
 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 10 (2): 2553   84 
 

สารสกัดจากยีสต 
(Yeast Extract) 

 
อรุณ ชาญชัยเชาววิวัฒน* 

 
*สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควชิาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

 
บทนํา 
 สารสกัดจากยีสตเปนสารที่ไดจากการ
สกัดแยกของเหลวภายในเซลลยีสต มีลักษณะ
เปนของเหลวสีน้ําตาล ของเหลวภายในเซลล
ยีสตคือไซโทพลาสซึมประกอบดวยสารอาหาร
ตาง ๆ ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ และ
วิตามินตาง ๆ สามารถนํามาใชเปนสวนผสมใน
อาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรีย ใชเปนสารปรุงแตง
อาหารใหมีกล่ินรส (flavour) คลายเนื้อสัตว 
หรือใชเปนอาหารเสริมสุขภาพสําหรับบุคคลที่
ออนแอขาดสารอาหาร สวนใหญผลิตอยูในรูป
ผงหรือครีม สารสกัดจากยีสตเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภคทั่วไป เนื่องจากเปนสารปรุงแตงอาหาร
ที่ไดจากธรรมชาติ มีราคาถูก และรสชาติด ี
 

 
  ภาพที่ 1 กลุมเซลลยีสต Saccharomyces cerevisiae 
  ที่มา (Satalkar, 2010)  

วัตถุดิบที่ใชในการผลิต  
 เซลลยีสตที่นํามาผลิตมาจากยีสตทํา
ขนมปงหรือยีสตใชในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  ชนิดของยีสตที่นิยมใช  ไดแก  
Saccharomyces cerevisiae  Candida utilis  และ 
Kluyveromyces marxianus (ภาพที่ 1) ซ่ึงยีสต 
แตละชนิดใหกล่ินรสที่แตกตางกันออกไป 
นอกจากนี้วัตถุดิบที่ใชเพาะเลี้ยงยีสต การจัด
ภาวะการเลี้ยง และการปนเปอนมีผลตอกล่ินรส
ของผลิตภัณฑดวย (Reed and Nagodawithana, 
1991; Torabizadeh, et al., 1996) 
 

กระบวนการผลิตสารสกัดจากยีสต 
 สารสกัดจากยีสตสามารถผลิตไดหลาย
วิธี ที่นิยมใชอยูในปจจุบัน แบงเปน 4 วิธี ไดแก 
การสกัดดวยเอนไซมของเซลลยีสต การสกัด
ดวยกรด (hydrolysis) การสกัดดวยสารเคมี 
(plasmolysis) และการสกัดดวยวิธีทางกล ดังนี้   

1. การสกัดดวยเอนไซมของเซลลยีสต 
                   การสกัดดวยวิธีนี้อาศัยวิธีการยอย
สลายตัวเองของเซลลยีสตเมื่อมีอายุมาก เอนไซม
ภายในเซลลยีสตที่มีบทบาทในการยอยสลาย 
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ไดแก โพรทีเอส (protease) และกลูแคเนส 
(glucanase) นิวคลีเอส (nuclease) และฟอสโฟ
ไดเอสเทอเรส (phosphodiesterase) เอนไซม
เหลานี้ทําใหผนังเซลลของยีสตแตกสลายและ
ปล อยของ เหลวภายใน เซลล ออกมา  ใน
กระบวนการผลิตสารสกัดจากยีสตดวยวิธีนี้จะมี
การปรับภาวะเรงให เซลลยีสต เกิดการยอย
สลายตัวเองอยางรวดเร็วและเกิดขึ้นพรอมกัน
จํานวนมาก เชน การนําเซลลยีสตแขวนลอย
เขมขนรอยละ 20 มาปรับภาวะความเปนกรด-
เบสใหเทากับ 5.5 บมที่อุณหภูมิ 40-50°ซ เปน
เวลา 24-36 ช่ัวโมง ในภาวะดังกลาวนี้นอกจาก
จะเรงใหเซลลยีสตยอยสลายตัวเองแลว เอนไซม
ในเซลลยังยอยสลายโปรตีนใหมีขนาดเล็กลง
เปนสายเพปไทดส้ันๆ และบางสวนเปนกรดอะ
มิ โนชนิ ดที่ สํ า คั ญ  ได แ ก  อั ลฟ าอะมิ โน
ไนโตรเจน (α-amino nitrogen)  ซ่ึงควรมี
ปริมาณอยูในชวงรอยละ 50-60 จากนั้นทําให
เซลลยีสตแขวนลอยเย็นลง นํามากรองหรือปน
เหวี่ยงแยกเอากากเซลลออก นําของเหลวที่ได
จากการกรองไปฆาเชื้อและหยุดการทํางานของ
เ อ น ไ ซ ม โ ด ย วิ ธี ก า ร พ า ส เ จ อ ไ ร เ ซ ชั น 
(pasteurization) ท่ี 80-90°ซ  นําผลิตภัณฑไปทํา
ใหเขมขนโดยระเหยเอาน้ําออก  อาจนําไปทําให
แหงตอโดยใชเครื่องพนฝอย (spray dryer) ใน
กรณีที่ตองการอัตราการยอยสลายตัวเองใหมาก
ขึ้น อาจใชการเติมเอนไซมจากภายนอกลงไป
หรือใชวิ ธีทางกายภาพชวยทําใหเซลลแตก
เพิ่มขึ้น เชน การใชความดัน คลื่นความถี่สูง  
การตีปนดวยความเร็วสูง เปนตน (ภาพที่ 2 และ
ภาพที่ 3) 

2. การสกัดดวยกรด 
    กรดที่นิยมใชยอยผนังเซลลยีสตเปน

กรดแก เชน กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric 
acid) รวมกับการใชความรอนที่ 100 °ซ ทําให
เซลลแตกและสารชีวโมเลกุลภายในเซลล เชน 
คารโบไฮเดรต โปรตีน และกรดนิวคลีอิก ถูก
ยอยใหเปนโมเลกุลเล็กลง จากนั้นปรับคาความ
เปนกรด -เบสให เปนกลางดวยสารละลาย
โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate) เปนตน 
นําของเหลวไปกรองเอากากเซลลออกและทําให
แหง เรียกผลิตภัณฑที่ไดวา ยีสตไฮโดรไลเซท
(hydrolysate yeast) วิธีนี้ใหผลผลิตโปรตีนจาก
ยีสตไดคร้ังละมาก ๆ ในระยะเวลาสั้น แตเปนวิธี
ที่ไมนิยมแพรหลาย เนื่องจากกรดและความรอน
อาจทําลายวิตามินและกรดอะมิโนบางสวน ทํา
ใหสารสกัดจากยีสตที่ไดมีคุณภาพต่ํา 

3. การสกัดดวยสารเคมี 
    วิธีนี้ใชสารเคมีเขมขนสูงเพื่อทําให

ยีสตสูญเสียน้ํา ทําใหผนังเซลลเสียสภาพ และ
เซลลแตกในที่สุด สารเคมีที่ใชในการสกัดแยก
ของเหลวภายในเซลลยีสตสวนใหญเปนตัวทํา
ละลายไมมีขั้ว เชน คลอโรฟอรม (chloroform) 
และเอทิลแอซีเทต (ethyl acetate) เปนตน 
นอกจากนี้ยังสามารถใชสารละลายน้ําตาล หรือ
สารละลายเกลือโซเดียมคลอไรดไดผลดีเชนกัน 
หลังจากของเหลวภายในเซลลไหลออกมาแลว 
กรองแยกกากเซลลออก  และทําให เขมขน 
ผลิตภัณฑที่สกัดดวยวิ ธีนี้สวนใหญมี เกลือ
ปะปนในปริมาณมาก จึงไมนิยมนํามาใชกับ
อาหาร (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2549) 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตสารสกัดจากยีสต 
                                           ที่มา (Angel Yeast, 2010) 
 
4. การสกัดโดยใชวิธีทางกายภาพ 
    การทําใหเซลลยีสตแตกสลายโดยวิธี

ทางกายภาพเปนวิธีที่ใชเครื่องจักรกลตาง ๆ ทํา
ใหเซลลยีสตฉีกขาดเสียหายจนกระทั่งเซลลแตก
ออก เครื่องมือที่นิยมใชในอุตสาหกรรมการ
ผลิตไดแก เครื่องโฮโมจีไนเซอร (homogenizer) 
แรงดันสูงถึง 20,000 ปอนดตอตารางนิ้ว อัด
ของเหลวผานรูแคบ ๆ ซ่ึงอาจใชรวมกับการ
ปลอยคล่ืนเสียงความถี่สูงปลอยลงในของเหลว 
หรือเพิ่มแรงบดและเสียดสีกับเซลลโดยการใส
เม็ดแกว (glass bead) ลงในของเหลวที่มีเซลล
ยีสตอยู ทําใหเซลลเกิดแรงกดอัดและเกิดแรง
เฉือนจนกระทั่งเซลลแตกอยางสมบูรณ ตัวอยาง
เครื่องโฮโมจีไนเซอรที่นิยมใช เชน เครื่องเฟรนซ
เพลส (French press) วิธีใชเครื่องจักรกลนี้มีการ
ปนเปอนจากสารที่ใชในกระบวนการผลิตนอย
และใหผลผลิตเซลลยีสตสูง 

คุณภาพของสารสกัดจากยีสต 
สารสกัดจากยีสตที่มีคุณภาพดีควร

ปราศจากการปนเปอนของสารที่ใชสกัดของเหลว
ภายในเซลลยีสต หรือปนเปอนดวยจุลินทรีย
ชนิดอื่น สารอาหารในผลิตภัณฑประกอบดวย 
โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน แรธาตุที่เปน
ประโยชน เอนไซมหรือสารเคมีที่ใชในการสกัด
ควรมีคุณภาพดี เพื่อทําใหประสิทธิภาพในการ
สกัดแยกดีขึ้นและลดการปนเปอนจากสารที่ไม
เกี่ยวของในกระบวนการ นอกจากนี้การปรับ
ภาวะการสกัดใหเหมาะสมกับความเขมขนเซลล
ยีสตชวยทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นได (ภาพที่ 4) 
ประเทศที่มีการผลิตสารสกัดจากยีสตคอนขาง 
มากและสงไปขายทั่วโลก  ไดแก  แคนาดา 
เยอรมนี ญ่ีปุน และจีน (Hay, 1993; Querol and 
Fleet, 2006) 
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                    ภาพที่ 3 กระบวนการสกัดสารสกัดจากยีสตในระดับอุตสาหกรรม 
        ที่มา (Campbells, 2009) 
 

 
  ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑสารสกัดจากยีสตบรรจถุุง 
  ที่มา (Focus Technology, 2010) 
 
ประโยชนของสารสกัดจากยีสต 
 สารสกัดจากยีสตประกอบดวยสารอาหาร
ที่ สําคัญ  ไดแก  คารโบไฮเดรตรอยละ  4-13
โปรตีนรอยละ 50-75 ไนโตรเจนรอยละ 8-12 
กรดอะมิโนรอยละ 3-5 และมีลิพิดนอยมาก จึง
สามารถนําสารสกัดจากยีสตมาใชเปนอาหาร
เสริมปรุงแตงอาหารคาว (ภาพที่ 5) โดยไมเปน
อันตรายตอผูบริโภคเมื่อเทียบกับสารเคมีที่ใช
ปรุงแตง สามารถใชสารสกัดจากยีสตปรุงรส
อาหารแทนผงชูรส (monosodium glutamate) 

ไดดี ใหกล่ินหอมคลายเนื้อสัตว นิยมผสมใน
อาหารหลายชนิด เชน น้ําซุป (soup) ซอส 
(sauce) และอาหารเสริมสุขภาพ เปนตน 
(Walker, 1998) ประโยชนอีกประการหนึ่งของ
สารสกัดจากยีสต  คือ  นํ ามาใช เปนแหล ง
ไนโตรเจนและวิตามินสําหรับอาหารเพาะเลี้ยง 
จุลินทรียทั้งในระดับหองปฏิบัติการ (laboratory 
scale) และระดับโรงงานอุตสาหกรรม (industrial 
scale) ทําใหจุลินทรียเจริญเติบโตและผลิตสาร
ตามตองการไดดีขึ้น 
 

บทสรุป 
 สารสกัดจากเซลลยีสตเปนสารที่นิยม
นํามาใชปรุงแตงอาหาร หรือใชเปนอาหารเสริม
สุขภาพ เนื่องจากภายในเซลลยีสตประกอบดวย
สารอาหารที่เปนประโยชนมากมาย กล่ินและ
รสชาติเปนที่ยอมรับของผูบริโภค เมื่อนํามา
ผสมกับอาหารทําใหรสชาติของอาหารดีขึ้น 
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สามารถใชแทนสารเคมีปรุงแตงอาหารไดดี เชน 
ผงชูรส สารสกัดจากยีสตมีราคาไมสูง ในบาง
ประเทศนิยมนํามาการปรุงอาหารแทนเนื้อสัตว 
ปจจุบันมีการผลิตสารสกัดจากยีสตในระดับ
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม สายพันธุ
ยีสตและขั้นตอนการผลิตมีผลตอกล่ินรสทําให

ผลิตภัณฑมีลักษณะแตกตางกัน การปนเปอนใน
ระหวางการผลิตทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑ
ต่ําลง มีรสชาติขม หรือกล่ินไมเปนที่ยอมรับ 
ดังนั้นจึงตองควบคุมการผลิตใหมีมาตรฐานที่ดี
และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑกอน
ออกจําหนายทุกครั้ง 

 

 
 

ภาพที่ 5 การใชสารสกัดจากยัสตปรุงแตงในอาหาร 
  ที่มา (Yadavar, 2010) 
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