
บทบาทของจุลนิทรีย์ในการผลติ
อาหารและเอนไซม์  

โดย 

 

รศ.ดร.นฤมล มาแทน 



อาหารหมัก 



การหมักคอื? 

• การหมักเป็นกระบวนการ metabolic ซ่ึงคาร์โบโฮเดรตและ
สารประกอบหลกัอืน่ๆจะถูก oxidized  ให้ได้พลงังานและ organic 
compounds  

• เช้ือ lactic acid bacteria ไม่มีระบบ heme-linked electron 
transport systems หรือ cytochromes จึงไม่มีกระบวนการ Krebs 
cycle  



Fermentation type 
• 1 Homofermentation : L. delbruechii, L. lactis, L. 

bulgaricus, L. casei, L. plantarum, Leuconostoc 
mesenteroides.  

 

• มรีสเปร้ียวของ lactic acid 

• ได้กลิน่รสจาก acetaldehyde , diacetyl , acetoin, 
acetone 

1 Momosaccharide  2 Lactic acid + 2 ATP  



2 Heterofermentation  
• L. brcris, L. fermentum, Leuconostoc mesenteroides 

 

 

• มรีสเปร้ียวจาก lactic acid น้อยกว่า homofermentation 

• มกีลิน่ alcohol ( ethanol ) 

• เกดิฟองก๊าช CO2 

1 Momosaccharide  1 Lactic acid + 2 CO2+1ethanol +acid 



3 Mixed culture 

• 1 Monosaccharide          3 lactic acid +1 CO2+1 
(ethanol+acetic) + formic acid + 3 ATP + 1ATP 
acetic acid 

• เปร้ียวมากทีสุ่ด 

• มกีลิน่ alcohol 

• มฟีองก๊าช CO2  



 อาหารหมักประเภทผลติภณัฑ์นม 

1.1 โยเกร์ิต ( Yogurt ) 

 The manufacture of set type. Plain low fat 
yogurts. 

Low fat milk cream  

Standardize yogurt 
milk fat 1-2% ,MSNF 12.5 % 

Pasture 95 ๐C 30 min  



Homoginize 80 ๐C 10 kPa Mix 

Package in contain  Incubate 43 ๐C pH 4 

Cool and store at 5 ๐C  
4 weeks 

Streptococcus thermophilus 
Lactobacillus bulgaricus  



Lactic acid bacterial 

• ช่วงต้น S. thermophilus 
– สร้าง L+ Lactic acid 
– เกดิ body โดยลด viscosity ของ milk 
– ผลติสารที่จ าเป็นส าหรับ Lactobacillus  
– สร้าง acetaldehyde ซ่ึงท าให้เกดิ final acidity ทีต้่องการ
และท าให้เกดิ flavor  

Methionine acetaldehyde 
S. thermophilus 



ช่วงปลาย L. bulgaricus 
• สร้าง D(-) lactic acid  

• สร้าง flavor & aroma 

 

 

• กระตุ้นการเจริญของ S. thermophilus โดยปลดปล่อย 
Essential amino acid จากโปรตนีนม เช่น valine , 
histidine  

Threonine acetaldehyde 



Starter culture (หัวเช้ือ) 

• ผลติกรด lactic ซ่ึงเป็นผลมาจากการหมกั lactose 

• เกดิ acidic flavor ย่อยสลาย casein และตกตะกอน 
casein อืน่ที่ pH 4.6 -4.7  

• ผลติ volatile compound เช่น diacetyl, acetaldehyde 

• ผลติสารประกอบอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ เช่น alcohol 

• ป้องกนัการเจริญเตบิโตของจุลนิทรีย์ทีท่ าให้เกดิโรค 

• Final acidity 0.85-0.90 % titratable acidity 



1.2 เนย  

1.2.1 เนยแข็ง 
นมสดน ามาเติมเอน็ไซม์เรนนิน หรือ เรนเนต  

บางคร้ังกเ็รียกว่า ไคโมซิน   

ท าให้โปรตีนทีแ่ขวนลอยอยู่ในนม 
 แยกตัวออกมาจับตัวเป็นก้อน เรียกว่า เคร์ิด  

ก้อนโปรตีนบ่มกบัเช้ือ 

แยกของเหลวหรือเวย์โปรตีน 

เนยแขง็ หรือ ชีส (Cheese)  
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ประเภทของเนยแข็ง  
• เนยแข็งมีมากกว่า 3,000 ชนิดทั่วโลก ดังน้ันเกณฑ์การแบ่งประเภท

และชนิดของเนยแข็งจึงมีความหลากหลาย เนยแข็งบางประเภทแม้
จะมีลักษณะเหมือนกันทุกประเภทแต่ก็มีช่ือเรียกต่างกันตามแต่ละ
ท้องถิ่น วิธีการจ าแนกประเภทของเนยแข็งจึงท าได้โดยอาศัย
หลักเกณฑ์บางอย่าง เช่น ชนิดของน ้านมที่ใช้ ระยะเวลาในการบ่ม 
เช้ือราที่ใส่ลงไปเพื่อแยกไขมันออกจากน ้านม อุณหภูมิที่ใช้ในการ
หมักบ่ม พื้นผิวและความราบเรียบของเนยแข็ง ดังน้ันเนยแข็งจึง
สามารถแยกออกเป็นประเภทใหญ่ดังนี ้



เนยแข็ง อาจแบ่งตามเนือ้สัมผสัได้ 2 ประเภทคอื  

• เนยแข็งประเภทแขง็เช่น cheddar cheese, Swiss cheese , 
blue cheese มนี า้อยู่ไม่เกนิ 39 % ปล่อยให้เช้ือราเจริญ
ตลอดทั้งก้อน หรือใช้แบคทเีรีย บ่มใช้เวลาหลายเดือน 

• เนยแข็งประเภทอ่อน มนี า้มากกว่า 39% บ่มให้เช้ือเจริญที่
ผวินอก ใช้เวลาประมาณ 4-5 สัปดาห์  



• การเกดิลิม่ของเนยแขง็ 
– enz + เรนนิน  แคลเซียมเคซีเนต + ไขมัน+
วติามิน +แลตตลับูมิน +เวย์ 

• เช้ือจุลนิทรีย์ 
– เช้ือรา ท า blue cheese ได้แก่ P. roqueforti 

– เช้ือแบคทเีรีย ท า Swiss cheese ได้แก่ Streptococcus 
lactis ท า cheddar cheese ได้แก่ L. casei  



2 ผลติภัณฑ์อาหารหมักประเภทผลไม้และผัก 

• 2.1 กะหล า่ปลดีอง (Sauerkraut)  

ห่ันกะหล า่ปลเีป็นเส้นยาวฝอยๆ 

ผสมเกลือ 2.25-2.5% 

อดัใส่โหล น าถุงพลาสตกิวางทบั 



• จุลนิทรีย์ทีใ่ช้ในการหมกั : เป็นแบคทเีรียทีอ่ยู่ตามธรรมชาตใิน
กะหล า่ปล ีเช่น Coliform, Acetobacter cloacae, 
Flavobacterium rhnanus , Leuconostoc mesenteroides.  

• อุณหภูมทิีเ่หมาะสมต่อกระบวนการเฟอร์เมนต์คอื 21.1 -23.9C  

• ขั้นแรกแบคทเีรียจะเฟอร์เมนต์น า้ตาลเป็นกรดแลคตกิ กรดอะ
ซิติกและแก๊ส หลงัจากน้ันพวกเช้ือทีไ่ม่สร้างแก๊สจะท างาน
จนกระทัง่ได้ปริมาณกรด 1.5-2.0% จึงหยุดและท าการเกบ็ใน
ตู้เยน็ 



3 อาหารหมักประเภทเคร่ืองดื่ม  

• 3.1 การผลติเบียร์  

ข้าวบารเ์ลย+์แป้ง 
-น ามาแช่น ้า 10-15.6 ๐C  
เพาะให้งอก 5-7 วนั จาก 
นัน้น ามาบดให้แตก  

ซบัสเตรท  
- น าข้าวบารเ์ลยม์าใส่น ้า 
38-50 C เติมน ้าเช่ือม  
100๐C ลงไป + ส่วนผสม 

วางให้ตกตกตะกอน(wort)  

เติมดอก hop  

 กระบวนการเฟอรเ์มนต ์
-เติม Yeast ปรบัอณุหภมิู 
3.3-1.4 ๐C เวลา 8-14 วนั 



เกบ็ (aging) ท่ี 0 ๐C  

Pasture 60-61 ๐C  

บรรจุ (Package)  

C6H12O6                  2C2H5OH + 2CO2 
Yeast 

สมการการหมัก Saccharomyces cerevisiae var. 
ellipsoideus  ใช้ท ำไวน์ 



Microorganisms 

• Bacillus sp.   

• Micrococcus sp.   

• Pediococcus sp. 

• Staphylococcus sp. 

• Sarcina sp. 



Microorganisms 

• Bacillus subtilis 

• Bacillus lateroporus 

• Coryneform bacteria 

• Micrococcus sp. 

• Pediococcus halophilus 

• Proteus sp. 

• Sarcina sp. 



Microoranisms 

• Bacillus subtilis 

• Bacillus licheniformis 

• Micrococcus sp 

• Pediococcus halophilus 

• Pediococcus sp. 

• Staphylococcus epidermidis 



Single-cell protein 

• เช้ือจุลนิทรีย์เจริญในระยะเวลาส้ันและเพิม่ปริมาณอย่างรวดเร็ว 
• เช้ือจุลนิทรีย์ทีเ่ลีย้งได้ง่าย 
• ปริมาณโปรตีนสูง 
• สามารถผลติได้จากวตัถุดิบทีเ่หลอืทิง้ 
 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMieB98pFzA0B_HKJzbkF;_ylu=X3oDMTBkbWJybHJzBHBvcwMxOQRzZWMDc3I-/SIG=1hhfekcem/EXP=1171015937/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dalgae%252Band%252Bproduct%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=428%26h=538%26imgurl=www.livesuperfoods.com%252Fstore%252Fhtml%252Flarge_images%252Fblue_green_algae.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.livesuperfoods.com%252Fstore%252Fagora.cgi%252F00063%252F1a%26size=39.1kB%26name=blue_green_algae.jpg%26p=algae%2Band%2Bproduct%26type=jpeg%26no=19%26tt=2,029%26oid=c59da9b5d1794560%26ei=UTF-8




เช้ือจุลนิทรีย์ทีส่ามารถน ามาท าเป็น SPC 

• Algae: Chlorella spp., Scenedesmus spp. 

• Yeasts: Candida guilliermondii, Hansenula polymorpha, 
Rhodotorula spp. 

• Filamentous fungi: Agaricus spp., Aspergillus spp. 

• Bacteria: Bacillus spp., Cellulomonas spp. Aeromonas 
hydrophila  



บทบาทของเช้ือจุลนิทรีย์ในการผลติเอน็ไซม์ 
• เอน็ไซม์คอืกลุ่มโปรตนีทีม่ีหน้าทีพ่เิศษแตกต่างจากโปรตนี
และมหชีวโมเลกลุทัว่ไป คอืมีความสามารถเร่งปฏิกริิยาใน
ส่ิงมีชีวติ 

• เอน็ไซม์มีความจ าเพาะต่อสารทีท่ าปฏิกริิยา หรือ สับสเทรต 
(substate) และสามารถเร่งปฏิกริิยาโดยไม่ท าให้ให้เกดิ
ผลติภัณฑ์อืน่ 



การใช้เอน็ไซม์มาช่วยในการผลติอาหารสัตว์ 
• การย่อยอาหารของสัตว์อาจไม่สมบูรณ์ดังน้ันหากมีการเตมิเอน็ไซม์ลงไปใน

อาหารสัตว์จะท าให้ช่วยให้การย่อยอาหารของสัตว์สมบูรณ์ขึน้ เช่นเอน็ไซม์
เซลลูเลส (cellulase) และ ไซแลนเนส (xylanase) เป็นเอนไซม์ประเภทย่อย
สลายเส้นใย (fribrinolytic) ท าให้ช่วยลดความหนืดในกระเพาะของสัตว์ 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S020tSWmRIKJUA72OJzbkF;_ylu=X3oDMTByNGxqa2dzBHBvcwMxOARzZWMDc3IEdnRpZANJMDgyXzEwNA--/SIG=1lir826g1/EXP=1214622674/**http%3A//images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253F_adv_prop%253Dimage%2526fr%253Dslv8-msgr%2526va%253Dcellulase%252Benzyme%2526sz%253Dall%26w=408%26h=497%26imgurl=static.flickr.com%252F2226%252F1759158930_aaa5f53ba7.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.flickr.com%252Fphotos%252Frastpic%252F1759158930%252F%26size=96kB%26name=1759158930_aaa5f53ba7.jpg%26p=cellulase%2Benzyme%26type=JPG%26oid=b676137586828b92%26fusr=aarastegari%26tit=1759158930_aaa5f53ba7.jpg%26hurl=http%253A%252F%252Fwww.flickr.com%252Fphotos%252Frastpic%252F%26no=18%26sigr=11gv7ekik%26sigi=11gul96fq%26sigb=134282c0q%26sigh=1154u2eud&tt=87


การใช้เอน็ไซม์มาช่วยในการน า้ผลไม้ 

• ในการผลติน า้ผลไม้หากต้องการแยกและท าลายแป้งเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการสกดัน า้ผลไม้จากเนือ้ผลไม้ อาจใช้เอน็ไซม์เข้า
ช่วยเช่น เอน็ไซม์อะไมเลส 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S0203HW2RI8j0BshuJzbkF;_ylu=X3oDMTBybDdnOWZiBHBvcwMzOQRzZWMDc3IEdnRpZANJMDgyXzEwNA--/SIG=1genntq8b/EXP=1214623047/**http%3A//images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Damylase%2526ei%253Dutf-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526b%253D21%2526ni%253D20%26w=165%26h=132%26imgurl=www.biolabo.fr%252Fimages%252FAmylase.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.biolabo.fr%252Fhtml%252Fproduit1p05aF.htm%26size=5.9kB%26name=Amylase.jpg%26p=amylase%26type=JPG%26oid=2fe1f166da39e91e%26no=39%26sigr=11cba6tot%26sigi=111ql8rmb%26sigb=138uubrg0&tt=1491


การใช้เอน็ไซม์มาช่วยในการท าผลติภัณฑ์ขนมอบ 
• การท าขนมอบหากต้องการเพิม่ความนุ่มในแป้งนวด ท าให้ลกัษณะ

เนือ้สัมผสัของขนมปังมีความเป็นรูพรุนสม ่าเสมอ อาจใช้เอน็ไซม์
โปรตีนเนสเข้าช่วย  

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S020tTXGRIu5IASNGJzbkF;_ylu=X3oDMTByNWFjMGxnBHBvcwMyMQRzZWMDc3IEdnRpZANJMDgyXzEwNA--/SIG=1jb536dil/EXP=1214623187/**http%3A//images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dproteinase%2526js%253D1%2526ni%253D20%2526ei%253DUTF-8%2526y%253DSearch%2526fr%253Dsfp%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526b%253D21%26w=400%26h=362%26imgurl=www.soci.org%252FSCI%252Fimages%252Fgroupsection%252Fgs3580a.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.soci.org%252FSCI%252Fgroups%252Ffin%252F2006%252Freports%252Fhtml%252Fgs3580.jsp%26size=48.2kB%26name=gs3580a.jpg%26p=proteinase%26type=JPG%26oid=d9a4476fab42a7cc%26no=21%26sigr=11v7909v4%26sigi=11gh8t91p%26sigb=13jqcamco&tt=498
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S020tTXGRIu5IAWNGJzbkF;_ylu=X3oDMTByYmZxcGhsBHBvcwMzNwRzZWMDc3IEdnRpZANJMDgyXzEwNA--/SIG=1jt1mia94/EXP=1214623187/**http%3A//images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dproteinase%2526js%253D1%2526ni%253D20%2526ei%253DUTF-8%2526y%253DSearch%2526fr%253Dsfp%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526b%253D21%26w=640%26h=371%26imgurl=www.nature.com%252Femboj%252Fjournal%252Fv18%252Fn20%252Fimages%252F7591953f2.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.nature.com%252Femboj%252Fjournal%252Fv18%252Fn20%252Ffig_tab%252F7591953f2.html%26size=86.8kB%26name=7591953f2.jpg%26p=proteinase%26type=JPG%26oid=a5e5e7913e1893cc%26no=37%26sigr=122k2jh3t%26sigi=11p1fh2ae%26sigb=13jqcamco&tt=498


ตัวอย่างเอน็ไซม์ 
1ไฮโดรเลส ย่อยสลายสับสเตรททีม่ีพนัธะไกลโคซิล ได้แก่ แป้ง เซลลูโลส และเพคตนิ

เป็นต้น 
2 ไกลโคไซด์ไฮโดรเลส เป็นเอนไซม์ทีย่่อยสลายสับเทรตพวกแป้ง ไกลโคเจน 
3 เพคตเินส ย่อยเพคตนิและอนุพนัธ์ของพอลเิมอร์ของ -1,4-D-

galacturonopyranose  
4 โปรติเอสย่อยอาหารทีม่ีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลกั หรืออาหารทีท่ ามาจากโปรตนี  
5 ออกซิโดรีดกัเทส เป็นเอน็ไซม์ส าหรับเร่งปฏกิริิยาออกซิเดชันและรีดกัชันของสับ

เทรต 
6 ไลพอกซิเจนเนส ไลพอกซิเดส เป็นเอนไซม์ทีเ่ร่งปฏกิริิยาออกซิเดชันของไขมัน 



ความส าคญัของเอนไซม์ 
1 เอน็ไซม์เกีย่วข้องกบักระบวนการย่อยอาหารเพือ่สลายโมเลกลุของ

สารอาหารให้ได้เป็นสารโมเลกลุเลก็ เช่น ในปากมีเอน็ไซม์อไมเลส 
โปรติเอส ไกลโคซิเดส เป็นต้น 

2 เอน็ไซม์ใช้ในการวเิคราะห์ เช่น วเิคราะห์หาระดับน า้ตาลกลูโคสใน
เลอืด ปัสสาวะ เป็นต้น 

3 เอน็ไซม์ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเช่นเอน็ไซม์แพคติเนสในน า้
ผลไม้จะท าให้ได้น า้ผลไม้ใส ได้ผลผลติสูง เป็นต้น 



เอนไซม์จากเช้ือจุลนิทรีย์ 
• เอน็ไซม์ทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมมาจาก 3 แหล่งคอื พชื สัตว์ และจุลนิทรีย์ 

• การผลิตเอ็นไซม์ทางการค้าในปัจจุบันอาจต้องอาศัยวิธีการทางพันธุ
วิศวกรรมเน่ืองจากต้องการให้ได้เอ็นไซม์ในปริมาณมากมีความต้องการ
จ าเพาะทีก่ าหนดไว้ 

• ปี พ.ศ.2533 US. FDA ได้รับรองผลติภัณฑ์อาหารจากการใช้พนัธุวิศวกรรม 
คือ การผลติโคโมซิน (Chymosin) ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมเนยแข็งโดยการ
ใช้วิธีการถ่ายทอด DNA สายผสมที่เกิดจากการตัดต่อและขยายยนีที่ควบคุม
สร้างไคโมซินที่ E. coli จนได้ผลผลติเอน็ไซม์ปริมาณมากและต้นทุนต ่า 



เอน็ไซม์ทีไ่ด้จากจุลนิทรีย์ทีด่ดัแปลงพนัธุกรรมเพือ่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

เอน็ไซม์ แหล่งเดมิ แหล่งใหม่ อาหาร 

ไคโมซิน ลูกววั E.coli เนยแขง็ 

ไลโซโซม์ ไก่ ววั S.cerevisiae การถนอมอาหาร 

แอลฟา-อะมยัเลส A.niger B. subtilis 
การหมกั แป้ง

ดดัแปลง 

อลัคาไลน์โปรติเอส A.oryzae Zygosccahromyces rouxii ซ็อสถั่วเหลอืง 

เบตา-กาแลคโตซิเดส Kluyveromyces lactis S. cerevisiae หางนม 



ข้อควรพจิารณาก่อนน าจุลนิทรีย์มาผลติเอน็ไซม์เพือ่ใช้
ในอุตสาหกรรมอาหาร 

1 จุลนิทรีย์น้ันมีพษิต่อคนหรือไม่ 

2 จุลนิทรีย์น้ันมีพษิต่อคนในห้องปฏบัิตกิารหรือไม่ 

3 จุลนิทรีย์น้ันแพร่สู่ชุมชนได้หรือไม่ 

4 มีการปฐมพยาบาลหรือรักษาที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ 


