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บทคดัย่อ 

   การศึกษากราฟการเจริญของเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกต่างสายพันธ์ุกัน  2 ชนิด  คือ  Lactobacillus 
acidophilus TISTR 1338 และ Lactobacillus  casei TISTR 390 ใน MRS broth โดยบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
พบว่าเช้ือจะเจริญเขา้สู่ช่วงเฟสคงท่ีในชัว่โมงท่ี 24 ของการบ่ม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีปริมาณของแบคทีเรียสูงถึง 8 – 9 ล็อก
โคโลนีต่อลิตร  พร้อมทั้งศึกษาการเหลือรอดของเช้ือ L. acidophilus TISTR 1338  และ L. casei TISTR 390 ในระหวา่ง
กระบวนการผลิตไอศกรีมขา้วกลอ้งมนัปู พบวา่ เช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกต่างชนิดกนัและขั้นตอนการผลิตไอศกรีมไม่
มีอิทธิพลร่วมต่อค่าเปอร์เซ็นตก์ารเหลือรอด โดยสายพนัธ์ุของเช้ือทั้งสองชนิดมีการเหลือรอดไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  
(p > 0.05) โดยท่ีเช้ือ L. acidophilus TISTR 1338  และ L. casei TISTR 390 มีค่าการเหลือรอดคิดเป็นร้อยละ  96.23 ± 
1.98 และ 97.01 ± 2.48 ตามลาํดบั  ในส่วนของขั้นตอนการผลิตท่ีแตกต่างกนัคือขั้นตอนการป่ันไอศกรีม (freezing)  
และขั้นตอนการแช่เยือกแข็ง (hardening) พบวา่มีค่าเปอร์เซ็นตก์ารเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกทั้ง 2 ชนิดไม่
แตกต่างกนั (p > 0.05) โดยมีค่าการเหลือรอดคิดเป็นร้อยละ 97.75 ± 1.74 และร้อยละ 95.49 ± 2.01 ตามลาํดบั      

 
ABSTRACT 

 The growth curves of two probiotic bacterial strains (Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 and 
Lactobacillus casei TISTR 390) in MRS broth incubated at 37 °C were determined and it was found that both 
probiotic bacteria would grow into the stationary phase after 24 hrs of incubation with the numbers of 8 to 9 Log 
CFU/ml. Also, the survivals of the probiotic strains (L. acidophilus TISTR 1338 and L. casei TISTR 390) during the 
production process of Red rice ice cream were studied and it was found that different probiotic strains and production 
steps did not have the interaction effect on % survival. Moreover, % survival of 96.23 ± 1.98 and 97.01 ± 2.48  for     
L. acidophilus TISTR 1338 and L. casei TISTR 390 were not significantly different (P> 0.05). Furthermore, their 
survivals of 9 7 .7 5  ± 1 .7 4  and 9 5 .4 9  ± 2 .0 1  % also showed no significantly at freezing and hardening step, 
respectively (P>0.05)  
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บทนํา  
 เน่ืองจากปัจจุบันผูบ้ริโภคมีความใส่ใจใน
สุขภาพกันมากข้ึน ดังนั้ นจึงนิยมบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพกนัเพิ่มข้ึน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นการหันมา
บริโภคอาหารเสริมชนิดต่างๆ  เน่ืองจากไม่มีเวลา
หรือไม่สะดวกท่ีจะออกกําลังกายอย่างสมํ่ าเสมอ 
รวมทั้ งการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภณัฑ์
อ าห าร เส ริมนั้ น เป็ น วิ ธี ท่ี ส ะดวก  รวด เร็ วและ
ประหยดัเวลาไดม้าก แต่ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมหลาย
ชนิดมกัจะทาํออกมาในรูปแบบของแคปซูลยา ทาํให้
ผูบ้ริโภคไม่อยากรับประทานอยา่งต่อเน่ือง เพราะอาจ
ทาํใหเ้กิดความรู้สึกทางจิตใจวา่เหมือนการรับประทาน
ยา จึงเกิดแนวคิดท่ีจะแกไ้ขปัญหาโดยการผลิตอาหาร
เพ่ือสุขภาพออกมาในรูปแบบท่ีเป็นอาหารปกติแต่มี
การเติมจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ คือ จุลินทรียโ์ปรไบโอ
ติกเสริมลงไปในผลิตภณัฑ ์ 
 โปรไบโอติกเป็นจุลินทรียท่ี์ไม่มีอนัตรายต่อ
ร่างกายของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงจุลินทรีย์กลุ่มน้ีต้องได้รับ
การศึกษาและตรวจสอบอยา่งแน่ชดัแลว้วา่ไม่มีผลเสีย
ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  จุลินทรีย์ท่ีเป็นโปรไบโอ           
ติกส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ แบคทีเรียแลคติกหลายสายพนัธ์ุ 
เช่น  Lactobacillus และ  Bifidobacterium เม่ื อมนุษย์
บริโภคเขา้ไปแลว้จะเป็นตวัช่วยในการปรับสมดุลของ
จุลินทรียใ์นลาํไส้ ซ่ึงในลาํไส้ของมนุษยเ์ป็นท่ีอยูข่อง
แบคทีเรียมากกว่า 100 ชนิด แบคทีเรียแต่ละชนิดมี
เอนไซม์แตกต่างกนัออกไปจึงทาํให้เมตาโบลิซึมใน
ลาํไส้หลากหลาย ผลท่ีได้มีทั้ งเป็นอาหารของเรา มี
ผลกระทบต่อการทํางานของร่างกาย มีผลต่อยาท่ี
ผูบ้ริโภคกินเข้าไป เป็นสารก่อมะเร็ง มีผลต่อความ
เส่ือมของร่างกาย มีผลต่อภูมิตา้นทาน ซ่ึงลว้นแต่มีผล
ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค (ปาริชาติ, 2549) 
 ไอศก รีมจัด เป็ น ผ ลิตภัณฑ์ ท่ี น่ าสน ใจ
เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนและไอศกรีมเป็น
ผลิตภณัฑ์อาหารหวานท่ีมีการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง
ในเด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่รวมไปถึงผูสู้งอายุ เน่ืองจากให้
ความรู้สึกสดช่ืนสามารถรับประทานไดใ้นทุกเพศทุก

วัย  ทําให้ ผู ้บ ริ โภคไ ม่ รู้ สึ ก เบ่ื อห น่ าย ท่ี จะต้อ ง
รับประทานเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะในเด็กท่ีไม่ชอบ
รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ   นอกจากน้ีการเติม
นํ้ านมขา้วกลอ้งมนัปู ลงในไอศกรีมยงัช่วยเพ่ิมรสชาติ
และคุณค่าทางโภชนาการ เช่น  มีโปรตีนสูงข้ึน  มี
ปริมาณสาร antioxidant เพิ่ม ข้ึนได้แก่  anthocyanin, 
proanthocyanidin, bioflavonoids และวิ ต ามิ น  E ซ่ึ ง
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้ งสีผสมอาหารตาม
ธรรมชาติ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน ดว้ยเหตุ
น้ีจึงมีความสนใจในการศึกษาการผลิตไอศกรีมขา้ว
กล้องมันปูเสริมโปรไบโอติก ซ่ึงในอนาคตคาดว่า
ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจะไดรั้บความนิยมมากยิ่งข้ึน เพราะ
ความต้องการอาหารเพ่ือสุขภาพของผู ้บริโภคยงัมี
แนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้ งยงัช่วยเพ่ิม
มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรให้กบัเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้วใหมี้รายไดเ้พ่ิมมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 ศึกษาลกัษณะการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
โปรไบโอติก พร้อมทั้ งศึกษาการเหลือรอดชีวิตของ
แบคทีเรียโปรไบโอติกต่างสายพันธ์ุกันในระหว่าง
กระบวนการผลิตไอศกรีมข้าวกล้องมันปูเสริมโปร
ไบโอติก   
 
วธีิการวจิัย   
 การเตรียมนํ้านมข้าวกล้องมันปูเพ่ือใช้เป็น
ส่วนผสมของไอศกรีม 
 นาํขา้วกลอ้งมนัปูประมาณ 200 กรัม มาลา้ง
ให้สะอาด แลว้ป่ันกบันํ้ าสะอาด 1 ลิตร ดว้ยเคร่ืองทาํ
นํ้ านมถัว่เหลือง (นํ้ าเตา้หู้) ก็จะได้นํ้ าขา้วกลอ้งมันปู
ประมาณ  1 กิโลกรัม (1000 ml)  
 การผลติไอศกรีมข้าวกล้องมนัปู 
 การผลิตไอศกรีมจะใช้ส่วนผสมต่างๆ คือ 
นํ้ านมข้าวกล้องมันปู  50 % ของนํ้ าหนักส่วนผสม
ทั้งหมด, ครีม 25 % ของนํ้าหนกัส่วนผสมทั้งหมด, นม
ผงขาดมนัเนย 9 % ของนํ้ าหนักส่วนผสมทั้งหมด, นํ้ า
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ตาลทราย 15 % ของนํ้าหนกัส่วนผสมทั้งหมด,สเตบิไล
เซอร์ 0.3 % ของนํ้ าหนักส่วนผสมทั้งหมด และอิมลัซิ
ไฟเออร์ 0.4 % ของนํ้ าหนักส่วนผสมทั้ งหมด โดยนาํ
นํ้ านมขา้วกลอ้งมนัปูและครีมใส่ลงในหมอ้ผสมและ
ให้ความ ร้อนจนอุณหภูมิ ถึง  50o ซ  คนให้ เข้ากัน 
จากนั้ นเติมนํ้ าตาลทราย นมผงขาดมันเนย สเตบิไล
เซอร์ และอิมลัซิไฟเออร์ นาํส่วนผสมท่ีไดไ้ปผสมให้
เข้ากันด้วยเคร่ือง bamix แล้วนําไปพาสเจอไรส์ ท่ี
อุณหภูมิ 69 oซ เป็นเวลา 30 นาที (Marshall, 1996) ทาํ
ให้เยน็ลงโดยนาํหมอ้ส่วนผสมมาแช่ไวใ้นนํ้ าแข็ง จน
อุณหภูมิลดลงมาท่ี 4 oซ แลว้จึงนําส่วนผสมไปบ่มท่ี
อุณหภูมิ 4 oซ เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นนาํส่วนผสม
เขา้เคร่ืองป่ันไอศกรีม บรรจุใส่ภาชนะ นาํไปแช่เยือก
แข็งท่ีอุณหภูมิ -25 oซ และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -18 oซ  
(Homayouni et al., 2008a)  
 หมายเหตุ : ไอศกรีมท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี
ไดม้าจากการประเมินความชอบของผูท้ดสอบชิม โดย
ไดค้ดัเลือกจากทั้งหมด 9 สูตร ซ่ึงสูตรท่ีเป็นท่ียอมรับ
ของผูท้ดสอบชิม คือไอศกรีมขา้วกลอ้งมนัปูท่ีมีระดบั
ปริมาณของนํ้ านมขา้วกลอ้งมนัปูท่ี 50 % และผ่านการ
แช่ยอืกแขง็ (hardening) เ ป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง  
 การเตรียมเช้ือโปรไบโอตกิ  
 นํ า เ ช้ื อ  Lactobacillus acidophilus TISTR 
1338 และ  Lactobacillus  casei TISTR 390 เ ล้ี ย งใน
อาหารเล้ียงเช้ือเหลว MRS broth ในสภาวะปลอดการ
ปนเป้ือนจากเช้ือชนิดอ่ืนๆ (aseptic technique) นําไป
บ่มไวท่ี้อุณหภูมิ 37 oซ เป็นเวลา 48 ชัว่โมง จากนั้นถ่าย
เช้ือ (subculture) อย่างน้อย 3 คร้ัง เพ่ือเป็นการกระตุน้
เช้ือให้แข็งแรงและเจริญเติบโตเต็มท่ีก่อนนาํไปใชใ้น
การทดลอง หลงัจากท่ีกระตุน้เช้ือไดแ้ลว้ก็ใชเ้ข็มเข่ีย
เช้ือแทง (stab) เช้ือท่ีไดล้งในหลอดทดลอง (tube) ท่ีมี
อาหารเล้ียงเช้ือประกอบดว้ยวุน้ท่ีมีพื้นหนา้ลาดเอียง ( 
MRS agar butt or Slant) นําไปบ่มไวท่ี้ตู ้บ่มอุณหภูมิ 
37 oซ เป็นเวลา 48 ชัว่โมง แลว้นาํไปเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ
ตํ่าเพ่ือใชเ้ป็น working stock cultures ต่อไป  

 การศึกษาลกัษณะการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย
โปรไบโอตกิ 
 นําแบคทีเรียโปรไบโอติกทั้ งสองสายพนัธ์ุ 
คือ  L. acidophilus TISTR 1338 และ  L. casei TISTR 
390 มาเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือเหลว (MRS broth) 
โดย ปรับให้มีปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ประมาณ 100 cfu/ml 
นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ  37 oซ  เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ใน
ระหวา่งการบ่มจะสุ่มตวัอยา่งมาวดัความขุ่นดว้ยเคร่ือง
สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) ท่ีความ
ยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร (OD600) และนบัจาํนวนเช้ือ
โดยใช้การตรวจนับเซลล์จุลินทรียแ์บบ viable plate 
count ด้วยวิธีการ pour plate ในอาหารเล้ียงเช้ือ MRS 
Agar บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 oซ เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
แลว้นําผลท่ีไดไ้ปสร้างกราฟการเจริญของแบคทีเรีย 
(จริยา และคณะ, 2541)   
 การศึกษาการเหลือรอดชีวิตของแบคทีเรีย
โปรไบโอติกต่างสายพันธ์ุกันในระหว่างกระบวนการ
ผลติไอศกรีมข้าวกล้องมนัปู 
 นาํเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกทั้ง 2 สายพนัธ์ุ 
คื อ Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 แ ล ะ 
Lactobacillus casei TISTR 390 มาเพาะเล้ียงในอาหาร
เล้ียงเช้ือเหลว MRS Broth โดยการบ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ    
37 oซ และใชเ้วลาในการบ่มเพาะเล้ียงเช้ือให้เขา้สู่ช่วง
เฟสคงท่ี (Stationary Phase) โดยในงานวิจยัน้ีจะใชเ้ช้ือ
แบคทีเรียโปรไบโอติกท่ีผา่นการเพาะเล้ียงประมาณ 24 
ชัง่โมง ซ่ึงพบว่าเป็นช่วงท่ีมีปริมาณของแบคทีเรียสูง
ถึง 8-9 ลอ็กโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log cfu/ml)  หลงัจาก
นั้นนาํอาหารเล้ียงเช้ือเหลว MRS Broth ท่ีเพาะเล้ียงเช้ือ  
โปรไบโอติกทั้ง 2 ชนิด ไปป่ันเหวีย่งดว้ยความเร็วรอบ 
12,000 x g เป็นเวลา 5 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 oซ  จากนั้นเท
อาหารเล้ียงเช้ือออกจากหลอดป่ันเหวี่ยงแลว้ลา้งเซลล์
ดว้ยสารละลายเกลือความเขม้ขน้ร้อยละ 0.9 จาํนวน 2 
คร้ัง และนาํเซลลท่ี์ไดเ้ติมลงในไอศกรีมขา้วกลอ้งมนัปู
ในขั้นตอนก่อนการป่ันไอศกรีม (mixing)  แลว้ศึกษา
การเหลือรอดชีวิตของเช้ือ L. acidophilus TISTR 1338 
และ L. casei TISTR 390 ในขั้นตอนการป่ัน (freezing) 
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และการแช่เยือกแข็งไอศกรีม  (hardening) โดยสุ่ม
ตวัอยา่งไอศกรีมก่อนการป่ัน หลงัการป่ัน และหลงัการ
แช่เยือกแข็งมานับจาํนวนเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติ
กคือ L. acidophilus TISTR 1338 และ L. casei TISTR 
390 โดยใช้การตรวจนับเซลล์จุลินทรีย์แบบ  viable 
plate count ด้วยวิธีการ pour plate ในอาหารเล้ียงเช้ือ 
MRS Agar บ่มท่ี อุณหภูมิ  37  oซ  เป็นระยะเวลา 48 
ชั่วโมง จากนั้ นคาํนวณเปอร์เซ็นต์การเหลือรอดจาก
สูตรดงัต่อไปน้ี (Homayouni et al., 2008) 
1. % การเหลือรอดของการป่ันไอศกรีม (freezing) 
= [ จ น . จุ ลิ น ท รี ย์ ก่ อ น ก า ร ป่ั น  ( mixing) -                                        
 จน.จุลินทรียห์ลงัการป่ัน (freezing)] × 100   

จน.จุลินทรียก่์อนการป่ัน (mixing) 
  
2. % ก าร เห ลื อ ร อ ด ข อ งก าร แ ช่ แ ข็ ง ไ อ ศ ก รี ม 
(hardening) 
= [ จ น . จุ ลิ น ท รี ย์ ห ลั ง ก า ร ป่ั น  (freezing)  -                         
จน.จุลินทรียห์ลงัการแช่แขง็ (hardening)] × 100 

จน.จุลินทรียห์ลงัการป่ัน (freezing) 
 

 ศึกษาโดยวางแผนการทดลองแบบ  2x2 
Symmetric Factorial Experimental in Completely 
Randomized Design ปั จ จั ย คื อ ช นิ ด ข อ ง เช้ื อ ท่ี ใช ้             
2 ร ะดั บ คื อ  Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 
และ Lactobacillus casei TISTR 390 และขั้นตอนใน
การผ ลิตไอศก รีม  2 ระดับ  คื อ  ขั้ น ตอนการ ป่ัน 
(freezing) และการแช่เยือกแข็งไอศกรีม (hardening) 
ทาํการทดลอง 2 ซํ้ า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
สําเร็จรูป  SPSS for Windows version 16.0  ด้วยการ
วิ เคราะห์ความแปรปรวน  จากนั้ นทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียทรีตเมนต์คอมบิเนชั่น โดยใช ้
DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test)   
 
 
 
 

ผลการวจิัย 
 ผลของการศึกษาลักษณะการเจริญของเช้ือ
แบคทเีรียโปรไบโอตกิ 
 เม่ือศึกษากราฟการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย  
โปรไบโอติก ไดแ้ก่ Lactobacillus acidophilus TISTR 
1338 แ ล ะ  Lactobacillus casei TISTR 390 โ ด ย
เพาะเล้ียงเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกทั้ ง 2  ชนิดใน
อาหารเล้ียงเช้ือเหลว MRS broth แลว้บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 

37 
o
ซ  สุ่มตัวอย่างท่ี ช่วงเวลาต่างๆ  นํามาวัดค่าการ

ดูดกลืนแสง และการเจริญของเช้ือ ซ่ึงผลการทดลอง
แสดงดังภาพท่ี 1 พบว่าเม่ือระยะเวลานานข้ึนค่าการ
ดูดกลืนแสงจะมีค่าเพ่ิมมากข้ึนจากความขุ่นของอาหาร
เล้ียงเช้ือเหลว MRS broth ท่ี เพ่ิมข้ึน  แต่ความขุ่นบ่ง
บอกถึงความหนาแน่นทั้งเซลลท่ี์มีชีวิตและเซลลท่ี์ตาย
แล้ว โดยการวดัใช้หลกัการฉายแสงผ่าน suspension 
ของแบคทีเรีย แสงส่วนหน่ึงจะถูกเซลล์แบคทีเรียดูด
เอาไว ้ปริมาณแสงท่ีดูดเอาไวจ้ะเป็นสัดส่วนโดยตรง
กบัจาํนวนเซลลข์องแบคทีเรีย ในกรณีท่ีตอ้งการทราบ
เฉพาะเช้ือท่ีมีชีวิตอยู่ ตอ้งทาํควบคู่กบัการนับจาํนวน
เช้ือโดยใช ้Dilution plate count แลว้นาํไปสร้างกราฟ
การเจริญดังภาพท่ี 1 โดยพบว่าช่วงแรกของการสุ่ม
ตวัอย่างมาศึกษาการเจริญ เช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติ
กจะอยู่ในช่วงแล็กเฟส (lag phase) ในชั่วโมงท่ี  0 - 3 
โดยมีจาํนวนเช้ืออยู่ประมาณ 3 log cfu/ml และเข้าสู่
ช่วงล็อกเฟส  (log phase) ในชั่วโมงท่ี  4 - 24  ซ่ึงใน
ระยะน้ีเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกจะค่อยๆ เพ่ิมจาํนวน
ข้ึน  และ เข้า สู่ ช่ วง เฟสคง ท่ี  (stationary phase) ใน
ชั่วโมงท่ี  24 ซ่ึงมีจํานวนเช้ืออยู่ประมาณ  8 - 9 log 
cfu/ml ส่วนช่วงเดทเฟส (death phase) นั้นอาจจะเร่ิม
หลงัจากชั่วโมงท่ี 48 เป็นตน้ไป โดยในช่วงแล็กเฟส 
(lag phase) แบคทีเรียท่ีเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือ จะ
ไม่แบ่งเซลลอ์ยา่งทนัทีทนัใด ดงันั้นเซลลใ์นระยะน้ีจึง
มีจาํนวนไม่เปล่ียนแปลงมากนกั แต่ขนาดของเซลลจ์ะ
ใหญ่ข้ึน เพราะแต่ละเซลลมี์การสังเคราะห์สารต่างๆ ท่ี
เป็นองค์ประกอบของเซลล์ และแบคทีเรียจะมีการ
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ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ก่อนท่ีจะเพ่ิม
จํานวนมากข้ึนในช่วงล็อกเฟส  (log phase) ซ่ึงเป็น
ระยะท่ีแบคทีเรียมีการแบ่งเซลลอ์ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเซลล์
ในระยะน้ี จะมีอัตราการเจ ริญ สูงกว่าระยะอ่ืนๆ      
(ด ว งพ ร , 2545) แ ล ะ จ ะ เร่ิ ม เข้ า สู่ ช่ ว ง เฟ ส ค ง ท่ี 
(stationary phase) โดยในระยะน้ีจะมีจาํนวนแบคทีเรีย

สูงสุด ซ่ึงจํานวนประชากรแบคทีเรียอาจสูงถึง 10
9 

โคโลนีต่อมิลลิลิตร (cfu/ml) และเป็นช่วงท่ีเกิดสภาวะ
สมดุลระหวา่งการทวจีาํนวนและการตายของแบคทีเรีย 
โดยอาจ เกิดจากหลายสาเห ตุ  เช่น  ป ริมาณของ
สารอาหารลดน้อยลง หรือมีการสะสมผลผลิตของ
กระบวนการเมตาบอลิซึมท่ีเป็นอนัตรายต่อเซลล์ เช่น

กรด สารพิษ จากนั้นจะเขา้สู่ช่วงเดทเฟส (death phase) 
ซ่ึ งแบคที เรียจะตายอย่างรวด เร็ว  เน่ื องจากขาด
สารอาหารท่ีจาํเป็น และมีการสะสมของสารยบัย ั้งการ
เจริญ เช่น กรด ในช่วงน้ีจาํนวนของเซลล์ท่ีมีชีวิตจะ
ลดลงแบบเอก็โปแนนเชียล (exponential) 
 ดงันั้นในงานวิจยัน้ี จะใชเ้ช้ือแบคทีเรียโปร
ไบโอติกท่ีผา่นการเพาะเล้ียงประมาณ 24 ชัว่โมง ซ่ึงอยู่
ในช่วงเฟสคงท่ี (stationary phase) โดยพบว่าเป็นช่วง
ท่ีมีปริมาณของแบคทีเรียสูงถึง 9 ล็อกโคโลนีต่อ
มิลลิลิตร (log cfu/ml) และเป็นช่วงท่ีแบคทีเรียมีความ
ทนทานสูง เพ่ือศึกษาการเหลือรอดของเช้ือแบคทีเรีย
โปรไบโอติกในผลิตภณัฑไ์อศกรีมขา้วกลอ้งมนัปู 

 
ภาพที ่1  กราฟการ เจ ริญ และค่ าก าร ดูดก ลืนแส ง  (OD600) ของเช้ื อ  Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 และ 

Lactobacillus casei TISTR 390 ในอาหารเล้ียงเช้ือเหลว MRS broth บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 oซ นาน 48 ชัว่โมง 
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 ผลของการศึกษาการเหลือรอดชีวิตของ
แบคทีเรียโปรไบโอติกต่างสายพันธ์ุกันในระหว่าง
กระบวนการผลติไอศกรีม  
 หลงัจากการบ่มไอศกรีมท่ีอุณหภูมิ 4 oซ  เป็น
เวลา 12 ชัว่โมง จะมีการเติมเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอ-      
ติกลงในส่วนผสมไอศกรีมขา้วกลอ้งมนัปู จากนั้นนาํ
ส่วนผสมของไอศกรีมมาป่ันด้วยเคร่ือง NEMOX 
GELATO Pro 3000 เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนาํไปแช่
เยือกแข็ง (hardening) ท่ีอุณหภูมิ -25 oซ เป็นเวลา 24 
ชั่วโมง แลว้ศึกษาผลของขั้นตอนการป่ันและการแช่
เยือกแข็งไอศกรีมต่อจํานวนแบคทีเรียโปรไบโอติ
กต่างชนิดกนั โดยวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเหลือรอด
ของแบคที เรียโปรไบโอติกในขั้ นตอนการ ป่ัน 
(freezing) และขั้นตอนการแช่เยอืกแขง็ (hardening)  
 พบวา่เช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกต่างชนิดกนั
และขั้นตอนการป่ันไอศกรีมไม่มีอิทธิพลร่วมกนัต่อค่า
เปอร์เซ็นตก์ารเหลือรอด จึงแยกพิจารณาทีละปัจจยั 

 

ภาพที ่ 2  ค่าเปอร์เซ็นต์การเหลือรอดของเช้ือ  2 
สายพัน ธ์ุ  ได้แก่  L. acidophilus TISTR 
1338 แ ล ะ  L. casei TISTR 390 ใ น
ผลิตภณัฑ์ไอศกรีมขา้วกลอ้งเสริม โปร
ไบโอติก 

จากภาพท่ี 2 แสดงค่าเปอร์เซ็นตก์ารเหลือรอดของเช้ือ    
2 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ L. acidophilus TISTR 1338 และ L. 
casei TISTR 390 ในผลิตภณัฑไ์อศกรีมขา้วกลอ้งเสริม     
โปรไบโอติก พบวา่สายพนัธ์ุของเช้ือทั้งสองชนิดมีการ
เหลือรอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยเช้ือ     
L. acidophilus TISTR 1338 มีการเหลือรอดเท่ากบัร้อย
ละ 96.23 ± 1.98 ส่วนเช้ือ  L. casei TISTR 390 มีการ
เหลือรอดเท่ากบัร้อยละ 97.01 ± 2.48 
 

 
ภาพที ่ 3  ค่าเปอร์เซ็นต์การเหลือรอดของเช้ือ  2 

สายพันธ์ุในขั้นตอนการป่ัน (Freezing) 
แ ล ะ ก า ร แ ช่ เยื อ ก แ ข็ ง  (Hardening) 
ผลิตภณัฑ์ไอศกรีมขา้วกลอ้งเสริมโปร-
ไบโอติก 

   
 จากภาพท่ี 3 แสดงในส่วนของขั้นตอนการ
ผ ลิต ท่ี แตก ต่ างกัน คือขั้ น ตอนการ ป่ันไอศก รีม 
(freezing) และขั้นตอนการแช่เยือกแข็ง (hardening) 
พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การเหลือรอดของแบคทีเรียโปร
ไบโอติกทั้ ง 2 ชนิดไม่แตกต่างกนั (p > 0.05) โดยใน
ขั้นตอนการป่ันไอศกรีม (freezing)  มีการเหลือรอด
เท่ากับร้อยละ 97.75 ± 1.74 และขั้นตอนการแช่เยือก
แขง็ (hardening) มีการเหลือรอดเท่ากบัร้อยละ 95.49 ± 
2.01  
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อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 ผลของการศึกษากราฟการเจริญของเช้ือ
แบ ค ที เรี ย โป รไบ โอ ติ กทั้ งส อ งส ายพัน ธ์ุ  คื อ                   
L. acidophilus TISTR 1338 และ  L. casei TISTR 390
พบวา่ ในช่วงแรกของการสุ่มตวัอยา่งการเจริญของเช้ือ
แบคทีเรียโปรไบติกทั้ งสองชนิดอยู่ในช่วงแล็กเฟส    
(lag phase) ในชั่วโมงท่ี  0 – 3 โดยมีจํานวนเช้ืออยู่
ประมาณ 3 ล็อกโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log cfu/ml) และ
เข้าสู่ช่วงล็อกเฟส (log phase) ในชั่วโมงท่ี 4 - 24 ซ่ึง
ในระยะน้ีเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกทั้ งสองชนิดจะ
ค่ อ ยๆ  เพ่ิ ม จําน วน ข้ึน  และ เข้ า สู่ ช่ วง เฟ สค ง ท่ี 
(stationary phase) ในชั่วโมงท่ี 24 ซ่ึงมีจาํนวนเช้ืออยู่
ประมาณ 8 - 9 ล็อกโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log cfu/ml) 
ส่วนช่วงเดทเฟส (death phase) นั้น อาจจะเร่ิมหลงัจาก
ชัว่โมงท่ี 48 เป็นตน้ไป 
 ผลของการศึกษาการเหลือรอดชีวิตของ
แบคทีเรียโปรไบโอติกต่างสายพันธ์ุกันในระหว่าง
กระบวนการผลิตไอศกรีมพบวา่เช้ือแบคทีเรียโปรไบ- 
โอติกทั้ ง 2 ชนิด ให้ค่าเปอร์เซ็นต์การเหลือรอดไม่
แตกต่างกัน (p>0.05) ในขั้นตอนการป่ัน (freezing)  
และการแช่เยอืกแขง็ (hardening) ดงันั้นในการคดัเลือก
สายพันธ์ุ เช้ือ  จึงเลือกเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติก            
L. casei TISTR 390 แมว้า่ในขั้นตอนการผลิตไอศกรีม
คือขั้นตอนการป่ันไอศกรีม (freezing) และขั้นตอนการ
แ ช่ เยื อ กแข็ งไอ ศก รีม  (hardening) นั้ น จะ ให้ ค่ า
เปอร์เซ็นต์การเหลือรอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ร ะห ว่ าง  L. acidophilus TISTR 1338 แล ะ  L. casei 
TISTR 390 แต่ในการศึกษาขั้นสุดท้ายตอ้งมีการเก็บ
รักษาไอศกรีมในระยะเวลานานถึง 8 สัปดาห์ จึงคาดวา่
แนวโนม้ของค่าเปอร์เซ็นตก์ารเหลือรอดท่ีสูงกวา่ของ  
L. casei TISTR 390 จะส่งผลใหมี้การเหลือรอดท่ีดีกวา่
ในระยะการเกบ็รักษาท่ีนานข้ึน  
 น อก จ าก น้ี  Homayouni et al. (2008b) ได้
ศึกษาการเห ลือรอดของเช้ือ  L.acidophilus L.casei  
B.bifidum และ B.longum ในสภาวะไอศกรีมจําลอง 
โดยสภาวะท่ีใชมี้ความเขม้ขน้ของนํ้ าตาลท่ีระดบัต่างๆ

ปริมาณออกซิเจนต่างระดบั และอุณหภูมิตํ่า พบวา่เช้ือ 
L.acidophilus และ L.casei เป็นเช้ือท่ีสามารถทนต่อ
ระดับนํ้ าต าลและป ริม าณออกซิ เจนได้ สู งกว่ า 
B.bifidum และ B.longum แต่ L.casei สามารถทนต่อ
สภาวะอุณหภูมิตํ่ าได้ดีกว่า L.acidophilus ดังนั้ นจึง
เลือกใช ้L.casei   
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