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 ไพราซีนเป็นสารใหก้ลินรสชนิดหนึงทีใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารทีใหก้ลินรสซาโวรี ซึงโดยทวัไปจะผลิต
จากวธีิ Solid state fermentation โดยใชถ้วัเหลืองเป็นสารตงัตน้ แตปั่ญหาทีพบคือเกิดกลินถวัผสมในสารใหก้ลินรส 
ไพราซีนงานวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสภาวะพีเอชเริมตน้ แหล่งคาร์บอน และแหล่งไนโตรเจน ทีเหมาะสมต่อ
การผลิตไพราซีนโดยการหมกัดว้ยวธีิการหมกัในอาหารเหลว เริมจากการคดัเลือกเชือ Bacillus sp. ทีมีความสามารถ
ในการผลิตไพราซีนสูง ซึงแยกเชือมาจากผลิตภณัฑน์ตัโตะและถวัเน่า 30 ชนิด ทดลองหมกัในขวดรูปชมพูข่นาด 250 

มล. ปริมาตรอาหาร Glucose yeast peptone (GYP) 100 มล.  เขยา่ 200 รอบต่อนาที ณ อุณหภูมิหอ้งเพือศึกษาสภาวะที
เหมาะสมต่อการผลิตไพราซีนมากทีสุด  เริมจากการศึกษาพีเอชเริมตน้ของอาหารเลียงเชือพีเอช 6.0-8.5 ทาํการเก็บ
ตวัอยา่งนาํหมกัทุก 12 ชม. จนครบ 120 ชม. เพือวเิคราะห์สารใหก้ลินรสดว้ยวธีิ SPME โดยใชไ้ฟเบอร์ชนิด 
CAR/PDM แลว้วเิคราะห์ชนิดและปริมาณสารดว้ย GC-MS พบวา่ เชือ Bacillus FTSU 2 จากถวัเน่าผลิตไพราซีน
ทงัหมดสูงสุด 0.8 กรัมต่อลิตร ทีพีเอชเริมตน้ 8.0 เวลาการหมกั 96 ชม. ส่วนเชือ Bacillus FTSU 1 จากนตัโตะผลิต    
ไพราซีนทงัหมดสูงสุด 7.7 กรัมต่อลิตร ทีพีเอชเริมตน้ 8.5 เวลาการหมกั 72 ชม. ณ อุณหภูมิ 30 ± 1 องศาเซลเซียส 
ปัจจยัดา้นแหล่งคาร์บอนทาํการศึกษา 3 ชนิดคือกลูโคส ฟรุกโตสและซูโครส พบวา่แหล่งคาร์บอนทีเหมาะสมต่อการ
ผลิตไพราซีน ของเชือทงัสองผลิตภณัฑคื์อฟรุกโตส การศึกษาอิทธิพลของแหล่งไนโตรเจนประกอบดว้ย lysine, 

threonine และ valine พบวา่แหล่งไนโตรเจนทีเหมาะสมต่อการผลิตไพราซีนของเชือทงัสองชนิดคือ valine โดยเชือ 
Bacillus FTSU 1 ผลิตไพราซีนไดสู้งทีสุด 3.9 กรัมต่อลิตร และเชือ Bacillus FTSU 2 เท่ากบั 1.7 กรัมต่อลิตร ทีเวลาการ
หมกั 132 ชวัโมง อุณหภูมิ 25 ± 1องศาเซลเซียส หลงัจากทราบสภาวะทีเหมาะสมของการหมกัในขวดรูปชมพูแ่ลว้ จึง
นาํมาสภาวะมาใชก้บัการหมกัในถงัหมกั ณ อตัราการกวนผสม 200 รอบต่อนาที อตัราการไหลอากาศ 0.2 มล.ต่อนาที
และอุณหภูมิการหมกั 37 องศาเซลเซียส พบวา่ปริมาณสารไพราซีนทีเชือ Bacillus FTSU 1 และ Bacillus FTSU 2 ผลิต
ไดคื้อ 6.46 มก.ต่อลิตร ทีเวลา 72 ชม. และ 4.48  มก.ต่อลิตร ทีเวลา 96 ชม. ตามลาํดบั ซึงปริมาณไพราซีนทีเชือ 
Bacillus FTSU 1 สามารถผลิตไดต้าํกวา่เชือ Bacillus FTSU 1 มาก ส่งผลใหเ้ชือ Bacillus FTSU 1 ถูกใชท้าํการหมกัใน
ถงัหมกั ซึงจะพิจารณาอิทธิพลอตัราเร็วในการกวนผสมที 200, 300, 400, 500, 600 และ 700 รอบต่อ พบวา่อตัราการ
กวนทีเหมาะสมต่อการผลิตไพราซีนคือ 500 รอบต่อนาที ตรวจพบปริมาณไพราซีน 2.53 กรัมต่อลิตร รองลงมาคือ
อตัราการกวน 700, 600, 400, 300 และ 200 รอบต่อนาที โดยปริมาณ ไพราซีนทีตรวจพบคือ 1.07, 0.42, 0.42, 0.12 และ 
0.0072  กรัมต่อลิตร ตามลาํดบั   
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 Pyrazines, using in savory flavour industry, are normally produced by solid state 
fermentation of soybeans but the finished products still have the problems with beany flavour. The 
aim of the research was to optimize pyrazine production from various C-sources, N-sources and 
initial pH of medium by submerged culture. The highest pyrazine production culture, Bacillus sp. 
was screened from 30 cultures isolated from thua nao and natto, Thai and Japanese alkaline 
fermented soybeans. Spores suspension of Bacillus sp. was inoculated in each 250 ml flasks 
containing 100 ml of Glucose yeast peptone (GYP) medium and all flasks were placed on the 
shaker 200 rpm at room temperature. The parameters involved in pyrazine production including 
initial pH, time-course of fermentation, types of C-source and typed of N-sources were investigated. 
The initial pH of the medium was varied from 6.0-8.5. Glucose, sucrose, and fructose were used as 
C-sources. Liquid samples were taken every 12 h from 0 to 120 h during the fermentation. Then, 
the volatile compounds or pyrazines from the liquid samples were absorbed by CAR/PDMS fiber 
and analyzed by GC-MS. The result found that pyrazines could be synthesized more efficiently for 
Bacillus FTSU 1 and Bacillus FTSU 2  at the initial pH 8.5 and 8.0, and which giving the total 
pyrazines formation of 7.7 g l-1 after 72 h and 0.8 g l-1 after 96 hr of incubation at 30 ± 1ºC, 
respectively. Among three types of C-sources, fructose provided the highest pyrazine production 
as same as two starter cultures. Regarding to N-sources including valine threonine, and lysine, 
valine gave the highest pyrazine contents about 1.7 g l-1 and 3.9 g l-1 from Bacillus FTSU 1 and 
Bacillus FTSU 2, respectively after 132 hr of incubation at 25 ± 1ºC. After knowning the optimum 
conditions in flask fermentation, these conditions were further used in fermenter at stirring rate of 
200 rpm, air feed rate of 0.2 ml min-1 at 37ºC. The result found that the total pyrazine contents from 
Bacillus FTSU 1, and Bacillus FTSU 2 was 6.46 mg L-1 at 72 hr and 4.48 mg L-1 at 96 hr, 
respectively. Bacillus FTSU 1 was better starter culture when compared to Bacillus FTSU 2, the 
next experiment was then studied the optimum conditions in fermenter for Bacillus FTSU 1 only. 
The effect of stirring rate on pyrazine production including 200, 300, 400, 500, 600, and 700 rpm 
were investigated. The result found that stirring rate at 500 rpm was optimum conditions for 
pyrazine production, which gave total pyrazine contents 2.53 g l-1. The other stirring rates involved 
700, 600, 400, 300, and 200 rpm, gave the total pyrazine contents 1.07, 0.42, 0.42, 0.12, and 
0.0072 g l-1, respectively.  
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