
ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพทางอาหาร 
 
ความสําคัญและที่มา 

ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและ
สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ อาทิเช่น การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ เอนไซม์ และสารเมตาบอไลท์ เป็นต้น ห้องปฎิบัติการฯ สนับสนุนอุตสาหกรรม
อาหาร และอาหารสัตว์ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัย พันธ
กิจของห้องปฎิบัติการฯ คือการเป็นผู้นําทางด้านการวิจัย การให้คําปรึกษา และการฝึกอบรมทางด้านอาหาร
และอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนาความรู้พื้นฐานและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
ที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาใน 
3 กลุ่มงานวิจัยหลัก ประกอบด้วย 1) จุลินทรีย์ต้นเชื้อบริสุทธ์และการใช้ประโยชน์แบคทีเรียแลคติก 2) 
การศึกษาความปลอดภัยอาหาร และ 3) เคมีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 

   
สถานภาพปัจจบัุน 
1) กลุ่มวิจัยจุลินทรีย์ต้นเชื้อบริสุทธ์และการใช้ประโยชน์แบคทีเรียแลคติก มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้
และเทคโนโลยีสนับสนุนการประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมอาหารอาหารหมัก
สําหรับคนและสัตว์  โปรไบโอติก 
 
2) กลุ่มวิจัยการศึกษาความปลอดภัยอาหาร มุ่งเน้นการประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ และการสร้างองค์
ความรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณเพื่อการกําหนดเกณฑ์ควบคุมความ
ปลอดภัยในอาหารตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดปลายทางการผลิต กําหนดแนวทางและพัฒนาวิธีการลดความ
เส่ียง เน้นการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศไทย 
       
3) กลุ่มวิจัยเคมีอาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้ือสัตว์ มุ่งเน้นการศึกษาทางด้านโปรตีนอาหาร และ
การสร้างองค์ความรู้การเปล่ียนแปลงสมบัติหน้าที่ของโปรตีนอาหาร โดยเน้นเนื้อสัตว์และการพัฒนาสารเติม
แต่งประเภทโปรตีน 
 
งานวิจยัที่ประสบความสําเร็จ ปี 2555-2556 
การค้นพบ Novel Bacteriocin  

การศึกษา Lactococcus garvieae BCC 43578 ที่ผลิตแบคทีรีโอซิน class II เรียกว่า 
garvieacin Q (GarQ) พบว่าข้อมูลเปปไทด์ที่มีจํานวนกรดอะมิโน 70 residues และ leader peptide ที่มี
จํานวนกรดอะมิโน 20 residues เมื่อวิเคราะห์หามวลด้วยเครื่อง MALDI-TOF MS สเปคตรัมที่ได้
ประกอบด้วยเปปไทด์เพียงชนิดเดียว (Gly-Gly) ที่มีมวลขนาด 5,339 ดาลตัน ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ Listeria monocytogenes ATCC 19115 และ L. garvieae สายพันธุ์อื่นๆ 

 
การศึกษาเชื้อ Lactobacillus plantarum เพื่อพัฒนาเชือ้จุลินทรีย์ที่มีคณุสมบัติเป็นออกโซโทรป 
สําหรับการหมักแหนมโดยใชแ้บบจําลองวิถเีมตาบอลิซึมในระดับจีโนม  

การพัฒนาเช้ือ Lactobacillus plantarum BCC9546 ซึ่งใช้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการหมัก
แหนม โดยใช้แบบจําลองวิถีเมตาบอลิซึมในระดับจีโนม (genome-scale metabolic model) ของ L. 
plantarum WCFS1 เป็นโมเดล ซึ่งเป็นแบบจําลองเมตาบอลิซึมระดับจีโนมที่เคยมีการตีพิมพ์แล้ว เพื่อใชใ้น

 1 



 2 

 
อิทธิพลขององค์ประกอบของกล้ามเน้ือและสายพันธุ์ที่มีต่อคุณสมบัติความเสถียรและลกัษณะเน้ือสัมผัส
ของอิมัลชันเน้ือสุกรที่ปรุงสุก  

การศึกษาอิทธิพลองค์ประกอบโครงสร้างของเนื้อสุกรสายพันธุ์ดูร็อค (D) ลาร์จไวท์ (LW) แลนดเ์รซ 
(LR) สุกรลูกผสมสองสายระหว่าง ลาร์จไวท์ กับ แลนด์เรซ (LR x LW) และสุกรลูกผสมสามสายระหว่างสุกร
ลูกผสมสองสายกับดูร็อค (D [LR x LW]) ต่อคุณสมบัติความเสถียรและลักษณะเนื้อสัมผัสของอิมัลชันเนื้อ
สุกรที่ปรุงสุก ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติความเสถียรและลักษณะเน้ือสัมผัสระหว่างสุกรสายพันธุ์
ลาร์จไวท์กับสุกรสายพันธุ์อื่นต่ออิมัลชันเนื้อสุกรที่ปรุงสุก พบว่าสุกรสายพันธุ์ลาร์จไวท์มีคุณสมบัติความ
เสถียรและลักษณะเนื้อสัมผัสของอิมัลชันเนื้อสุกรที่ปรุงสุกที่ดีกว่าสุกรสายพันธุ์อื่น ได้แก่ มีปริมาณน้ําน้อย 
และไขมันถูกปล่อยออกมาน้อย มีค่าความหยุ่นตัว หรือความเหนียว และค่าคงทนต่อการบดเค้ียว มีค่าการ
ยึดเกาะ ความยืดหยุ่น และค่าความแข็งสูง นอกจากนี้ ยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างซาร์โคพลาสมิกโปรตีน 
(sarcoplasmic protein) และไมโอไฟบริลลาร์โปรตีน (myofibrillar protein) ในสุกรสายพันธุ์ลาร์จไวท์มี
ปริมาณสูง ดังนั้น คุณสมบัติของอิมัลชันเน้ือสุกรปรุงสุกมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบและโครงสร้างของเนื้อซึ่ง
ขึ้นกับสายพันธุ์สุกร  
 
การเปรียบเทียบเทคนิคสําหรับการจําแนกสายพันธุ์เชื้อ Campylobacter jejuni ที่ปนเป้ือนในไก่ที่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิค Multilocus Sequence Typing (MLST) และเทคนิค Repetitive 
Sequence-based PCR (rep-PCR)  
  การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคสําหรับการจําแนกสายพันธุ์เชื้อ Campylobacter jejuni ในไก่เนื้อ
จนถึงระดับ sub-typing ของ Campylobacter jejuni โดยเปรียบเทียบระหว่างเทคนิค repetitive 
sequence based PCR (rep-PCR) และเทคนิค Multilocus Sequence Typing (MLST) โดยใช้ C. 
jejuni จํานวน 16 ไอโซเลต ที่แยกได้จากลําไส้ไก่ และผิวหนังไก่ ในขั้นตอนการเชือดไก่ที่โรงเชือด จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าเทคนิคทั้งสองมีประสิทธิภาพในการแยกสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ออกจากกันได้เท่าเทียมกัน 
โดยเทคนิค rep-PCR มีข้อดีคือรวดเร็วและราคาถูก และสามารถใช้ในการศึกษาเชื้อจํานวนมากได้  ซึ่ง
เทคนิค rep-PCR เป็นทางเลือกหน่ึงในการจําแนก subtyping ของ C.  jejuni เพื่อนําไปสู่แนวทางการ
ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อ C.  jejuni ต่อไป  
 

 
 



Food Biotechnology Laboratory 
 
Overview 

  
The Food Biotechnology Laboratory focuses on research and development of 

food, with a special emphasis on using biotechnology to improve food quality to 
increase the value of commercial products and feedstuffs through biotechnology (e.g. 
utilization of selected microorganisms, their enzymes and value added metabolites).  
The Food Biotechnology Laboratory supports Thai food and feed industries in 
achieving its development-policy objectives by providing viable, forward- and global-
looking solutions for economic, ecological and social development. Our mission is to 
provide leadership in research, consultancy and training to the food and feed sectors, 
thereby encouraging product innovation with enhanced food safety and quality. The 
research includes the development of starter culture technology, food safety and 
quantitative risk assessment and food chemistry and functional properties of food 
proteins. 

 
Current Status  
1) Starter culture technology 

Starter culture research has focused on generating basic knowledge and 
technology for support application of microorganism in fermented food industries, 
feed industry and probiotic.  

 
2) Food safety and quantitative risk assessment  

Research is focused, but not limited to quantitative microbial risk assessment 
(QMRA) on traditional food, as well as high value commodities. Our research 
combines mathematical biology with experimental science to answer fundamental 
questions and to deliver scientifically exciting and applicable outputs aimed at 
removing pathogens from the food chain and generating savings for the health 
service.  

         
3) Food chemistry and functional properties of food proteins  

Our research aims to understand how the major components of food interact, 
and this knowledge based on the quality of Thai traditional food products will be 
improved. Our research therefore is oriented to enable food processors to cope with 
the problems, and needs that are associated with the changes in protein components 
and their functional properties.  
 
 
Achievement 2012-2013 
Garvieacin Q, a Novel Class II Bacteriocin from Lactococcus garvieae BCC 
43578 

Lactococcus garvieae BCC 43578 produces a novel class II bacteriocin, 
garvieacin Q (GarQ), 70 amino acids in length and containing a 20-amino-acid N-
terminal leader peptide. It is cleaved at the Gly-Gly site to generate the mature GarQ 
(5,339 Da), which is especially inhibitory against Listeria monocytogenes ATCC 
19115 and other L. garvieae strains. 
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Systematic identification of Lactobacillus plantarum auxotrophs for fermented 
Nham using genome-scale metabolic model 

In this study, a systematic strategy is presented, which identifies auxotrophic 
starters for the popular Thai fermented sausage product, called Nham, using a 
genome-scale metabolic model. A published genome-scale model of Lactobacillus 
plantarum WCFS1 is adopted for studying the L. plantarum BCC9546 characteristics 
cultured on Simulated Nham Broth. Single gene deletion analysis is performed to 
determine the genes essential for cell growth. Strains lacking such essential genes are 
considered potential auxotrophic mutants. Then, metabolite supplement analysis is 
introduced to determine a list of metabolites supplements for each mutant required to 
restore its growth. Herein, 9 potential auxotrophs are proposed for use in Nham 
fermentation, along with their metabolite supplements. Simulation studies showed 
that the secreted fluxes of organic acids, as well as amino-derived flavor compounds 
of these auxotrophs, are similar to those of the wild-type, indicating that Nham 
fermented by these auxotrophs would have similar tastes and flavors as Nham 
fermented by the wild-type. These proposed auxotrophs and corresponding nutritional 
supplements will be useful for the design of auxotroph starter culture utilized for 
Nham production in the laboratory. The systematic strategy presented here will 
facilitate the analysis and development of auxotroph starters used in the food industry. 
 
Influences of muscle composition and structure of pork from different breeds on 
stability and textural properties of cooked meat emulsion 

The influences of composition and structure of meats from different pig 
breeds, including Duroc (D), Large White (LW), Landrace (LR), two-way cross 
(LR×LW) and three-way cross (D×[LR×LW]) on stability and textural characteristics 
of cooked meat emulsions were studied by using partial least squares (PLS) 
regression. Compared to other pig breeds, cooked meat emulsion from LW exhibited 
superior properties as indicated by lower water and fat released as well as higher 
chewiness, gumminess, cohesiveness, resilience, springiness and hardness. The 
univariate analyses of those selected properties indicated a significant correlation with 
higher contents of myofibrillar and sarcoplasmic proteins, smaller muscle fibre 
diameter and lower myofibril fragmentation of LW meat, as compared to other 
breeds. Therefore properties of cooked pork emulsion were influenced by 
composition and structure of meat, which varied according to the pig breeds. 
 
Comparison of multilocus sequence typing (MLST) and repetitive sequence-
based PCR (rep-PCR) fingerprinting for differentiation of Campylobacter jejuni 
isolated from broiler in Chiang Mai, Thailand. 

We compared rapid fingerprinting using repetitive sequence-based PCR (rep-
PCR) for subtyping Campylobacter jejuni isolates to the widely used multilocus 
sequence typing (MLST). Representative C. jejuni isolates (n = 16) from broilers 
were analyzed using MLST and rep-PCR. Both techniques demonstrated an equal 
discriminatory power of 0.8917, and 9 subgroups were identified. Clonal 
identification of all 16 isolates was identical for both techniques. The rep-PCR as 
described in this study may be used as a rapid and cost-effective alternative for 
subtyping of C. jejuni isolates, or as an effective screening tool in large 
epidemiological studies. 
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