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ปนทีท่ ราบกันดีแลววา ในกระบวนการผลิตขนมปงหรือขนมปงแชเยือกแข็งนัน้ ยีสตเปนสิง่ ทีม่ คี วามสำคัญ
และจำเปนตองใช เพื่อเปนตัวการสำคัญที่มีผลตอคุณภาพของขนมปงในดานตางๆ ไดแก การขึ้นฟูซึ่งเปน
ผลมาจากการเปลี่ยนน้ำตาลไปเปนแกสคารบอนไดออกไซด หรือการเกิดกลิ่นรสที่ดีจากการสรางสาร
ประกอบพวกแอลกอฮอล (alcohol) แอลดีไฮด (aldehyde) หรือคีโตน (ketone) ซึ่งหากเกิดการตายหรือ
ประสิทธิภาพในการทำงานของยีสตลดลง จะสงผลดานลบตอคุณภาพของขนมปงอยางมาก ซึ่งจะเห็นไดชัด
ในกระบวนการผลิตโดขนมปงแชเยือกแข็งทีพ่ บวา เมือ่ นำโดทีเ่ ก็บรักษาไวมาทำการอบ จะไดขนมปงทีม่ ขี นาด
เล็ก ไมขึ้นฟู หรือใชเวลาในการทำใหขึ้นฟูนาน นั่นก็เปนสาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวของกับยีสตโดยตรง เนื่องจากยีสต
ตายหรือสูญเสียสภาพในการทำงาน จากการผานกระบวนการแชเยือกแข็งและเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ หรือ
การเก็บรักษาที่ไมดีเพียงพอ (Phimolsiripol et al., 2008a) ดังนั้นกอนที่จะกลาวถึงวิธีการในการปรับปรุง
คุณภาพของโดแชเยือกแข็งผานการทำงานของยีสต จึงควรตองทราบถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอกระบวนการ
ทำงานของยีสต ซึ่งปจจัยตางๆ ที่พบไดแก
1. การตายของเซลลยีสต เมื่อเซลลยีสตตายจะมีการปลอยสารประเภทกลูตาไธโอน (glutathione)
ออกมา มีผลทำใหโครงสรางของกลูเตน (gluten) ไมแข็งแรง (Kline and Sugihara, 1968) ซึ่งโดย
ทัว่ ไป การผลิตโดแชเยือกแข็งจะหลีกเลีย่ งการเกิดกระบวนการหมัก (fermentation) ของยีสตกอ นการ
แชเยือกแข็ง เนื่องจากยีสตที่ทำงานแลวผนังเซลลมีความแข็งแรงลดลง ทำใหไมทนตอแรงดัน
ออสโมติกไดดีพอ
2. การเปลี่ยนแปลงระดับของสารตางๆ ที่เกี่ยวของในระดับเซลล เชน ปริมาณทรีฮาโลส (trehalose)
ปริมาณกลีเซอรอล (glycerol) ระดับของการเกิดโปรตีนทีผ่ า นกระบวนการใหความรอน (heat shock
protein) องคประกอบของไขมันของเยื่อหุมเซลลของยีสต หรือจำนวนของกรดอะมิโน (Izawa et al.,
2007) หรือปริมาณโปรตีนในเซลลยีสต ซึ่งโดยทั่วไปแลว ยีสตที่มีความเหมาะสมสำหรับโดแชเยือก
แข็งควรมีปริมาณโปรตีนมากกวารอยละ 57 (Hsu et al., 1979)
เมื่อทราบถึงปจจัยที่เกี่ยวของแลว ในการปรับปรุงคุณภาพของโดขนมปงแชเยือกแข็งจึงมักจะเนนไปที่
การทำงานของยีสต โดยทั่วไปแลว จะมี 2 วิธีการหลักๆ คือ
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1. การคัดเลือกสายพันธุยีสต (yeast selection)
วิธีการนี้จะเนนการศึกษาในดานการแสดงออกของยีน
(gene expression)เพื่อใหไดสายพันธุที่ทนตอการแชเยือกแข็ง
(freeze-tolerant yeast) หรือทำการดัดแปรการทำงานของเซลล
ยีสต (yeast cellular metabolism modification) หรือทำการ
ดัดแปรพันธุกรรมดวยเทคนิคพันธุวศิ วกรรม (genetically engineering) โดย Oda et al. (1986) ไดทำการคัดเลือกยีสต
Saccharomyces กวา 300 สายพันธุ จนไดยีสตจำนวน 11
สายพันธุที่มีความทนทานตอการแชเยือกแข็งไดดี สามารถ
อยูรอดหลังกระบวนการแชแข็งได ซึ่งเหมาะแกการนำไปใชใน
การผลิตโดแชเยือกแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับยีสตทางการคา
ทั่วๆ ไป ซึ่งพบวา สายพันธุยีสตที่ผานการคัดเลือกมีปริมาณ
ทรีฮาโลสมากกวายีสตทางการคาถึง 3 เทา โดยทรีฮาโลสจะ
ชวยใหชั้นไขมันในเยื่อหุมเซลลยีสตมีความแข็งแรง และชวย
ปองกันเซลลจากการสูญเสียน้ำมากขึ้น ในสวนที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบไขมันในเซลลยสี ต Murakami et al. (1996) ระบุวา
องคประกอบไขมันของเซลลยีสตมีสวนสำคัญในการควบคุม
อั ต ราการแพร ผ า นของเซลล ที่ จ ะทำให เ ซลล ค งสภาพอยู ไ ด
(membrane fluidity) คือ ถาอัตราสวนโมลของสเตอรอล (sterol)
ตอฟอสโฟลิปด (phosphlipid) ที่เรียกวา S/P ratio มีคามาก
จะทำใหเซลลยีสตไมทนตอการแชเยือกแข็ง เนื่องจากเยื่อหุม
เซลล จ ะเสี ย สภาพไม ส ามารถควบคุ ม อั ต ราการแพร ผ า นได
เกิดแรงดันออสโมติก (osmotic pressure) สูงจากการลด
อุณหภูมิลง ขณะที่ Teunissen et al. (2002) ใชวิธีการคัดเลือก
สายพันธุยีสตโดยการแชเยือกแข็งแลวนำมาทำละลาย (thawing) มากถึง 200 รอบ เพื่อแยกสายพันธุ โดยพบวาเซลลยีสต
ที่มีโครโมโซมคู (diploid DNA) จะมีความเหมาะสมสำหรับ
การผลิตโดแชเยือกแข็ง อยางไรก็ตาม ยีนที่แสดงออกหรือ
ควบคุมยังไมแนชัดนัก เนื่องจากแมวาจะตัดยีนที่ควบคุมการ
สังเคราะหทรีฮาโลสออก (trehalose-6-phosphate synthase,
TPS1) และยีนที่เปนตัวควบคุมดานการทนตอความรอน (heat
shock protein, HSP104) ออกไป เซลลยีสตก็ยังคงแสดงความ
สามารถในการทนตออุณหภูมิไดอยู (Van Dijck et al., 2000)
โดยกลไกการสังเคราะหทรีฮาโลสในเซลลยสี ต Saccharomyces
cerevisiae จะมีเอนไซมทรีฮาโลส-6-ฟอสเฟตซินเทส (trehalose
-6-phosphate synthase, TPS) และเอนไซมทรีฮาโลส-6ฟอสเฟตฟอสฟาเทส (trehalose-6-phosphate phosphatase,
TPP) ที่จะเปลี่ยนกลูโคส-6-ฟอสเฟต (glucose-6-phosphate)
รวมทั้ ง ยู ริ ดี น ไดฟอสเฟตกลู โ คส (Uridine diphosphate
glucose, UDP-glucose) ไปเปน trehalose และจะถูกเปลี่ยน
เป น น้ ำ ตาลกลู โ คสด ว ยเอนไซม ท รี ฮ าเลส (Penna, 2003)
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กลไกการสังเคราะหและเมแทบอลิสมของทรีฮาโลส
ที่มา : Penna (2003)

2. การผานกระบวนการทางกายภาพ
(physical treatment)
โดยทั่วไปแลว สิ่งมีชีวิตจะสามารถปรับตัวเองและเปลี่ยน
แปลงใหสามารถทนทานตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทำใหมีชีวิตรอด
และเพิ่มจำนวนได และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะมีผลตอ
การปรับตัวของเซลลยีสต ดังนั้นการประยุกตใชวิธีการทางกาย
ภาพเพื่ อ สร า งแรงกดดั น (stress)ให กั บ เซลล ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต
ไดถูกนำมาใชอยางแพรหลาย (Beales, 2004) ซึ่งวิธีการนี้ก็จะ
เนนไปที่การเหนี่ยวนำใหเซลลยีสตที่ใชในการทำขนมปงปกติ
ทั่วๆ ไป (normal baker’s yeast) ดวยวิธีการตางๆ กอน แลว
จึงเขาสูกระบวนการผลิตโดขนมปงแชเยือกแข็งแบบปกติ โดย
Nakagawa and Ouchi (1994) พบวา สามารถปรับปรุงคุณภาพ
ของเซลลยีสตทางการคาทั่วไปใหมีความทนตออุณหภูมิต่ำได
ดวยการใชกระบวนการทางความรอน (heat treatment) ของโด
กอนนำไปแชเยือกแข็ง โดยนำโดทีไ่ ดไปเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 44 องศา
เซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธรอ ยละ 85 นาน 10 นาที จะทำใหยสี ต
สามารถผลิตปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดมากกวาโดที่ไม
ไดผานกระบวนการทางความรอน ซี่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นี้ เนื่องจากเซลลยีสตมีปริมาณทรีฮาโลสเพิ่มขึ้นเมื่อถูกกระตุน
ดวยกระบวนการทางความรอน มีผลทำใหสามารถทนทานตอ
การแชเยือกแข็งไดดีขึ้น (Neves et al., 1992) สาเหตุหลักคือ
เมื่อมีการผานความรอน (heat shock) จะทำใหปริมาณกลูโคส
ในเซลล (intracellular glucose) เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว พรอมทั้ง
ทำใหความเขมขนของเฮกโซสฟอสเฟต (hexose phosphate)
และฟรุกโตส 2,6-บิสฟอสเฟต (fructose 2,6-bisphosphate)
ลดลง โดยเอนไซมทรีฮาเลสจะทำงานไดดีที่อุณหภูมิ 30-40
องศาเซลเซียส ซึง่ มีผลตอระดับกลูโคสในเซลลทเี่ พิม่ ขึน้ ในขณะ
ทีเ่ อนไซมทรีฮาโลส-6-ฟอสเฟตซินเทส หรือเอนไซมทรีฮาโลส-6ฟอสเฟตฟอสฟาเทส สามารถทำงานไดดีกวาเอนไซมทรีฮาเลส
ถึง 3 เทา ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และนั่นคือสาเหตุที่ทำ

ใหการเพิ่มขึ้นของปริมาณทรีฮาโลสในเซลลมีมาก เมื่อผาน
กระบวนการใหความรอนทีไ่ มสงู นัก โดยกลไกการสรางทรีฮาโลส
จะเกิ ด ขึ้ น หลั ง ช ว งแรกของการเจริ ญ เติ บ โตหรื อ ช ว งแลค
(lag phase) ประมาณ 10 นาที (Teunissen et al., 2002)
ในบางกรณีเรายังสามารถทำไดโดยนำเซลลยีสตไปแช
สารละลายบางชนิ ด เช น การแช เ ซลล ยี ส ต ใ นสารละลาย
ทรีฮาโลสที่มีความเขมขน 1 โมลตอลิตร ที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส นาน 12 ชั่วโมงจะทำใหยีสตมีความทนทานตอการ
แชเยือกแข็งมากขึ้น (Hirasawa et al., 2001) หรือการเติม
พอลิแกมมากลูตาเมต (poly-γ-glutamate) ลงในสวนผสมของ
โดที่ ใ ช ยี ส ต ช นิ ด ต า งๆ ได แ ก ยี ส ต ที่ ท นต อ การแช เ ยื อ กแข็ ง
(freeze-tolerant) ยีสตที่ทนตอแรงดันออสโมติก (osmotictolerant) ยีสตทไี่ มทนตออุณหภูมติ ำ่ (low-temperature-sensitive) และยีสตทั่วๆ ไป (ordinary bakers’ yeasts) พบวา เมื่อใช
พอลิแกมมากลูตาเมตรอยละ 1 จะทำใหอัตราการอยูรอดของ
ยีสตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10-70 ขึ้นกับชนิดของยีสตที่ใช (Yokoigawa et al., 2006) รวมทั้งการเติมกรดอะมิโนของถั่วเหลือง
สกัดหรือซอยเปปไทด (soy peptide) รอยละ 2 จะใหผลดีใน
การชวยปรับปรุงคุณภาพของโดขนมปงได

นอกเหนื อ จากกระบวนการทางความร อ นแล ว การใช
กระบวนการทางความเย็นก็ใหผลดีตอการปรับปรุงคุณภาพ
ของโดแชเยือกแข็งเชนกัน Phimolsiripol et al. (2008b) ได
ประยุกตใชการผานกระบวนทางความเย็น (cold pretreatment)
โดยตรงกับโดขนมปงกอนนำไปแชเยือกแข็งแบบปกติ ซึง่ พบวา
การนำโดขนมปงที่ผลิตไดไปใหความเย็นที่อุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง สามารถปรับปรุงคุณภาพของโดขนม
ปงแชเยือกแข็งไดดีขึ้น ซึ่งการนำโดไปผานความเย็นนั้นจะเปน
การชวยปองกันการเกิดกระบวนการหมักกอนแชเยือกแข็ง อีก
ทัง้ ยังทำใหเกิดการเหนีย่ วนำการทำงานของยีสต และโครงสราง
ของผนังเซลลยีสต ซึ่งทำใหยีสตสามารถควบคุมอัตราการซึม
ผานของของเหลวไดดี มีความแข็งแรง หรือทำใหเกิดการดูดซับ
น้ำของโดเขากับสวนประกอบอื่นๆ จึงทำใหการเกิดผลึกน้ำแข็ง
รอบๆ เซลลยีสตลดลง อันเปนสาเหตุที่ทำใหยีสตถูกทำลาย
นอยลงหลังการแชเยือกแข็งและการเก็บรักษา
ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพของโดขนมปงแชเยือกแข็งยัง
สามารถทำไดโดยวิธีการอื่นๆ ไดอีก แตที่กลาวมานี้จะเปนแนว
ทางในการประยุกตใชในสวนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการ
ทำงานของยีสต ซึ่งยังสามารถที่จะศึกษา คนควา วิจัยในสวน
อื่นๆ เพิ่มเติมตอไปไดในอนาคต
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