ทีมา: http://textbookofbacteriology.net/themicrobialworld/NormalFlora.html (เข้าถึงเมือ 3  

         กรกฎาคม 2556) 
 

2.1.2 Bifidobacteria 
Bifidobacteria (ภาพที 2) เป็นแบคทีเรียประจําถินในระบบทางเดนิอาหารของมนษุย์พบ

เป็นจํานวนมากบริเวณลําไส้ใหญ่ ซงึสายพนัธุ์นีนํามาใช้ในอตุสาหกรรมนมหมกั ได้แก่  
B. longum, B. brevis, B. bifidum, B. infantis และ B. animalis ซงึมีผลตอ่การรักษาสภาพ
สมดลุของจลุินทรีย์ในระบบทางเดนิอาหารและทําให้ผู้บริโภคมีสขุภาพดี มีรายงานว่า 
Bifidobacteria เป็นจลุินทรีย์ประจําถินทีมีความพิเศษ คือ สามารถสร้างแอนตเิจน ซึงกระตุ้นให้
ร่างกายมีการสร้างระบบภมูิคุ้มกนัขนึ (Ventura และคณะ, 2001) นอกจากนียงัสามารถผลิตสาร
ตอ่ต้านมะเร็งในลําไส้ใหญ่ ลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ผลิตสารยบัยงัการเจริญของจลุินทรีย์ที
เป็นสาเหตขุองโรคท้องเสียหรือก่อให้เกิดโรคชนิดอืนๆ ในระบบทางเดนิอาหาร (Lee และคณะ, 

2003) Bifidobacteria สามารถทนตอ่สภาวะเป็นกรด ซงึเกิดจากนําย่อยในกระเพาะอาหารและ
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ทนตอ่สภาพทีเป็นดา่งทีเกิดจากนําดีทีตบั จงึสามารถดํารงชีวิตอยูไ่ด้ในกระเพาะอาหารและลําไส้ 
จงึเป็นไปได้วา่จํานวน Bifidobacteria บง่บอกถึงความคงตวัในระบบทางเดนิอาหารของมนษุย์
และได้พยายามเพิมจํานวน Bifidobacteria ในระบบทางเดนิอาหารในรูปของจลุินทรีย์โพรไบ 

โอตกิ (Saito และคณะ, 2002) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 Bifidobacteria 

ทีมา: http://www.scienceknowlede.org/2011/02/01/bifidus-bacteria-against-toxic/ (เข้าถึง
เมือ 3 กรกฎาคม 2556) 

 

2.2 เอ็นแคพซูเลชัน (encapsulation) 
เอ็นแคพซูเลชนั เป็นกระบวนการทางเคมีกายภาพหรือกระบวนการเชิงกลเพือกกัเก็บสาร

หนงึในอีกสิงหนงึ ใช้ในการผลิตอนภุาคทีมีขนาดเล็กในหนว่ยนาโนเมตรและมิลลิเมตร (Chen 

และ Chen, 2007) สว่นประกอบของเอ็นแคพซูเลชนัจะออกฤทธิทางชีวภาพทีสามารถนํามา
ประยกุต์ใช้ได้ในอตุสาหกรรมอาหาร ตวัอย่างเชน่ การควบคมุปฏิกิริยาออกซิเดชนั การควบคมุ
การปลดปล่อยกลินรส และยืดอายกุารเก็บรักษา เป็นต้น การทําเอ็นแคพซูเลชนัใช้ป้องกนัเซลล์
จากสิงแวดล้อมมากกวา่การควบคมุการปลดปล่อย (Champagne และ Kailaspathy, 2008; 

Zuidam และ Shimoni, 2009) แตอ่ยา่งไรก็ตามเอ็นแคพซูเลชนัของโพรไบโอติกจะต้องใช้
กระบวนการทีจําเพาะ มีขนัตอนทีซบัซ้อนในการผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร เมือพิจารณาถึงการทําเอ็น
แคพซูเลชนัของโพรไบโอตกิ จะต้องเลือกสายพนัธุ์ทีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพและมีปริมาณที
เหมาะสม และความคงตวัของเซลล์ในระหวา่งขนัตอนของกระบวนการผลิตรวมถึงการเก็บรักษา
อาจสง่ผลตอ่คณุสมบตัิด้านประสาทสมัผสัของอาหาร(Champaggne และ Fustier, 2007; 

Borgogna และคณะ, 2010) 
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 2.2.1 ขันตอนการผลิตเอ็นแคพซูเลชัน 
การผลิตเอ็นแคพซูเลชนัโพรไบโอตกิจะใช้ในการป้องกนัเซลล์แบคทีเรียจากสภาพ 

แวดล้อมมากกว่าการควบคมุการปลดปล่อยของสารระเหยตา่งๆ  สารทีถกูบรรจใุนแคปซูล 

เรียกวา่ สารแกน (core material) ซงึจะกระจายตวัอยูใ่นเปลือกหรือผนงัทีห่อหุ้มอยูร่อบนอก (wall 

หรือ shell) การผสมจะทําให้สารแกนเกิดการกระจายตวัเป็นสว่นทีไมมี่ขวั (hydrophobic) ใน
สารละลาย การกระจายตวันนัจะใช้ความร้อนและการโฮโมจิไนเซชนั อาจมีการเติมหรือไมเ่ตมิ
อิมลัซิไฟเออร์ก็ได้ ทงันีขึนอยู่กบัคณุสมบตัิของอิมลัซิไฟเออร์ทีมีตอ่สารเคลือบ เนืองจากสาร
เคลือบสามารถยดึกบัผิวได้ด้วยตวัเอง สว่นตวัพา (carrier) จะกระจายอยูใ่นแคปซูลหรือบริเวณผิว
ของผนงัแคปซูล ถ้าจะนํามาใช้ในอตุสาหกรรมอาหารนนัต้องมีคณุสมบตัใินการป้องกนัสารทีอยู่
ในแคปซูลได้ (ภาพที 3) ตวัแคปซูลเป็นการรวมตวักนัของสาร 2-3 ชนิด ซงึภายในแคปซูลจะ
เรียกวา่ เมตริก (matrix)  และจะหอ่หุ้มด้วยสารเคลือบทีเรียกวา่ โคทตงิ (coating) (Gharsallaoui 

และคณะ, 2007; Burgain และคณะ, 2011) 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที 3 สว่นประกอบของไมโครแคปซูล a) เปลือกหรือผนงัหอ่หุ้มอยูร่อบนอกไมโครแคปซูล 

(wall หรือ shell) b) สารแกน (core material) และ c) เมตริก (matrix) ของไมโคร
แคปซูล  

ทีมา: Burgain และคณะ (2011) 

 

Krasaekoopt และคณะ (2006) ศกึษาการอยูร่อดของโพรไบโอตกิด้วยการทําไมโครเอ็น
แคพซูเลชนัทีมีประสิทธิภาพมากกว่าเซลล์อิสระ โดยการทําเอ็นแคพซูเลชนัในโยเกิร์ต พบวา่การ
อยูร่อดของเชือในระหวา่งการเก็บรักษาจะเพิมขนึในแบบทีทําไมโครเอ็นแคพซูเลชนัในโยเกิร์ต และ
เมือเวลาผา่นไปหลงัจาก 4 สปัดาห์ พบว่าแบบทําเอ็นแคพซูเลชนัเชือลดลงน้อยกวา่ไม่ทําเอ็นแคพ
ซูเลชนั  
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Heidebach และคณะ (2009) ศกึษาการทําไมโครเอ็นแคพซูเลชนัของโพรไบโอตกิ
แบคทีเรีย คือ L. paracasei พบวา่หลงัจาก 90 นาที ของการบม่ที 37 °C ที pH 2.5 เซลล์อิสระมี
จํานวนเซลล์ลดลงมากกวา่แบบทําเอ็นแคพซูเลชนั  

 

 2.2.2 เทคนิคการผลิตเอ็นแคพซูเลชัน 

เทคโนโลยีในการทําเอ็นแคพซูเลชนัมีหลากหลายวิธี และมีลกัษณะทีแตกตา่งกนัของ
ขนาดและชนิดแคปซูล (ภาพที 4) เชน่ อิมลัชนั (emulsification)มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.2-

5000 μm ในขณะทีเอ็กทรูชนั (extrusion) มีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 300 μm 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 4 เทคโนโลยีการทําเอ็นแคพซูเลชนัโพรไบโอตกิ: ขนาดอนภุาคของแตล่ะวิธี 
ทีมา: Burgain และคณะ (2011) 
 

เทคนิคการผลิตเอ็นแคพซูเลชนัโพรไบโอตกิมี 2 เทคนิค  คือ วิธีเอ็กทรูชนั (droplet 

method) และอิมลัชนั (two phase system) (ภาพที 5) ซงึเทคนิคทงัสองวิธีนีจะชว่ยลดการ
บาดเจ็บของเซลล์หรือการสญูเสียของเซลล์ และเพิมความอยูร่อดของแบคทีเรียโพรไบโอตกิได้มาก
ถึงร้อยละ 80-95 (Audet และคณะ, 1998; Rao และคณะ, 1989; Sheu และ Marshall, 1991; 

Sheu และ Marshall, 1993; Sheu และคณะ, 1993; Jankowski และคณะ, 1997; Kebary และ
คณะ, 1998) 
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   Extrusion       Emulsion 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 5 เทคนิคทีใช้ในการผลิตเอ็นแคพซูเลชนัโดยวิธีเอ็กทรูชนัและอิมลัชนั 

ทีมา: Krasaekoopt และคณะ (2003) 
 

  2.2.2.1 เทคนิคเอ็กทรูชัน 

เป็นวิธีการดงัเดมิทีใช้กนัโดยทวัไปในการผลิตเม็ดเจลด้วยไฮโดรคอลลอยด์ ซงึทํา 

ได้โดยการเตรียมสารละลายไฮโดรคอลลอยด์ เชน่ ไคโตซาน เจลาติน อลัจิเนต เป็นต้น (Hyndman 

และคณะ, 1993) แล้วจงึเตมิแบคทีเรียลงไปผสมกนั และใช้วิธีการปล่อยสารแขวนลอยของเซลล์
ผา่นหวัเข็มฉีดยาให้มีลกัษณะเป็นหยดลงไปในสารละลายสําหรับทําให้เกิดเจลทีแข็งตวั 
(hardening solution)  เชน่ สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ซงึขนาด
และรูปร่างของเม็ดเจลขนึอยู่กบัเส้นผา่นศนูย์กลางของเข็มฉีดยาทีใช้และความสงูของการหยด 
สารแขวนลอย (suspension) ของเซลล์ลงในเจลทีทําให้แข็งตวั วิธีการนีเป็นวิธีทีได้รับความนิยม
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เป็นอย่างมากเนืองจากเป็นวิธีทีง่าย ไมซ่บัซ้อน ต้นทนุในการผลิตตํา และสว่นผสมทีใช้มีสภาวะที
ไมรุ่นแรง เซลล์ของแบคทีเรียจงึมีการรอดชีวิตสงู (Krasaekoopt  และคณะ, 2003) 

  2.2.2.2 เทคนิคอิมัลชัน 

เทคนิคนีใช้การเติมสารแขวนลอยของจลุินทรีย์ทีผสมกบัสารละลายไฮโดร 
คอลลอยด์ เชน่ อลัจิเนต เป็นต้น ลงในนํามนัพืชทีมีปริมาณมากกว่า นํามนัพืชทีใช้ ได้แก่ นํามนัถวั
เหลือง นํามนัทานตะวนั นํามนัโคโนลา่ นํามนัข้าวโพด หรือนํามนัมะกอก เป็นต้น ซงึสว่นผสมจะ
ถกูตีปันอยูใ่นรูปของอิมลัชนัชนิดนําในนํามนั (water-in –oil emulsion) จากนนัเตมิสารละลาย
สําหรับทําให้เจลแข็งตวัลงไป ซงึสว่นใหญ่แล้วจะใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์เป็นตวัทีทําให้ 

เจลแข็งตวั ขนาดของเม็ดเจลทีได้ขนึอยูก่บัความเร็วของการตีปัน โดยแคปซูลทีได้จะมีขนาดตงัแต ่
25 μm ถึง 2 mm (Krasaekoopt  และคณะ, 2003)  

  2.2.2.3 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อย 

เทคนิคเอ็กทรูชนั เป็นวิธีทีง่ายไมซ่บัซ้อน มีต้นทนุการผลิตตํา สว่นผสมทีใช้ไม่ 
รุนแรง ซงึขนาดและรูปร่างของเม็ดเจลขนึอยูก่บัเส้นผา่ศนูย์กลางของเข็มฉีดยาทีใช้และความสงู
ของการหยดสารแขวนลอยของเซลล์ลงในเจลทีทําให้แข็งตวั ขนาดของเม็ดเจลอยูที่ 2-5 mm 
ในทางตรงข้ามเทคนิคอิมลัชนัเป็นวิธีใหมที่ใช้ในอตุสาหกรรมอาหารและเป็นวิธีทีง่าย ยดึตดิได้ทงั
แกนกลางและแคปซูล ขนาดของเม็ดเจลมีขนาดเล็กกวา่ (25 μm-2 mm) โดยขนาดของเม็ด 

เจลขนึอยูก่บัความเร็วในการตีปันและชนิดของอิมลัซิไฟเออร์ทีใช้ และวิธีนีต้องใช้นํามนัราคาจงึสงู
กวา่ สว่นการอยูร่อดของจลุินทรีย์อยูใ่นชว่งร้อยละ 80-95  เทา่กนัทงัสองวิธี (ตารางที 2) 
(Krasaekoopt  และคณะ, 2003) 

 

ตารางที 2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคเอ็กทรูชนัและอิมลัชนั 

 Extrusion Emulsion 

Technological feasibility Difficult to scale up Easy to scale up 

Cost Low High 

Simplicity High Low 

Survival of microorganism 80-95% 80-95% 

Size of bead 2-5 mm 25 μm-2 mm 

ทีมา: Krasaekoopt  และคณะ (2003)  
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 2.2.3 สารทีใช้ห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอตกิ 

2.2.3.1 อัลจิเนต (alginate) 
อลัจิเนต (alginate) เป็นสารสกดัทีได้จากสาหร่ายทะเลสีนําตาลโมเลกลุของ 

อลัจิเนตเป็นพอลิเมอร์พวกโพลีแอนอิโอนิค โมเลกลุ (polyanionic molecule) ในโมเลกลุของกรด
แอลจินิค (alginic acid) ประกอบด้วยโมโนเมอร์ 2 ชนิดคือ - D-mannuronic (M) และ -L-

guluronic acid (G) เรียงตอ่กนัเป็นพอลิเมอร์ทีเป็นสายยาว (ภาพที 6) แตป่ริมาณจะแตกตา่งกนั
ไปขนึอยู่กบัแหลง่ทีมาของอลัจิเนต และจะสง่ผลตอ่คณุสมบตัขิองอลัจิเนต คณุสมบตัิทางด้านการ
เกิดเจลนีจะนํามาใช้ผลิตเอ็นแคพซูเลชนั เพือใช้ในการห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอตกิ (Rowley และ 

คณะ,1999) ซงึแคลเซียมอลัจิเนตจะได้รับความนิยมเพราะใช้งานได้ง่าย มีความปลอดภยั ไมมี่
ความเป็นพิษ การผลิตไมซ่บัซ้อน และต้นทนุตํา  (Krasaekoopt และคณะ, 2003)  แตอ่ยา่งไรก็
ตามอลัจิเนตก็มีข้อด้อย เชน่ อลัจิเนตมีความไวตอ่สภาพแวดล้อมทีเป็นกรด (Mortazavian และ
คณะ, 2008) ซงึไมส่ามารถชว่ยให้อนภุาคขนาดเล็กทีจะใช้เป็นตวัหอ่หุ้มเซลล์โพรไบโอตกิทนตอ่
สภาวะภายในกระเพาะอาหารได้ อีกทงักระบวนการผลิตทําให้อนภุาคทีมีขนาดเล็กนนัเกิดรูพรุน
ขนึ ซงึเป็นข้อด้อยในการทีจะชว่ยป้องกนัเซลล์โพรไบโอตกิทีอยูภ่ายในจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก (Gouin, 2004)  

 
 
 
 
 
 
ภาพที 6 โครงสร้างของอลัจิเนต (alginate) 
ทีมา: de Vos และคณะ (2010) 
 

แตถ่ึงอยา่งไรก็ตามข้อด้อยดงักลา่วสามารถแก้ไขได้โดยการผสมอลัจิเนตกบัสาร 

พอลิเมอร์อืนๆ ทีมีคณุสมบตัิในการเคลือบแคปซูลด้วยสารประกอบตา่งๆ หรืออาจใช้การ
ปรับเปลียนโครงสร้างของอลัจิเนตโดยใช้สารเตมิแตง่ทีแตกตา่งกนั (Krasaekoopt และคณะ, 

2003) ซงึวิธีนีเป็นทีนิยมใช้กนัมากตวัอย่าง เชน่ การผสมอลัจิเนตกบัสตาร์ช เพราะเป็นวิธีทีชว่ย
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ปรับปรุงประสิทธิภาพของสารทีใช้ในการหอ่หุ้มเซลล์โพรไบโอตกิ (Sultana และคณะ, 2000; Sun 

และ Griffiths, 2000; Truelstrup-Hansen และคณะ, 2002; Krasaekoopt และคณะ, 2003) 
  วสัดทีุนิยมใช้สําหรับวิธีเอ็กทรูชนั คือ อลัจิเนต สว่นประกอบของอลัจิเนตมี
อิทธิพลตอ่ขนาดของเม็ดเจล ถ้าปริมาณของกลคูโูลนิกตําจะทําให้ขนาดของเม็ดเจลเล็กตามไป
ด้วย ถ้าจะผลิตในรูปแบบเม็ดให้นําสารแขวนลอยของเซลล์แบคทีเรียผสมกบัสารละลาย
โซเดียมอลัจิเนตและนําสว่นผสมนนัหยดลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ จะได้เม็ดเจลทีมี
ลกัษณะทรงกลมทีถกูหอ่หุ้มด้วยประจขุองอลัจิเนตเป็นการเกิด cross-linked ของประจขุอง 
อลัจิเนตในลกัษณะสามมิติ 
   
2.3 ระบบอิมัลชัน 

อิมลัชนัเป็นระบบทีประกอบด้วยของเหลว 2 ชนิด โดยของเหลวชนิดหนงึซงึกระจายตวั 
(disperse) อยูใ่นของเหลวอีกชนิดหนงึ โดยของเหลวทงัสองชนิดนีเป็นของเหลวทีไมล่ะลายซงึกนั
และกนั (immiscible) โดยทวัไปจะประกอบด้วยของเหลวทีกระจายตวัเป็นเม็ดกลมเล็กๆ เรียกวา่ 
ดร็อปเล็ท (droplets) ซงึเป็นวฏัภาคกระจายตวั (dispersed phase) แทรกอยูใ่นของเหลวอีกชนิด
หนงึทีเป็นวฏัภาคตอ่เนือง (continuous phase หรือ continuous medium) สมบตัทีิสําคญัของ
อิมลัชนั คือ อนภุาคทีอยูใ่นวฏัภาคกระจายตวัต้องมีขนาดเล็ก และมีแรงตงึผิว (surface tension) 
สงู จงึมีความคงตวั (stability) ในเวลาจํากดัเทา่นนั (ปาริฉตัร, 2545) ลกัษณะของอิมลัชนั มี 2 

แบบ คือ อิมลัชนัเชิงเดียวและอิมลัชนัเชิงซ้อน (นิธิยา, 2534; Dickinson and Stainsby, 1982; 

Dickinson, 1992) 
- อิมัลชันเชิงเดียว (single emulsion หรือ simple emulsion) คือ อิมลัชนัทีมี 

วฏัภาคกระจายตวัอยูเ่พียงชนัเดียวเท่านนั เชน่ oil-in-water emulsion (O/W), water-in-oil 

emulsion (W/O)  และ ethanol-in-oil emulsion (E/O) (ภาพที 7) 
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ภาพที 7 ชนิดของอิมลัชนัเชิงเดียว 
ทีมา: http://www.particlesciences.com/docs/technical_briefs/TB_9.pdf 

 

- อิมัลชันเชิงซ้อน (multiple emulsion) ทีมีทงัระบบ water-in-oil และ oil-in- 

water ปรากฏอยูพ่ร้อมๆกนั มีวฏัภาคกระจายตวัและวฎัภาคตอ่เนืองซ้อนกนัอยูห่ลายชนั เชน่ 
water-in-oil-in-water emulsion (W/O/W), oil-in-water-in-oil emulsion (O/W/O) และ ethanol-

in-oil-in-water emulsion (E/O/W) โดยปกติอิมลัชนัเชิงซ้อนมีขนัตอนการเตรียม 2 ขนัตอน (ภาพ
ที 8) ใช้สารลดแรงตงึผิว 2 ชนิด  ได้แก่ กลุม่ไฮโดรโฟบกิ (hydrophobic) จะให้ความคงตวักบั
ผิวหน้าของ W/O อิมลัชนัด้านใน และไฮโดรฟิลิก (hydrophilic) จะให้ความคงตวักบัผิวหน้าด้าน
นอกกบัเม็ดไขมนั ของ W/O/W การเตรียมอิมลัชนัชนัแรก W/O จะทําภายใต้การให้แรงเชียร์สงู 
เพือให้ดร็อปเล็ทมีขนาดเล็ก ในขณะทีการเตรียมอิมลัชนัชนัทีสอง W/O/W จะทําภายใต้แรงเชียร์
ตํา เพือไมใ่ห้ดร็อปเล็ทด้านในหลดุออก โดยทวัไปกระบวนการเตรียมอิมลัชนัจะให้แรงเชียร์สงู เพือ
ต้องการให้ขนาดดร็อปเล็ทเล็กลงและกระจายตวัอยูใ่นระบบได้ (Garti และ Bisperink, 1998; van 

der Graaf และคณะ, 2005) 
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ภาพที 8 การเตรียมอิมลัชนัเชิงซ้อนแบบ W/O/W มี 2 ขนัตอน: ขนัตอนทีใช้แรงเชียร์สงูกบัสารลด

แรงตงึผิวแบบลิโพฟิกลิก (lipophilic) สําหรับอิมลัชนัแบบ W/O (a) และขนัตอนทีใช้แรง
เชียร์ตํากบัสารลดแรงตงึผิวแบบไฮโดรฟิกลิก (hydrophilic) สําหรับแบบ W/O/W (b) 

ทีมา: van der Graaf และคณะ (2005) 
 

 2.3.1 กลไกการเกิดอิมัลชัน 

กลไกการการเกิดอิมลัชนันนั ในระบบจะต้องมีงาน (work) เพือเอาชนะความต้านทานที 

ก่อให้เกิดผิวสมัผสัร่วม (interface) ระหวา่งวฏัภาค ซงึเกิดจากแรงตงึระหวา่งผิว เช่น การกวน เพือ
ทําให้อนภุาคขนาดใหญ่ของวฏัภาคกระจายตวัเป็นดร็อปเล็ทเมือได้รับแรงเฉือน หลงัจากนนั
อนภุาคจะเสียรูปและแตกออกเปลียนเป็นอนภุาคทีมีขนาดเล็กลง ทําให้มีการกระจายตวัทีดีใน
สว่นของนํา (continuous phase) ถ้ากวนอิมลัชนัด้วยงานทีเหมาะสมจะทําให้ฟิล์มของสารอิมลัซิ
ไฟเออร์ถกูดดูซบัระหว่างผิวหน้าร่วมของทงัสองวฏัภาคและเกิดอิมลัชนัทีคงตวั เวลาทีใช้ในการทํา
ให้เกิดความคงตวัในอิมลัชนัจะแตกตา่งกนัขนึกบัสตูรของอิมลัชันและเทคนิคทีใช้ และมกัจะได้
จากการทดลอง โดยจะต้องมีชว่งเวลาทีเหมาะสม ถ้าเวลาในการทําอิมลัชนัตํากวา่เวลาดงักลา่ว
อิมลัชนัทีเกิดขนึจะไมค่งตวั แตถ้่าการกวนดําเนินตอ่ไปเกินระยะเวลาทีเหมาะสม อิมลัชนัอาจ
ได้รับความเสียหาย เนืองจากฟิล์มทีทําหน้าทีป้องกนัการหลอมรวมตวักนัของวฏัภาคทีกระจายตวั
เกิดการเสือมเสียด้วยการกวนทีมากเกินไป และอาจมีผลตอ่การกลบัเฟสของระบบอิมลัชนั 
(Friberg และ Larsson, 1997; ปาริฉัตร, 2545) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 

 

 

 

 ผลิตภณัฑ์อิมลัชนัทีไมไ่ด้มีการรักษาความคงตวัโดยโครงสร้างของเจลมกัจะผา่น
กระบวนการลดขนาดของเม็ดไขมนัโดยการโฮโมจิไนเซชนั หรือการเตมิสารอิมลัซิไฟเออร์ในขณะที
ทําให้เกิดเป็นอิมลัชนั เป็นวิธีทีชว่ยลดแรงตงึผิวของวฏัภาคกระจายตวัและวฏัภาคตอ่เนือง ทําให้
เกิดเป็นอิมลัชนัได้ง่ายขนึ สารอิมลัซิไฟเออร์เป็นสารประกอบทีสามารถละลายได้ทงัในวฏัภาค
กระจายตวัและวฏัภาคตอ่เนือง เนืองจากสามารถละลายหรือกระจายตวัได้ทงัในนําและในนํามนั
หรือทีเรียกวา่เป็นโมเลกลุแอมฟิไฟล์ การเตมิสารอิมลัซิไฟเออร์ลงในสว่นผสมจงึเป็นการเพิม
ความสามารถในการทําให้เกิดเป็นอิมลัชนั ซงึสารอิมลัซิไฟเออร์แตล่ะชนิดมีคณุสมบตัิลดแรงตงึผิว
ได้แตกตา่งกนั แตก่ารลดแรงตงึผิวเพียงอยา่งเดียวจะไมทํ่าให้อิมลัชนันนัๆ คงตวั เนืองจากเม็ด
ไขมนัยงัสามารถเคลือนทีเข้าหากนัแบบราวเนียน และรวมตวัได้ในระหวา่งการเก็บรักษา ดงันนั
หากระบบอิมลัชนัมีสารทีสามารถขดัขวางการเข้ารวมตวักนัของเม็ดไขมนั ไมว่า่จะโดยโมเลกลุ
หรืออนภุาคทีผิวร่วมระหว่างนํามนักบันํา (ภาพที 9) ก็จะทําให้อิมลัชนันนัๆ มีความคงตวัตาม
ระยะเวลาทีต้องการได้ (ปาริฉตัร, 2545) 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที 9 ความสญูเสียความคงตวัของอิมลัชนั 

ทีมา: ปาริฉตัร (2545) 
 

 2.3.2 ความคงตัวของอิมัลชัน 

ความคงตวัของอิมลัชนั คือ ความต้องการให้วฏัภาคกระจายตวัสามารถกระจายตวัอยู่
ในวฏัภาคตอ่เนืองได้ โดยทวัไประบบอิมลัชนัของอาหารจะเกิดการเปลียนแปลงตลอดเวลา 
เนืองมาจากปัจจยัภายนอก เชน่ การเปลียนแปลงของอณุหภมูิในระหวา่งกระบวนการแปรรูปและ
กระบวนการเก็บรักษา จะทําให้ระบบอิมลัชนัไมเ่สถียรและเข้าสูส่ภาพสมดลุ (equilibrium) ได้ยาก
อีกด้วย การรักษาความคงตวัของระบบอิมลัชนัสามารถทําได้โดยการทําให้พืนผิวของอนภุาคในวฏั
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ภาคกระจายตวัมีประจ ุ(charge stabilization) หรือการทําให้ผิวสมัผสัร่วม (interface) ระหวา่ง
อนภุาคในวฏัภาคกระจายตวักบัวฏัภาคตอ่เนืองมีโมเลกลุหรืออนภุาคล้อมรอบ (steric 

stabilization หรือ particle stabilization) เพือกีดขวางการชนและการรวมตวักนัของอนภุาคไขมนั 
การขดัขวางการรวมตวัของอนภุาคในวฏัภาคกระจายตวั เชน่ การเกาะกลุม่ (flocculation) หรือ
การหลอมรวมตวักนัเป็นอนภุาคเดียวกนั (coalescence) ทําได้โดยการเพิมความหนืดให้แก่วฏั
ภาคตอ่เนือง เพือหนว่งการเคลือนทีของอนภุาคในวฏัภาคกระจายตวัให้ช้าลง (ปาริฉัตร, 2545; 

McClements, 1999) 
 

 2.3.3 อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) 
อิมลัซิไฟเออร์เป็นสารทีมีลกัษณะโมเลกลุทงั 2 แบบอยูใ่นตวัมนัเอง (amphiphilic 

molecule) ประกอบด้วยสว่นทีมีขวัหรือสว่นทีชอบนํา (hydrophlilic part) และสว่นทีไมมี่ขวัหรือ
สว่นทีชอบนํามนั (lipophilic part) (ภาพที 10) ทําให้อิมลัซิไฟเออร์มีคณุสมบตัทีิเข้ากนัได้ดีกบันํา
และนํามนั อิมลัซิไฟเออร์เป็นสารทีจะเกาะบริเวณพืนผิวของอนภุาคทีกระจายตวัและเรียงตวัอยูที่
รอยตอ่ของนํามนัและนําโดยหนัสว่นทีมีขวัเข้าหานําและส่วนทีไมมี่ขวัเข้าหานํามนั (ภาพที 11) 
การจดัเรียงตวับริเวณรอยตอ่ของอิมลัซิไฟเออร์จะชว่ยทําให้ระบบอิมลัชนัมีความคงตวัได้โดยลด
แรงตงึผิวระหวา่งทงัสองเฟสหรือสง่เสริมการกระจายตวัของอนภุาคเม็ดนํามนัในเฟสตอ่เนืองได้
อยา่งสมําเสมอ เพิมความยืดหยุน่แก่พืนผิว (surface elasticity) เพิมแรงผลกัเนืองจาก electric 

double layer (กรณีของอิมลัซิไฟเออร์ประเภททีมีประจ)ุ สามารถเพิมความหนืดแก่พืนผิว 
(surface viscosity) และยงัเป็นเสมือนเยือหุ้มป้องกนั (protective membrane) รอบๆ ดร็อปเล็ท 
ขดัขวางไมใ่ห้ดร็อปเล็ทรวมตวักนั ระบบอิมลัชนัจงึมีความคงตวัมากขนึ อิมลัซิไฟเออร์ทีใช้ใน
อาหารจะต้องไมเ่ป็นพิษ ไมเ่ป็นสารก่อมะเร็ง และไมเ่ป็นสารทีทําให้เกิดอาการแพ้ (Walstra, 

1996; McClements, 2005)  
 อิมลัซิไฟเออร์ทีดีและมีประสิทธิภาพควรจะดดูซบัทีบริเวณผิวสมัผสัร่วมหรือผิวดร็อปเล็ท
ทีเพิงเกิดขนึใหมร่ะหว่างกระบวนการโฮโมจิไนซ์ได้มากและรวดเร็ว โดยทวัไปสารอิมลัซิไฟเออร์ทีมี
ขนาดโมเลกลุเล็กกวา่และมีโครงสร้างทียืดหยุน่กวา่ จะดดูซบัทีผิวสมัผสัร่วมได้เร็วกว่าและมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ โปรตีนโดยทวัไปจงึมีประสิทธิภาพในการเป็นอิมลัซิไฟเออร์ตํากวา่สารเซอร์
แฟกแทนต์ นอกจากนีโปรตีนยงัมีข้อด้อยทีมกัจะเกิดการเปลียนสภาพธรรมชาติ (denaturation) 
เมือได้รับความร้อน ทําให้ประสิทธิภาพในการเป็นอิมลัซิไฟเออร์ลดลง (Walstra, 1996; 

McClements, 2005) 
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ภาพที 10 โครงสร้างของอิมลัซิไฟเออร์ประกอบด้วยสว่นทีมีขวั (hydrophilic head) และสว่นทีไม่
มีขวั (hydrophobic tail) 

ทีมา: Clarke (2004) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 11 การดดูซบัของอิมลัซิไฟเออร์บริเวณรอยตอ่ของนําและนํามนั โดย (a) อิมลัชนัประเภท
นํามนัในนํา และ (b) อิมลัชนัประเภทนําในนํามนั 

ทีมา: Lal และคณะ (2006) 

 

 อิมลัซิไฟเออร์ทีใช้ในระบบอิมลัชนั (ตารางที 3) จะดไูด้จากคา่ HLB (hydrophilic-

lipophilic balance) ของอิมลัซิไฟเออร์นนัๆ ซงึเป็นคา่มาตรฐานทีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
หมูที่ชอบนํา (hydrophilic) และหมูที่ชอบนํามนั (lipophilic) ของอิมลัซิไฟเออร์ โดยอิมลัซิไฟเออร์
แตล่ะชนิดจะมีคา่ HLB ตามโครงสร้างทางเคมีของสารนนัๆ โมเลกลุทีมีคา่ HLB สงูจะมีอตัราส่วน
ของหมูที่ชอบนําตอ่หมู่ทีชอบนํามนัสงูกว่า และโมเลกลุทีมีคา่ HLB ตําจะมีอตัราสว่นของหมูที่
ชอบนําตอ่หมูที่ชอบนํามนัตํากวา่ (McClements, 1999) 
 คา่ HLB สามารถแสดงถึงความสามารถในการละลายในเฟสนํามนัหรือนํา และสามารถ
ใช้ทํานายถึงชนิดของอิมลัชนัทีจะเกิดขนึ เชน่ สารลดแรงตงึผิวทีมีคา่ HLB ตํา (HLB 3-6) เป็นสาร
ทีละลายได้ดีในนํามนั จงึสามารถให้ความคงตวักบัอิมลัชนัแบบนําในนํามนั สารลดแรงตงึผิวทีมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

 

 

คา่ HLB สงู (HLB 8-18) เป็นสารทีละลายได้ดีในนํา จงึสามารถให้ความคงตวักบัอิมลัชนัแบบ
นํามนัในนํา (McClements, 1999)  
 

ตารางที 3 คา่ HLB ของอิมลัซิไฟเออร์ชนิดตา่งๆ 
emulsifiers HLB 

Sodium stearoyl lactylate 21.0 

Sucrose ester of palmitic acid (P-1670) 16 

Polysorbate 80 PE(20) sorbitan monooleate 15.4 

Polyoxyethylene sorbitan monostearate (Tween 60) 14.9 

Polysorbate 60 PE(20) sorbitan monostearate 14.4 

Sucrose monostearate 12.0 

Sucrose ester of stearic acid (S-1170) 11.0 

Polyoxyethylene sorbitan trioleate (Tween 85) 11.0 

Polyoxyethylene sorbitan monooleate 10.9 

Polyoxyethylene sorbitan tristearate (Tween 65) 10.5 

Diacetyl tartaric ester of monoglyceride 9.2 

Tetraglycerol monostearate 9.1 

Sucrose distearate 8.9 

Sorbitan monolaurate (Span 20) 8.6 

Sorbitan monolaurate 8.5 

Sodium stealoryl lacytate (SSL) 8.3 

Triglycerol monostearate 7.2 

Polyglycerol esters of fatty acids (PGE) 7.2 

Sorbitan monostearate 5.9 

Diglycerol monostearate 5.5 

Succinylated monoglyceride 5.3 

Lecithin 4-8 
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ตารางที 3 (ตอ่) คา่ HLB ของอิมลัซิไฟเออร์ชนิดตา่งๆ 

emulsifiers HLB 

Sorbitan monostearate (Span 60) 4.7 

Polyglycerol polyricinoleate (PGPR) 4.3 

Glycerol Monostearate (GMS) 3.8 

Distilled monoglyceride (DMG) 3.8 

Sorbitan tristearate (Span 65) 2.1 

Propylene glycol monostearate 1.8 

ทีมา: Su (2008) 
 

อิมลัซิไฟเออร์ทีเลือกใช้ เป็นอิมลัซิไฟเออร์ธรรมชาตทีิเหมาะสมกบัการบริโภคได้  
และใช้ได้ดีในอิมลัชนัชนิดนําในนํามนั (w/o) ทีมีคา่ HLB ตําๆ (HLB 3-6) มีดงันี 

  2.3.3.1 โมโนและไดกลีเซอไรด์ (Mono and Diglycerides) 
โมโนและไดกลีเซอร์ไรด์ประกอบด้วยสว่นทีชอบนําและส่วนทีชอบนํามนั ทําให้ 

สารละลายละลายได้ทงัในนําและนํามนับางสว่น เกิดจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชนั 
(esterification) ระหวา่งไตรกลีเซอไรด์และกลีเซอรอล โดยจะถกูดดูซบัทีบริเวณผิวร่วมระหวา่งไตร
กลีเซอร์ไรด์และนํา และเกิดเป็นผลกึห่อหุ้มอนภุาคไว้ได้ ไดกลีเซอร์ไรด์จะลดแรงตงึผิวทีบริเวณผิว
ร่วมจงึรักษาความคงตวัของอิมลัชนัได้ โดยส่วนใหญ่มกัใช้ในอิมลัชนัชนิดนําในนํามนั และใช้เป็น
สารตงัต้นในการผลิต Distilled monoglyceride โดยกระบวนการกลนัแยกสารในระดบัโมเลกลุ 
ผลิตจากปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชนัระหวา่งไตรกลีเซอไรด์และกลีเซอรอล ผลิตภณัฑ์ทีได้จะมีความ
หลากหลายโดยขนึอยูก่บัชนิดของไตรกลีเซอไรด์และความเข้มข้นของโมโนกลีเซอไรด์ โดยวตัถดุิบ
เป็นสว่นผสมของโมโนกลีเซอไรด์ ได้จากเนือหรือพืชและสง่ผา่นไปกระบวนการกลนัแยกสารระดบั
โมเลกลุ โดยใช้ความดนัสญุญากาศสงู และระเหยวตัถดุิบเป็นไอ ตอ่จากนนัจะนําไอไปผา่น 
condenser ภายใต้ความดนัสญุญากาศสงู ทําให้วตัดุบิเป็นผงหรือผลึกขนึอยูก่บัการประยกุต์ใช้ 
(Garti, 2001) 
  2.3.3.2 เลซิตนิ (Lecithin) 

เลซิตนิเป็นสารประกอบของไขมนัและฟอสฟอรัส เรียกวา่ ฟอสโฟลิปิด  
(phospholipid) มีสาระสําคญั คือ ฟอสฟาทิดลิ โคลีน (phosphatidyl choline) ฟอสฟาทิดลิ เอ
ทาโนลามีน (phosphatidyl ethanolamine) ฟอสฟาทิดลิ อิโนซิตอล (phosphatidyl inositol) และ
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กรดฟอสฟาทิดกิ (phosphatidic acid) เลซิตนิมีหลายลกัษณะทงัทีเป็นของเหลว ข้น เหนียว และ
เป็นของแข็ง ซงึขนึอยู่กบัปริมาณสาระสําคญัทีเป็นองค์ประกอบของเลซิตนิ ในธรรมชาตพิบเลซิตนิ
มากในไขแ่ดง นม สมอง ตบั ไต ถวัเปลือกแข็ง ปลา ธญัพืช นํามนัพืช และสตัว์ตา่งๆ นิยมใช้ใน
อิมลัชนัทงัชนิดนํามนัในนําและนําในนํามนั โดยมีผลมาจากคา่ HLB ของเลซิตนิมีชว่งกว้าง ตงัแต ่
HLB 4-8 ทําให้เลซิตนิสามารถใช้ได้ในอิมลัชนัทงัสองแบบ แตส่ว่นใหญ่มกัละลายได้ดีในนํามนั
ดงันนัจงึเหมาะกบัอิมลัชนัชนิดนําในนํามนั (Schmidts และคณะ, 2009) 
  2.3.3.3 พอลิกลีเซอรอล พอลิริซิโนเลเอต (Polyglycerol polyricinoleate, 

PGPR) 
PGPR เป็นพอลิกลีเซอรอลเอสเทอร์ของกรดริซิโนเลอิคทีถกูอินเตอร์เอสเทอริไฟด์  

ผลิตจากการควบแนน่สารกลีเซอรอลมากกวา่ 2 โมเลกลุ ให้เป็นพอลิกลีเซอรอลและกรดไขมนัจาก
นํามนัละหุง่ ซงึกรดไขมนัส่วนใหญ่ทีพบ คือ กรดไขมนัริซิโนเลอิค นอกจากนนัยงัพบกรดไขมนั
โอเลอิค ลิโนเลอิค และสเตียริค นํามาทําปฏิกิริยาเอสเทอร์ทีอณุหภมูิสงูได้เป็นอินเตอร์เอสเทอร์ริ
ไฟด์กรดไขมนัริซิโนเลอิค จากนนัจงึนําไปผสมกบัโพลีกลีเซอรอล ได้เป็นพอลิกลีเซอรอล-พอลิริซิ
โนเลอิค มีคณุสมบตัเิป็นอิมลัซิไฟเออร์โดยมีสว่นทีชอบนํา คือ พอลิกลีเซอรอล และเอสเทอร์ของ
กรดริซิโนเลอิค เป็นหมูที่ชอบนํามนั สามารถกระจายตวัในนําได้เพียงเล็กน้อย แตส่ามารถกระจาย
ตวัในนํามนัได้ดี มีคา่ HLB ตํากวา่ 4 จงึนิยมใช้ PGPR ในอิมลัชนัชนิดนําในนํามนั (Wilson และ
คณะ, 1998; Taki, 2008) 
 

2.4 การทาํแห้งแบบพ่นฝอย (spray drying) 
เทคโนโลยีการทําแห้งการผลิตทางการค้าส่วนใหญ่ใช้วิธี freeze-dried ซงึมีราคาแพง ได้

ผลผลิตตํา ดงันนัการทําแห้งแบบพน่ฝอยจงึเป็นอีกทางเลือกหนงึทีนิยมใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร 
เพราะมีราคาถกู ได้ผลผลิตสงู และสามารถประยกุต์ใช้ร่วมกบัสารประกอบอืนๆ ได้หลายชนิด ทํา
ให้สะดวกตอ่การเพิมผลผลิตผลิตภณัฑ์ทีเป็นผง (Zamora และคณะ, 2006) การทําแห้งแบบพน่
ฝอยเป็นการบรรจสุว่นผสมทีต้องการ เชน่ นํามนัและกลินรสไว้ภายในผนงัหอ่หุ้ม เป็นกระบวนการ
เปลียนนํามนัและกลินรสในรูปของอิมลัชนัให้อยูใ่นลกัษณะผง (Reineccius, 2004; Desai และ 
Park, 2005) และกระบวนการทําแห้งนนัเป็นกระบวนการทีใช้อณุหภมูิสงู ทําให้เกิดการระเหยนํา
อยา่งรวดเร็ว เป็นผลให้เกิดการเปลือก (crust) และยึดสารแกนไว้ภายในเปลือกหุ้มนนั 
(Gharsallaoui และคณะ, 2007) 
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วตัถปุระสงค์ของการนําจลุินทรีย์มาผา่นกระบวนการทําแห้ง คือ ต้องการเก็บรักษาเชือให้คง
สภาพดีโดยไมเ่กิดการสญูเสียกิจกรรมของเชือระหว่างการขนสง่และการเก็บรักษา การทําแห้ง
แบบพน่ฝอยเป็นวิธีการทําแห้งโดยฉีดพน่ของเหลวให้เป็นหยดละออง โดยอณุหภมูิสงูมากกวา่ 
200 องศาเซลเซียส ทําให้เซลล์แบคทีเรียถกูทําลาย ระหวา่งการทําแห้งแบบพน่ฝอยแบคทีเรียจะ
ถกูความร้อน นอกจากนียงัมีปัจจยัอืนๆ เชน่ dehydration, ออกซิเจน และออสโมตกิ (Brennan 

และคณะ, 1986; Teixeira และคณะ, 1997) ผลของการทําแห้งแบบพน่ฝอยมีผลตอ่เซลล์เมม
เบรนทําให้เซลล์เมมเบรนยอมให้สารตา่งๆ ผา่นมากขนึ เป็นผลให้เกิดการปลดปล่อยองค์ประกอบ
ภายในเซลล์ออกสูส่ิงแวดล้อม นอกจากนียงัมีอิทธิพลตอ่เยือหุ้มไซโตพลาสซมึของเซลล์ ผนงัเซลล์ 
DNA และ RNA ซงึถกูชกันําให้เกิดการสญูเสียกิจกรรมเมตาบอลิก (Teixeira และคณะ, 1995 
(a,b); Teixeira และคณะ, 1997) 
 

2.4.1 ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการรอดชีวติของจุลินทรีย์ในกระบวนการทาํแห้งแบบ
พ่นฝอย 

  2.4.1.1 สายพันธ์ุเชือ 

จากการศกึษาของ Ding และ Shah (2009) ศกึษาผลของ pH ตําตอ่การรอดชีวิต 

ของโพรไบโอติกแบคทีเรีย โดยเปรียบเทียบเชือ 10 สายพนัธุ์ ได้แก่ L. rhamnosus type Lr-32, B. 
longum type BI-05, L. salivarius type Ls-33, L. plantarum Lpc-37, L. acidophilus NCFM, 

L. paracasei Lp-115, B. lactis type Bl-04, B. lactis type Bi-07, HOWARU L. rhamnosus, 

และ HOWARU B. bifidum ทีเป็นเซลล์อิสระ พบวา่ในสภาวะกรดโพรไบโอติกแบคทีเรียทกุสาย
พนัธุ์มีจํานวนเซลล์ลดลง สายพนัธุ์ L. acidophilus และ L. salivarius ทนตอ่สภาวะกรดได้มาก
ทีสดุเมือเทียบกบัสายพนัธุ์อืน Bifidobacterium ในกลุม่ B. bifidum, B. lactis type BI-04 และ 
B. lactis type Bi-07 มีความไวตอ่สภาวะกรดมากทีสดุ ทําให้มีจํานวนเซลล์รอดชีวิตลดลง จะเห็น
ได้วา่กลุม่ Lactobacillus ทนตอ่สภาวะกรดได้มากกวา่ Bifidobacterium เชน่เดียวกบังานวิจยั
ของ Dunne และคณะ (1999) กลา่ววา่ Lactobacillus ทนตอ่สภาวะในกระเพาะของมนษุย์ได้
มากกวา่ Bifidobacterium 

  2.4.1.2 อายุของเชือจุลินทรีย์ 

การเจริญของแบคทีเรียมี 4 ระยะ คือ log phase, lag phase, stationary phase  

และ death phase แบคทีเรียทีเข้าสูร่ะยะ stationary phase ทนตอ่ปัจจยัตา่งๆ และสามารถคง
กิจกรรมไว้ได้สงูหลงัจากทําแห้งมากกวา่ในระยะ log phase เพราะมีแหลง่อาหารทีจลุินทรีย์
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สามารถใช้ได้มากกวา่ทําให้รอดชีวิตได้มาก ดงันนัเซลล์ระยะ stationary phase เป็นเซลล์ทีมีการ
รอดชีวิตได้มากทีสดุ (Foster, 1962; Brashears และ Gilliland, 1995; Lorca และ de Valdez, 

1999; Van de Guchte และคณะ, 2002; Morgan และคณะ, 2006) เชน่ ในระยะ stationary 

phase ของ L. rhamnosus รอดชีวิตสงูทีสดุหลงัการทําแห้งร้อยละ 31-50 ในขณะทีระยะ log 

phase แสดงการรอดชีวิตเพียงร้อยละ 14 เทา่นนั เชน่เดียวกบังานวิจยัของ Corcoran และคณะ 
(2004) พบวา่ในระยะ log phase มีการรอดชีวิตเพียงร้อยละ 2 และ Espina และ Packard 

(1979) ได้ศกึษาการผลิตจลุินทรีย์แลคติกแอซิดแบคทีเรียด้วยวิธีการทําแห้งแบบพน่ฝอย พบวา่หวั
เชือทีใช้ในการทําแห้งต้องมีสภาพเป็นกลาง (neutralization) และอายทีุเหมาะสมสําหรับการทํา
แห้งจะอยูใ่นระยะ stationary phase เชือผงทีผลิตได้จะยงัคงกิจกรรมตา่งๆ เชน่เดมิ และพบวา่
เชือมีอายใุนระยะนีมีความทนทานตอ่การทําแห้งแบบพน่ฝอยได้ดีกว่าระยะอืน 

  นอกจากนีจากงานวิจยัของ Teixeira และคณะ (1995b) ได้ศกึษาการทําแห้งเชือ  
L. bulgaricus แบบพน่ฝอยทีอณุหภมูิลมเข้า 200 องศาเซลเซียส และอณุหภมูิลมออก 80 องศา
เซลเซียส พบวา่ระยะ stationary phase มีความทนทานตอ่กระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอยได้
ดีกวา่เซลล์ระยะ exponential phase และยงัพบวา่การช็อคด้วยความร้อนกบัเชือทีอยูใ่นชว่ง 
exponential phase จะชว่ยเพิมอตัราการรอดชีวิตของเชือให้สงูขนึกว่าเชือทีไมถ่กูการช็อคด้วย
ความร้อนแตก่ารทํา heat shock กบัเชือทีอยู่ในระยะ stationary phase จะไมมี่ผลตอ่การรอด
ชีวิตทีเพิมขนึ 

  2.4.1.3 จาํนวนเชือเริมต้นก่อนการทาํแห้ง 
  ปริมาณเชือเริมต้นก่อนการทําแห้งนนัมีผลตอ่การรอดชีวิตหลงัการทําแห้ง โดย 
Shahani และคณะ (1976) ทําการเปรียบเทียบปริมาณเชือเริมต้นของ L. bulgaricus ก่อนการทํา
แห้ง มีจํานวนเชือ 6×105 CFU/ml กบั 7×104  CFU/ml เมือผา่นกระบวนการทําแห้งจะมีการรอด
ชีวิตร้อยละ 75 และร้อยละ 10 ตามลําดบั ส่วน L. acidophilus มีปริมาณเชือเริมต้น 1.6×105 

CFU/ml กบั 2.6×104 CFU/ml เมือผา่นกระบวนการทําแห้งพบวา่มีการรอดชีวิตร้อยละ 63 และ
ร้อยละ 19 ตามลําดบั และ St. thermophilus ทีมีเชือเริมต้นเป็น 7.3×105 CFU/ml กบั 2.5×104 

CFU/ml เมือผา่นการทําแห้งมีจํานวนเซลล์ทีรอดชีวิตร้อยละ 11 และร้อยละ 1 ตามลําดบั ซงึ 
สอดคล้องกบัรายงานของ Fu และ Etzel (1995) ทีรายงานวา่จํานวนเชือเริมต้นก่อนการทําแห้ง
มากทําให้มีเชือรอดชีวิตสงูกวา่การใช้เชือเริมต้นในปริมาณทีตํา 

  2.4.1.4 อุณหภูมิขาออกระหว่างการทาํแห้งแบบพ่นฝอย 

อณุหภมูิขาออกเป็นปัจจยัหนงึทีมีผลตอ่การรอดชีวิตของแบคทีเรียและปริมาณ 
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ความชืนของผง จากการศกึษาของ Kim และ Bhowmik (1990) พบวา่อตัราการรอดชีวิตของ S. 
thermophillus และ L. bulgaricus จะลดลงเมืออณุหภมูิลมออก (outlet air temperature) เพิม
สงูขนึ โดยจะสง่ผลตอ่การรอดชีวิตของเชือแบคทีเรียทงั 2 ชนิดมากกวา่การเปลียนแปลงของ
อณุหภมูิขาเข้า (inlet air temperature) และคา่ atomizing air pressure นอกจากนี Gardiner 

และคณะ (2000) ได้ศกึษาการทําแห้งแบบพน่ฝอยกบั L. paracasei NFBC 338 ทีอณุหภมูิลมเข้า
170 องศาเซลเซียส และแปรอณุหภมูิลมออกตงัแต ่70-120 องศาเซลเซียส พบว่าทีอณุหภมูิลม
ออก 80-85 องศาเซลเซียส ทําให้ L. paracasei NFBC 338 รอดชีวิตมากทีสดุ ภายใต้เงือนไข
เดียวกนักบังานวิจยัของ Ananta และ Knorr (2003) รายงานการอยูร่อดของ L. rhamnosus GG 

มากกวา่ร้อยละ 60 นอกจากนียงัพบวา่สายพนัธุ์ทีแตกตา่งกนัทนตอ่กระบวนการทีตา่งกนัด้วย 
นอกจากความสมัพนัธ์ของอุณหภมูิลมออกทีมีผลตอ่ร้อยละการรอดชีวิตของจลุินทรีย์แล้ว ยงัมีผล
ตอ่ความชืนของผลิตภณัฑ์ด้วย คือ ผลิตภณัฑ์ผงมีความชืนทีเหมาะสมทีร้อยละ 4.1 เชน่เดียวกบั
งานวิจยัของ Ananta และคณะ (2005) พบวา่ความชืนทีเหลืออยูจ่ะเพิมขนึเมืออณุหภมูิขาออก
ลดลง ดงันนัการใช้อณุหภมูิขาออก 80 °C และปริมาณความชืนทีเหลือร้อยละ 4 (w/w) มีความ
เหมาะสมมากทีสดุ (Masters, 1985) นบัเป็นพารามิเตอร์ทีมีผลตอ่คณุภาพทีดีสําหรับนมผง ซงึ
ผลิตภณัฑ์โพรไบโอติกในรูปแบบผงแห้งมีข้อดี คือ มีอายกุารเก็บรักษานาน การขนสง่สะดวก ซงึ
การทําแห้งจะทําให้กระบวนการเมแทบอลิซมึของเซลล์หยดุลง และเป็นการป้องกนัการงอกของ
สปอร์ด้วย การทีจลุินทรีย์มีความสามารถในการทนตอ่ความแห้งได้นนัจะแตกตา่งกนัตามชนิดของ
จลุินทรีย์ สารทีใช้หอ่หุ้มจลุินทรีย์ โดยถ้าเลือกวิธีการทําแห้งทีถกูวิธีจะสามารถทําให้ผลิตภณัฑ์โพร
ไบโอตกิมีอตัราการรอดชีวิตทีสงูขนึ และมีอายกุารเก็บรักษาทีนานขนึ 

2.4.1.5 ตัวกลางในการทาํแห้ง 
ตวักลางในการทําแห้งทีนิยมใช้ ได้แก่ มอลโตเด็กทริน (maltodextrin) เป็น 

คาร์โบไฮเดรตประเภทหนงึทีได้จากการยอ่ยสตารช์ไมส่มบรูณ์ มีความคงตวัตอ่การเกิด oxidative 

ของเอ็นแคพซูเลสประเภทนํามนั (Gharsallaoui และคณะ, 2007) มีงานวิจยัของ Ying และคณะ 

(2012) ได้ทําการทดลองการเตรียมสตูรทีใช้ในการผลิตเอ็นแคพซูเลชนัหรือสารทีใช้สําหรับห่อหุ้ม
โพรไบโอตกิแบง่ออกเป็น 4 สตูร คือ สตูรทีหนงึใช้ 1 WPI : 2 maltodextrin , สตูรทีสองใช้  1 WPI : 

1 maltodextrin : 1 glucose, สตูรทีสามใช้  1 WPI : 2 inulin และสตูรทีสีใช้ 1 WPI : 1 inulin : 1 

glucose การเตรียมทํา Microencapsule LGG powder สําหรับสตูรในการทําไมโครแคปซูล 
สําหรับการ spray-dried LGG ผลการเตรียมสารละลายโดยใช้การกระจายตวั WPI (ร้อยละ 8 TS) 

ทําการกําจดันําออกเป็นเวลา 30 นาที ปรับ pH ให้ได้ 7.5 โดยใช้ 1 M NaOH แล้วให้ความร้อนที
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อณุหภมูิ 90°C ตอ่อีก 10 นาที สว่นโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตทีนํามาผสมกนั เป็นสารละลายหรือ
ทีเรียกวา่ encapsulant จะนํามาให้ความร้อนที 90°C  แล้วกวนตอ่อีก 10 นาที จากนนัทําให้เย็นที 
15 °C  เพิมความเข้มข้นของ LGG โดยการใช้เครืองผสมให้เข้ากนั จากนนันํามา spray-dried โดย
ใช้ เครืองทําแห้งแบบพน่ฝอยในระดบัห้องปฏิบตัิการ โดยการใช้อณุหภมูิขาเข้าและอณุหภมูิขา
ออกเทา่กบั 160°C  และ 65°C ตามลําดบัหลงัจากการทําแห้งแล้วพบว่าความคงตวัระหวา่งการ
ทําแห้งและการเก็บรักษา จากสตูรเริมต้นทีมีนําหนกัแห้งของ LGG ร้อยละ 2  สตูรทีใช้กลโูคสไมมี่
ผลตอ่อตัราการอยูร่อดของโพรไบโอตกิในระหวา่งการทําแห้ง แตมี่ผลในระยะยาวระหวา่งการเก็บ
รักษา (Ananta และคณะ, 2005) เพราะสตูรทีใช้กลโูคสช่วยลดความชืนภายใต้การเก็บรักษาที
สภาวะเดียวกนั แตจ่ากการรายงานของ Gharsallaoui และคณะ (2007) กลา่ววา่มีซูโครส กลโูคส 
และสตารช์ ไมเ่หมาะสมสําหรับการทําแห้งแบบพน่ฝอย เนืองจากมีผลตอ่การเกิดปฏิกิริยาคารา
เมลไรเซชนั อาจเกาะกบั nozzle ของเครืองทําแห้งแบบพน่ฝอย จงึเลือกใช้มอลโตเด็กทรินเป็น
ตวักลางในการทําแห้ง  

จากงานวิจยัของ Ananta และคณะ (2005) ศกึษาการบาดเจ็บของเซลล์และ 

ความคงตวัในการเก็บรักษาของการทําแห้งแบบพน่ฝอยของ Lactobacillus rhamnosus GG โดย
ใช้โปรตีนนมเป็นตวักลางในการทําแห้ง พบวา่โปรตีนนมร้อยละ 20 เหมาะสมในการเป็นตวักลาง
ในการทําแห้ง มีความสามารถในการป้องกนัความร้อนจากการทําแห้งและมีผลตอ่ความชืนของผง
ทีได้ด้วย 

  2.4.1.6 อาหารเลียงเชือ (Growth media) 
องค์ประกอบของอาหารเลียงเชือเป็นปัจจยัทีมีผลตอ่การอยูร่อดของเชือโพร 

ไบโอตกิระหว่างการทําแห้ง ในกรณีของคาร์โบไฮเดรต เช่น การเจริญเตบิโตของ L. delbrueckii 
subsp. bulgaricus ในนําตาล เชน่ แลคโตส ซูโครส และทรีฮาโลส หรือในสารเคมีทีช่วยป้องกนั 
เชน่ กลีเซอรอล ซงึเซลล์สามารถปรับตวัให้เข้ากบักระบวนการแชแ่ข็งและการละลายจากปัจจยั
ของออสโมติก (Panoff และคณะ, 2000) Ferreira และคณะ (2005) พบวา่ L. sakei สามารถอยู่
รอดในการทําแห้งแบบพน่ฝอยเมือเซลล์เจริญเตบิโตในนําตาล Carvalho และคณะ (2004) พบว่า
นําตาลอืนๆ เช่น ฟรุกโตส  และ ซอบทิอล สามารถป้องกนัได้มากกวา่กลโูคส กลไกการป้องกนัของ
นําตาลเหล่านีคล้ายกบันําตาลอืนๆ นอกจากนี Wisselink และคณะ (2002) ได้ศกึษาเมตาบอลิก 
เชน่ แมนนิทอล (mannitol) ซอบทิอล (sorbitol) และกลตูาเมต (glutamate) ซงึสามารถรักษา
เซลล์ไว้ได้ในระหวา่งการทําแห้ง และความเข้มข้นของอาหารเลียงเชือมีผลตอ่การอยูร่อดของเชือ
เชน่กนั (Linder และคณะ, 1997) 
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บทท ี3 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 
3.1 วัตถุดบิ สารเคมี เครืองมือ และอุปกรณ์ในการวิจัย 

 3.1.1 วัตถุดบิ 

- นํามนัถวัเหลืองตราองุ่น (บริษัทนํามนัพืชไทย จํากดั, ประเทศไทย) 
3.1.2 สารเคมี 

- Bile salt (Fluka, New Zealand) 
- Calcium chloride (CaCl2) (Merck, Germany) 
- Distilled monoglyceride (DMG) (Thai Food and Chemical Company Limited,  

Thailand) 
- Hydrocholic acid (HCl) (Merck, Germany) 
- Lecithin (Thai Food and Chemical Company Limited, Thailand) 
- Mineral oil (cosmetic grade, G-bioscience, USA, บริษัทเคมีภณัฑ์  
คอร์ปอเรชนั จํากดั) 
- Polyglycerol polyliricinoleate (PGPR) (Oleofine Organics, Thailand) 
- Sodium alginate (Apex, UK) 
- นํากลนั 

- มอลโตเดกซ์ตริน DE 16-20 (Thai food and Chemical company limited,  

Thailand) 
- Capsul® (modified starch บริษัทเนชนัแนลสตาร์ชแอนด์เคมิคอล (ไทยแลนด์)  
จํากดั) 
- แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% (v/v) (Merck, Germany) 
3.1.3 จุลินทรีย์และอาหารเลียงเชือ 

-   Lactobacillus casei subsp. rhamnosus TISTR 047, Lactobacillus casei TISTR 

1500, Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 และ Lactobacillus plantarum TISTR 

1465 จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 

- MRS Agar (Merck, Germany) 
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- MRS Broth (Merck, Germany) 
-    Peptone (Merck, India) 
3.1.4 อุปกรณ์และเครืองมือ 

- Cuvette glass (Hellma, Germany) 
- Dropper และลกูยางดดูสารเคมี 

- Loop 

- pH meter (Meter Lab, France) 

- Spectrophotometer G10 (Spectronic Unicam, UK) 
- Water bath (Memmert, Germany) 
- กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร (Scott Duran, Germany) 
- กล้องจลุทรรศน์แบบสอ่งผา่น (Olympus Microscope, CH-2, ประเทศญีปุ่ น) และ 

กล้องดจิิตอลบนัทึกภาพ (Olympus, C-7070, ประเทศญีปุ่ น) 
- ขวดอาหารเลียงเชือขนาด 100, 250 และ 500 มิลลิลิตร (Scott Duran, Germany) 
- จานเลียงเชือ (Pyrex, Germany) 
- ช้อนตกัสาร 
- ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

- ตู้บม่เชืออณุหภมูิ 35 ºC (Memmert, BM 600, Germany) 
- ตู้อบลมร้อน (WTB Binder, Germany) 
- ตู้เย็น (Hitachi) 
- ทิป (Gibman, Germany) 
- บีกเกอร์ขนาด 50, 100, 250, 600, 1000 มิลลิลิตร 
- ปิเปต 5, 10 มิลลิลิตร (Gibman, Germany) 
- หลอดเซน็ตริฟิวส์พลาสตกิขนาด 50 มิลลิลิตร 
- หลอดทดลองพร้อมฝา 

- หลอดทดลองฝาเกลียวพร้อมฝา 

- อลมูิเนียมฟอยด์ 

- เครืองนงึฆา่เชือความดนัไอ (Autoclave, Tomy Seiko, Japan) 
- เครือง Vortex-genie (Mettler, Switzerland) 
- เครืองชงัละเอียดทศนิยม 2 ตําแหนง่ (AND, FX 2000i, A&D company limited,  
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USA) 
- เครืองชงัละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง่ (Denver Instrument, USA) 
- เครืองทําแห้งแบบพน่ฝอย (APV, Denmark) 
- เครืองปันอเนกประสงค์ (Philips, Netherlands) 
- เครืองปันเหวียง (Universal 16, Hettich Zentrifugen) 
- เครืองวดัขนาดอนภุาค Laser light scattering (Coulter, LS 1000, USA) 
- เครืองวดัคา่ aw (Aqua Lab, USA) 
- เครืองวดัสี (Miniscan รุ่น XE Plus บริษัท Hunter Lab, USA) 
- เครืองโฮโมจิไนเซอร์ (IKA รุ่น T 25 D, Germany) 
- แทง่แก้ว 

- ไมโครปิเปต (Gibman, Germany) 
 

3.2 วิธีการทดลอง 
 3.2.1 การคัดเลือกเชือไบโอแอคทีฟ 

3.2.1.1 ศึกษาการเจริญของเชือแบบนับโดยตรง 
คดัเลือกเชือไบโอแอคทีฟ 4 สายพนัธุ์ ได้แก่ Lactobacillus casei subsp.  

rhamnosus TISTR 047, Lactobacillus casei TISTR 1500, Lactobacillus acidophilus TISTR 

1338 และ Lactobacillus plantarum TISTR 1465 โดยเลียงเชือใน MRS broth บม่ทีอณุหภมูิ 35 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง แล้วนบัเชือโดยใช้วิธี Counting chamber method 

(Haemcytometer) เพือเลือกเชือทีเจริญเตบิโตดีทีสดุ  

  3.2.1.2 ศึกษาการเจริญของเชือ (growth curve) 
ศกึษาการเจริญของเชือไบโอแอคทีฟ โดยนําเชือทงั 4 สายพนัธุ์ มาเลียงใน MRS  

broth นําไปบม่ทีอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชวัโมง ในระหวา่งการบม่จะสุม่ตวัอย่าง
มานบัจํานวนเชือโดยใช้ plate count method ด้วยอาหารเลียงเชือ MRS agar และวดัความขุน่
ด้วยเครืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) ทีความยาวคลืน 600 นาโนเมตร (OD600) 
นําผลทีได้ไปสร้างกราฟการเจริญของเชือ (จริยา และคณะ, 2541) 
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  3.2.1.3 ศึกษาการทนต่อสภาวะกรดและนําดี 
ศกึษาการทนตอ่สภาวะกรด โดยนําเชือทงั 4 สายพนัธุ์ มาเลียงใน MRS broth ที 

มีการปรับ pH เป็น 2 ด้วย 5M HCl โดยปรับให้มีปริมาณเชือเริมต้น 1010 CFU/ml นําไปบม่ที
อณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 นาที ในระหวา่งการบม่จะสุม่ตวัอย่างมานบัจํานวนเชือ
ทกุๆ 30 นาที โดยใช้ plate count method ด้วยอาหารเลียงเชือ MRS agar (Ding และ Shah, 

2009) 
ศกึษาการทนตอ่สภาวะนําดี โดยนําเชือทงั 4 สายพนัธุ์ มาเลียงใน MRS broth ที 

มีร้อยละ 0.3 bile salt (w/v) แล้วปรับ pH เป็น 5.8 ด้วย 5M HCl โดยปรับให้มีปริมาณเชือเริมต้น 
1010 CFU/ml นําไปบม่ทีอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชวัโมง ในระหวา่งการบม่จะสุม่
ตวัอยา่งมานบัจํานวนเชือทกุๆ 2 ชวัโมง โดยใช้ plate count method ด้วยอาหารเลียงเชือ MRS 

agar (Ding และ Shah, 2009) 
 3.2.2 การทาํเอ็นแคพซูเลชัน 

เริมจากการเตรียมหวัเชือสําหรับทําเอ็นแคพซูเลชนั โดยนําเชือทีเก็บไว้ในรูปแชเ่ยือกแข็ง 
(freeze dry) ทีได้จากการคดัเลือกในข้อ 3.2.1 มาเลียงใน MRS broth แล้วนําไปบม่ทีอณุหภมูิ 35 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชวัโมง หลงัจากนนัแล้วนํามา streak ลงบนอาหารแข็ง MRS agar 

บม่ทีอณุหภมูิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชวัโมง เขียเชือบนอาหารแข็ง MRS agar 10 โคโลนี 
ลงใน MRS broth 100 มิลลิลิตร บม่ทีอณุหภมูิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 ชวัโมง หลงัจากนนั
แบง่เชือใสห่ลอดเซ็นตริฟิวส์ขนาด 50 มิลลิลิตร จํานวน 6 หลอด ในปริมาณเทา่ๆ กนั นําเข้าเครือง
เซ็นตริฟิวส์ โดยใช้ความเร็วรอบ 8,000 รอบตอ่วินาที เป็นเวลา 10 นาที เทสารละลายสว่นใสทงิ 
จะได้สว่นของเชือ ใช้เปปโทน 1 มิลลิลิตร ชะเชือออกจากหลอดเซ็นตริฟิวส์ จะได้สารละลาย
แขวนลอยของเชือ (ภาพที 12) นําไปใช้ในขนัตอนการผลิตเอ็นแคพซูเลชนั 
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ภาพที 12 การเตรียมหวัเชือไบโอแอคทีฟสําหรับการทําเอ็นแคพซูเลชนั 

 

  3.2.2.1 ศึกษาความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ 

 โดยเตรียมอิมลัชนัเชิงเดียวชนิดนําในนํามนั (ปริมาตร 100 มิลลิลิตร) เริมจากการ
เตรียมโซเดียมอลัจิเนตร้อยละ 2 ปริมาตร 6 มิลลิลิตร และเชือปริมาตร 4 มลิลิลิตร (เฟสนํา) 
หลงัจากนนัตีปันนํามนัปริมาตร 80 มิลลิลิตร เป็นเวลา 30 วินาที ด้วยเครืองปันอเนกประสงค์ 

(เฟสนํามนั) ตวงเฟสนํามาปริมาตร 10 มิลลิลิตร คอ่ยๆ เตมิลงในเฟสนํามนัทีกําลงัปันด้วยเครือง
ปันอเนกประสงค์ ใช้ความเร็วระดบัสงูสดุ (turbo) เป็นเวลา 1 นาที เตมิ 0.1M CaCl2 ปริมาตร  
1.5 มิลลิลิตร ปันตอ่ด้วยเครืองปันอเนกประสงค์เป็นเวลา 1 นาที เตมิ 0.1% PGPR เป็นอิมลัซิไฟ
เออร์ทีละลายในนํามนัปริมาตร 10 มิลลิลิตร ปันตอ่ด้วยเครืองปันอเนกประสงค์ เป็นเวลา 1 นาที 
แล้วนําอิมลัชนัเข้าเครืองโฮโมจิไนเซอร์ทีความเร็วรอบ 3 ระดบั ได้แก่ 9,000, 11,000 และ 13,000 

rpm เป็นเวลา 1 นาที จะได้อิมลัชนัเชิงเดียวชนิดนําในนํามนั (w/o) (ภาพที 13) 
 

เลียงเชือใน MRS broth 
บม่ทีอณุหภมูิ 35 ºC 
เป็นเวลา 48 ชวัโมง
  

Streak ลงบนอาหารแข็ง 
MRS agar บม่ทีอณุหภมูิ 
35 ºC เป็นเวลา 48 
ชวัโมง 

เขียเชือบนอาหารแข็ง MRS 
agar  10 โคโลนี ลงใน 
MRS broth 100 ml บม่ที
อณุหภมูิ 35 ºC เป็นเวลา 
15 ชวัโมง 

เชือ freeze dry  

แบง่ใสห่ลอดเซ็นตริฟิวส์
ขนาด 50 ml จํานวน 6 
หลอด ในปริมาณเทา่ๆ 
กนั 

เข้าเครืองเซ็นตริฟิวส์ 
โดยใช้ความเร็วรอบ 
8,000 rpm เป็นเวลา 10 
นาที (Sohail และคณะ, 
2011)  

เอาสารละลายสว่นใสทงิ 
จะได้สว่นทีเป็นเชือ ใช้ 
0.1% เปปโทน 1 ml ชะเชือ
ออกจากหลอดเซ็นตริฟิวส์ 

ได้สารละลาย
แขวนลอยของ
เชือ นําไปใช้ใน
การทดลองตอ่ไป
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ภาพที 13 การทําเอ็นแคพซูเลชนัของอิมลัชนัเชิงเดียว 
 
  และเตรียมอิมลัชนัเชิงซ้อนชนิดนําในนํามนัในนํา (ปริมาตร 1000 ml) หลงัจากได้
อิมลัชนัเชิงเดียวชนิดนําในนํามนั (w/o) จากข้างต้นแล้ว ตวงมาปริมาตร 100 ml (เฟสชนัใน) ตีปัน
เฟสนํา (นํา+มอลโตเดกตริน+แคปซูล ในความเข้มข้น 3:1:1 เตรียมตามวิธีการของบริษัทไมท์ตี) 
เป็นเวลา 30 วินาที ด้วยเครืองปันอเนกประสงค์ (เฟสชนันอก) คอ่ยๆ เตมิเฟสชนัในลงในเฟส
ชนันอกทีกําลงัปันด้วยเครืองปันอเนกประสงค์ ใช้ความเร็วระดบัสงูสดุ (turbo) เป็นเวลา 1 นาที 
แล้วนําอิมลัชนัเชิงซ้อนเข้าเครืองโฮโมจิไนเซอร์ทีความเร็วรอบ 3 ระดบั ได้แก่ 4,500, 5,500 และ 
6,500 rpm ตามลําดบั เป็นเวลา 1 นาที จะได้อิมลัชนัเชิงซ้อนชนิดนําในนํามนัในนํา (w/o/w) 
(ภาพที 14) 
 

 

 

เตรียม 2% sodium 
alginate ปริมาตร 6 
ml + สารแขวนลอย
เชือ (mo.) ปริมาตร 
4 ml 

30 sec 

Pre-
mixed oil 

เตมิ 2% sodium alginate+  
 mo. ปริมาตร10 ml ลงใน
นํามนัปริมาตร 80 ml ขณะ
กําลงัปันด้วย hand mixer  
1 นาที 

1 min 

2% sodium alginate 
+ mo. 10 ml 

เตมิ 0.1 CaCl2 
ปริมาตร 1.5 ml 

1 min 

0.1M CaCl
2
  

1.5 ml
 
 

emulsifier  
(%w/v) 

เตมิอิมลัซิไฟเออร์ทีละลาย
ในนํามนัปริมาตร 10 ml  
ปันตอ่อีก 1 นาที 

2% sodium 
alginate 6 ml + 
mo. 4 ml 

1 min 

เข้าเครืองโฮโมจิไนเซอร์ทีระดบัความเร็ว
รอบ 3 ระดบั คือ 9,000, 11,000 และ 
13,000 rpm ปันตอ่อีก 1 นาที 

Homogenization 
 

1 min 

จะได้อิมลัชนัเชิงเดียว
ชนิดนําในนํามนั (w/o) 
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ภาพที 14 การทําเอ็นแคพซูเลชนัของอิมลัชนัเชิงซ้อน 
 

   การตรวจสอบคุณสมบัตขิองอิมัลชัน 

   -  ความคงตัวของอิมัลชัน 

ใช้ปิเปตดดูตวัอย่าง 5 ml ใสใ่นหลอดทดลองทีมีฝาปิด ตงัทิงไว้เป็นเวลา  
2 ชวัโมง ทีอณุหภมูิห้อง วดัปริมาณของเหลวทีแยกออกมา โดยวดัจากความสงู วดัซํา 5 ครัง แล้ว
คํานวณหาร้อยละการแยกชนัของนํา ดงันี 

ร้อยละการแยกชนัของนํา
ความสงูของนําทีแยก
ความสงูของตวัอยา่ง  

 
 

water phase เตรียมโดยใช้นํา: 
maltodextrin:capsul ด้วย
อตัราสว่น 3:1:1 ทงิไว้ 1 คืน ใน
อณุหภมูิตู้ เย็นก่อนนํามาใช้ 

30 sec 

Pre-mixed  

ใสอิ่มลัชนัเชิงเดียวทีเตรียมไว้
ปริมาตร 100 ml ใสล่งใน 
water phase ปริมาตร 900 ml 
ขณะกําลงัปันด้วย hand 

w/o 100 ml 

1 min 

เข้าเครืองโฮโมจิไนเซอร์ทีระดบั
ความเร็วรอบ 3 ระดบั คือ
4,500, 5,500 และ 6,500 rpm 
ปันตอ่อีก 1 นาที 

Homogenization 
    

1 min 

จะได้อิมลัชนัเชิงซ้อน
ชนิดนําในนํามนัในนํา 
(w/o/w) 
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- การรอดชีวิตของเชือ 

วดัการรอดชีวิตของเชือหลงัผา่นกระบวนการทําอิมลัชนัและการทําแห้ง 

แบบพน่ฝอย โดยตวัอยา่งอิมลัชนัและตวัอยา่งผงมาเจือจางกบั 0.1% peptone แล้ววดัการรอด
ชีวิตของเชือโดยใช้ plate count method ด้วยอาหารเลียงเชือ MRS agar 

-  ขนาดอนุภาคเฉลียและการกระจายตัวของอนุภาค  
การวดัขนาดอนภุาคเฉลีย (D3,2) และการกระจายตวัของขนาดอนภุาค 

ของดร็อปเล็ท โดยใช้เครือง coulter LS 1000 และใช้ mineral oil เป็นตวัทําละลายในการวดั
อิมลัชนัชนิดนําในนํามนั และใช้นําเป็นตวัทําละลายในการวดัอิมลัชนัชนิดนํามนัในนําในนํา แล้ว
คํานวณขนาดอนภุาคเฉลีย (D3,2) ดงันี 

 

  

 โดย ni คือ จํานวนดร็อปเล็ททีมีเส้นผา่นศนูย์กลาง di  
 di คือ เส้นผา่นศนูย์กลางของดร็อปเล็ท 

-  โครงสร้างของอิมัลชัน  
  ใช้ลปูแตะตวัอยา่งแล้วหยดบนสไลด์ทีเตรียมไว้ปิดด้วยแผน่กระจกปิด 

สไลด์ (cover glass) แล้วนําไปสอ่งใต้กล้องจลุทรรศน์ เพือดโูครงสร้างของดร็อปเล็ท และนบั
จํานวนดร็อปเล็ท โดยตีชอ่งสีเหลียมขนาดพืนที 1×1 cm บนสไลด์ ใช้ลปู (loop) แตะตวัอยา่งแล้ว
หยดบนสไลด์เกลียให้ตวัอยา่งเตม็ชอ่งสีเหลียม โดย 1 ลปูมีปริมาตรเทา่กบั 0.01 มิลลิลิตร แล้ว
นําไปสอ่งใต้กล้องจลุทรรศน์กําลงัขยาย 100 เทา่ (กําลงัขยายภาพ 1,000 เทา่) วดัซํา 10 ครัง 
พร้อมถ่ายภาพด้วยกล้องดจิิตอล และคํานวณจํานวนดร็อปเล็ท 

 

การคํานวณจํานวนดร็อปเล็ท 
พืนที microscopic field  ¶r2  มีจํานวนดร็อปเล็ท X ดร็อปเล็ท 

พืนทีสีเหลียม 1×1 cm มีอิมลัชนัปริมาตร 0.01 มิลลิลิตร 
ถ้าอิมลัชนั   1 มิลลิลิตร มีจํานวนดร็อปเล็ท   
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3.2.2.2 ชนิดและความเข้มข้นของอิมัลซิไฟเออร์ 

  เตรียมอิมลัชนัเชิงเดียวตามขนัตอนในข้อ 3.2.2.1 โดยศกึษาอิมลัซิไฟเออร์ 3 ชนิด 
ได้แก่ DMG, Lecithin และ PGPR ทีระดบัความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 (w/v) ตอ่อิมลัชนั 
100 ml แล้วนําอิมลัชนัทีได้มาตรวจสอบคณุสมบตัขิองอิมลัชนัตามข้อ 3.2.2.1 

 

3.2.3 การศึกษาการรอดชีวิตของเชือและคุณสมบัตขิองเชือไบโอแอคทีฟผงหลัง 
ผ่านกระบวนการทาํแห้งแบบพ่นฝอย 

นําอิมลัชนัเชิงซ้อนชนิดนําในนํามนัในนํา (w/o/w) ทีคดัเลือกได้จากการผลิตเอ็นแคพซู 

เลชนัข้อ 3.2.2 มาผา่นเครืองทําแห้งแบบพน่ฝอย โดยใช้อณุหภมูิของเครืองทําแห้งแบบพน่ฝอยที
อณุหภมูิลมเข้า 170 °C และอณุหภมูิลมออก 80 °C (Gardiner และคณะ, 2000; Ananta และ
คณะ 2005) แล้วนําไบโอแอคทีฟผงทีได้มาตรวจสอบคณุสมบตัิด้านตา่งๆ ได้แก่  
  - ความชืนและ aw ของไบโอแอคทีฟผง 

วดัคา่ aw โดยใช้เครืองวดัคา่ aw และวดัความชืนของผง โดยชงันําหนกัไบโอแอค 

ทีฟผงแล้วนําไปอบด้วยตู้อบลมร้อนทีอณุหภมูิ 105 ºC และชงันําหนกัจนคงที บนัทกึนําหนกัของ
ผงหลงัอบ แล้วคํานวณหา % moisture content 

 

% moisture content = 
นาํหนกัก่อนอบ นาํหนกัหลงัอบ

นาํหนกัก่อนอบ
 

 

- ขนาดอนุภาคเฉลียและการกระจายตัวของอนุภาค 

การวดัขนาดอนภุาคเฉลีย (D3,2) และการกระจายตวัของขนาดอนภุาคของผง ทํา 

ตามวิธีการตรวจสอบการวดัขนาดอนภุาคและการกระจายตวัตามวิธีข้อ 3.2.2.1 

- ปริมาณนาํมันทีผิวอนุภาค (surface oil) (Kim และคณะ, 2005; Kim และ 

คณะ, 2009) 
ชงัไบโอแอคทีฟผง 1 กรัมบนกระดาษกรอง (เบอร์ 4) ทีพบัเป็นจีบ วางบนกรวย 

กรอง และชะด้วยเฮกเซน โดยใช้ปิเปตดดูเฮกเซนครังละ 5 ml จํานวน 4 ครัง หลงัจากนนันําไป
ระเหยเฮกเซนด้วยเครืองระเหยระบบสญุญากาศ (evaporator) แล้วชงันําหนกัจนคงที คํานวณ
เป็นปริมาณนํามนัตอ่นําหนกัผง 
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- การวิเคราะห์ค่าสี 

นําไบโอแอคทีฟผงทีได้มาศกึษาคา่สีของผง ด้วยเครือง colorimeter โดยหาคา่  
L*, a* และ b* แล้วนําไปคํานวณคา่ color difference ( E*) 

- ลักษณะโครงสร้างของไบโอแอคทีฟผงผ่านการส่องด้วยเครือง SEM 

 นําไบโอแอคทีฟผงทีได้ไปศกึษาลกัษณะของผงด้วยกล้องจลุทรรศน์แบบส่อง 

กราด (SEM) 
 

 3.2.4 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของไบโอแอคทีฟผง 
 นําไบโอแอคทีฟผงหลงัผา่นการทําแห้งแบบพน่ฝอยทีได้จากข้อ 3.2.3 มาผา่นการเก็บ
รักษาเป็นเวลา 3 เดือน ทีอณุหภมูิ 0, 4 และ 30 ºC แล้วนําไบโอแอคทีฟผงมาตรวจสอบคณุสมบตัิ
ของผง ทกุ 1 เดือน ได้แก่ 
  - การรอดชีวิตของไบโอแอคทีฟผง 
  การวดัการรอดชีวิตของไบโอแอคทีฟผงทําตามการตรวจสอบการรอดชีวิตของเชือ
ตามวิธีข้อ 3.2.2.1 

- aw ของไบโอแอคทีฟผง 
การวดัคา่ aw ของไบโอแอคทีฟผงทําตามการตรวจสอบการวดัคา่ aw ตามวิธีข้อ  

3.2.3 

- การจับตัวเป็นก้อน (caking) 
 การวดัการ caking ใช้วิธี sieve test โดยชงันําหนกัของตวัอยา่งเริมต้น อบ 

ตวัอยา่งทีอณุหภมูิ 102 ± 2 ºC เป็นเวลา 1 ชวัโมง ทําให้เย็นใน desiccator เป็นเวลา ½ ชวัโมง 
ชงันําหนกัตวัอยา่งอีกครัง แล้วถ่ายลง sieve ขนาด 1 mm แล้วร่อนด้วยเครือง sieve ทีระดบัการ
สนั 50 แอมพลิจดู เป็นเวลา 5 นาที ชงันําหนกัอีกครัง แล้วหา % caking (Pisecky,1997; Nijdam 

และ Langrish, 2006) 
 

% Degree of caking =  

 

MT = นําหนกัของผงทีใช้ 

MF = นําหนกัของผงทีออกจาก sieve 
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- การวิเคราะห์ค่าสี 

นําไบโอแอคทีฟผงทีได้มาศกึษาคา่สีของผง ทําตามการตรวจสอบการวิเคราะห์ 

คา่สีตามวิธีข้อ 3.2.3 
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บทท ี4 

ผลและการอภปิรายผลการทดลอง 
 

4.1 ผลการคัดเลือกเชือไบโอแอคทีฟ 

 

 4.1.1 การเจริญของเชือแบบนับโดยตรง 
จากการศกึษาเชือในกลุม่ Lactobacillus และได้คดัเลือกเชือ 4 ชนิด ได้แก่ Lactobacillus 

casei subsp. rhamnosus TISTR 047, Lactobacillus casei TISTR 1500, Lactobacillus 
acidophilus TISTR 1338 และ Lactobacillus plantarum TISTR 1465  เพือศกึษาการเจริญของ
เชือ โดยเลียงเชือลงใน MRS broth แล้วนําไปบม่ที 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง แล้วนบั
จํานวนเชือโดยวิธี Petreoff-Hausser chamber (Haemcytometer) พบวา่ L. casei subsp. 

rhamnosus TISTR 047 มีจํานวนเชือมากทีสดุเมือเทียบกบัเชือชนิดอืน มีจํานวนเชือมากถึง 8.59 

log cfu/ml (ตารางที 4) ดงันนังานทําวิจยันีจงึเลือก L. casei subsp. rhamnosus TISTR 047 มา
ใช้ในการทดลองขนัตอ่ไป 

 
4.1.2 กราฟการเจริญของเชือ (growth curve) 
กราฟการเจริญของเชือสายพนัธุ์ Lactobacillus ทงั 4 ชนิด (ภาพที 15) พบวา่ในชว่งแรก 

ของการนบัเชือ เชือทกุสายพนัธุ์จะอยูใ่นชว่ง lag phase ใน 4 ชวัโมงแรก มีจํานวนเชือประมาณ 
3.4 – 4.0 log cfu/ml หลงัจากนนัเข้าสู ่log phase ในชวัโมงที 6 – 15 ในชว่งนีเชือจะเพิมจํานวน
ขนึ และจะเข้าสูช่ว่ง stationary phase ในชวัโมงที 15 เป็นต้นไป มีจํานวนเชืออยูป่ระมาณ 9 log 

cfu/ml และวดัคา่การดดูกลืนแสงควบคูก่บัการเจริญเติบโตของเชือ จะเห็นได้วา่จากการวดัคา่การ
ดดูกลืนแสงให้ผลเช่นเดียวกบัการเจริญทีแสดงการเจริญในชว่ง lag phase, log phase และ 
stationary phase การวดัคา่การดดูกลืนแสงนีสามารถใช้เป็นดชันีชีวดัการเจริญของเชือได้ โดยถ้า
เชือเจริญจะทําให้สารแขวนลอยของเชือมีลกัษณะขุ่นขนึ จากผลการทดลองนีสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ Liew และคณะ (2005) กลา่วว่าเชือสายพนัธุ์ Lactobacillus  จะเข้าสู ่stationary 

phase ในชวัโมงที 12-16 ของการบม่และชว่งนีจะมีจํานวนเชือมากทีสดุ ซงึเชือในชว่ง stationary
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 phase จะทนตอ่สภาวะตา่งๆ ได้มากกวา่ชว่งการเจริญอืนๆ เนืองจากในชว่งระยะนีเชือจะออ่นล้า
และขาดแหลง่อาหารทีสามารถใช้ได้ จงึเป็นสิงกระตุ้นให้เชือปรับสภาพภายในเซลล์เพือตอบสนอง
ตอ่สิงกระตุ้นเหลา่นนั สง่ผลให้ในชว่งระยะนีเชือรอดชีวิตได้มากกวา่ระยะการเจริญชว่งอืน (Van 

de Guchte และคณะ, 2002; Morgan และคณะ, 2006) ดงันนัในการทดลองจะเลียงเชือเป็นเวลา 
15 ชวัโมงก่อนจะนําไปทดลองในขนัตอนการผลิตเอ็นแคพซูเลชนั 
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ตารางที 4 การเจริญของเชือ 4 สายพนัธุ์ในกลุม่ Lactobacillus แบบนบัโดยตรง หลงัจากเลียงใน 
MRS broth 35 ºC เป็นเวลา 24 ชวัโมง  

              

ชนิดของเชือ จํานวนเชือ (log cfu/ml) 
รูปภายใต้กล้องจลุทรรศน์ 
(กําลงัขยาย 1,000 เทา่) 

L. casei TISTR 1500 8.46 ± 0.02b 

 

L. casei subsp. rhamnosus 

TISTR 047 
8.59 ± 0.01 a 

 

L. plantarum TISTR 1465 8.20 ± 0.00 d 

 

L. acidophilus TISTR 1338 8.38 ± 0.02 c 

 

หมายเหต ุa, b และ c เป็นคา่ทางสถิติทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% 

                (P ≤ 0.05); n = 3 

± หมายถึง ± คา่ SD 
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ภาพที 15 กราฟการเจริญเตบิโตและคา่การดดูกลืนแสง (OD600) ของเชือสายพนัธุ์ Lactobacillus 

4 สายพนัธุ์ ในอาหารลียงเชือ MRS broth บม่ทีอณุหภมูิ 37 ºC เป็นเวลา 24 ชวัโมง 
 

 4.1.3 การทนต่อสภาวะกรดและนาํดี 
การทดสอบการรอดชีวิตของเชือในสภาวะกรดและนําดีนนั เพือจําลองสภาวะของ 

กระเพาะอาหารและลําไส้ของร่างกาย ซงึไบโอแอคทีฟทีคดัเลือกต้องทนตอ่สภาวะกรดในกระเพาะ
และนําดีในลําไส้ เพือทําให้ไบโอแอคทีฟสามารถเดนิทางไปยงับริเวณเป้าหมายและให้ประโยชน์
ตอ่ร่างกายตอ่ไป โดยจะปรับเชือทกุสายพนัธุ์ให้มีปริมาณเริมต้น 1010 cfu/ml แล้วนําเชือทงัหมด
ไปทดสอบในสภาวะกรดและนําดี จากผลการทดลองหลงับม่เชือเป็นเวลา 120 นาที ในสภาวะกรด 
(ตารางที 5) พบวา่เชือทกุสายพนัธุ์มีจํานวนเชือจะลดลงเมือระยะเวลาบม่เพิมขนึ เชือทีมีชีวิตเหลือ
รอดโดยเฉลียเทา่กบั 4.03 log cfu/ml และผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า L. casei subsp. 

rhamnosus TISTR 047 และ L. casei TISTR 1500 เป็นสายพนัธุ์ทีทนตอ่สภาวะกรดได้มากทีสดุ
เมือเทียบกบัอีก 2 สายพนัธุ์ ซงึกลไกการทําลายเชือในกระเพาะนนั เนืองจากสภาวะของกระเพาะ
เป็นกรดทีมี pH ตํามาก จงึทําลายเซลล์เมมเบรนสง่ผลให้ปลดปลอ่ยองค์ประกอบภายในเซลล์
ออกสูส่ิงแวดล้อม เป็นผลให้เชือลดจํานวนลง 

ในสภาวะนําดีผลการทดสอบเป็นเชน่เดียวกบัสภาวะกรดหลงัจากบม่เชือเป็นเวลา 8 

ชวัโมง (ตารางที 6) พบวา่เชือทกุสายพนัธุ์มีจํานวนเชือจะลดลงเมือระยะเวลาบม่เพิมขนึ เชือทีมี
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ชีวิตเหลือรอดโดยเฉลียเท่ากบั 4.94 log cfu/ml และผลการทดสอบแสดงให้เห็นวา่ L. casei 
subsp. rhamnosus TISTR 047 และ L. casei TISTR 1500 เป็นสายพนัธุ์ทีทนตอ่สภาวะนําดี
ได้มากทีสดุเมือเทียบกบัอีก 2 สายพนัธุ์ ซงึกลไกการทําลายเชือของเกลือนําดีเกิดจากเกลือนําดี
นนัสง่ผลตอ่การเปลียนแปลงของพนัธะไกลโคซิดกิทีเป็นองค์ประกอบของเปบทิโดไกลแคนของเชือ 
(peptidoglycan) จงึสง่ผลให้เชือถกูทําลายลง (Noriega และคณะ, 2004) ซงึการรอดชีวิตของเชือ
แตล่ะสายพนัธุ์จะแตกตา่งกนัเป็นผลมาจากโครงสร้างของเชือซงึเป็นปัจจยัภายใน โดยเชือที
คดัเลือกนีจะต้องสามารถอยู่รอดได้ในผลิตภณัฑ์และให้ประโยชน์ตอ่ผู้บริโภค รวมทงัต้องสามารถ
ตอ่ต้านเชือก่อโรคอืนและคงอยูใ่นร่างกายได้ (Meng และคณะ, 2008; Li และคณะ, 2011; Tee 

และคณะ, 2014)  
ผลการทดลองสอดคล้องกบังานวิจยัของ Ding และ Shah (2009) ศกึษาชนิดของโพร

ไบโอตกิแบคทีเรียทีทนตอ่สภาวะกรดและสภาวะนําดี 10 สายพนัธุ์ ได้แก่ L. rhamnosus type Lr-

32, B. longum type BI-05, L. salivarius type Ls-33, L. plantarum Lpc-37, L. acidophilus 
NCFM, L. paracasei Lp-115, B. lactis type Bl-04, B. lactis type Bi-07, HOWARU L. 
rhamnosus และ HOWARU B. bifidum ทีเป็นเซลล์อิสระพบวา่ ในสภาวะกรดโพรไบโอตกิ
แบคทีเรียทกุสายพนัธุ์มีจํานวนเซลล์ลดลง โดยเซลล์เริมต้นเฉลียเทา่กบั 10.45 log cfu/ml หลงั
ผา่นไป 2 ชวัโมง เซลล์มีชีวิตเหลือโดยเฉลียเท่ากบั 3.04 log cfu/ml  L. acidophilus และ  
L. salivarius ทนตอ่สภาวะกรดได้มากทีสดุเมือเทียบกบัสายพนัธุ์อืน Bifidobacterium  ในกลุม่ 
B. bifidum, B. lactis type BI-04 และ B. lactis type Bi-07 มีความไวตอ่สภาวะกรดมากทีสดุ 
ทําให้มีจํานวนเซลล์รอดชีวิตลดลง จะเห็นได้วา่กลุม่ Lactobacillus ทนตอ่สภาวะกรดได้มากกว่า
Bifidobacterium  เชน่เดียวกบังานวิจยัของ Dunne และคณะ (1999) กลา่ววา่ Lactobacillus ทน
ตอ่สภาวะในกระเพาะของมนษุย์ได้มากกวา่ Bifidobacterium  และในสภาวะนําดี พบวา่เชือทกุ
สายพนัธุ์ลดจํานวนลงจากเชือเริมต้นเฉลีย 10.47 log cfu/ml หลงัจาก 8 ชวัโมง เชือทีมีชีวิตเหลือ
โดยเฉลียเทา่กบั 4.17 log cfu/ml 
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ตารางที 5 การรอดชีวิตของเชือไบโอแอคทีฟในสภาวะกรด (pH 2) 

ชนิดของเชือ 
จํานวนเชือทีรอดชีวติ (log cfu/ml) 

0 นาท ี 30 นาที 60 นาที 90 นาที 120 นาท ี
L.rhamnosus 10.92 ± 0.09aA 9.03 ± 0.07bB 7.70 ± 0.02aC 5.23 ± 0.35aD 4.19 ± 0.03aE 

L. casei 10.99 ± 0.05aA 8.98 ± 0.04bB 7.71 ± 0.03aC 5.10 ± 0.16aD 4.18 ± 0.09aE 

L.acidophilus 10.87 ± 0.11aA 9.30 ± 0.07aB 7.23 ± 0.06bC 5.00 ± 0.03aD 4.12 ± 0.08bE 

L. plantarum 10.58 ± 0.14bA 8.49 ± 0.02cB 6.14 ± 0.03cC 4.88 ± 0.18aD 3.61 ± 0.01cE 

หมายเหต ุa, b และ c เป็นคา่ทางสถิติแนวคอลมัน์ทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความ 

                เชือมนั 95% (P ≤ 0.05);  n = 3  

                A, B, C, D และ E เป็นคา่ทางสถิติแนวแถวทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทรีะดบัความ 

                เชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

± หมายถึง ± คา่ SD 

 

ตารางที 6 การรอดชีวิตของเชือไบโอแอคทีฟในสภาวะนําดี (pH 5.8) 

ชนิดของเชือ 
จํานวนเชือทีรอดชีวติ (log cfu/ml) 

0 ชวัโมง 2 ชวัโมง 4 ชวัโมง 6 ชวัโมง 8 ชวัโมง 
L. rhamnosus 10.64 ± 0.05abA 8.90 ± 0.61abB 7.90 ± 0.08aC 6.29 ± 0.03aD 5.12 ± 0.03aE 

L. casei 10.66 ± 0.01abA 9.27 ± 0.05abB 7.90 ± 0.09aC 6.31 ± 0.03aD 5.11 ± 0.06aE 

L. acidophilus 10.69 ± 0.02aA 9.42 ± 0.03aB 7.51 ± 0.02bC 6.34 ± 0.04aD 4.92 ± 0.03bE 

L. plantarum 10.57 ± 0.10bA 8.67 ± 0.25bB 6.67 ± 0.24cC 5.79 ± 0.10bD 4.62 ± 0.13cE 

หมายเหต ุa, b และ c เป็นคา่ทางสถิติแนวคอลมัน์ทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความ 

               เชือมนั 95% (P ≤ 0.05);  n = 3  

                A, B, C, D และ E เป็นคา่ทางสถิติแนวแถวทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทรีะดบัความ 

               เชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

± หมายถึง ± คา่ SD 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

 

 

 

4.2 ผลของการทาํเอ็นแคพซูเลชัน 
  4.2.1 ความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ 

- ความคงตัวของอิมัลชัน 
การเตรียมระบบอิมลัชนัเชิงซ้อนนนัจะต้องเตรียม 2 ขนัตอน โดยขนัตอน 

แรกเริมจากการเตรียมสารละลายนําในชนัในผสมกบันํามนั (w/o) จากนนัปันโดยใช้แรงเฉือนสงู 
เชน่ ใช้เครืองปันความเร็วสงู ความดนัสงู หรือการใช้อลัตราโซนิคหรือการผา่นเมมเบรน เพือ
ให้ดร็อปเล็ทของนํามีขนาดเล็ก ทงันีดร็อปเล็ทขนาดเล็กสง่ผลตอ่ความคงตวั จากนนัขนัทีสองเป็น
การเตรียมอิมลัชนัเชิงซ้อนโดยนําอิมลัชนัเชิงเดียวมาผสมกบัสารละลายนําชนันนอกด้วยการใช้
แรงเฉือนตํา (w/o/w) เพือป้องกนัการแตกหรือหลดุของดร็อปเล็ทนํา (Leal- Calderon และ 
Bibette, 2004; Muschiolik, 2007) จากการทดลองเปรียบเทียบความเร็วรอบโฮโมจิไนเซอร์ 
(ความเร็วรอบของการทําอิมลัชนัเชิงเดียว/ความเร็วรอบของการทําอิมลัชนัเชิงซ้อน) 3 ระดบั คือ 
9,000/4,500, 11,000/5,500 และ 13,000/6,500 rpm ตามลําดบั พบวา่หลงัตงัอิมลัชนัทิงไว้ที
อณุหภมูิห้องเป็นเวลา 2 ชวัโมง อิมลัชนัเชิงซ้อนทกุตวัอย่างไมเ่กิดการแยกชนัและหลงัตงัทิงไว้ที
อณุหภมูิห้องเป็นเวลา 24 ชวัโมง อิมลัชนัเชิงซ้อนทกุตวัอยา่งไมเ่กิดการแยกชนัเชน่เดียวกนั (ภาพ
ที 16) ซงึสว่นของเฟสนําชนันอกของอิมลัชนัเชิงซ้อนประกอบด้วยมอลโตเดกตรินและสตารช์ดดั
แปร ซงึทําหน้าทีเป็นทงัสารตวัพาในการเอ็นแคพซูเลชนัและมีคณุสมบตัเิฉพาะเป็นอิมลัซิไฟเออร์ที
ดี จงึสง่ผลให้อิมลัชนัเชิงซ้อนมีความคงตวั (Madene และคณะ, 2006) สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
Dokic และคณะ (2012) ได้ศกึษาผลความเข้มข้นของสตาร์ชดดัแปรตอ่ความคงตวัของอิมลัชนั
โดยวดัการเกิดการแยกชนัทีเก็บรักษาไว้ทีอณุหภมูิห้องเป็นเวลา 15 วนั โดยเปรียบเทียบความ
เข้มข้นของสตาร์ชดดัแปรร้อยละ 8, 10, 12, 14 และ 16 พบวา่ความเข้มข้นของสตาร์ชดดัแปรร้อย
ละ 8 และ 10 เกิดการแยกชนัภายใน 2-4 วนั และความเข้มข้นของสตาร์ชดดัแปรร้อยละ 14 และ 

16 เมือเวลาผ่านไป 15 วนัระบบอิมลัชนัยงัมีความเสถียรอยู่ โดยหยดไขมนัยงัคงกระจายตวัอยูใ่น
เฟสของนําในระหว่างการเก็บรักษา เนืองจากความหนืดทีเพิมขนึในเฟสของนําทําให้อิมลัชนั
เคลือนตวัได้ช้าลง โดยเฉพาะในตวัอยา่งทีมีความเข้มข้นของสตาร์ชดดัแปรร้อยละ 14 และ 16 

เมือเก็บไว้ 15 วนั อิมลัชนัยงัคงมีความคงตวั (Dokic และคณะ, 2012) 
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ภาพที 16 ความคงตวัของอิมลัชนัชนิดนําในนํามนัในนําหลงัจากตงัทิงไว้เป็นเวลา (A) 2 ชวัโมง 
(B) 24 ชวัโมง โดยใช้ความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ 3 ระดบั (a) ความเร็วรอบ 
9,000/4,500 rpm, (b) ความเร็วรอบ 11,000/5,500 rpm และ (c) ความเร็วรอบ 
13,000/6,500 rpm 

 

- การรอดของชีวิตของเชือ 
การรอดชีวิตของเชือของอิมลัชนัเชิงซ้อนทีระดบัความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ 3  

ระดบั คือ ความเร็วรอบ 9,000/4,500, 11,000/5,500 และ 13,000/6,500 rpm ตามลําดบั พบวา่
ความเร็วรอบ 9,000/4,500, 11,000/5,500 และ 13,000/6,500 การรอดชีวิตของเชือไมแ่ตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัสําคญั (P 0.05) (ตารางที 7) แสดงให้เห็นวา่ความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ไมมี่ผล
ตอ่การรอดชีวิตของเชือ สอดคล้องกบังานวิจยัของ Shima และคณะ (2006) ทําการศกึษา
ความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ตอ่การรอดชีวิตของเชือ โดยเปรียบเทียบความเร็วรอบของโฮโมจิไน
เซอร์ 4 ระดบั คือ 1.0×104, 2.0×104 , 2.2×104  และ 2.4×104 rpm พบวา่การรอดชีวิตของเชือ
เทา่กบัร้อยละ 109, 107, 113 และ 132 ตามลําดบั เมือเทียบกบัตวัอยา่งควบคมุ ซงึความเร็วรอบ
ของโฮโมจิไนเซอร์ไมมี่มีผลตอ่การรอดชีวิตของเชือ 

 และพบวา่หลงัผา่นกระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอยแล้วการรอดชีวิตของเชือทกุระดบั
ความเร็วรอบจะลดลง ทงันีเนืองมาจากกระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอยเป็นกระบวนการทีใช้
อณุหภมูิสงูจงึสง่ผลตอ่เซลล์เมมเบรนของเชือ ทําให้เซลล์เมมเบรนยอมให้สารตา่งๆ ผา่นมากขนึ 
เป็นผลให้เกิดการปลดปล่อยองค์ประกอบภายในเซลล์ออกสูส่ิงแวดล้อม นอกจากนียงัมีอิทธิพล
ตอ่เยือหุ้มไซโตพลาสซมึของเซลล์ ผนงัเซลล์ DNA และ RNA ซงึถกูชกันําให้เกิดการสญูเสีย

a b c a b c 
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กิจกรรมเมแทบอลิกอีกด้วย (Teixeira และคณะ, 1995 (a,b); Teixeira และคณะ, 1997; 

Dianawati และคณะ, 2013) 
 

ตารางที 7 ผลของความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ตอ่การรอดชีวิตของเชือไบโอแอคทีฟ 

ความเร็วรอบ (rpm) 
จํานวนเชือรอดชีวิต  

(log cfu/ml) (log cfu/g) 
อิมลัชนัเชิงเดียว อิมลัชนัเชิงซ้อน เชือเริมต้น อิมลัชนัเชิงซ้อน ผง 

9,000 4,500 9.96 ± 0.56aA 9.61 ± 0.16aA 8.66 ± 0.07aB 

11,000 5,500 9.96 ± 0.56aA  9.41 ± 0.06abA 8.56 ± 0.05aB 

13,000 6,500 9.96 ± 0.56aA 9.24 ± 0.03bA 8.33 ± 0.05bB 

หมายเหต:ุ a และ b เป็นคา่ทางสถิติแนวคอลมัน์ทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั  
                95% (P 0.05); n = 3 

                A และ B เป็นคา่ทางสถิติแนวแถวทีแสดงถงึความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั    
                95% (P 0.05); n = 3 

± หมายถึง ± คา่ SD 

 
- ขนาดอนุภาคเฉลียและการกระจายตัวของอนุภาค 

จากการทดลองวดัขนาดดร็อปเล็ทของอิมลัชนัด้วยเครืองวดัขนาดอนภุาค  
coulter LS1000 โดยเปรียบเทียบความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ 3 ระดบั คือ 9,000/4,500, 

11,000/5,500 และ 13,000/6,500 rpm ตามลําดบั จากตารางที 8 พบวา่เมือระดบัความเร็วรอบ
สงูขนึ ขนาดดร็อปเล็ทจะลดลง ระดบัความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ที 13,000/6,500 rpm มี
ขนาดอนภุาคเฉลียน้อยทีสดุอยา่งมีนยัสําคญั (P 0.05) เมือเทียบกบัระดบัความเร็วรอบอืน 
เนืองจากความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์สงูแรงตีปันจะสงูขนึจงึสง่ผลให้ขนาดดร็อปเล็ทนํามนั
ลดลง (Shima, 2006) ซงึขนาดอนภุาคของดร็อปเล็ทนํามนัมีผลตอ่การรอดชีวิตของเชือ จะเห็นได้
วา่เมือความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์สงูขนึ ทําให้ขนาดอนภุาคของดร็อปเล็ทเล็กลง มีผลให้การ
รอดชีวิตของเชือตํากว่าเมือใช้ความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ตํา ทําให้ขนาดอนภุาคดร็อปเล็ท
ใหญ่กวา่ สง่ผลให้การรอดชีวิตของเชือสงูกวา่ (ตารางที 7) สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
Chandramouli และคณะ (2004) ศกึษาอิทธิพลของขนาดแคปซูลทีมีขนาดแตกตา่งกนั ได้แก่ 
200, 450 และ 1,000 μm ทีมีผลตอ่การปกป้อง Lactobacillus spp. โดยการเตรียมขนาดแคปซูล
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ทําโดยใช้อลัจิเนตเป็นสารเคลือบ และขนาดแคปซูลทีแตกตา่งกนัโดยใช้ขนาด nozzle ของเครือง
ทําแห้งแบบพน่ฝอยทีแตกตา่งกนั แล้วนํามาตรวจสอบการรอดชีวิตของเชือด้วย MRS agar หลงั
บม่ที 37 °C เป็นเวลา 48 ชวัโมง พบวา่การอยูร่อดของ L. acidophilus จะเพิมขนึเมือขนาด
แคปซูลเพิมขนึ โดยขนาดแคปซูล 1,000 μm มีจํานวนเชือรอดชีวิตมากทีสดุ รองลงมาเป็น 450 

และ 200 μm ตามลําดบั การอยูร่อดของเชือมากขนึเนืองจากเมือขนาดแคปซูลเพิมขนึ พืนที
ผิวสมัผสักบัสิงแวดล้อมจะน้อยลง จงึสง่ผลให้การรอดชีวิตของเชือของแคปซูลขนาดใหญ่มากกว่า
แคปซูลขนาดเล็กทีมีพืนทีผิวสมัผสัมากกวา่ และงานวิจยัของ Shima และคณะ (2006) ศกึษา
ขนาดของดร็อปเล็ทนํามนัตอ่การรอดชีวิตของ L. acidophilus โดยขนาดดร็อปเล็ทนํามนัเทา่กบั 
27.1, 17.2 และ 11.0 μm พบวา่ขนาดดร็อปเล็ทนํามนัเท่ากบั 27.1 μm มีการรอดชีวิตมากทีสดุ 
ดงันนัจากการทดลองนีเมือขนาดดร็อปเล็ทนํามนัเพิมขนึ การรอดชีวิตของเชือจะสงูขนึ 

และจากการศกึษาการกระจายตวัของอนภุาค พบวา่อิมลัชนัเชิงซ้อนทกุระดบัความเร็ว
รอบมีการกระจายตวัแบบ monomodal distribution และมีการกระจายตวัอยา่งสมําเสมอ (ภาพที 
17) 
 
ตารางที 8 ขนาดอนภุาคเฉลีย (d3,2) ดร็อปเล็ทของอิมลัเชิงซ้อนชนิดนําในนํามนัในนํา โดย

เปรียบเทียบความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ 3 ระดบั หลงัการเตรียมตวัอย่าง 3 ชวัโมง 
ความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ (rpm) 

ขนาดอนภุาคเฉลีย (d3,2)(μm) 
อิมลัชนัเชิงเดียว อิมลัชนัเชิงซ้อน 

9,000 4,500 1.511± 0.001a 

11,000 5,500 1.471± 0.003b 

13,000 6,500 1.345± 0.001c 

หมายเหต:ุ a, bและ c เป็นคา่ทางสถิติทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95%  

                 (P 0.05); n = 3 

              ± หมายถึง ± คา่ SD 
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ภาพที 17 การกระจายตวัของขนาดดร็อปเล็ทนํามนัของอิมลัชนัเชิงซ้อนชนิดนําในนํามนัในนํา 
โดยใช้ความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ 3 ระดบั คือ 9,000/4,500, 11,000/5,500 และ 
13,000/6,500 rpm ตามลําดบั หลงัการเตรียมตวัอยา่ง 3 ชวัโมง 

 

- โครงสร้างของอิมัลชัน 

จากการศกึษาโครงสร้างของอิมลัชนัโดยใช้กล้องจลุทรรศน์ทีกําลงัขยายภาพ  
1,000 เทา่ เพือเปรียบเทียบความเร็วรอบ 3 ระดบั คือ 9,000/4,500, 11,000/5,500 และ 
13,000/6,500 rpm ตามลําดบั จากการสอ่งดร็อปเล็ทใต้กล้องจลุทรรศน์ เพือนบัจํานวนดร็อปเล็ท
นํามนั พบว่าระดบัความเร็วรอบของ 11,000/5,500 rpm มีจํานวนดร็อปเล็ทมากทีสดุเมือ
เปรียบเทียบกบัความเร็วรอบอืน (ตารางที 9) ซงึทีระดบัความเร็วรอบของ 11,000/5,500 rpm มี
จํานวนดร็อปเล็ทเชิงซ้อนมากทีสดุ เนืองจากเป็นระดบัความเร็วรอบทีไมน้่อยหรือมากเกินไป คือ 
ความเร็วรอบที 9,000/4,500 rpm อาจใช้ความเร็วรอบทีน้อยเกินไปจงึสง่ผลให้ไมเ่กิดเป็นอิมลัชนั
เชิงซ้อน และความเร็วรอบที 13,000/6,500 rpm อาจใช้ความเร็วรอบทีมากเกินไปจงึส่งผล
ให้ดร็อปเล็ทนําด้านในหลดุออกมาด้านนอก จงึทําให้เกิดเป็นอิมลัเชิงซ้อนน้อย และจากการส่องใต้
กล้องจลุทรรศน์ (ภาพที 18) จะเห็นวา่อิมลัชนัเชิงซ้อนประกอบด้วยดร็อปเล็ทนํามนัทีภายในมี 

ดร็อปเล็ทนํากระจายตวัอยูภ่ายในดร็อปเล็ทนํามนั (Garti, 1997) ซงึจํานวนดร็อปเล็ทของนํามนั
นนัแสดงให้เห็นวา่เป็นลกัษณะของอิมลัชนัเชิงซ้อน ถ้ามีดร็อปเล็ททีเป็นอิมลัชนัเชิงซ้อนมากแสดง
วา่สามารถกกัเก็บดร็อปเล็ทนําไว้ภายในได้มากกว่าเชน่เดียวกนั (Fechner และคณะ, 2007; Bou 

และคณะ, 2014) โดยดร็อปเล็ทนําด้านในต้องเล็กและมีจํานวนมากด้วย 
ดงันนัจากการศกึษาคณุสมบตัขิองอิมลัชนั ได้แก่ ความคงตวั การรอดชีวิตของ

เชือ ขนาดอนภุาค การกระจายตวัของอนภุาค และโครงสร้างของอิมลัชนั พบวา่ระดบัความเร็ว
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ความคงตวัของทกุระดบัความเร็วรอบไมแ่ตกตา่งกนั การรอดชีวิตไมแ่ตกตา่งกนั ขนาดอนภุาคของ 
9,000/4,500 rpm ใหญ่ทีสดุ แตจ่ากการดโูครงสร้างทีระดบัความเร็วรอบ 11,000/5,500 rpm มี
จํานวนดร็อปเล็ทของอิมลัชนัเชิงซ้อนมากทีสดุ จงึเลือกทีระดบัความเร็วรอบ 11,000/5,500 rpm 

ในการศกึษาในขนัตอนถดัไป 

 
ตารางที 9 จํานวนดร็อปเล็ทของอิมลัชนัเชิงซ้อนชนิดนําในนํามนัในนํา โดยใช้ความเร็วของ       

โฮโมจิไนเซอร์ 3 ระดบั 
ความเร็วรอบ (rpm) จํานวนดร็อปเล็ท (log /ml) 

อิมลัชนัเชิงเดียว อิมลัชนัเชิงซ้อน 

9,000 4,500 3.43 ± 0.12b 

11,000 5,500 3.74 ± 0.06a 

13,000 6,500 3.33 ± 0.04b 

หมายเหต:ุ a, b และ cเป็นคา่ทางสถิติทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95%  

                (P 0.05); n = 3 

± หมายถึง ± คา่ SD 
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a)  
 
 
 
 
 
 

 

b)   
 
 
 
 
 
c)  
 

 
 
 
 
 
ภาพที 18 โครงสร้างของอิมลัชนัเชิงซ้อนชนิดนําในนํามนัในนํา ทีกําลงัขยายภาพ 1,000 เทา่ โดย

ใช้ความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ (ยีห้อ IKA) 3 ระดบั คือ a) 9,000/4,500 rpm, b) 
11,000/5,500 rpm และ c) 13,000/6,500 rpm ตามลําดบั ภาพทางด้านซ้ายและขวา
ถ่ายจากคนละบริเวณของตวัอยา่งเดียวกนั ถ่ายหลงัการเตรียมตวัอยา่งทนัที 
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4.2.2 ผลของชนิดและความเข้มข้นของอิมัลซิไฟเออร์ 
- ความคงตัวของอิมัลชัน 

ความคงตวัของระบบอิมลัชนัมีผลจากการเลือกใช้อิมลัซิไฟเออร์ทีเหมาะสม โดย 

อิมลัซิไฟเออร์นนัต้องมีความสามารถในการดดูซบัทีผิวหน้าของนํามนักบันํา และป้องกนัดร็อปเล็ท
ของอิมลัชนัจากการเกิดการจบัเกาะหรือรวมกลุม่กนั (McClements, 2005; Tonon และคณะ, 

2011) จากการทดลองเป็นอิมลัชนัชนิดนําในนํามนั ดงันนัสารอิมลัซิไฟเออร์ทีเลือกใช้ควรจะ
ละลายได้ในนํามนัซงึเป็นวฏัภาคตอ่เนือง โดยอาศยัคา่ HLB ของอิมลัซิไฟเออร์เป็นตวับง่ชีถึง
ความสามารถในการละลายในนํามนั ซงึอิมลัซิไฟเออร์ทีควรเลือกใช้ในอิมลัชนัชนิดนําในนํามนั
ควรมีคา่ HLB ตําๆ คือระหว่าง 3-6 (Su, 2008) จะทําให้ระบบอิมลัชนันนัมีความคงตวัมากขึน 
จากการเลือกใช้อิมลัซิไฟเออร์ 3 ชนิด คือ Distilled monoglyceride (DMG), Lecithin และ 
Polyglycerol polyricinoleate (PGPR) มีคา่ HLB เทา่กบั 3.8, 4.0 และ 4.3 ตามลําดบั อิมลัซิไฟ
เออร์ทงั 3 ชนิดเหมาะสมกบัอิมลัชนัชนิดนําในนํามนัของการทดลอง โดยใช้ DMG, Lecithin และ 
PGPR เป็นอิมลัซิไฟเออร์ ทีความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 (w/v) ตอ่อิมลัชนั 100 ml 

หลงัจากตงัทิงไว้ทีอณุหภมูิห้องเป็นเวลา 2 ชวัโมง พบวา่อิมลัชนัทกุตวัอยา่งไมเ่กิดการแยกชนั 
(ภาพที 19) หลงัจากนนัจงึตงัอิมลัชนัทงิไว้ตอ่เป็นเวลา 24 ชวัโมง พบวา่อิมลัชนัทกุตวัอยา่งเริม
เกิดการแยกชนั (ภาพที 20) เมือเปรียบเทียบความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ พบวา่เมือความ
เข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์เพิมขนึร้อยละการแยกชนันํามนัจะลดลง และเมือเปรียบเทียบชนิดของ
อิมลัซิไฟเออร์ พบวา่ PGPR ทกุระดบัความเข้มข้น มีร้อยละการแยกชนันํามนัน้อยทีสดุเมือเทียบ
กบั DMG และ lecithin  (ตารางที 10) โดย PGPR ร้อยละ 0.5 เป็นอิมลัซิไฟเออร์ทีเกิดการแยกชนั
น้อยทีสดุ รองลงมาเป็น PGPR ร้อยละ 0.3 และ PGPR ร้อยละ 0.1 ตามลําดบั ซงึ PGPR เป็น
อิมลัซิไฟเออร์ทีให้ความคงตวัดีทีสดุ เนืองจาก PGPR เป็นอิมลัซิไฟเออร์ทีเป็นพอลิเมอร์ 
ประกอบด้วยพอลิกลีเซอรอลเป็นสว่นหวั และพอลิริซิโนลีเอทเป็นส่วนหาง เป็นอิมลัซิไฟเออร์ทีไมมี่
ประจ ุและไมมี่คณุสมบตัใินการลดแรงตงึผิวระหว่างอนภุาค แต่จะจบัตวัเป็นชนัฟิล์มหนาทีบริเวณ
ผิวสมัผสัและเชือมจบักนัระหวา่งผิวสมัผสัทําให้เกิดเป็นโครงสร้างร่างแหจงึทําให้ทนตอ่แรงดนั 
เป็นผลให้ระบบอิมลัชนัมีความคงตวั (Mezzenga และคณะ, 2004; Muschiolik, 2007) ซงึ
แตกตา่งกบั DMG เป็นอิมลัซิไฟเออร์ทีเป็นเซอร์แฟกแทรน มีโครงสร้างเป็นแบบ 2 หาง ทีเข้าดดูซบั
ซบับริเวณผิวสมัผสัได้ยาก และถกูทําลายด้วยแรงเฉือนได้ง่ายจากเครืองมือผสม สง่ผลให้ระบบ
อิมลัชนัเกิดการแยกสว่นเป็นนําและนํามนั (Johansonn และคณะ, 1995) และ Lecithin เป็นอิมลั
ซิไฟเออร์ทีเป็นเซอร์แฟกแทรนทีมีโครงสร้างเป็นแบบ 1 หาง ทีเข้าดดูซบับริเวณผิวสมัผสัได้ง่ายกวา่ 
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แตจ่ากการทดลองจะเห็นได้วา่ DMG และ lecithin เกิดการแยกชนัมากกว่า และจะมีดร็อปเล็ท
นําตกลงด้านลา่งทีอาจเกิดจากความไมค่งตวัของอิมลัชนัเนืองจากแรงโน้มถ่วง คือ ดร็อปเล็ทนํามี
ความหนาแนน่มากกว่าของเหลวโดยรอบ สง่ผลให้ดร็อปเล็ทตกลงสู่ด้านลา่งและเกิดการ
ตกตะกอน (McClements, 1999) 
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ภาพที 19 ความคงตวัของอิมลัชนัเชิงเดียวชนิดนําในนํามนัหลงัจากตงัทิงไว้เป็นเวลา 2 ชวัโมง 
โดยใช้ PGPR, Lecithin และ DMG เป็นอิมลัซิไฟเออร์ทีความเข้มข้น 0.1, 0.3 และ 
0.5% (w/v) ตอ่อิมลัชนั 100 ml (a) 0.1% DMG, (b) 0.3% DMG, (c) 0.5% DMG, 

(d) 0.1% Lecithin, (e) 0.3% Lecithin, (f) 0.5% Lecithin, (g) 0.1% PGPR, (h) 
0.3% PGPR และ (i) 0.5% PGPR                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 20 ความคงตวัของอิมลัชนัเชิงเดียวชนิดนําในนํามนัหลงัจากตงัทิงไว้เป็นเวลา 24 ชวัโมง 
โดยใช้ PGPR, Lecithin และ DMG เป็นอิมลัซิไฟเออร์ทีความเข้มข้น 0.1, 0.3 และ 
0.5% (w/v) ตอ่อิมลัชนั 100 ml (a) 0.1% DMG, (b) 0.3% DMG, (c) 0.5% DMG, 

(d) 0.1% Lecithin, (e) 0.3% Lecithin, (f) 0.5% Lecithin, (g) 0.1% PGPR, (h) 
0.3% PGPR และ (i) 0.5% PGPR

fd e a b c g i j 

g h i d e f a b c 
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ตารางที 10 เปรียบเทียบร้อยละการแยกชนันํามนัของอิมลัชนัเชิงเดียว โดยใช้ DMG, Lecithin 

และ PGPR ทีความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 (w/v) ตอ่อิมลัชนัเชิงเดียว      
100 ml หลงัการเตรียมตวัอยา่ง 24 ชวัโมง 
ชนิดและความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ ร้อยละการแยกชนันํามนั 

0.1% DMG 6.69 ± 0.77b 

0.3% DMG 6.17 ± 0.10cb 

0.5% DMG 5.45 ± 1.36c 

0.1% Lecithin 8.39 ± 0.85a 

0.3% Lecithin 8.08 ± 0.73a 

0.5% Lecithin 6.52 ± 0.72b 

0.1% PGPR 3.13 ± 0.00d 

0.3% PGPR 3.13 ± 0.00d 

0.5% PGPR                2.12  ± 0.83e 

หมายเหต:ุ a, b, c, d และ e เป็นคา่ทางสถิติทีแสดงถงึความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95%    

              (P≤0.05); n =3 

± หมายถึง ± คา่ SD 

 
- ขนาดอนุภาคเฉลียและการกระจายตัวของอนุภาค 

จากการทดลองวดัขนาดดร็อปเล็ทของอิมลัชนัด้วยเครืองวดัขนาดอนภุาค  
Coulter LS 1000 โดยใช้ DMG, Lecithin และ PGPR เป็นอิมลัซิไฟเออร์ ทีความเข้มข้นร้อยละ 
0.1, 0.3 และ 0.5 (w/v) ตอ่อิมลัชนั 100 ml เมือเปรียบเทียบความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ พบวา่
เมือความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์เพิมขนึขนาดอนภุาคเฉลีย (d3,2) ของดร็อปเล็ทจะเพิมขนึ 
(ตารางที 11) และเมือเปรียบเทียบชนิดของอิมลัซิไฟเออร์ พบวา่ PGPR มีขนาดอนภุาคเล็กทีสดุ
เมือเทียบกบั DMG และ lecithin โดย PGPR ร้อยละ 0.1 เป็นอิมลัซิไฟเออร์ทีมีขนาดอนภุาคเฉลีย
เล็กทีสดุ ซงึขนาดของดร็อปเล็ทนนัขนึอยูก่บัชนิดและความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ โดยความ
เข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ต้องเหมาะสมและเพียงพอทีจะไปหอ่หุ้มดร็อปเล็ททีเกิดขนึ ขนาดดร็อป
เล็ทนีมีผลตอ่ความคงตวัของอิมลัชนัด้วย ถ้าดร็อปเล็ทมีขนาดเล็กจะต้องใช้เวลานานกวา่ทีดร็อป
เล็ทจะมารวมตวักนัใหม ่จงึส่งผลให้เกิดความคงตวัของระบบอิมลัชนันนั (Garti และ Aserin, 

1996)  
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นอกจากนียงัศกึษาการกระจายตวัของอนภุาค (ภาพที 21) จากการเปรียบเทียบอิมลัซิไฟ
เออร์ทงั 3 ชนิด และ 3 ความเข้มข้น พบวา่การกระจายตวัของอิมลัซิไฟเออร์ทกุชนิดเป็นการ
กระจายแบบ monomodal distribution มีอิมลัซิไฟเออร์ 2 ชนิด คือ Lecithin ร้อยละ 0.3 และ 
PGPR ร้อยละ 0.5 มีการกระจายตวัแบบ polymodal distribution และจะเห็นได้วา่ PGPR ร้อยละ 
0.1 มีการกระจายทีสมําเสมอและขนาดอนภุาคเล็กทีสดุเมือเทียบกบัอิมลัซิไฟเออร์ชนิดอืน ซงึ
ขนาดอนภุาคของดร็อปเล็ทจะเป็นขนาดของดร็อปเล็ทนํา โดยในสว่นของดร็อปเล็ทนําจะ
ประกอบด้วยอลัจิเนตทีประกอบด้วยโครงสร้างของ 1,4- -D-mannuronic acid และ -L-

guluronic acid ซงึการเกิดเจลเกิดจาก guluronic acid ของอลัจิเนตกบัแคลเซียมไอออนทีเกิด
เป็นโครงสร้างทีเรียกวา่ กลอ่งไข ่(egg box) (Cook และคณะ, 2012; Nualkaekul, 2012) 

 

ตารางที 11 ขนาดอนภุาคเฉลีย (d3,2) ดร็อปเล็ทนําของอิมลัเชิงเดียวชนิดนําในนํามนั โดยใช้ 

DMG, Lecithin และ PGPR ทีความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 (w/v) ตอ่
อิมลัชนั 100 ml หลงัการเตรียมตวัอยา่ง 5 ชวัโมง 
ชนิดและความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ ขนาดอนภุาคเฉลีย (d3,2) (μm) 

0.1% DMG 1.804 ± 0.01f 

0.3% DMG 2.338 ± 0.03c 

0.5% DMG 3.215 ± 0.04a 

0.1% Lecithin 1.847 ± 0.04f 

0.3% Lecithin 2.135 ± 0.01e 

0.5% Lecithin 2.888 ± 0.02b 

0.1% PGPR 1.600 ± 0.02g 

0.3% PGPR 2.180 ± 0.01ed 

0.5% PGPR 2.235 ± 0.02d 

หมายเหต:ุ a, b, c, d, e, f และ g เป็นคา่ทางสถิติทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั  
                95% (P 0.05); n = 3 

± หมายถึง ± คา่ SD 
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ภาพที 21 การกระจายตวัของขนาดดร็อปเล็ทของอิมลัชนัเชิงเดียวชนิดนําในนํามนั โดยใช้ DMG, 

Lecithin และ PGPR ทีความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 (w/v) ตอ่อิมลัชนั 100 

ml หลงัเก็บไว้ทีอณุหภมูิห้องประมาณ 5 ชวัโมง 
 

- โครงสร้างของอิมัลชัน 

จากการศกึษาโครงสร้างของอิมลัชนัโดยใช้กล้องจลุทรรศน์ทีกําลงัขยายภาพ  
1,000 เทา่ เพือเปรียบเทียบชนิดของอิมลัซิไฟเออร์ 3 ชนิด ได้แก่ DMG, Lecithin และ PGPR ที
ความเข้มข้น 3 ระดบั คือ ร้อยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 (w/v) ตอ่อิมลัชนั 100 ml จากการนบั
จํานวนดร็อปเล็ทใต้กล้องจลุทรรศน์ (ภาพที 22)  เพือนบัจํานวนดร็อปเล็ทนํามนั เมือเปรียบเทียบ
ความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ พบว่าเมือความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์เพิมขนึจํานวนดร็อปเล็ท
จะเพิมขนึ และเมือเปรียบเทียบชนิดของอิมลัซิไฟเออร์ พบวา่ PGPR เป็นอิมลัซิไฟเออร์ทีมี
จํานวนดร็อปเล็ทมากทีสดุเมือเทียบกบั DMG และ lecithin โดย PGPR ร้อยละ 0.5 มี
จํานวนดร็อปเล็ทมากทีสดุเมือเทียบกบัชนิดและความเข้มข้นอืนของอิมลัซิไฟเออร์ (ตารางที 12) 
รองลงมาเป็น PGPR ร้อยละ 0.3 และ PGPR ร้อยละ 0.1 ตามลําดบั ซงึจํานวนดร็อปเล็ทนําทีให้
จํานวนมากยอ่มมีโอกาสทีจะเข้าไปแทรกแทนทีในดร็อปเล็ทนํามนัได้มากและเกิดเป็นอิมลัชนั
เชิงซ้อนได้มากกวา่ (Fechner และคณะ, 2007; Su, 2008) 
  ดงันนัจากการศกึษาคณุสมบตัขิองอิมลัชนัเชิงเดียวชนิดนําในนํามนั ได้แก่ ความ
คงตวั ขนาดอนภุาค การกระจายตวัของอนภุาค และโครงสร้างของอิมลัชนั พบวา่อิมลัซิไฟเออร์ที
เหมาะสมทีสดุ ได้แก่ PGPR ทีให้ความคงตวั ขนาดอนภุาคเล็ก และมีจํานวนดร็อปเล็ทมากทีสดุ 
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ซงึดร็อปเล็ทนําทีมีขนาดเล็กนนัสามารถเข้าไปแทนทีในดร็อปเล็ทนํามนัได้มากซงึจะสง่ผลให้ดร็อป
เล็ทเชิงซ้อนมีแนวโน้มทีมีความคงตวัสงูกวา่ดร็อปเล็ทเชิงซ้อนทีมีดร็อปเล็ทนําแทนทีในปริมาณ
น้อยและมีขนาดใหญ่ และมีโอกาสหลดุจากดร็อปเล็ทนํามนัได้ยากกวา่ (Fechner และคณะ, 

2007; Su, 2008) 
 

ตารางที 12 จํานวนดร็อปเล็ทนําของอิมลัชนัเชิงเดียวชนิดนําในนํามนั โดยใช้ DMG, Lecithin 

และ PGPR เป็นอิมลัซิไฟเออร์ทีความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 (w/v) ตอ่
อิมลัชนั 100 ml หลงัการเตรียมตวัอยา่งทนัที 
ชนิดและความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ จํานวนดร็อปเล็ท (log/ml) 

0.1% DMG 3.88 ± 0.01g 

0.3% DMG 4.09 ± 0.01e 

0.5% DMG 4.20 ± 0.02d 

0.1% Lecithin 3.97 ± 0.02f 

0.3% Lecithin 4.18 ± 0.03d 

0.5% Lecithin 4.32 ± 0.01c 

0.1% PGPR 4.33 ± 0.01c 

0.3% PGPR 4.44 ± 0.01b 

0.5% PGPR 4.57 ± 0.01a 

หมายเหต:ุ a, b, c, d, e, f และ g เป็นคา่ทางสถิติทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั  
                95% (P 0.05); n = 3 

± หมายถึง ± คา่ SD 
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ภาพที 22 โครงสร้างของอิมลัชนัเชิงเดียวชนิดนําในนํามนั ทีกําลงัขยายภาพ 1,000 เทา่ โดยใช้ 
DMG, Lecithin และ PGPR ทีความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 (w/v) ตอ่อิมลัชนั 
100 ml ถ่ายหลงัการเตรียมตวัอยา่งทนัที 

 

 

 

 

0.3% Lecithin 0.1% Lecithin  

0.3% PGPR 0.5% PGPR 

0.3% DMG 0.5% DMG 

0.5% Lecithin 

0.1% PGPR 

0.1% DMG 

0.3% Lecithin 0.1% Lecithin 

0.3% PGPR 0.5% PGPR 
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4.3 ผลของการรอดชีวิตของเชือและคุณสมบัตขิองไบโอแอคทีฟผงหลังผ่านกระบวนการ
ทาํแห้งแบบพ่นฝอย 
 4.3.1 การรอดชีวิตและคุณสมบัติของไบโอแอคทีฟผง 
 - การรอดชีวิตของไบโอแอคทีฟผง 
 จากการศกึษาผลของอิมลัซิไฟเออร์และความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ พบวา่ PGPR 

เป็นอิมลัซิไฟเออร์ทีเหมาะสมทีสดุ และระดบัความเร็วรอบที 11,000/5,500 เหมาะสมทีสดุ 
หลงัจากนนันําอิมลัชนัเชิงซ้อนทีใช้ PGPR ความเข้มข้น 0.1, 0.3 และ 0.5% (w/v) เป็นอิมลัซิไฟ
เออร์และใช้ระดบัความเร็วรอบที 11,000/5,500 มาผา่นเครืองทําแห้งแบบพน่ฝอย พบวา่หลงัผา่น
กระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอยการรอดชีวิตของเชือจะลดลงอยา่งมีนยัสําคญั (P 0.05) และ
ความเข้มข้นของ PGPR ไมมี่ผลตอ่การรอดชีวิตของเชือ (ตารางที 13) ทงันีเนืองมาจาก
กระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอยเป็นกระบวนการทีใช้อณุหภมูิสงูจงึสง่ผลตอ่เซลล์เมมเบรนของ
เชือ ทําให้เซลล์เมมเบรนยอมให้สารตา่งๆ ผา่นมากขนึ เป็นผลให้เกิดการปลดปล่อยองค์ประกอบ
ภายในเซลล์ออกสูส่ิงแวดล้อม นอกจากนียงัมีอิทธิพลตอ่เยือหุ้มไซโตพลาสซมึของเซลล์ ผนงัเซลล์ 
DNA และ RNA ซงึถกูชกันําให้เกิดการสญูเสียกิจกรรมเมแทบอลิกอีกด้วย (Teixeira และคณะ, 

1995 (a,b); Teixeira และคณะ, 1997; Dianawati และคณะ, 2013) 
 นอกจากนีการทนตอ่กระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอยจะขนึอยู่กบัสายพนัธุ์ของเชือและ
สารตา่งๆ ทีใช้ในกระบวนการทําแห้ง เชน่ มอลโตเดกตริน  โปรตีนนม และไขมนั มีผลตอ่การ
ปกป้องจลุินทรีย์ (Paéz และคณะ, 2012)  
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ตารางที 13 การรอดชีวิตของ Lactobacillus casei subsp. rhamnosus TISTR 047 หลงัผา่น
กระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอย 

ความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ 
จํานวนเชือ (log cfu/ml) 

เชือเริมต้น 

(log cfu/ml) 
หลงัผา่นการทําแห้ง 

แบบพน่ฝอย (log cfu/g) 
0.1% PGPR 9.40 ± 0.17aA 8.30 ± 0.19aB 

0.3% PGPR 9.40 ± 0.17aA 8.24 ± 0.20aB 

0.5% PGPR 9.40 ± 0.17aA 8.18 ± 0.28aB 

หมายเหต:ุ a เป็นคา่ทางสถิติแนวคอลมัน์ทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั  95%         
                 (P 0.05); n=3 

                 A และ B เป็นคา่ทางสถิติแนวแถวทีแสดงถงึความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั  
                95% (P 0.05); n=3 

± หมายถึง ± คา่ SD 

 

นอกจากนีจากการเปรียบเทียบการรอดชีวิตของเชือหลงัผา่นการทําแห้งแบบพน่ฝอย โดย
เปรียบเทียบแบบทําเอ็นแคพซูเลชนัและไมทํ่าเอ็นแคพซูเลชนั โดยวิธีไมทํ่าเอ็นแคพซูเลชนั เตรียม
เชน่เดียวกบัขนัตอนการเอ็นแคพซูเลชนั แตใ่นขนัตอนการเตรียมอิมลัชนัเชิงเดียวของเฟสนําด้าน
ในนนั ไมมี่การเตมิโซเดียมแอลจิเนตและ CaCl2 พบวา่การรอดชีวิตของเชือแบบทําเอ็นแคพซูเลชนั
มีมากกวา่ไมทํ่าเอ็นแคพซูเลชนั (ตารางที 14) แบบทําเอ็นแคพซูเลชนัมีการลดลงของเชือ 1 log 

cycle ในขณะทีแบบไมทํ่าเอ็นแคพซูเลชนัมีการลดลงของเชือมากกว่าครึงเมือเทียบกบัเชือเริมต้น 
แสดงให้เห็นว่าการเอ็นแคพซูเลชนัสามารถเพิมการรอดชีวิตของเชือได้ ซงึงานวิจยันีได้ผล
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Pimentel-González และคณะ (2009) ทีได้ศกึษาผลของการเอ็นแคพ
ซูเลชนัตอ่การรอดชีวิตของเชือ พบว่าจํานวนเซลล์ของ L. rhamnosus เมือทําเอ็นแคพซูเลชนัชนิด 
w/o/w ในสภาวะ pH ตํา มีการรอดชีวิตเพิมจาก 6.74±0.2 เพิมเป็น 7.36±0.1 log cfu/ml (เพิมขนึ
ร้อยละ 9.2) และในสภาวะนําดีมีการรอดชีวิตเพิมขนึถึง 8.66±0.3 log cfu/ml (เพิมขนึร้อยละ 
28.5) ในขณะทีจํานวนเชือแบบไมทํ่าเอ็นแคพซูเลชนัในสภาวะ pH ตํา การรอดชีวิตลดลงจาก 
6.57±0.3 log cfu/ml เหลือ 4.70±0.2 log cfu/ml (ลดลงร้อยละ 28.5) และในสภาวะนําดีลดลงถึง 
5.88±0.07 log cfu/ml (ลดลงร้อยละ 10.5)  
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งานวิจยัของ Kim และคณะ (2008) ศกึษาผลของการเอ็นแคพซูเลชนัของ L. acidophilus 

ATCC 43121 พบวา่การรอดชีวิตของ L. acidophilus ATCC 43121 แบบไมทํ่าเอ็นแคพซูเลชนัจะ
ลดลงจาก 2.0×107 เหลือ 3.5×104 cfu/ml และการรอดชีวิตแบบทําเอ็นแคพซูเลชนัลดลงจาก 
1.2×107 เหลือ 2.1×105 cfu/ml และงานวิจยัของ Desmond และคณะ (2002) ศกึษาการรอดชีวิต
ของ L. paracasei NFBC 338 แบบทําเอ็นแคพซูเลชนัและไมทํ่าเอ็นแคพซูเลชนัหลงัผา่น
กระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอย พบวา่แบบทําเอ็นแคพซูเลชนัมีการรอดชีวิตสงูกวา่แบบไมทํ่าเอ็น
แคพซูเลชนัถึง 100 เทา่ 
 

ตารางที 14 การรอดชีวิตของ Lactobacillus casei subsp. rhamnosus TISTR 047 หลงัผา่น
กระบวนการตา่งๆ ด้วยวิธีเอ็นแคพซูเลชนัและไมเ่อ็นแคพซูเลชนั 

Method 

จํานวนเชือ  
log cfu/ml log cfu/g 

เชือเริมต้น W/O W/O/W spray dry 

non-encapsulate 9.63 ± 0.32aA 7.96 ± 0.08aB 6.05 ± 0.49aC 4.06 ± 0.08bD 

encapsulate 9.63 ± 0.32aA 8.94 ± 0.34aAB 8.55 ± 0.21aB 8.31 ± 0.11aB 

หมายเหต:ุ a และ b เป็นคา่ทางสถิติแนวคอลมัน์ทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั   
                 95% (P 0.05); n=3 

                 A, B, C และ D เป็นคา่ทางสถิติแนวแถวทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความ 

                เชือมนั 95% (P 0.05); n=3 

± หมายถึง ± คา่ SD 

 

- ความชืนและ aw ของไบโอแอคทีฟผง 
 หลงัจากนําไบโอแอคทีฟผงมาตรวจสอบคณุลกัษณะด้านความชืนและวดัคา่ aw พบวา่
ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 และ 0.3 ของ PGPR มีความชืนและ aw ไมแ่ตกตา่งกนั แตแ่ตกตา่งจาก
ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 PGPR (ตารางที 15) เมือความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์เพิมขนึ สง่ผลให้
ปริมาณความชืนและ aw สงูขนึด้วย อาจเกิดจากเมือใช้ความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์สงู ทําให้
อิมลัซิไฟเออร์ไปดดูซบับริเวณผิวของดร็อปเล็ทได้มาก ส่งผลให้นําด้านในของดร็อปเล็ทระเหยออก
ในกระบวนการทําแห้งแบบพ่นฝอยได้ยากกวา่ จงึทําให้มีปริมาณนําด้านในสงู มีผลตอ่ปริมาณ
ความชืนและคา่ aw ทีสงูตามไปด้วย ซงึปริมาณความชืนและ aw เป็นปัจจยัสําคญัทีมีผลตอ่การ
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เสือมเสียของอาหาร มีอิทธิพลตอ่ความคงตวัของจลุินทรีย์ สามารถบอกถึงคณุภาพ การ
เปลียนแปลง และอายกุารเก็บรักษาของอาหาร ซงึจลุินทรีย์จะรอดชีวิตได้ดีกวา่ที aw ตํา (นิธิยา, 

2549; Li และคณะ, 2011) สอดคล้องกบังานวิจยัของ Dianawati และคณะ (2013) ซงึได้ศกึษา
การรอดชีวิตของเชือ พบว่าที aw ตํามีการรอดชีวิตของเชือมากกวา่ที aw สงู โดยปริมาณความชืน
และ aw ทีเหมาะสมมีผลตอ่การรอดชีวิตของเชือ ซงึควรมีปริมาณความชืนตํากว่าร้อยละ 5 และมี
คา่ aw ตํากวา่ 0.25 (Kearney และคณะ, 2009) 
 

ตารางที 15 ปริมาณความชืนและคา่ aw ของไบโอแอคทีฟผง โดยเปรียบเทียบ PGPR 3 ระดบั 
ความเข้มข้น 

ความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ ปริมาณความชืน aw ผง 
0.1% PGPR 2.2392 ± 0.10b 0.1684 ± 0.00b 

0.3% PGPR 2.5242 ± 0.08b 0.1760 ± 0.01b 

0.5% PGPR 3.0912 ± 0.21a 0.2135 ± 0.00a  

หมายเหต:ุ a และ b เป็นคา่ทางสถิติทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั  95%  

                (P 0.05); n=3 

± หมายถึง ± คา่ SD 

 

- ขนาดอนุภาคเฉลียและการกระจายตัวของอนุภาค 

จากการตรวจสอบขนาดอนภุาคและการกระจายตวัของผง พบวา่ขนาดอนภุาคของ 
PGPR 3 ระดบัความเข้มข้นไมแ่ตกตา่งกนั (ตารางที16) ซงึขนาดของอนภุาคของไบโอแอคทีฟผง
ขนึอยู่กบัหวัพน่ทําละออง (nozzle) ของเครืองทําแห้งแบบพน่ฝอย จงึสง่ผลให้ขนาดอนภุาคของไบ
โอแอคทีฟผงทีผา่นกระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอยมีขนาดอนภุาคทีไมแ่ตกตา่งกนั นอกจากนียงั
ศกึษาการกระจายตวัของอนภุาค (ภาพที 23) พบวา่ผงทกุตวัอยา่งมีการกระจายตวัแบบ 
monomodal distribution และมีขนาดดร็อปเล็ทสมําเสมอ  
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

 

 

ตารางที 16 ขนาดอนภุาคเฉลียของไบโอแอคทีฟผง โดยเปรียบเทียบ PGPR 3 ระดบัความเข้มข้น 

ความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ ขนาดอนภุาคเฉลีย (d3,2) (μm) 
0.1% PGPR 1.541 ± 0.001a 

0.3% PGPR 1.512 ± 0.001a 

0.5% PGPR 1.505 ± 0.001a 

หมายเหต:ุ a เป็นคา่ทางสถิติทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั  95% (P 0.05);    
                 n=3 

± หมายถึง ± คา่ SD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 23 การกระจายตวัของไบโอแอคทีฟผง โดยเปรียบเทียบความเข้มข้นของ PGPR 3 ระดบั
ความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 (w/v)  

   

- ปริมาณนาํมันทีผิวอนุภาค (surface oil) 
ปริมาณนํามนัมีผลตอ่การเหม็นหืนของตวัอยา่งผง โดยเกิดจากการสมัผสักบัออกซิเจน ถ้า 

ในตวัอยา่งทีมีปริมาณนํามนัมากกวา่จะถกูชกันําให้เกิดการเหม็นหืนมากกวา่เชน่เดียวกนั
นอกจากนีปริมาณนํามนัทีผิวอนภุาคทีสงูมีผลตอ่การลดลงของประสิทธิภาพการเอ็นแคพซูเลชนั 
(Tonon, Grosso และ Hubinger, 2011) 
 จากการตรวจสอบปริมาณนํามนัทีมีในตวัอย่างผง พบวา่ปริมาณนํามนัอยูใ่นชว่ง 1.2-1.6 

กรัมตอ่ 100 กรัมผง (ตารางที 17) และเมือเปรียบเทียบปริมาณนํามนัของ PGPR 3 ระดบัความ
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เข้มข้นไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั (P≤0.05) (ตารางที 17) โดยปริมาณของนํามนัทีผิวอนภุาค
จะเพิมขนึเมืออนภุาคของดร็อปเล็ทมีขนาดใหญ่ขนึ เนืองจากในขนัตอนการเกิดเป็นละอองของ
ของเหลวของกระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอยนนั บริเวณผิวอนภุาคยงัเกิดการฟอร์มตวัลกัษณะ
เยือเลือกผา่น (semi-permeable membrane) ทีไมส่มบรูณ์ ซงึอนภุาคทีมีขนาดใหญ่จะสมัผสักบั
สภาวะแวดล้อมและระเหยนําออกได้มากกวา่อนภุาคขนาดเล็ก และนํามนัอาจมีการลอยตวัขนึสู่
ผิวหน้าสามารถแพร่ผา่นออกไปยงับริเวณผิวของอนภุาคพร้อมกบันําทีระเหยได้ (atomization) 
(King, 1995; Hecht และ King, 2000; Renata และคณะ, 2011) 
 

ตารางที 17 ปริมาณนํามนัทีผิวอนภุาคของไบโอแอคทีฟผง โดยเปรียบเทียบ PGPR 3 ระดบั
ความเข้มข้น 

ความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ % surface oil 

0.1% PGPR 1.6339 ± 0.49a 

0.3% PGPR 1.2112 ± 0.42 a 

0.5% PGPR 1.2024 ± 0.20 a 

 หมายเหต:ุ a เป็นคา่ทางสถิติทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั  95% (P 0.05);  
                  n=3 

± หมายถึง ± คา่ SD 

 

- การวิเคราะห์สี 

 จากการวดัคา่ความแตกตา่งของสีของผงไบโอแอคทีฟ พบวา่ความเข้มข้นของ PGPR ที
แตกตา่งกนัไมมี่ผลตอ่ความแตกตา่งกนัของสี (ตารางที 18) ซงึปัจจยัทีมีผลทีทําให้ผลิตภณัฑ์มีสี
นนัเกิดจากสว่นผสมทีใช้ในการทํา โดยจะเห็นได้วา่คา่ E* ตํากว่า 3 ทกุตวัอยา่ง ซงึไมส่ามารถ
พิจารณาได้ด้วยตาของมนษุย์ โดย Martínez-Cervera และคณะ (2011); Fritzen-Freire และ 

คณะ, (2012) กลา่ววา่การปรากฏของคา่ E* ทีเกิดขนึนีเป็นผลมาจากความคงตวัของ L* และ b*  
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ตารางที 18 คา่สีของไบโอแอคทีฟผง โดยเปรียบเทียบ PGPR 3 ระดบัความเข้มข้น 
ความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ L* a* b* E* 

0.1% PGPR 94.68 ± 0.01b 0.66 ± 0.01a 7.79 ± 0.12a 0.50 ± 0.16a 

0.3% PGPR 95.18 ± 0.32a 0.46 ± 0.13b 7.88 ± 0.09a 0.83 ± 0.30a 

0.5% PGPR 95.23 ± 0.13a 0.40 ± 0.02b 7.51 ± 0.24a 0.55 ± 0.23a 

หมายเหต:ุ a และ b เป็นคา่ทางสถิติทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั  95%  

                (P 0.05); n=3 

± หมายถึง ± คา่ SD 

 

- ลักษณะโครงสร้างของไบโอแอคทีฟผงผ่านการส่องด้วยเครือง SEM 

 เมือพิจารณารูปร่างของผงไบโอแอคทีฟจะเห็นวา่ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นทรงกลม แตเ่กิด
การบบุ ยบุตวั (ภาพที 24) ซึงลกัษณะทีเกิดขนึนี เป็นผลเนืองจากการหดตวัของอนภุาคระหวา่ง
กระบวนการทําแห้ง เพราะเกิดการระเหยอยา่งรวดเร็วของของเหลวในดร็อปเล็ท และผิวของ
อนภุาคเกิดการแห้งไมพ่ร้อมกนัทงัอนภุาค ทําให้บริเวณทีมีการแห้งเกิดขนึช้าถกูแรงดนัไอนําดนัทํา
ให้รูปร่างของอนภุาคมีลกัษณะพองตวั และเกิดการแตกของอนภุาคออก โดยลกัษณะการขยายตวั
และการแตกออกของอนภุาคนนัไมไ่ด้เกิดขนึเพียงรอบเดียวแตส่ามารถเกิดขนึซําไปซํามา
จนกระทงัผิวของอนภุาคแห้ง และไมส่ามารถขยายตวัออกไปได้ (Hecht และ King, 2000; Saénz 

และคณะ, 2009) 
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ภาพที 24 ลกัษณะโครงสร้างของไบโอแอคทีฟผงทีสอ่งด้วย SEM ทีระดบัความเข้มข้นของ PGPR 

ทีแตกตา่งกนั a) ร้อยละ 0.1 PGPR, b) ร้อยละ 0.3 PGPR และ c) ร้อยละ 0.5 PGPR 

ตามลําดบั 
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4.4 ผลของอายุการเก็บรักษาของไบโอแอคทีฟผง 
 4.4.1 การรอดชีวิตและคุณสมบัตขิองไบโอแอคทีฟผง 
 - การรอดชีวิตของไบโอแอคทีฟผง 

การรอดชีวิตของเชือหลงัผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน โดยเก็บทีอณุหภมูิ 0, 4 และ  
30 ºC  (ตารางที 19) พบวา่หลงัผา่นเก็บรักษาแล้วจํานวนเชือทีรอดชีวิตจะลดลงอยา่งมีนยัสําคญั 
(P≤0.05) เนืองจากหลงัผา่นกระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอยแล้ว ซงึเป็นกระบวนการทีใช้
อณุหภมูิสงู สง่ผลให้เชือเกิดการบาดเจ็บและออ่นแอลง และปริมาณอาหารของจลุินทรีย์มีปริมาณ
ลดลง ทําให้เมือผา่นการเก็บรักษาแล้วเชือจงึลดจํานวนลง โดยจะลดลงประมาณ 1 log cfu/g ใน
ทกุๆ เดือน เมือเปรียบเทียบอณุหภมูิในการเก็บรักษาจะเห็นได้วา่อณุหภมูิ 0 และ 4 ºC มีการรอด
ชีวิตทีไมแ่ตกตา่งกนัและมีการรอดชีวิตมากกวา่การเก็บรักษาทีอณุหภมูิ 30 ºC ในเดือนที 3 ของ
การเก็บรักษาทีอณุหภมูิ 0 และ 4 ºC มีจํานวนเชือทีรอดชีวิตประมาณ 6 log cfu/g ในขณะที
อณุหภมูิ 30 ºC มีจํานวนเชือทีรอดชีวิตประมาณ 5 log cfu/g เมือเก็บรักษาในอณุหภมูิทีสงูกวา่
การรอดชีวิตของเชือจะน้อยกวา่การเก็บรักษาทีอณุหภมูิตํา (Gardiner และคณะ, 2000) ซงึตาม
กฎหมายกําหนดให้อาหารทีมีโพรไบโอตกิเป็นองค์ประกอบต้องมีจํานวนเชืออยา่งน้อย 6 log 

cfu/g หรือ log cfu/ml ทีจะสามารถให้ประโยชน์กบัผู้บริโภคได้ (Heidebach และคณะ, 2009; 

Mokarram และคณะ, 2009) และจากการเปรียบเทียบความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์จะเห็นได้วา่
ความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ไมมี่ผลตอ่การรอดชีวิตของเชือในทกุๆ อณุหภมูิตลอดระยะเวลา
การเก็บรักษา ซงึสอดคล้องกบังานวิจยัของ Gardiner และคณะ (2002) ศกึษาการรอดชีวิตของ L. 
paracasei NFBC 338 หลงัผา่นเก็บรักษาเป็นเวลา 50 วนั ทีอณุหภมูิ 4, 15 และ 30 ºC พบวา่
การเก็บรักษาทีอณุหภมูิ 4 และ 15 ºC ยงัคงมีการรอดชีวิตคงที 108 cfu/g ระหวา่งการเก็บรักษา
เป็นเวลา 7 สปัดาห์ ในขณะทีการรอดชีวิตทีอณุหภมูิ 30 ºC มีการรอดชีวิตเพียง 106 log cfu/g 

ระหวา่งการเก็บรักษาทีเวลาเทา่กนั  
 และงานวิจยัของ Paéz และคณะ (2012) ศกึษาการรอดชีวิตของ Lactobacilli หลงัผา่น
การเก็บรักษาเป็นเวลา 2.5 เดือน ทีอณุหภมูิ 5, 25 และ 37 ºC พบวา่การรอดชีวิตของ 
Lactobacilli ทีอณุหภมูิ 5 และ 25 ºC มีการรอดชีวิตมากกวา่ทีอณุหภมูิ 37 ºC 

 จากการตรวจสอบเชือในระยะเวลาการเก็บรักษาเป็นเวลา 7 เดือน ทีอณุหภมูิ 0, 4 และ 
30 ºC พบวา่มีจํานวนเชือรอดชีวิตน้อย (ไมแ่สดงผล) ดงันนัจงึควรเก็บไบโอแอคทีฟผงไว้ทีอณุหภมูิ  
-18 ºC เพือให้จํานวนเชือเหลือรอดได้สงูขนึ 
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ตารางที 19 การรอดชีวิตของไบโอแอคทีฟผงหลงัผา่นเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน ทีอณุหภมูิ 0, 4 และ 30 ºC 
 

ความเข้มข้นของ 
อิมลัซิไฟเออร์ 

จํานวนเชือ (log cfu/g) 

เดือนที 0 
เดือนที 1 เดือนที 2 เดือนที 3 

0 ºC 4 ºC 30 ºC 0 ºC 4 ºC 30 ºC 0 ºC 4 ºC 30 ºC 

Non-encapsulated - 4.06 ± 0.08 - - - - - - - - - 

encapsulated 

 

0.1% PGPR 8.30±0.19aA 8.09±0.10aB 8.08±0.11aB 7.54±0.03aD 7.78±0.04aC 7.68±0.02aDC 6.53±0.06aE 6.53±0.10aE 6.41±0.09aE 5.31±0.05aF 

0.3% PGPR 8.24±0.33aA 8.07±0.11aA 8.05±0.12aA 7.56±0.05aC 7.82±0.11aB 7.68±0.05aCB 6.47±0.06aD 6.52±0.10aD 6.39±0.10aD 5.30±0.11aE 

0.5% PGPR 8.18±0.22aA 8.06±0.12aB 8.05±0.13aB 7.54±0.03aD 7.80±0.07aC 7.69±0.05aC 6.43±0.04aFE 6.53±0.10aE 6.40±0.09aF 5.30±0.08aG 

หมายเหต ุa เป็นคา่ทางสถิตแินวคอลมัน์ทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

                  A, B, C, D, E, F และ G เป็นคา่ทางสถิติแนวแถวทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

               ± หมายถงึ ± คา่ SD 

- ไมไ่ด้นบัเชือ 
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- ผลของ aw 

หลงัจากการเก็บรักษาไบโอแอคทีฟผงเป็นเวลา 3 เดือน โดยเก็บทีอณุหภมูิ 0, 4 และ  
30 ºC แล้วนําไบโอแอคทีฟผงมาตรวจสอบคณุลกัษณะด้าน aw พบวา่เมือเปรียบเทียบอณุหภมูิใน
การเก็บรักษาจะเห็นได้วา่ในทกุๆ เดือน คา่ aw ทีเก็บไว้ในอณุหภมูิ 0 และ 4 ºC จะมี aw มากกวา่ที 
30 ºC (ตารางที 20) และเมือระยะเวลาการเก็บรักษามากขนึคา่ aw  จะลดลง คา่ aw ทีลดลงนีจะ
สง่ผลให้ปริมาณเชือในอาหารผงลดลงด้วย ซงึการเก็บรักษาทีอณุหภมูิตํานนัสง่ผลให้อตัราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีช้ากว่า เนืองจากมีปริมาณนําทีจะเกิดปฏิริยาได้น้อยกว่า และอตัราการตายของ
เชือจลุินทรีย์ของการเก็บรักษาทีอณุหภมูิตําจะลดลงน้อยกวา่การเก็บรักษาทีอณุหภมูิสงู อตัราการ
ตายของจลุินทรีย์จะเกียวข้องกบัคา่ aw เนืองจากไบโอแอคทีฟผงทีมีคา่ aw ตํา มีปริมาณนําที
จลุินทรีย์สามารถใช้ได้ในปริมาณน้อย จงึสง่ผลให้อตัราการตายของจลุินทรีย์สงูกวา่ (Tonon และ
คณะ, 2009; Gonzales และคณะ, 2010; Chauhan และ Patil, 2013) สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
Chauhan และ Patil  (2013) ทีได้ศกึษาการเก็บรักษานมผงทีอณุหภมูิ 5 และ 30 ºC พบวา่เมือ
เก็บนมผงทีอณุหภมูิ 30 ºC มีคา่ aw ตํากวา่ทีเก็บนมผงทีอณุหภมูิ 5 ºC และพบวา่นมผงทีเก็บ
รักษาทีอณุหภมูิ 5 ºC มีอตัราการตายของเชือจลุินทรีย์น้อยกว่าที 30 ºC  

และงานวิจยัของ Gonzales และคณะ (2010) ศกึษาการเก็บรักษานมผงทีอณุหภมูิ 37, 

50 และ 60 ºC แล้วนําไปวดัคา่ aw พบวา่คา่ aw ของนมผงทีเก็บอณุหภมูิ 37 ºC มีคา่ aw สงูกวา่นม
ผงทีเก็บรักษาทีอณุหภมูิ 50 และ 60 ºC และทีอณุหภมูิสงูมีอตัราการตายของจลุินทรีย์มากกว่าที
อณุหภมูิตํา 
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ตารางที 20 คา่ aw ของไบโอแอคทีฟผงหลงัผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน ทีอณุหภมูิ 0, 4 และ 30 ºC 
ความเข้มข้น

ของ 
อิมลัซไิฟเออร์ 

aw 

เดือนที 0 
เดือนที 1 เดือนที 2 เดือนที 3 

0 ºC 4 ºC 30 ºC 0 ºC 4 ºC 30 ºC 0 ºC 4 ºC 30 ºC 

0.1% PGPR 0.1684±0.002bB 0.1824±0.001bA 0.1817±0.001bA 0.1615±0.003bC 0.1595±0.001aCD 0.1588±0.001aD 0.1493±0.002aG 0.1551±0.001abE 0.1521±0.001bF 0.1470±0.002aH 

0.3% PGPR 0.1760±0.005bB 0.1872±0.001aA 0.1862±0.001aA 0.1619±0.004abC 0.1600±0.001aC 0.1583±0.001aC 0.1498±0.002aD 0.1534±0.002bD 0.1526±0.002abD 0.1416±0.001bE 

0.5% PGPR 0.2135±0.005aA 0.1873±0.001aB 0.1866±0.002aB 0.1625±0.002aC 0.1591±0.001aD 0.1584±0.001aD 0.1502±0.001aE 0.1567±0.001aD 0.1561±0.002aD 0.1442±0.001abF 

หมายเหต ุa และ b เป็นคา่ทางสถิติแนวคอลมัน์ทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

                 A, B, C, D, E, F, G และ H เป็นคา่ทางสถิติแนวแถวทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

              ± หมายถึง ± คา่ SD 
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- ผลของการจับตัวเป็นก้อน (caking) 
กลไกการเกิดการจบัตวัเป็นก้อนเกิดจากการรวมตวัของผง โดยในเฟสเริมต้นจะเริมจาก

การเหนียวและอนภุาคจะเกาะกนั ชกันําให้ลดการไหล (flow) ของผง ทําให้เกิดการจบัตวักนัเป็น
ก้อน โดยอาหารผงจะมีสว่นประกอบเป็นอสญัฐานหลงัผา่นการทําแห้งด้วยเครืองทําแห้งแบบพน่
ฝอย โดยรูปแบบอสญัฐานจะไมเ่สถียรและพยายามจะเปลียนรูปร่างให้เสถียรขนึ คืออยูใ่นรูปของ
ผลกึ โดยโมเลกลุจะเคลือนทีเข้ามาใกล้กนั เมือมีอณุหภมูิสงูและมีความชืนเพียงพอแล้วทําให้ผง
นนัดดูความชืนจากบรรยากาศภายนอกเข้าไปในโครงสร้างโดยเฉพาะทีผิวทําให้เกิดการเชือมกนั
ทําให้ผงเกาะรวมตวักนัเป็นก้อน (Hartmann และ Palzer, 2011) จากการทดลองวดัร้อยละของ
การจบักนัเป็นก้อน (%degree of caking) (ตารางที 22) ของไบโอแอคทีฟผงหลงัการเก็บรักษาที
อณุหภมูิ 4 และ 30 ºC พบวา่ร้อยละของการจบักนัเป็นก้อนของไบโอแอคทีฟผงทีเก็บไว้ทีอณุหภมูิ 
30 ºC มีการจบัตวัเป็นก้อนมากกวา่ทีอณุหภมูิ 4 ºC และร้อยละของการจบักนัเป็นก้อนสงูขนึเมือ
ระยะเวลาการเก็บรักษามากขนึ โดยในเดือนที 1 ทงัอณุหภมูิ 4 และ 30 ºC มีร้อยละของการจบักนั
เป็นก้อนน้อยกว่าร้อยละ 10 แสดงวา่ยงัไมเ่กิดการจบักนัเป็นก้อน เดือนที 2 และเดือนที 3 ทงั
อณุหภมูิ 4 และ 30 ºC มีร้อยละของการจบักนัเป็นก้อนในชว่งร้อยละ 10.1-20 แสดงวา่เกิดการจบั
กนัเป็นก้อนเพียงเล็กน้อย (ตารางที 21) ซงึอณุหภมูิยิงสงูจะเร่งการเกาะติดกนัเร็วขนึ (Nijdam 

และ Langrish, 2006; Hartmann และ Palzer, 2011) และการเกิดการจบัตวัเป็นก้อนยงัเป็นผล
มาจากกระบวนการเกิดกลาสทรานซิชนั (glass transition) โดยปกตกิ่อนกระบวนการทําแห้ง 
อาหารจะอยูใ่นสถานะคล้ายแก้ว แตเ่มือผา่นกระบวนการทําแห้งโดยใช้อณุหภมูิสงูเกินอณุหภมูิใน
การเกิดกลาสทรานซิชนั อาหารจะเปลียนสถานะคล้ายแก้วเป็นสถานะคล้ายยางมากขนึ สง่ผลให้
อนภุาคมีลกัษณะคล้ายของเหลวหนืด โดยเฉพาะทีบริเวณผิวหน้าของอนภุาคผง และเมือเก็บ
รักษาอนภุาคผงทีอณุหภมูิสงูจะสง่ผลให้เกิดการจบัตวัเป็นก้อนสงูกวา่เมือเก็บรักษาทีอณุหภมูิตํา 
โดยอณุหภมูิในการเก็บรักษาทีสงูกวา่อณุหภมูิในการเกิดกลาสทรานซิชนั ทําให้อนภุาคผงเคลือนที
มาชนกนั เนืองจากได้รับแรงจากการเคลือนทีของตวักลางในการให้ความร้อน แตล่ะอนภุาคจงึ
สามารถเกาะตดิกนัเป็นอนภุาคอาหารผงทีมีขนาดใหญ่ขนึ (Papadaki และ Bahu, 1992; 

Adhikari และคณะ, 2003; Boonyai และคณะ, 2004; Foster และคณะ, 2006) สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ Lipasek และคณะ (2012) ศกึษาผลของอณุหภมูิตอ่การเกิดการจบัตวักนัเป็นก้อน 
โดยเปรียบเทียบอณุหภมูิ 25, 35 และ 45 ºC พบวา่อณุหภมูิ 45 ºC เกิดการจบัตวักนัเป็นก้อน
มากกวา่อณุหภมูิ 25 และ 35 ºC โดยมีร้อยละของความชืนสมัพทัธ์ทีเหมาะสมตอ่การเกิดการจบั
ตวัเป็นก้อน 
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ตารางที 21 ร้อยละของการจบัตวัเป็นก้อนของตวัอยา่งผง 
ลกัษณะของตวัอยา่งผง ร้อยละการจบัตวัเป็นก้อน 

Non-caking powder <10% 

Slightly caking powder 10.1%-20% 

Caking powder >20.1-50% 

Very caking powder >50% 

Extremely caking powder 100% 

ทีมา: GEA Niro Research Laboratory 
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ตารางที 22 ร้อยละของการจบักนัเป็นก้อนของไบโอแอคทีฟผงหลงัผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน ทีอณุหภมูิ 0, 4 และ 30 ºC 

ความเข้มข้นของ
อิมลัซิไฟเออร์ 

%Degree of caking 

เดือนที 1 เดือนที 2 เดือนที 3 

4 ºC 30 ºC 4 ºC 30 ºC 4 ºC 30 ºC 

0.1% PGPR 4.11±0.89aE 8.94±0.75aD 10.90±0.57aC 14.76±0.43aB 14.63±0.90aB 18.75±0.43aA 

0.3% PGPR 4.31±0.41aE 8.70±0.59aD 10.74±0.62aC 14.38±0.40aB 14.48±0.40aB 19.79±0.35aA 

0.5% PGPR 4.06±0.31aE 8.91±0.70aD 10.94±0.39aC 14.83±0.79aB 14.92±0.89aB 18.63±0.98aA 

หมายเหต ุa, b และ c เป็นคา่ทางสถิติแนวคอลมัน์ทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

               A, B, C, D, E และ F เป็นคา่ทางสถิติแนวแถวทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

            ± หมายถงึ ± คา่ SD 
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- การวิเคราะห์ค่าสีของไบโอแอคทีฟผง 
สีเป็นปัจจยัทีสําคญัปัจจยัหนงึทีมีผลตอ่คณุภาพของอาหารผง จากการวดัคา่สีของไบโอ

แอคทีฟผงหลงัผา่นเก็บรักษา โดยเก็บทีอณุหภมูิ 0, 4 และ 30 ºC เป็นเวลา 3 เดือน (ภาพที 25

ตารางที 23, 24, 25 และ 26) พบวา่เมือระยะเวลาการเก็บรักษามากขนึไบโอแอคทีฟผงจะมีความ
สวา่งน้อยลง โดยดจูากคา่ L* จะลดลง มีความเป็นสีแดงเพิมขนึ โดยดจูากคา่ของ a* จะเพิมขนึ 
และความเป็นสีเหลืองเพิมขนึ โดยดจูากคา่ของ b* ทีจะสงูขนึ และคา่ความแตกตา่งของสีจะ
เพิมขนึเมือเทียบกบัระยะเวลาในเดือนแรกๆ โดยดจูากคา่ E* จะเพิมขนึ และเมือเปรียบเทียบ
อณุหภมูิในการเก็บรักษาจะเห็นวา่ลกัษณะของไบโอแอคทีฟผงทีเก็บทีอณุหภมูิ 30 ºC จะมีความ
สวา่งน้อยกวา่ มีความเป็นสีแดงมากกวา่ มีความเป็นสีเหลืองมากกว่า และมีความแตกตา่งของคา่
สีมากกวา่ไบโอแอคทีฟผงทีเก็บทีอณุหภมูิ 0 และ 4 ºC โดยดจูากคา่ของ L*, a*, b* และ E* 

ตามลําดบั ซงึอณุหภมูิในการเก็บรักษามีผลตอ่การเปลียนแปลงคา่สี โดยอณุหภมูิในการเก็บรักษา
ทีสงูสง่ผลให้คา่สีเกิดการเปลียนแปลงได้เร็วกวา่อณุหภมูิในการเก็บรักษาทีตํากว่า (Chauhan 

และ Patil, 2013; Bhusari และคณะ, 2014) นอกจากนีจากการเปรียบเทียบความเข้มข้นของอิมลั
ซิไฟเออร์ พบวา่ความเข้มข้นของอิมลัซิไฟเออร์ไมมี่ผลตอ่การเปลียนแปลงของคา่สีและคา่ความ
แตกตา่งสีของไบโอแอคทีฟผงในทกุระดบัความเข้มข้นและตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Bosch และคณะ (2007) ศกึษาการเปลียนแปลงสีของนมผงเดก็ใน
ระหวา่งการเก็บรักษา โดยเก็บรักษาทีอณุหภมูิ 25, 30 และ 37 ºC เป็นเวลา 9 เดือน โดยวดัคา่สี
จาก L*, a*, b* และ E* พบวา่คา่ L* จะลดลงเมืออณุหภมูิในการเก็บรักษาและระยะเวลาในการ
เก็บรักษาสงูขนึ โดยจะเปลียนแปลงเป็นสีนําตาลเพิมขนึ ในทางตรงกนัข้ามคา่ a* และ b* จะ
เพิมขนึเมืออณุหภมูิในการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาสงูขนึ คา่สีแดงและสีเหลืองจะ
สงูขนึ และการปรากฏของ E* จะสงูขนึเมืออณุหภมูิสงูขนึและระยะเวลาในการเก็บรักษาสงูขนึ 
จะเห็นได้วา่เมืออณุหภมูิสงูขนึจะเกิดการเปลียนแปลงของสีเพิมขนึ  
  ข้อเสนอแนะการวิเคราะห์คา่สีของไบโอแอคทีฟผงอาจมีผลตอ่สีของผลิตภณัฑ์ เชน่ เมือ
นําไบโอแอคทีฟผงไปผสมกบันําผลไม้ทีมีลกัษณะใส สีของผงอาจมีผลตอ่สีของผลิตภณัฑ์ หรือถ้า
นําไปผสมกบันม จะไมมี่ผลตอ่ผลิตภณัฑ์นม เนืองจากมีลกัษณะขุน่ ควรมีการศกึษาในเวลาถดัไป
วา่เมือนําไบโอแอคทีฟผงไปผสมกบัผลิตภณัฑ์อืนจะสง่ผลตอ่สีของผลิตภณัฑ์นนัๆ หรือไม่ 
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a)                  0 ºC                                             4 ºC                                           30 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

b)                  0 ºC                                              4 ºC                                          30 ºC 

 
 
 
 
 
 

 

c)                  0 ºC                                            4 ºC                                             30 ºC 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 25 ลกัษณะของไบโอแอคทีฟผงหลงัผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน a) 1 เดือน         
b) 2 เดือน และ c) 3 เดือน ทีอณุหภมูิแตกตา่งกนั 
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ตารางที 23 คา่ L*, a* และ b* ของไบโอแอคทีฟผงหลงัผา่นกระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอย 
 ความเข้มข้นของ 

อิมลัซิไฟเออร์ L* a* b* 

Non-encapsulated - 95.64±0.22 0.86±0.12 6.68±0.07 

encapsulated 0.1% PGPR 95.21±0.50a 0.66±0.01a 7.79±0.12ab 

 0.3% PGPR 95.18±0.32a 0.46±0.13b 7.88±0.09a 

 0.5% PGPR 95.23±0.13a 0.40±0.02b 7.51±0.24b 

หมายเหต ุa และ b เป็นคา่ทางสถิติแนวคอลมัน์ทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

             ± หมายถึง ± คา่ SD  

 

ตารางที 24 คา่ L*, a*, b* และ E* ของไบโอแอคทีฟผงหลงัผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 1 เดือน ทีอณุหภมูิ 0, 4 และ 30 ºC 
ความเข้มข้นของ 
อิมลัซไิฟเออร์ 

0 ºC 4 ºC 30 ºC 

L* a* b* E* L* a* b* E* L* a* b* E* 

0.1% PGPR 94.97±0.08aA 0.78±0.03aC 8.23±0.08bB 0.21±0.02aB 94.73±0.03aB 0.89±0.01bB 8.31±0.08bB 0.36±0.03bB 94.72±0.09aB 1.45±0.04aA 9.72±0.07aA 2.37±0.25abA 

0.3% PGPR 94.95±0.04aA 0.72±0.03aC 8.43±0.11aC 0.24±0.02aB 94.82±0.03aB 0.87±0.02bB 8.73±0.05aB 0.55±0.05abB 94.82±0.05aB 1.25±0.09bA 9.46±0.18aA 1.68±0.17bA 

0.5% PGPR 94.89±0.05aA 0.79±0.05aC 8.18±0.09bB 0.37±0.04aB 94.53±0.07bB 0.98±0.01aB 8.38±0.09bB 0.82±0.08aB 94.54±0.06aB 1.19±0.08bA 9.58±0.11aA 2.73±0.28aA 

หมายเหต ุa และ b เป็นคา่ทางสถิติแนวคอลมัน์ทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

                A, B และ C เป็นคา่ทางสถิตแินวแถวทีแสดงถงึความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

             ± หมายถึง ± คา่ SD 
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ตารางที 25 คา่ L*, a*, b* และ E* ของไบโอแอคทีฟผงหลงัผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 2 เดือน ทีอณุหภมูิ 0, 4 และ 30 ºC 
ความเข้มข้น

ของ 
อิมลัซไิฟเออร์ 

0 ºC 4 ºC 30 ºC 

L* a* b* E* L* a* b* E* L* a* b* E* 

0.1% PGPR 94.27±0.12aA 1.88±0.08aA 10.35±0.29aB 4.55±0.49abB 94.02±0.28aA 2.02±0.09aA 10.62±0.37aAB 5.73±0.60aAB 94.30±0.53aA 2.13±0.22aA 11.14±0.46aA 7.30±0.80bA 

0.3% PGPR 94.05±0.01bA 1.82±0.10aB 10.14±0.12aB 4.17±0.33bC 93.79±0.04aA 1.93±0.10aB 10.46±0.24aB 5.46±0.54aB 93.93±0.38aA 2.28±0.08aA 11.52±0.12aA 9.09±0.86abA 

0.5% PGPR 94.23±0.05aA 1.75±0.13aA 10.29±0.17aB 5.29±0.47aB 94.01±0.18aA 1.75±0.28aA 10.49±0.16aB 6.14±0.65aB 93.68±0.12aB 2.07±0.15aA 11.45±0.10aA 10.42±1.05aA 

หมายเหต ุa และ b เป็นคา่ทางสถิติแนวคอลมัน์ทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

               A, B และ C เป็นคา่ทางสถิติแนวแถวทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3 

            ± หมายถงึ ± คา่ SD 

ตารางที 26 คา่ L*, a*, b* และ E* ของไบโอแอคทีฟผงหลงัผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน ทีอณุหภมูิ 0, 4 และ 30 ºC 
ความเข้มข้น

ของ 
อิมลัซไิฟเออร์ 

0 ºC 4 ºC 30 ºC 

L* a* b* E* L* a* b* E* L* a* b* E* 

0.1% PGPR 90.37±0.02bA 2.62±0.08aB 11.10±0.09aB 19.20±2.10aB 90.00±0.08bB 2.42±0.13aB 11.39±0.36aB 21.75±1.61aB 90.46±0.21bA 3.10±0.24bA 12.76±0.17aA 26.67±1.26aA 

0.3% PGPR 90.78±0.16aA 2.31±0.07bB 10.55±0.41aC 14.97±1.50bC 90.51±0.20aAB 2.34±0.10abB 11.30±0.29aB 18.55±0.87bB 90.36±0.02bB 3.47±0.11abA 12.79±0.07aA 28.25±1.46aA 

0.5% PGPR 90.40±0.22bB 2.39±0.20abB 10.74±0.39aB 18.92±1.13aC 90.21±0.18abB 2.27±0.14bB 11.33±0.37aB 21.66±1.23aB 90.77±0.06aA 3.52±0.08aA 12.52±0.13aA 27.39±0.70aA 

หมายเหต ุa, b และ c เป็นคา่ทางสถิติแนวคอลมัน์ทีแสดงถึงความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

                A, B, C, D, E และ F เป็นคา่ทางสถิติแนวแถวทีแสดงถงึความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05); n = 3  

             ± หมายถึง ± คา่ SD
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บทท ี5 

สรุปผลการทดลอง 
 

 จากการคดัเลือกเชือไบโอแอคทีฟ Lactobacillus casei subsp. rhamnosus TISTR 047 
เป็นสายพนัธุ์ทีทนตอ่สภาวะกรดและนําดีมากทีสดุ และจากการศกึษาผลของการเอ็นแคพซูเลชนั
ด้วยวิธีอิมลัชนัเชิงซ้อน โดยศกึษาความเร็วรอบของโฮโมจิไนเซอร์ ชนิดและความเข้มข้นของอิมลัซิ
ไฟเออร์ และการรอดชีวิตของเชือหลงัผา่นกระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอย พบวา่ระดบัความเร็ว
รอบของโฮโมจิไนเซอร์ 11,000 rpm ของอิมลัชนัเชิงซ้อนและ 5,500 ของอิมลัชนัเชิงเดียวดีทีสดุ ให้
ความคงตวั ขนาดอนภุาค การกระจายตวัของอนภุาค และโครงสร้างทีส่องภายใต้กล้องจลุทรรศน์
เพือนบัจํานวนดร็อปเล็ทดีทีสดุ และ PGPR เป็นอิมลัซิไฟเออร์ทีเหมาะสมทีสดุ ทงัด้านความคงตวั 
ขนาดอนภุาค การกระจายตวัของอนภุาค และโครงสร้างทีสอ่งภายใต้กล้องจลุทรรศน์เพือนบั
จํานวนดร็อปเล็ทดีทีสดุ และหลงัจากการศกึษาการรอดชีวิตของเชือทีทําเอ็นแคพซูเลชนัแล้วผา่น
กระบวนการทําแห้งแบบพน่ฝอย พบวา่ความเข้มข้นของ PGPR ไมมี่ผลตอ่การรอดชีวิตของเชือ 
และคณุสมบตัขิองผงในด้านของปริมาณความชืนในชว่งร้อยละ 2-3  aw ในชว่ง 0.1-0.2 ขนาด
อนภุาคและการกระจายตวัของผง นอกจากนียงัศกึษาผลของการเอ็นแคพซูเลชนั โดยเปรียบเทียบ
การเอ็นแคพซูเลชนัและไมเ่อ็นแคพซูเลชนั พบว่าแบบทําเอ็นแคพซูเลชนัมีการรอดชีวิตของเชือ
มากกวา่ มีการลดลงของเชือจาก 9.63 ± 0.32 เหลือ 8.31 ± 0.11 log cfu/g ในขณะทีแบบไมทํ่า
เอ็นแคพซูเลชนั มีการลดลงของเชือจาก 9.63 ± 0.32 เหลือ 4.06 ± 0.08 log cfu/g แสดงให้เห็นวา่
การทําเอ็นแคพซูเลชนัด้วยวิธีอิมลัชนัเชิงซ้อนมีประสิทธิภาพในการเพิมการรอดชีวิตของเชือ  
 และจากการศกึษาอายกุารเก็บรักษาไบโอแอคทีฟผงเป็นเวลา 3 เดือน แล้วตรวจสอบการ
รอดชีวิตของเชือและคณุสมบตัขิองไบโอแอคทีฟผง พบว่าการเก็บรักษาไบโอแอคทีฟผงควรเก็บที
อณุหภมูิ 0 และ 4 องศาเซลเซียส มีการรอดชีวิตของเชือจาก 108 เหลือ 106 cfu/g และความเข้มข้น
ของอิมลัซิไฟเออร์ไมมี่ผลตอ่การรอดชีวิตและคณุสมบตัิของไบโอแอคทีฟ ดงันนัจงึเลือก PGPR 

ร้อยละ 0.1 เป็นอิมลัซิไฟเออร์ทีใช้ในกระบวนการทําเอ็นแคพซูเลชนั  
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ภาคผนวก ก 
การวิเคราะห์ทางกายภาพ 

 

1. การวัดค่า Optical density (OD600)  
1.1 อุปกรณ์ 

Spectrophotometer G10 (Spectronic Unicam, UK) 
            cuvette glass ยีห้อ Hellma 

2.2 วิธีการ 
2.2.1 เลือกความยาวคลืนทีต้องการ 600 นาโนเมตร 
2.2.2 ล้าง cuvette ด้วยนํากลนัให้สะอาด แล้วใช้ทิชชซูบัให้แห้ง 
2.2.3 เทสารแขวนลอยเชือทีทําการวดัลงใน cuvette โดยให้มีความสงูประมาณ 3 

เซนตเิมตร 
2.2.4 เช็คภายนอก cuvette ไมใ่ห้มีรอยนิวมือบริเวณทีแสงสอ่งผา่น 

2.2.5 นํา cuvette ใสใ่นชอ่งทีอยูภ่ายในเครืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ โดยหนัด้านทีใสให้
ตรงกบัช่องทีแสงผา่น ระวงัอยา่ให้ตวัอยา่งหกลงในช่องใสส่าร 

2.2.6 ปิดฝาบรรจขุองเครืองทกุครังทีทําการวดัตวัอยา่ง 

2.2.7 Set blank 

2.2.8 วดัคา่ดดูกลืนแสงของสารละลายมาตรฐาน และสารแขวนลอยของเชือ 
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ภาคผนวก ข 

การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 
 

1. การรอดชีวิตของเชือของอิมัลชัน 
การวิเคราะห์ทางจลุินทรีย์ของอิมลัชนั โดยนําอิมลัชนั 10 มิลลิลิตร มาผสมกบัเปปโทน

ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ปริมาตร 90 มิลลิลิตร แล้วทํา serial dilution ด้วยสารละลายเปปโทน
ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 แล้วนําไป pour plate ด้วย MRS agar นบัเชือที 30-300 โคโลนี เพือ
ตรวจสอบจํานวนเชือทีรอดชีวิต 

 

2. การรอดชีวิตของเชือผง 
การวิเคราะห์ทางจลุินทรีย์ของไบโอแอคทีฟผง โดยนําผงของไบโอแอคทีฟ 25 กรัม มา

ผสมกบัเปปโทนความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ปริมาตร 225 มิลลิลิตร แล้วทํา serial dilution ด้วย
สารละลายเปปโทนความเข้มข้นร้อยละ 0.1 แล้วนําไป pour plate ด้วย MRS broth นบัเชือที 30-

300 โคโลนี เพือตรวจสอบจํานวนเชือทีรอดชีวิต 

 

3. การวิเคราะห์จาํนวนเชือแบคทีเรียกรดแลคตกิทังหมด 
 3.1 อาหารเลียงเชือ MRS media 

Glucose   20.0 กรัม 

Peptone   10.0 กรัม 

Beef extract  10.0 กรัม 

Yeast extract  5.0 กรัม 

Triammonium citrate 20.0 กรัม 

Sodium acetate·3H2O 5.0 กรัม 

K2HPO4   2.0 กรัม 

MgSO4·7H2O  0.2 กรัม 

Tween 80   1.0 กรัม 

Bromocresol purple 0.004 กรัม 

Agar   1.5 กรัม 
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ละลายสว่นผสมทงัหมดในนํากลนั ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ปรับคา่ความเป็นกรด
เป็นดา่ง 7.0±0.2 ทีอณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส นําไปนงึฆา่เชือภายใต้ความดนัไอทีอณุหภมูิ 121 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 

 3.2 สารเคมี 
ละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ เตรียมได้โดยเตรียมสารละลาย

โซเดียมคลอไรด์ 0.85 กรัม ในนํากลนัปรับปริมาตรให้เป็น 100 มิลลิลิตร นําไปนงึฆา่เชือภายใต้
ความดนัไอทีอณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 

 3.3 วิธีวิเคราะห์  

เตรียมโดยทําความเจือจาง 10-1 โดยชงัตวัอยา่ง 10 กรัม ใสข่วดทีมีสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 0.85 ปริมาตร 90 มิลลิลิตร เขยา่ให้เข้ากนัแล้วมาเตรียมจนได้
ความเจือจางทีเหมาะสม ปิเปตสารละละลายทีระดบัความเจือจางทีเตรียมไว้ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
ใสใ่นจานเพาะเชือ ทําการหลอมอาหารเลียงเชือ MRS ทีเตรียมไว้และทิงให้มีอณุหภมู ิ45-50 

องศาเซลเซียส นํามาทํา pour plate technique บม่ทีอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 

ชวัโมง นบัจํานวนจลุินทรีย์ทีเกิดขนึ โดยเลือกนบัเฉพาะทีมีโคโลนีอยูใ่นชว่ง 30-300 โคโลนี 

 3.4 การคาํนวณ 
จํานวนเชือแบคทีเรียกรดแลคติก = จํานวนโคโลนี × dilution factor (โคโลนีตอ่

มิลลิลิตร) 
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ภาคผนวก ค 

การวิเคราะห์ทางเคมี 

 

1. การวิเคราะห์หาปริมาณความชืน (AOAC, 1990) 
 1.1 อบภาชนะหาความชืน (moisture can) ในตู้อบทีอณุหภมูิ 105 ºC เป็นเวลา 3 ชวัโมง 
นําออกจากตู้อบใสใ่นโถดดูความชืน ปล่อยทิงไว้จนอณุหภมูิของภาชนะเทา่กบัอณุหภูมิห้องแล้ว
นําไปชงันําหนกั 

 1.2 ชงัตวัอยา่งใสภ่าชนะหาความชืน ซงึทราบนําหนกัทีแนน่อน และจดบนัทกึนําหนกัของ
ภาชนะและตวัอยา่ง 
 1.3 นําไปอบในตู้อบทีอณุหภมูิ 105 ºC เป็นเวลา 4-5 ชวัโมง แล้วนําออกจากตู้อบใสใ่น
โถดดูความชืน ปลอ่ยทิงไว้จนอณุหภมูิของภาชนะเทา่กบัอณุหภมูิห้องแล้วนําไปชงันําหนกั 

 1.4 ชงันําหนกัภาชนะและตวัอยา่งหลงัจากนนันําไปอบในตู้อบตอ่และทําซําเชน่เดมิจน
นําหนกัคงที โดยผลตา่งของนําหนกัทีชงัทงัสองครังติดตอ่กนัไมเ่กิน 1-3 มิลลิกรัม และจดบนัทึก
นําหนกั 

 

วิธีคาํนวณ 

% moisture content = 
นาํหนกัก่อนอบ นาํหนกัหลงัอบ

นาํหนกัก่อนอบ
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