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การเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในเนยแข็งคอตเทจในระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่า 

Survivability of Probiotic Bacteria in Cottage Cheese During Storage at Low 
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สุกฤษ กําเนิดพันธุ (Sukrit Kamnerdphan)* ดร.บวรศักดิ์ ลีนานนท (Dr.Borwonsak Leenanon) ** 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกซึ่งเจริญอยูในระยะคงท่ีจํานวน 2 

สายพันธุ ไดแก Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 และ Lactobacillus casei TISTR 39 ในเนยแข็งคอตเท

จบรรจุถวย โดยปรับใหมีจํานวนเช้ือเริ่มตน 109
 cfu/g แลวเก็บในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 5°ซ เปนเวลา 15 วัน โดยในระหวาง

การเก็บจะสุมตัวอยางเนยแข็งทุกๆ3 วัน เพ่ือตรวจนับจํานวนเช้ือ โดยใช MRS Agar รวมกับ Bromocresol purple 

0.04% หลังจากบมท่ีอุณหภูมิ 37°ซ เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมง จากน้ันเมื่อเก็บไวครบ 15วัน นําจํานวนเช้ือท่ีไดมาคํานวณ

เปอรเซ็นตการเหลือรอด ใชแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ โดยแบงกลุมทดลองของผลิตภัณฑเนยแข็งออกเปน 2 

กลุมตามสายพันธุของเช้ือท่ีตางกัน พบวาจํานวนแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ังสองสายพันธุมีแนวโนมลดลงในระหวางการเก็บ

และเมื่อเก็บไวครบ 15 วัน L. acidophilus TISTR 1338 และ L. casei TISTR 39 จะมีเปอรเซ็นตการเหลือรอดเทากับ 

92.56% และ 93.54% ตามลําดับ โดยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  

  

ABSTRACT 

This research was aimed to determine the survivability of two strains of probiotic bacteria 

growing in the stationary phase including Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 and Lactobacillus 

casei TISTR 39 in cups of cottage cheese with their initial numbers adjusted to 10 9
 cfu/g. Then, they 

were kept at 5 °C in the refrigerator for 15 days. Meanwhile, cups of cottage cheese were sampled 

every three days for probiotic enumeration using MRS Agar with bromocresol purple 0.04% after 

incubated at 37 °C for 24-48 hours. Their survivabilities were subsequently calculated after 15 days 

storage. Completely randomized design was assigned for two groups of cottage cheese treatments 

with different strains. It was found that both strains tended to decrease in numbers during storage. On 

day 15, the survivabilities of L. acidophilus TISTR 1338 and L. casei TISTR 39 were 92.56% and 93.54% 

respectively (P>0.05). 

   

 

 

 

คําสําคัญ:  เนยแข็งคอตเทจ จุลินทรียโปรไบโอติก 

Keywords: Cottage cheese, Probiotic microorganisms 

*นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยขอนแกน   

**รองศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน   
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บทนํา 

เนยแข็งคือผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําน้ํานม ครีม บัตเตอรมิลค (butter milk) หรือ เวย (whey) อยางใดอยาง

หน่ึงหรือหลายอยาง มาผสมกับเอนไซมหรือกรดหรือจุลินทรียจนเกิดเปนลิ่มนม (curd) จากน้ันจะแยกสวนท่ีเปนเวย

ออกไป โดยจะนํามาบริโภคในลักษณะสดหรือนํามาผานการบม (ripening) ใหไดท่ีกอนก็ได สวนประกอบท่ีสําคัญของเนย

แข็งไดแก โปรตีน (เคซีน) ไขมัน น้ําและเกลือ ซึ่งสวนประกอบเหลาน้ีจะมีปริมาณแตกตางกันไปแลวแตชนิดของเนยแข็ง 

สําหรับคุณภาพของเนยแข็งจะข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก ความเปนกรด-ดาง ปริมาณแลคโตส ออกซิเจน เกลือ 

ตลอดจนอุณหภูมิในการเก็บรักษา   

เนยแข็งคอตเทจ (cottage cheese) เปนเนยแข็งชนิดออน (soft cheese) ท่ีไมตองผานการบม มีลักษณะเปน

เม็ดเล็กๆของลิ่มนม (curd) ท่ีสมํ่าเสมอ และออนนุมไมเหนียวเหมือนเนยแข็งชนิดอ่ืนๆ สวนใหญจะใชหางนม (skimmed 

milk) เปนวัตถุดิบ แตบางครั้งอาจมีการเติมครีมลงไปดวย เรียกวา creamed cottage cheese เนยแข็งชนิดน้ีจะมี

ปริมาณน้ําคอนขางสูงโดยอยูในชวง 70-80% 

ในปจจุบันมนุษยมีแนวโนมของสุขภาพท่ีออนแอลงเน่ืองจากหลายปจจัย เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหารหรือ

สิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งมีสวนทําใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคตางๆ ตามมา สงผลใหผูบริโภคใหความสําคัญในดานสุขภาพ

มากข้ึน ทําใหมีความนิยมสําหรับการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณประโยชนตอรางกาย แนวคิดอยางหน่ึงซึ่งเปนท่ีนิยมใน

ปจจุบันน้ี คือ การใชจุลินทรียโปรไบโอติกเสริมลงในอาหาร โดยจุลินทรียโปรไบโอติกจะหมายถึง จุลินทรียท่ีมีชีวิตในกลุม

ของแบคทีเรียโดยเฉพาะอยางยิ่งแบคทีเรียแลคติก รวมถึงยีสตและราบางประเภท ซึ่งเมื่อรับประทานเขาไปแลวจะชวยให

ผูบริโภคมีสุขภาพท่ีดีข้ึน เน่ืองจากจุลินทรียฺเหลาน้ีจะไปชวยรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหารของมนุษย รวมท้ังยังชวย

ใหเกิดประโยชนอยางอ่ืนอีกหลายประการ เชน ชวยยับยั้งแบคทีเรียกอโรค ชวยลดระดับคอเลสเทอรอลในเลือด ชวยเสริม

ภูมิคุมกันและปองกันการเกิดมะเร็ง เปนตน 

ผลิตภัณฑอาหารท่ีนิยมนํามาเติมจลุินทรยีโปรไบโอติกมีหลากหลายชนิด เชน ไอศกรีม โยเกิรต น้ําผลไม น้ําสลัด

และเนยแข็ง เปนตน โดยอาหารท่ีจัดเปนอาหารโปรไบโอติกจะตองมีจุลินทรียท่ีมีประโยชนและมีชีวิตในปริมาณอยางนอย 

105 โคโลนีตอมิลลิลิตรหรือกรัม ดังน้ันงานวิจัยน้ี จึงสนใจท่ีจะนําเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกในกลุมของแบคทีเรียแลคติก 

(lactic acid bacteria) เติมลงในเนยแข็งคอตเทจ เพ่ือผลิตเปนเนยแข็งคอตเทจเสริมโปรไบโอติก (probiotic cottage 

cheese) ซึ่งจะชวยเพ่ิมตัวเลือกของอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับมนุษยตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 เพ่ือศึกษาการเหลือรอดของเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติค 2 สายพันธุคือ Lactobacillus acidophilus TISTR 

1338 และ Lactobacillus casei TISTR 39 ในเนยแข็งคอตเทจ ในระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่า 

 

วิธีการวิจัย 

แผนการทดลอง 

ใชแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ  (Completely Randomized Design: CRD) โดยแบงตัวอยาง

ผลติภัณฑเนยแข็งออกเปน 2 กลุม กลุมละ 2 ซํ้า ดังน้ี  

EX 1 = ผลิตภัณฑเนยแข็งคอตเทจเสริมแบคทีเรียโปรไบโอติกสายพันธุ Lactobacillus acidophilus TISTR 

1338 

EX 2 = ผลิตภัณฑเนยแข็งคอตเทจเสริมแบคทีเรียโปรไบโอติกสายพันธุ Lactobacillus casei TISTR 39  
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การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

บันทึกผลโดยในระหวางการเก็บรักษา จะสุมตัวอยางเนยแข็งคอตเทจมาตรวจวิเคราะหจํานวนเช้ือ 

Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 และ Lactobacillus casei TISTR 39  ทุก ๆ 3 วัน โดยใช MRS Agar + 

Bromocresol purple 0.04% แลวนําไปบมท่ีอุณหภูมิ 37°ซ เปนเวลา 24-48ช่ัวโมง จากน้ันตรวจนับจํานวนเช้ือ

แบคทีเรียโปรไบโอติก (cfu/g) ในตัวอยางผลิตภัณฑเนยแข็งคอตเทจ แลว นํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการเหลือรอด       

(% survivability)  

สถานท่ีและระยะเวลาในการทดลอง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ระยะเวลาในการทดลอง (12 สัปดาห) 

ในชวงเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม 2562 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย   

ขอนแกน 

 

ผลการวิจัย 

กราฟการเจริญของเชื้อ Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 และ Lactobacillus casei  TISTR 39  

จากการศึกษากราฟการเจริญของแบคทีเรียโปรไบโอติก L. acidophilus TISTR 1338 และL. casei TISTR 39 

ท่ีเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ MRS broth แลวบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37๐ ซ จากน้ันสุมตัวอยางเช้ือในชวงระยะเวลาตาง ๆ 

มานับจํานวนเช้ือโดยวิธีการ pour plate ไดผลการทดลองดังภาพท่ี 1  

  
 

 
 

ภาพท่ี 1  กราฟการเจริญของแบคทีเรียโปรไบโอติก L. acidophilus TISTR 1338 และ L.casei TISTR 39 ในอาหาร

เลี้ยงเช้ือ MRS broth บมท่ีอุณหภูมิ 37๐ ซ เปนระยะเวลา 48 ช่ัวโมง 
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  จากภาพท่ี 1 พบวาการเจริญของแบคทีเรียโปรไบโอติก L. acidophilus TISTR 1338 และL.casei TISTR 39 

ในอาหารเลี้ยงเช้ือ MRS broth ในชวงแรกของการสุม เช้ือท้ัง 2 ชนิดอยูในชวง lag phase ในชวงช่ัวโมงท่ี 0-2 โดยมี

จํานวนเช้ืออยูท่ีประมาณ 2 log cfu/ml ตอมาในช่ัวโมงท่ี 3-24 เช้ือเขาสูชวง log phase โดยเช้ือจะคอยๆเพ่ิมจํานวนข้ึน

ตามเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน และเช้ือจะเขาสูชวง stationary phase ในช่ัวโมงท่ี 26 โดยมีจํานวนเช้ืออยูประมาณ 9 log cfu/ml 

สวนในชวง death phase น้ันจะเริ่มหลังจากช่ัวโมงท่ี 48 เปนตนไป โดยในการศึกษาน้ีจะใชเช้ือโปรไบโอติกท้ังสองชนิด 

ท่ีเจริญอยูในชวง stationary phase ในช่ัวโมงท่ี 26 มาใชในการทดลอง เพราะเช้ือในชวงน้ีจะมีการเจริญของเช้ือสูงสุด

และคงท่ี และมีความทนทานตอสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสมไดดี    
การเหลือรอดของเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติกในเนยแข็งค็อทเทจ ในระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ํา 

 ศึกษาการเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในเนยแข็งคอตเทจ ในระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่า โดยใช

แบคทีเรียโปรไบโอติก 2 สายพันธุ ไดแก Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 และ Lactobacillus casei TISTR 

39 ซึ่งมีระยะการเจริญอยูในชวงระยะคงท่ี (stationary phase) โดยปรับใหมีจํานวนเช้ือเริ่มตนในเคิรดประมาณ 109
 

cfu/g จากน้ันนํามาบรรจุใสถวย แลวนําไปเก็บในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 5°ซ เปนระยะเวลา 15 วัน โดยในระหวางการเก็บรักษา 

จะสุมตัวอยางเนยแข็งคอตเทจมาทุกๆ 3 วัน เพ่ือตรวจวิเคราะหจํานวนเช้ือ Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 

และ Lactobacillus casei TISTR 39 โดยใช  MRS Agar รวม กับ  Bromocresol purple 0.04% แลวนําไปบม ท่ี

อุณหภูมิ 37°ซ เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมง ไดผลการทดลอง ดังภาพท่ี 2 
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การเหลือรอดของเช้ือแบคทีเรยีโปรไบโอติกในเนยแข็งค็อทเทจ

 
  

ภาพท่ี 2  การเหลือรอดของแบคทีเรยีโปรไบโอติก L. acidophilus TISTR 1338 และ L. casei TISTR 39 ในเนยแข็ง

คอตเทจ ในระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5°ซ เปนระยะเวลา 0, 3, 6, 9, 12 และ 15วัน  

 

จากภาพท่ี 2 พบวาจํานวนแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ังสองสายพันธุมีแนวโนมลดลงในระหวางการเก็บรักษาและ

เมื่อเก็บรักษาไวครบ 15 วัน จะมีจํานวนแบคทีเรียโปรไบโอติกเหลือรอดอยูในชวง 8.4-8.6 LogCFU/g  
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Garcia et al. (2012) ไดศึกษาการเติมแบคทีเรียโปรไบโอติกลงในเนยแข็งโคลโฮล (Coalho cheese) และเก็บ

รักษาท่ีอุณหภูมิ 10°ซ เปนเวลา 21 วัน พบวา L. acidophilus (LA-5) Lactobacillus casei  subsp. paracasei (L. 

casei-01) และBifidobacterium lactis (BB-12) ยังคงเหลือรอดในเนยแข็ง ตลอดระยะเวลาการเก็บ โดยมีจํานวนเช้ือสูง

กวาระดับจํานวนเช้ือท่ีกําหนด คือ 6-7 Log CFU/g  สําหรับอาหารโปรไบโอติก   

เมื่อนําจํานวนเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกท้ังสองสายพันธุ   มาคํานวณเปอรเซ็นตการเหลือรอดในเนยแข็งคอต

เทจ เมื่อครบระยะเวลาการเก็บเปนเวลา 15 วัน พบวาใหผลดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  เปอรเซ็นตการเหลือรอดของเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกในเนยแข็งค็อทเทจ เมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5 °ซ 

เปนระยะเวลา 15 วัน  

เชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติก เปอรเซ็นตการเหลือรอด 

Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 

Lactobacillus casei TISTR 39 

92.56a 

93.54a 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาเปอรเซ็นตการเหลือรอด ของแบคทีเรียโปรไบโอติก L. acidophilus TISTR 1338 

และ L. casei TISTR 39 ในเนยแข็งคอตเทจมีคาเทากับ 92.56% และ 93.54% ตามลําดับ โดยไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  

Oliveira et al.(2014) ไดศึกษาการเติมแบคทีเรียโปรไบโอติก ไดแก L. acidophilus Lactobacillus casei 

และBifidobacterium lactis ลงในเนยแข็งโคลโฮล ท่ีผลิตจากน้ํานมแพะ (Goat Coalho cheese) เพ่ือยับยั้งเช้ือกอโรค 

คือ  Staphylococcus aureus และ Listeria monocytogenes พบวา Lactobacillus casei มีผลในการยับยั้ ง

แบคทีเรียกอโรคท้ังสองชนิดไดสูงท่ีสุด (P≤0.05) โดยมีผลยับยั้ง Staphylococcus aureus 7.87%และ 23.63% ใน

วันท่ี14 และ 21 ของการเก็บรักษา ตามลําดับ และมีผลยับยั้ง Listeria monocytogenes 12.96% และ32.99%ใน

วันท่ี14 และ 21 ของการเก็บรักษา ตามลําดับ   

ดังน้ัน จากผลการทดลองท่ีได จึงเลือกใช L. casei TISTR 39 ในการผลิตเนยแข็งคอตเทจเน่ืองจากเปอรเซ็นต

การเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติก L. acidophilus TISTR 1338 และ L. casei TISTR 39 ในเนยแข็งคอตเทจไม

แตกตางกัน แต Lactobacillus casei มีแนวโนมของศักยภาพสูงกวาในการควบคุมแบคทีเรียกอโรคท่ีสําคัญในเนยแข็ง  

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

แบคทีเรียโปรไบโอติกท้ังสองสายพันธุ ไดแก Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 และ Lactobacillus 

casei TISTR 39 ซึ่งมีระยะการเจริญอยูในชวงระยะคงท่ี (stationary phase) เมื่อนําไปประยุกตใชเปนโปรไบโอติกใน

เนยแข็งคอตเทจ พบวาจํานวนเช้ือมีแนวโนมลดลงในระหวางการเก็บรักษาและเมื่อเก็บรักษาไวครบ 15 วัน จะมีจํานวน

แบคทีเรียโปรไบโอติกเหลือรอดอยูในชวง 8.4-8.6 LogCFU/g ซึ่งยังคงมีจํานวนการเหลือรอดสูงกวาระดับจํานวนเช้ือ

ตํ่าสุดท่ียังคงมีประโยชนตอรางกาย (Minimum Therapeutic dose) คือ 5Log CFU/g และพบวาเปอรเซ็นตการเหลือ

รอดของแบคทีเรียโปรไบโอติก L. acidophilus TISTR 1338 และ L. casei TISTR 39 ในเนยแข็งคอตเทจมีคาเทากับ 

92.56% และ 93.54% ตามลําดับ โดยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิคิ (P>0.05) แต Lactobacillus casei 

TISTR 39 มีแนวโนมของศักยภาพสูงกวาในการควบคุมแบคทีเรียกอโรคท่ีสําคัญในเนยแข็ง  
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