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เชื้ อจุลินทรี ย ์ Rhizopus sp., Lactobacilli และ Bifidobacteria สามารถเปลี่ยน
ไอโซฟลาโวนส์ชนิด Glucosides ซึ่งเป็ นไอโซฟลาโวนส์ที่อยูใ่ นรู ปที่ร่ างกายดูดซึมและนําไปใช้
ประโยชน์ได้ยากให้อยูใ่ นรู ปของไอโซฟลาโวนส์ชนิด Aglycones ซึ่งเป็ นไอโซฟลาโวนส์ที่อยูใ่ น
รู ปที่ร่ างกายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ (daidzein, genistein และ glycitein) ดังนั้ น ผูว้ ิจยั จึงได้
ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ในรู ป daidzein และ genistein ในเทมเป้ ซึ่งหมัก
ด้วยเชื้ อรา Rhizopus oligosporus กบัปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ในรู ป daidzein และ genistein ใน
่ Lactobacillus bulgaricus และ
โยเกร์ิ ตจากถัว่ เหลืองซึ่งหมักด้วยเชื้ อ 2 กลุ่ม คือ เชื้ อผสมระหวาง
่ Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus
Streptococcus thermophilus และเชื้ อผสมระหวาง
่ วยเครื่ อง HPLC การทดลองได้บ่ม
thermophilus และ Bifidobacterium bifidum วิเคราะห์ตวั อยางด้
เทมเป้ ที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 55 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 24, 36 และ 48 ชัว่ โมง และหมัก
โยเกร์ิ ตจากถัว่ เหลืองที่อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 ชัว่ โมง
่ Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus
พบวา่ โยเกร์ิ ตจากถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้อผสมระหวาง
thermophilus และ Bifidobacterium bifidum เป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมง มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ใน
่ โยเกร์ิ ตจากถัว่ เหลืองที่หมักเป็ นระยะเวลา 2, 6, 8, 10 และ 12
รู ป daidzein และ genistein สู งกวาใน
่
ชัว่ โมง และยังมีปริ มาณสูงกวาในเทมเป้
, นํ้ านมถัว่ เหลือง และโยเกร์ิ ตจากถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ
่ Lactobacillus bulgaricus และ Streptococcus thermophilus คือ มีปริ มาณ
ผสมระหวาง
่ 40.03 ถึง 70.38 และ 88.74 ถึง 174.09
ไอโซฟลาโวนส์ในรู ป daidzein และ genistein อยูใ่ นชวง
่ มนํ้ าหนักแห้งตามลําดับ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง 1 ชิ้น
ไมโครกรัมตอกรั
่ ั 0.711 และมีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ในรู ป daidzein และ
(นํ้ าหนักประมาณ 4 กรัม) มีคา่ Aw เทากบ
genistein เทา่กบั 4.71 และ 5.94 ไมโครกรัมนํ้ าหนักแห้งตามลําดับ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจาก
็ นาน 1 เดือนเมื่อเกบที
็ ่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส
โยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองสามารถเกบได้
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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47403213 : MAJOR : FOOD TECHNOLOGY
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SUPAPORN VONGPIPHAN : DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL FOOD FROM
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Soybean and soybean products contain high content of isoflavones or
phytoestrogens which have been reported to have health beneficial effects similar to human
estrogens. It has been shown that Rhizopus sp., Lactobacilli and Bifidobacteria can hydrolyze
the glucoside isoflavones to aglycones, the bioavailability forms of isoflavones. So the aim of
the research was to investigate the quantity of isoflavones (daidzein and genistein) in tempeh,
soy yoghurt fermented from soy milk with yoghurt bacteria (Streptococcus thermophilus and
Lactobacillus bulgaricus) and soy yoghurt fermented with soy yoghurt bacteria and
bifidobacteria (Bifidobacterium bifidum). Quantification of isoflavones using HPLC was
analyzed during incubation tempeh at 25, 35 and 55 °C for 24, 36 and 48 hours and during
incubation soy yoghurt at 43 °C for 2, 4, 6, 8, 10 and 12 hours. The results found that the
amount of daidzein and genistein in soy yoghurt fermented with yoghurt bacteria and
bifidobacteria were higher than tempeh and soy yoghurt fermented with only yoghurt bacteria
and. The highest concentration of daidzein and genistein (40.03-70.38 and 88.74-174.09 µg/g
dry wt.) were obtained after incubation soy yoghurt at 43°C for 4 hours. Aw of the functional
food products from soy yoghurt were 0.711. The amoung of daidzein and genistein in
functional food products from soy yoghurt were 4.71 µg and 5.94 µg per piece(weight per one
piece around 4 g). The shelf life of functional food products was 30 days at 8°C
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
่่
่
ปั จจุบนั ตลาดอาหารเพื่อสุ ขภาพมีแนวโน้มสู งมากไมวาจะเป็
นตลาดตางประเทศและใน
่ างสูง มีการ
ประเทศ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคเอาใจใสสุ่ ขภาพมากขึ้ น ในประเทศไทยมีการขยายตัวคอนข้
่ เ่ สมอ อาหารเพื่อสุ ขภาพสวนใหญจะเน้
่
่ นเพื่อเด็ก ผูส้ ูงอายุ
พัฒนารู ปแบบและรสชาติแปลกใหมอยู
และวัยรุ่ น มีนอ้ ยชนิดที่มุ่งเน้นเพื่อผูห้ ญิงวัยทอง
่
่
ผูห้ ญิงวัยทองจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนโดยเฉพาะเอสโตรเจน ซึ่งสงผลตอความ
ิ
แข็งแรงของกระดูก สุ ขภาพของหลอดเลือดหัวใจ และมักเกดอาการร้
อนวูบวาบ ซึ่งเป็ นอาการที่พบ
่
บอยในผู
ห้ ญิงวัยนี้ แพทย์จึงต้องบําบัดโดยวิธีให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนทดแทน
งานวิจยั นี้ จึงต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากถัว่ เหลืองสําหรับผูห้ ญิงวัยทอง
เพื่อเพิ่มปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ในอาหารขบเคี้ ยวแทนการบําบัดด้วยฮอร์โมน
่
ถัว่ เหลืองเป็ นพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณคาทางอาหารสู
ง ไมมี่ โคเลสเตอรอล มีกรดอะมิโนที่
ั
่ ว่ เหลืองมีสาร phytochemicals หลายชนิดที่ช่วยป้ องกนและรั
กษาโรค เชน่
จําเป็ นครบถ้วน พบวาถั
่
่
่ บคุมปริ มาณ
เลซิติน (lecithin) ชวยเสริ
มสร้างประสาท บํารุ งตอมไร้
ท่อ ซาโปนิน (saponins) ชวยคว
่
่
โคเลสเตอรอล Food and Drug Administration (FDA) ยืนยันวาการบริ
โภคถัว่ เหลืองอาจชวยลด
ความเสี่ ยงสําหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ (Wang และคณะ, 2002) นอกจากนี้ ถัว่ เหลืองยังมี
สารสําคัญ คือ ไอโซฟลาโวนส์ ซึ่ง เป็ นสารประกอบฟี นอลลิก (คัคนางค์, 2542) ที่จดั เป็ น
่
phytoestrogens ชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในรางกายมนุ
ษย์ (Beck และคณะ,
ั ้ อเยือ่ จึงจัดวา่
2003; Bronus, 2002) โดยไอโซฟลาโวนส์จะออกฤทธิจาํ เพาะเจาะจงกบเนื
่
ไอโซฟลาโวนส์เป็ น selective estrogen receptor modulators(SERMs) ซึ่ง SERMs แตกตางจาก
่ ่
เอสโตรเจนตรงที่มีความจําเพาะเจาะจง ออกฤทธิคล้ายเอสโตรเจนในบางเนื้ อเยือ่ แตไมออกฤทธิ
่
หรื ออาจออกฤทธิตา้ นเอสโตรเจนในเนื้ อเยือ่ อื่นๆ พบวาเอสโตรเจนจะเพิ
่มจํานวนเซลล์มดลูกซึ่ง
่
่
ิ
สงผลเพิ
งมดลูก และยังเพิ่มระดับไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์ แต่
่มความเสี่ ยงตอการเกดมะเร็
่
ไอโซฟลาโวนส์ไมมี่ ผลตอการเพิ
ม่ จํานวนเซลล์มดลูก และไมมี่ ผลหรื ออาจลดระดับไตรกลีเซอไรด์
เล็กน้อย (Messina และคณะ, 2004)
1

2
จากประโยชน์และคุณสมบัติของไอโซฟลาโวนส์ขา้ งต้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนา
อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองเพือ่ ผูห้ ญิงวัยทอง ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจาก
โยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองนี้ จะใช้เชื้ อ Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus และเชื้ อ
Bifidobacterium bifidum ในการหมักโยเกร์ิ ตจากนมถัว่ เหลืองเพื่อเปลี่ยนไอโซฟลาโวนส์ให้อยูใ่ น
รู ปที่ใช้ประโยชน์ได้ (bioactive compounds)
1.2 วัตถปุระสงค์ ของงานวิจยั
1.2.1 ศึกษาความคงตัวและปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ในถัว่ เหลืองที่ใช้เป็ นวัตถุดิบ, เทมเป้ , นํ้ านม
ถัว่ เหลือง, โยเกร์ิ ตจากถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุ ขภาพจากถัว่ เหลือง
1.2.2 ผลิตอาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง
็
1.2.3 ศึกษาอายุการเกบของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
่ มาณของสารไอโซฟลาโวนส์ที่พบในถัว่ เหลือง
1.3.1 เป็ นข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิจยั ในแงปริ
และผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลือง โดยทําการศึกษาปริ มาณของสารไอโซฟลาโวนส์ ตั้ งแตวั่ ตถุดิบ และ
่
่
่ ั โดยเฉพาะในแง่ bioactive compounds ตางๆ
่
ถัว่ เหลืองที่ผานกระบวนการหมั
กในชวงเวลาตางๆกน
่
ของไอโซฟลาโวนส์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อรางกาย
ซึ่งจะนํามาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
่
สุ ขภาพจากถัว่ เหลืองชนิดอื่นๆตอไปได้
1.3.2 ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากถัว่ เหลืองเพื่อผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือน เป็ นการเพิม่
ราคาผลิตผลทางการเกษตร
1.3.3 องค์ความรู ้ที่ได้จากงานวิจยั นี้ สามารถนําไปใช้พฒั นาการผลิตอาหารเพื่อสุ ขภาพโดย
ั
่ ที่ผลไม้ลน้ ตลาด ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตอผู
่ บ้ ริ โภค ซึ่งจะทํา
ผสมกบผลไม้
ที่มีราคาตํ่าในชวงฤดู
ิ ลคาเพิ
่ ่มและศักยภาพในการสงออก
่
ให้เกดมู
สําหรับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม และเป็ นการ
่ มเศรษฐกจในภาพรวมของประเทศ
ิ
สงเสริ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ถั่วเหลือง
2.1.1 ลักษณะทางวิทยาศาสตร์ และแหล่ งปลกู
ํ ดในแถบภูมิภาค
ถัว่ เหลืองมีชื่อทางวิทยาศาสตร์วา่ Glycine max.(L.) Merrill มีถ่ินกาเนิ
่
่
่ ซึ่งในปัจจุบนั ประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นผูผ้ ลิต
เอเชียตอนใต้ ตอมาได้
แพรกระจายไปยั
งทวีปตางๆ
ถัว่ เหลืองรายใหญที่ ่สุดของโลก สําหรับในประเทศไทย มีการปลูกถัว่ เหลืองในภาคเหนือ ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง และแพร่ ภาคกลางตอนเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย และนครราชสี มา (คมสัน
และวารี , 2542)
2.1.2 ส่ วนประกอบและคณค่
ุ าทางโภชนาการของถัว่ เหลือง
่ าคัญ 3 สวน
่ คือ เปลือกหุ ม้ เมล็ด(seed coat) เอ็มบริ โอ
เมล็ดถัว่ เหลืองประกอบด้วยสวนสํ
่ ่เกบสะสมอาหาร
็
่ ที่ทาํ
(embryo) และสวนที
โดยที่เอ็มบริ โอจะประกอบด้วย cotyledon 2 สวน
่
หน้าที่เป็ นแหลงสะสมอาหาร
(Lui, 1997) โครงสร้างของเมล็ดถัว่ เหลืองแสดงดังรู ปที่ 1

รปที
ู ่ 1 โครงสร้างของเมล็ดถัว่ เหลือง
ที่มา: Lui(1997)
4

5
่
ถัว่ เหลืองเป็ นพืชที่มีคุณคาทางอาหารสู
ง โดยเฉพาะโปรตีน เมื่อเปรี ยบเทียบราคาของ
ั
่
โปรตีนที่ได้จากถัว่ เหลืองกบโปรตี
นที่ได้จากสัตว์ จะพบวาโปรตี
นจากถัวเหลื
่ องมีราคาถูกกวา่
่ ั ้ นอยูก่ บแหลงที
ั
่ ่ปลูก โดยมี
หลายเทา่ องค์ประกอบทางเคมีของถัว่ เหลืองมีความแตกตางกนขึ
่ ว่ เหลืองพันธุ์พ้ืนเมืองมี
ความชื้ นร้อยละ 6-10 โปรตีนร้อยละ 37-45 และไขมันร้อยละ 19-22 พบวาถั
่ ว่ เหลืองสายพันธุ์ผสมร้อยละ 49.5 แตมี่ ไขมันตํ่ากวาร้
่ อยละ 5.4(วิเชียร,
ปริ มาณโปรตีนมากกวาถั
2534)
่ างตํ่า
โปรตีนจากถัว่ เหลืองมีปริ มาณของ lysine สูง แตมี่ methionine และ cystein คอนข้
่
่
พบวาโปรตี
นในถัว่ เหลืองมีปริ มาณสูงเป็ น 2 เทาของปริ
มาณโปรตีนที่ได้จากเนื้ อสัตว์ มีปริ มาณเป็ น
่
่ อแป้ งสาลี และมีปริ มาณเป็ น 5-6 เทาของขนมปั
่
3-4 เทาของโปรตี
นที่ได้จากไขหรื
ง(วิเชียร, 2534)
่ วาโปรตี
่
่ มาณโปรตีนจะด้อยกวานํ
่ ้ านมวัว
จึงกลาวได้
นจากถัว่ เหลืองเป็ นโปรตีนที่มีราคาถูก แม้วาปริ
่ ่อเสริ ม methionine ลงไปจะทําให้โปรตีนจากถัว่ เหลืองมีความสมบูรณ์มากขึ้ น(สมชาย,
และงา แตเมื
2532) จึงเหมาะสําหรับผูบ้ ริ โภคกลุ่มมังสวิรัติและผูท้ ี่มีอาการแพ้นมโค
่
่
ไขมันในถัว่ เหลืองมีปริ มาณร้อยละ 19-22 ซึ่งสวนใหญจะประกอบด้
วยกรดไขมันไม่
อิ่มตัว คือ linoleic acid ปริ มาณร้อยละ 45-62 linolenic acid ปริ มาณร้อยละ 43-56 และ oleic acid
ปริ มาณร้อยละ 15-33(Smith และ Circle, 1978) และยังประกอบด้วย lecithin ซึ่งเป็ นไขมันที่มี
่
บทบาทสําคัญตอเซลล์
สมองและเซลล์ประสาท ที่สาํ คัญคือ ในถัว่ เหลืองไมมี่ โคเลสเตอรอล
(คัคนางค์, 2542)
่ น 2 ชนิด คือ
ถัว่ เหลืองมีคาร์โบไฮเดรตเป็ นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 35 แบงเป็
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายนํ้ าได้(Soluble carbohydrate) ประกอบด้วย disaccharide และ
oligosaccharide ได้แก่ sucrose ร้อยละ 2.5-8.2, raffinose ร้อยละ 0.1-0.9 และ stachyose ร้อยละ
่
่ raffinose และ stachyose จึง
1.4-4.1 ดังแสดงในรู ปที่ 2 ซึ่งรางกายของมนุ
ษย์ไมมี่ เอนไซม์ที่ใช้ยอย
่
่
๊
๊
ทําให้น้ าํ ตาลดังกลาวตกค้
างและถูกยอยโดยจุ
ลินทรี ยใ์ นลําไส้ ผลิตกาซไฮโดรเจน
กาซ
๊ เทนออกมา สงผลให้
่
คาร์บอนไดออกไซด์ และกาซมี
ผบู ้ ริ โภครู ้สึกอึดอัด(Garcia และคณะ, 1997)
่
่
สวนคาร์
โบไฮเดรตชนิดที่ไมละลายนํ
้ า(Insoluble carbohydrate) ประกอบด้วย cellulose,
่
่ ยกวาใยอาหาร
่
hemicellulose, pectin และ starch ปริ มาณเล็กน้อย องค์ประกอบสวนใหญเรี
(Dietary
่ องกนการเกดมะเร็
ั
ิ
่
fiber) ซึ่งชวยป้
งลําไส้ ชวยควบคุ
มระดับนํ้ าตาลและโคเลสเตอรอลในเลือด(Saio,
1994)

6

รปที
ู ่ 2 โครงสร้างของโอลิโกแซคคาไรด์(oligosaccharides) ที่พบในถัว่ เหลือง
ที่มา: Lui (1997)
่
ในถัว่ เหลืองประกอบด้วยวิตามินและเกลือแรหลายชนิ
ด ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี
่ ่อนําถัว่ เหลืองไปผานความร้
่
วิตามินอี วิตามินเค และยังมีวิตามินบีในปริ มาณสูง แตเมื
อนสู งจะ
่
่
สงผลให้
ปริ มาณวิตามินลดลงครึ่ งหนึ่ง สวนเกลื
อแรที่ ่สาํ คัญ ได้แก่ โพแทสเซียม แคลเซียม
แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส สารประกอบในถัว่ เหลืองที่มีฟอสฟอรัสเป็ นองค์ประกอบ คือ phytin
่ ่มีฟอสฟอรัสมากที่สุด
ซึ่งเป็ นแหลงที
นอกจากนี้ ยงั พบวา่ ในถัว่ เหลืองมีสาร phytochemical ที่สาํ คัญคือ ไอโซฟลาโวนส์ ซึ่งมี
่ ่ องกนและรั
ั
รายงานวาชวยป้
กษาโรคมะเร็ ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกระดูกพรุ น ทั้งยังมี
ั
โครงสร้างคล้ายกบฮอร์
โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็ นฮอร์โมนเพศหญิง จึงมีการศึกษาคุณสมบัติของ
ไอโซฟลาโวนส์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการบําบัดสําหรับผูห้ ญิงวัยทอง ปัจจุบนั มีการสกดั
่
่
่ เชน่
ไอโซฟลาโวนส์ ออกมาจําหนายในรู
ปยาเม็ด และผลิตเพือเป็
่ นสวนประกอบในอาหารตางๆ
ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์นม เครื่ องดื่ม และผลิตภัณฑ์เนื้ อเทียม เป็ นต้น รู ปแบบการบริ โภค
ถัว่ เหลืองในปัจจุบนั มีการบริ โภคสดในรู ปฝักถัว่ เหลืองต้ม นํ้ านมถัว่ เหลือง เต้าหู้ เต้าฮวย เต้าเจี้ ยว
่
ซีอิ้ว เทมเป้ โยเกร์ิ ต และยังมีการผลิตเป็ นแป้ งถัว่ เหลืองเพื่อใช้เป็ นสวนประกอบในอาหารโปรตี
น
สูง เชน่ โปรตีนเกษตร และขนมขบเคี้ ยว(คัคนางค์, 2542)
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2.2 ไอโซฟลาโวนส์
ิ
ไอโซฟลาโวนส์ เป็ นสารประกอบฟี นอลลิกที่ทาํ ให้เกดรสขมในถั
ว่ เหลือง(คัคนางค์, 2542)
่
จัดเป็ น phytoestrogens ชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในรางกายมนุ
ษย์ (Beck
่
่ ่เกดิ
และคณะ, 2003; Bronus, 2002) มีงานวิจยั แสดงให้เห็นวา่ไอโซฟลาโวนส์มีผลตออาการตางๆที
่ องกนการสู
ั
จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในผูห้ ญิงวัยทอง เชน่ ชวยป้
ญเสี ยมวลกระดูก (Alekel
่
และคณะ, 2000; Anderson และ Carner, 1997; Potter และคณะ,1998) ชวยลดอาการร้
อนวูบวาบ
่
(Albertazzi และคณะ, 1998; Mukies และคณะ, 1995) ลดอาการชองคลอดแห้
ง (Brzezinski และ
คณะ, 1997) ผลของ genistein จากการบริ โภคผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองในปริ มาณสูงเพียงพอตอ่
สุ ขภาพ แสดงในรู ปที่ 3 จึงมีผสู ้ นใจที่จะนําไอโซฟลาโวนส์มาใช้ทดแทนฮอร์โมนในผูห้ ญิงวัยทอง
่ นคือ 60-100 มิลลิกรัมตอวั
่ น
(Cassidy และคณะ, 1994) ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ที่แนะนําตอวั
(Markiewicz และคณะ, 1993)

่ ขภาพ
รปที
ู ่ 3 ผลของ genistein จากการบริ โภคผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองในปริ มาณสูงเพียงพอตอสุ
ที่มา: Richard และ Daneel(2002)
่
ไอโซฟลาโวนส์แบงออกเป็
น 2 กลุ่ม 12 ชนิด คือ กลุ่มของ Aglycones ซึ่งเป็ นกลุ่มที่
่
รางกายสามารถนํ
าไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ daidzein, genistein และ glycitein โครงสร้างของ
ั
Aglycones แสดงดังรู ปที่ 4, กลุ่มของ Glucosides ซึ่งเป็ นไอโซฟลาโวนส์ที่เชื่อมอยูก่ บโมเลกุ
ลของ
นํ้ าตาล ได้แก่ daidzin, genistin และ glycitin, กลุ่มของ 6″-O-acetyl glucosides ได้แก่ 6″-O-acetyl
–daidzin, 6″-O-acetyl –genistin และ 6″-O-acetyl –glycitin, กลุ่มของ 6″-O-malonyl glucosides

8
ได้แก่ 6″-O-malonyl-daidzin, 6″-O-malonyl-genistin และ 6″-O-malonyl- glycitin โครงสร้างของ
Glucosides แสดงดังรู ปที่ 5

รปที
ู ่ 4 โครงสร้างของไอโซฟลาโวนส์ชนิด Aglycones
ที่มา: Nurmi และคณะ(2002)

รปที
ู ่ 5 โครงสร้างของไอโซฟลาโวนส์ชนิด Glucosides
ที่มา: Nurmi และคณะ(2002)
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่ ่
ก เชน่ soy protein,
ไอโซฟลาโวนส์ในถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลืองที่ไมผานการหมั
่
่ (Naim และคณะ, 1974) สวนในผลิ
่
soy milk จะอยูใ่ นรู ปของ Glucosides เป็ นสวนใหญ
ตภัณฑ์ถว่ั
่
เหลืองหมัก เชน่ miso, tempeh จะประกอบด้วย Aglycones เป็ นสวนให
ญ่ (Coward และคณะ,
่
่
1993) หลังจากรับประทานไอโซฟลาโวนส์เข้าไป ไอโซฟลาโวนส์ชนิด Glucosides จะผานการยอย
่ Aglycones (Bowey และคณะ, 2003) ซึ่งเป็ นไอโซฟลาโวนส์ที่อยูใ่ นรู ป
ในลําไส้เล็กและปลดปลอย
่ ้ าลายของมนุษยส์ ามารถเปลี่ยน
ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ได้ (Izumi และคณะ, 2000) มีรายงานวานํ
่
Glucosides ไปอยูใ่ นรู ปของ Aglycones (Allred และคณะ, 2001) ซึ่งทําให้ Aglycones สวนหนึ
่ง
่ ่ส่ วนใหญจะถู
่ กดูดซึมในลําไส้เล็ก (Piskula และคณะ,
สามารถดูดซึมได้ในกระเพาะอาหาร กอนที
่ ไอโซฟลาโวนส์ชนิด Glucosides นั้ นจะดูดซึมได้ยากเพราะมีน้ าํ หนกั และมีความชอบนํ้ า
1999) สวน
มากกวา่(Chang และ Nair, 1995) ไอโซฟลาโวนส์ชนิด Glucosides สามารถเปลี่ยนเป็ น
ไอโซฟลาโวนส์ชนิด Aglycones ได้ดว้ ยเอนไซม์ β-glucosidase (Toda และคณะ, 2001) ที่ผลิตจาก
แบคทีเรี ยในลําไส้มนุษย์ ซึ่งการเปลี่ยนรู ปไอโซฟลาโวนส์ให้อยูใ่ นรู ปที่ร่ างกายสามารถใช้
ั
่
ประโยชน์ได้ข้ ึนอยูก่ บความสามารถของแบคที
เรี ยในลําไส้ของแตละคน
(Xu และคณะ, 1995) จึงมี
่
งานวิจยั ที่ศึกษาการใช้เชื้ อจุลินทรี ยใ์ นการหมักอาหารที่มีถวั่ เหลืองเป็ นสวนประกอบเพื
่อเปลี่ยน
่ เชื้ อจุลินทรี ยห์ ลายชนิด
ไอโซฟลาโวนส์ให้อยูใ่ นรู ปที่ร่ างกายสามารถใช้ประโยชน์ได้ และพบวามี
สามารถผลิตเอนไซม์ β-glucosidase ซึ่งเปลี่ยนไอโซฟลาโวนส์ชนิด Glucosides ให้อยูใ่ นรู ปของ
Aglycones ได้ เชน่ Lactobacilli (Choi และคณะ, 1999; Matsuda และคณะ, 1994), Bifidobacteria
(Jeon และคณะ, 2002; Winter และคณะ, 1989) และ Rhizopus sp. (Klus และ Barz, 1995) การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไอโซฟลาโวนส์แสดงดังรู ปที่ 6 และ 7
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รปที
ู ่ 6 โครงสร้างของ genistein, daidzein และการเปลี่ยนโครงสร้างของ 6"-O- malonyldaidzin
ที่มา: Pyo และคณะ(2005)

รปที
ู ่ 7 โครงสร้างทางเคมีของ malonyl-, acetyl- และไอโซเมอร์ของ β-glucoside isoflavone และ
ิ
การเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็ น aglycone isoflavones เนื่องจากเป็ นผลจากกจกรรมของ
่
β-glucosidase ที่ผลิตจากเชื้ อแบคทีเรี ยในระหวางการหมั
กนํ้ านมถัว่ เหลือง
ที่มา: Tsangalis และคณะ(2004)
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ไอโซฟลาโวนส์สามารถเปลี่ยนโครงสร้างหรื อถูกทําลายได้โดยการให้ความร้อนดังรู ปที่ 8
200ºC dry heat

Degradation

Degradation

dry heat moist heat

dry heat

moist heat

150ºC, 200ºC 150ºC, 200ºC 150ºC, 200ºC 150ºC, 200ºC

dry heat

dry heat
150ºC, 200ºC

Degradation

100ºC,150ºC, 200ºC

Malonylgenistin

100ºC, 150ºC, 200ºC

moist heat

100ºC,150ºC, 200ºC

dry heat
150ºC, 200ºC

Acetylgenistin

dry heat

dry heat

200ºC

150ºC, 200ºC

Genistin

Genistein

100ºC, 150ºC, 200ºC

moist heat
150ºC, 200ºC dry heat
100ºC, 150ºC, 200ºC moist heat

Degradation

100ºC, 150ºC, 200ºC

moist heat

moist heat
200ºC dry heat

่
รปที
่ยนแปลงโครงสร้างและการเสี ยรู ปของไอโซฟลาโวนส์
ู ่ 8 ผลของการให้ความร้อนตอการเปลี
4 ชนิด
ที่มา: Chien และคณะ(2005)
2.3 เทมเป้
เทมเป้ เป็ นอาหารหมักพื้นบ้านที่นิยมมากของอินโดนีเซีย เตรี ยมได้จากการหมักวัตถุดิบ
จําพวกเมล็ดธัญพืชด้วยเชื้ อราสกุล Rhizopus sp. พบว่า R. fermosaesis และ R. oligosporus
เหมาะสมสําหรับใช้เป็ นหัวเชื้ อบริ สุทธิในการทําเทมเป้ มากที่สุด วัตถุดิบที่นิยมใช้ในการหมัก
่
เทมเป้ คือ ถัว่ เหลือง ซึ่งการหมักจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อเชื้ อราสร้างเส้นใยสี ขาวปกคลุมวัตถุดิบอยาง
่
้ การหมักเทมเป้ เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตและ
หนาแนนจนรวมตั
วเป็ นกอน
สารประกอบซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยเชื้ อราจะผลิตเอนไซม์ 3 ชนิด ได้แก่ อะไมเลส
โปรติเอส และไลเปส ซึ่งทําให้ได้สารที่มีโมเลกุลเล็กลงหลายชนิด เชน่ กรดอะมิโน กรดไขมัน
นํ้ าตาลกลูโคส เป็ นต้น กระบวนการหมักเทมเป้ จะเพิ่มปริ มาณของไอโซฟลาโวนส์ชนิด Aglycones
่ วยเอนไซม์ β-glucosidase (Coward และคณะ, 1993;
คือ daidzein และ genistein โดยการยอยด้
Wang และ Murphy, 1994a, 1996; Kaufman และคณะ, 1997; Murphy และคณะ, 1999)
่
Hutchins และคณะ (1995) และ Slavin และคณะ (1998) รายงานวาการหมั
กถัว่ เหลืองสุ ก
ด้วยเชื้ อ Rhizopus oligosporus จะเพิ่มปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ที่ร่ างกายสามารถใช้ประโยชน์ได้
Murakami และคณะ (1984) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบชนิดของไอโซฟลาโวนส์ในอาหารจากถัว่ เหลือง
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ั
่ นเทมเป้ มีเฉพาะ
กบเทมเป้
ที่หมักด้วยเชื้ อ Rhizopus oligosporus เป็ นเวลา 40 ชัว่ โมง พบวาใ
่ ้ นและไมพบไอโซฟลาโวนส์
่
ไอโซฟลาโวนส์ชนิด Aglycones เทานั
ชนิด Glucosides
2.4 การหมักนมถั่วเหลืองและการผลิตโยเกิร์ตจากนํา้ นมถั่วเหลือง
โยเกร์ิ ต เป็ นผลิตภัณฑ์ที่หมักจากจุลินทรี ยท์ ี่พบในระบบทางเดินอาหาร เชน่ Lactobacillus
่ ้ จะทําการยอยนํ
่ ้ าตาล
bulgaricus และ Streptococcus thermophilus เป็ นต้น จุลินทรี ยเ์ หลานี
่ างนุ่ม มี
monosaccharide ให้เป็ นกรดแลคติค ทําให้โปรตีนตกตะกอนมีลกั ษณะเป็ นลิ่มคอนข้
่ ึ งกงเหลว
่ึ
ลักษณะเนื้ อสัมผัสกงแข็
มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว และมีจุลินทรี ยท์ ี่มีชีวติ อยูใ่ นปริ มาณ
สูง จากการที่จุลินทรี ยแ์ ลคติคยังสามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้หลังการหมักและทําหน้าที่ได้ในสภาวะที่
่ มสุ ขภาพ โดยการปรับสมดุลของจุลินทรี ยใ์ นลําไส้ซ่ ึงกรด
เหมาะสม จึงมีคุณสมบัติในการสงเสริ
ิ
ิ
ิ
แลคติคที่เกดจากกจกรรมของจุ
ลินทรี ย ์ มีผลในการลดและทําลายแบคทีเรี ยที่ทาํ ให้เกดโรค
การผลิต
โยเกร์ิ ตจากถัว่ เหลืองเป็ นการเพิม่ ทางเลือกในการบริ โภคและการใช้ประโยชน์จากถัว่ เหลือง และ
่
เป็ นประโยชน์สาํ หรับบุคคลที่มีอาการแพ้นมและกลุ่มมังสวิรัติ เนื่องจากรางกายของมนุ
ษย์ไม่
่
สามารถยอยสาร
oligosaccharide จําพวก raffinose, stachyose และ arabinose ที่มีอยูใ่ นถัว่ เหลืองได้
่
่ ้ ในถัว่ เหลือง พบวาจุ
่ ลินทรี ยพ์ วกที่สามารถสร้างกรด
จึงได้มีการค้นคว้าหาวิธีการยอยสารเหลานี
่
่
็ การหมักนม
แลคติค มีเอนไซม์ galactosidase ที่สามารถยอยสาร
oligosaccharide ได้ อยางไรกตาม
่ นที่แพรหลายเทาที
่
่ ่ควร
ถัว่ เหลืองเป็ นผลิตภัณฑ์โยเกร์ิ ตได้เริ่ มต้นมาตั้ งแตปี่ 1934 แตยั่งไมเป็
่
เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีของถัว่ เหลืองแตกตางจากองค์
ประกอบทางเคมีของนม ทําให้
่
ิ ตจากนมวัว(Lui, 1997)
ลักษณะเนื้ อสัมผัส รวมถึงกลิ่นรสของโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองแตกตางจากโยเกร์
่
จึงมีงานวิจยั ที่ทาํ การศึกษาสวนประกอบและวิ
ธีการผลิตโยเกร์ิ ตจากถัว่ เหลืองเพื่อให้ได้โยเกร์ิ ตที่มี
ั
ิ ตจากนมโค นอกจากนี้ ถัว่ เหลืองยังมีกลิ่นเฉพาะตัวที่เรี ยกวากลิ
่ ่นถัว่ ซึ่ง
ลักษณะใกล้เคียงกบโยเกร์
ิ
่ น
เกดจากปฏิ
กิริ ยาของเอนไซม์ lipoxygenase ที่มีอยูใ่ นถัว่ เหลือง ทําให้ผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองไมเป็
่ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคบางกลุ่ม ได้มีการศึกษาหาทางลดกลิ่นถัว่ คือ การให้ความ
ที่ยอมรับและไมเป็
่
่ ดถัว่ เหลืองกอนหรื
่
ร้อนตอเมล็
อระหวางการแปรรู
ป เพื่อระงับการทํางานของเอนไซม์ lipoxygenase
ั
ั ่นเหม็นเขียว รวมถึงการใช้กระบวนการหมักโดยใช้
การสกดเอาไขมั
นออก เพื่อป้ องกนกลิ
เชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่ผลิตกรดแลคติคที่เหมาะสม ซึ่งวิธีหลังนี้ ได้ประสบผลสําเร็ จมาแล้ว ในการใช้เชื้ อรา
เชน่ Rhizopus oligosporus, Neurospora sitophila และ Aspergillus oryzae ตลอดจนเชื้ อแบคทีเรี ย
Bacillus natto(Kanda และคณะ, 1976)
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2.4.1 จลิุ นทรีย์ทใี่ ช้ ในการหมักโยเกิร์ต
เชื้ อโยเกร์ิ ตโดยทัว่ ไปประกอบด้วย Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus
่
bulgaricus ลักษณะของเชื้ อ Streptococcus thermophilus เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก รู ปรางกลม
่ ้ อ Lactobacillus bulgaricus เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก เซลล์มีลกั ษณะ
จัดเรี ยงตัวเป็ นรู ปโซ่ สวนเชื
่ อาจอยูเ่ ป็ นเซลล์เดี่ยวหรื อคู่ หรื อเป็ นสายสั้ นๆ เจริ ญได้ที่อุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส
เป็ นทอน
(วราวุฒิ และรุ่ งนภา, 2532)
่
การเจริ ญของเชื้ อ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus ในระหวาง
การหมักโยเกร์ิ ตเป็ นแบบพึ่งพาอาศัยกนั (symbiosis) คือ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสเชื้ อ
ั ่ งทําให้
Streptococcus thermophilus จะเจริ ญได้ดีและสร้าง diacetyl และสารประกอบคล้ายกนซึ
่ ํ ดออกซิเจนจากนม ซึ่งหาก
โยเกร์ิ ตมีกลิ่นรสที่ดี นอกจากนี้ Streptococcus thermophilus ยังชวยกาจั
่ เกดไฮโดรเจนเปอร์
ิ
มีออกซิเจนเหลืออยูอ่ าจกอให้
ออกไซด์ได้ การเจริ ญของเชื้ อ Streptococcus
่
่
thermophilus จะดําเนินตอไปจนกระทั
ง่ มีค่าความเป็ นกรดดางประมาณ
5.5 ซึ่งจะมีสารอาหารที่
่
เหมาะสมสําหรับการเจริ ญของเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริ
ญ
ของเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus คือ 45 องศาเซลเซียส เมื่อเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus เจริ ญ
และมีปริ มาณกรดแลคติคมากพอ จะสร้าง acetaldehyde ซึ่งให้กลิ่นรสเฉพาะของโยเกร์ิ ต
็
เชื้ อ Streptococcus thermophilus กสามารถสร้
างสารให้กลิ่นรสพวก acetaldehyde ได้แตมี่ ปริ มาณ
น้อยกวา่ acetaldehyde ที่สร้างจากเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus(วราวุฒิ และรุ่ งนภา, 2532)
เรณู(2523) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกร์ิ ตจากนํ้ านมถัว่ เหลืองโดยเปรี ยบเทียบ
่
ทางด้านรสชาติ แบงการทดลองออกเป็
น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ใช้น้ าํ นมถัว่ เหลืองหมักด้วยเชื้ อ
Lactobacillus bulgaricus กลุ่มที่ 2 ใช้น้ าํ นมถัว่ เหลืองหมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus
่ ั Lactobacillus bulgaricus กลุ่มที่ 3 ใช้น้ าํ นมถัว่ เหลืองหมักด้วยเชื้ อ Streptococcus
รวมกบ
่ ยว และกลุ่มที่ 4 ใช้น้ าํ นมถัว่ เหลืองที่ทาํ ให้เป็ นกรดโดยการเติมกรด
thermophilus เพียงอยางเดี
่ มเชื้ อจุลินทรี ย ์ ผลการศึกษาพบวา่ การหมักนมถัว่ เหลืองด้วยเชื้อ
แล คติคลงไปโดยไมเติ
Lactobacillus bulgaricus เพียงชนิดเดียวทําให้ได้กรดเพียงพอ ให้รสชาติเป็ นที่ยอมรับมากที่สุด
และถ้าใช้เชื้ อจุลินทรี ยใ์ นการหมักคนละชนิดกนั คือ Streptococcus thermophilus หรื อ
่ ั แสดงวาคุ
่ ณสมบัติทางด้านกจกรรมชี
ิ
Lactobacillus bulgaricus จะให้ผลที่แตกตางกน
วเคมี
่ ั ความสามารถในการผลิตกรด
(Biochemical activities) ของจุลินทรี ยท์ ้ งั สองชนิดมีความแตกตางกน
่ ั
แลคติคจึงตางกน
Kellogg(1934) เป็ นผูร้ ิ เริ่ มใช้แบคทีเรี ยที่ผลิตกรดแลคติคในการหมักนมถัว่ เหลืองเพื่อทํา
่ Gehrke และ Weiser(1947) พบวา่
butter-like products โดยใช้เชื้ อ Lactobacillus acidophilus ตอมา
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่ มาณกรดแลคติคที่ได้จะ
นมถัว่ เหลืองจัดเป็ นอาหารที่ดีของเชื้ อแบคทีเรี ยที่ผลิตกรดแลคติค แตปริ
่
น้อยกวาการใช้
นมโค นอกจากนี้ เชื้ อ Streptococcus citrovorus(Leu. Cremoris), Streptococcus
paracitrovorus(Leu. Dextranicum) และ Streptococcus lactis สามารถสร้างกรดแลคติคได้เพียง
่
ครึ่ งหนึ่งของนมโค เชื้ อจะยอยสลาย
oligosaccharide ในนํ้ านมถัว่ เหลืองเปลี่ยนเป็ นกรดแลคติค
่
โดยใช้เวลาหมักนานกวา่ 10 ชัว่ โมง เพื่อลดระดับความเป็ นกรดดางของนํ
่ องลงจาก 6.5
้ านมถัวเหลื
เป็ น 4.7 และ 4.3 สําหรับเชื้ อ Streptococcus thermophilus และเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus
่
็ การเพิ่มคุณคาทางโภชนาการของนมถั
่
ตามลําดับ(เรณู, 2523) อยางไรกตาม
ว่ เหลืองและเพิ่ม
คุณประโยชน์ของแบคทีเรี ยโพรไบโอติคสามารถทําได้ โดยการหมักนมถัว่ เหลืองด้วยแบคทีเรี ย
่ ั Bifidobacteria ซึ่ง Wang และคณะ(2003) ได้ศึกษาพบวา่ การหมักนมถัว่ เหลืองด้วย
แลคติครวมกบ
่ ั Bifidobacteria จะมีปริ มาณของ acetic acid, fructose, glucose และ
แบคทีเรี ยแลคติครวมกบ
่
galactose มากกวาการหมั
กนมถัว่ เหลืองด้วยแบคทีเรี ยแลคติคเพียงอยา่ งเดียว
Ariyama(1963) ได้พฒั นากระบวนการหมักนมถัว่ เหลืองเพื่อทําโยเกร์ิ ตโดยเติมนํ้ าตาล
sucrose ร้อยละ 15 และหมักด้วยเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus หรื อทั้ ง Lactobacillus bulgaricus
่ ผลิตภัณฑ์เป็ นที่น่าพอใจ นักวิจยั หลายคนได้สรุ ปวา่
และ Streptococcus thermophilus ปรากฏวาได้
เชื้ อ Lactobacillus bulgaricus ไมมี่ ความสามารถใช้ sucrose ได้เลย ดังนั้ น จึงต้องใช้เชื้อทั้ ง 2 ชนิด
่ sucrose ซึ่งเป็ น
เพื่อให้ Streptococcus thermophilus ใช้ sucrose หรื อผลผลิตที่ได้จากการยอย
่
ประโยชน์ต่อการเจริ ญเติบโตของเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus จึงสรุ ปวาการสร้
างกรดแลคติคใน
่ ั และถ้าผลิตภัณฑ์จาก
ผลิตภัณฑ์ให้ดีและมีปริ มาณสู ง จําเป็ นต้องใช้เชื้ อโยเกร์ิ ตทั้ ง 2 ชนิดรวมกน
นมถัว่ เหลืองที่ได้มีปริ มาณของแข็งรวม(total solid) สูง จะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะและความหนืด
่
แตกตางจากการใช้
นมโค
Yamanaka และ Furukawa(1970) ได้ทาํ การศึกษาการสร้างกรดแลคติคในนมถัว่ เหลืองกบั
ั
นมถัว่ เหลืองผสมหางนม เปรี ยบเทียบกบการใช้
หางนมล้วนๆ พบวา่ Streptococcus thermophilus,
Streptococcus faecalis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus และ Lactobacillus
casei สามารถสร้างกรดได้มากในนมถัว่ เหลืองผสมหางนมโดยที่มีระดับนมถัว่ เหลืองมากถึงร้อยละ
่
่
ิ อยกวา่ นอกจากนี้ เขายังเติม glucose ลงในนมผสม พบวา่
70 ในสวนผสม
สวนในหางนมจะเกดน้
เชื้ อแบคทีเรี ยทุกชนิดสามารถสร้างกรดได้มาก ในขณะที่การเพิม่ sucrose นั้ น เชื้ อ Lactobacillus
่
่
acidophilus จะให้กรดมากเพียงชนิดเดียว จึงสรุ ปวาความแข็
งแกรงของเคิ
ร์ด(curd) จะมากขึ้ นตาม
ปริ มาณของนมถัว่ เหลืองที่ใช้ Pinthong และคณะ(1980) ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ ยวจากนมถัว่
่ ่อใช้เชื้ อ Lactobacillus bulgaricus บมในนมถั
่
เหลือง พบวาเมื
ว่ เหลืองที่มี glucose ร้อยละ 1 และสาร
ั
่ ยงพอ และนมถัว่ เหลือง
สกดจากยี
สต์ร้อยละ 0.1 จะได้ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ ยวที่มีความเป็ นกรดอยางเพี
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ที่หมักด้วยเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus มีรสชาติดีที่สุด บุษบา(2520) ได้รายงานการใช้แบคทีเรี ย
ผสม Lactobacillus bulgaricus และ Streptococcus thermophilus หมักนมเปรี้ ยวจากถัว่ เหลือง ซึ่ง
่
ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกวาการหมั
กด้วยเชื้ อ Lactobacillus casei
่ าเพิม่ glucose หรื อ lactose ลงในนํ้ านมถัว่ เหลืองจะ
Angeles และ Marth(1971) รายงานวาถ้
่ เชื้ อ Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, Streptococcus diacetilactis,
ชวยให้
Lactobacillus caesei และ Lactobacillus helveticus ผลิตกรดได้เพิ่มขึ้ น Mital และคณะ(1974) ทํา
การทดลองแบคทีเรี ยที่ผลิตกรดแลคติคในการใช้ oligosaccharide ซึ่งเป็ นคาร์โบไฮเดรตในนมถัว่
เหลือง เพื่อใช้ในการผลิตกรด พบวา่ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus cellobiose และ Lactobacillus plantarum มีความสามารถในการเจริ ญเติบโตและ
่ นยั สําคัญ สวน
่ Lactobacillus buchneri จะใช้ sucrose จากนมถัว่ เหลืองมา
สร้างกรดได้มากอยางมี
สร้างกรดได้นอ้ ยกวา่ สําหรับ Lactobacillus bulgaricus นั้ นมีการเจริ ญเติบโตและสร้างกรดได้นอ้ ย
่
มาก เนื่องจากไมสามารถใช้
คาร์โบไฮเดรตที่มีในนมถัว่ เหลืองได้ นอกจากนี้ lactose และ glucose
ยังเป็ นนํ้ าตาลที่เหมาะสมที่สุดในการเติมลงในนมถัว่ เหลืองเพื่อให้จุลินทรี ยผ์ ลิตกรดได้เพิม่ ขึ้ นซึ่ง
ั
่
การทดลองสอดคล้องกบการทดลองของ
Wang และคณะ(1974) ที่ได้ศึกษาการสร้างกรดระหวาง
่ ้ อ Lactobacillus
เชื้ อ Lactobacillus acidophilus และเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus พบวาเชื
่
่
acidophilus สามารถสร้างกรดได้รวดเร็ วกวาเพราะใช้
คาร์โบไฮเดรตได้ดีกวาและยั
งสามารถลด
กลิ่นถัว่ ได้อีกด้วย
2.4.2 จลิุ นทรีย์ทใี่ ช้ เป็ นเชื้อโพรไบโอติคในโยเกิร์ต
โพรไบโอติค(Probiotic) ถูกนํามาใช้เป็ นครั้ งแรกในรายงานวิจยั ของ Metchnikoff(1908)
่ งจุลินทรี ยท์ ี่มีชีวติ ในอาหารที่มีประโยชน์ตอผู
่ บ้ ริ โภคและสามารถอาศัยและเจริ ญเพิ่ม
โดยกลาวถึ
่
ปริ มาณในลําไส้ ซึ่งจะผลิตกรดทําให้ความเป็ นกรดดางในลํ
าไส้ลดลง ยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ย ์
่
ที่ก่อโรค และเพิม่ การเคลื่อนไหวของลําไส้ เพื่อขับจุลินทรี ยท์ ี่ก่อโรคตางๆออกมา
Lilly และ
ั
่ โพรไบโอติค คือ สารที่จุลินทรี ยช์ นิดหนึ่งขับออกมาและชวย
่
Stillwell(1965) ให้คาํ จํากดความวา
่ Fuller(1989) อธิบายวา่ โพรไบโอติค คือ อาหาร
กระตุน้ การเจริ ญของจุลินทรี ยอ์ ีกชนิดหนึ่ง สวน
่
่
เสริ มซึ่งเป็ นจุลินทรี ยท์ ี่มีชีวติ สามารถกอประโยชน์
ต่อรางกายของสิ
่ งมีชีวิตที่มนั อาศัยอยู่ โดยการ
่
ปรับสมดุลของจุลินทรี ยใ์ นรางกาย
ปั จจุบนั ได้มีการเติมเชื้ อโพรไบโอติคในผลิตภัณฑ์โยเกร์ิ ตเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ของ
โยเกร์ิ ต จุลินทรี ยโ์ พรไบโอติคที่มีการนํามาใช้ในการผลิตโยเกร์ิ ต ได้แก่ Bifidobacterium spp.,
Lactobacillus casei และ Lactobacillus acidophilus(Gomes และ Malcata, 1999) โดยการผลิต
โยเกร์ิ ตตามขั้นตอนปกติน้ นั จะมีการเติมเชื้ อ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus
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ิ
delbrucckii bulgaricus(Dave และ Shah, 1997) เพื่อให้เกดกระบวนการหมั
กที่ได้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่น
และรสที่ดี(วราวุฒิ และรุ่ งนภา, 2532)
่
ธนารัตน์(2542) ได้สรุ ปประโยชน์ของโพรไบโอติคที่มีต่อรางกายไว้
วา่ กรดแลคติคที่
แบคทีเรี ยโพรไบโอติคผลิตออกมาจะทําให้สภาวะภายในลําไส้มีความเป็ นกรดมากพอที่จะยับยั้ง
่
่ ระบบขับถายดี
่ ลดอัตราเสี่ ยงของการเกดมะเร็
ิ
่
การเจริ ญของแบคทีเรี ยกอโรค
ชวยให้
งลําไส้ใหญและ
่
ํ ดสารกอมะเร็
มะเร็ งตับ ซึ่ง Bifidobacteria สามารถยับยั้งการเจริ ญของเซลล์มะเร็ งและกาจั
งบางชนิด
เชน่ การลดปริ มาณสาร Nitrosamine ของ Bifidobacterium breve วิตามินบีที่ได้จากการสังเคราะห์
่ ประสิ ทธิภาพ ทําให้การผลิต
ของ Bifidobacteria ทําให้เซลล์ในระบบภูมิตา้ นทานทํางานได้อยางมี
่
เม็ดเลือดแดงดีข้ ึน นอกจากนี้ Bifidobacterium spp. ยังชวยบรรเทาอาการแพ้
น้ าํ ตาล lactose
่
่ ตเอนไซม์ β-galactosidase ที่ยอยนํ
่ ้ าตาล lactose
เนื่องจากรางกายไมผลิ
เชื้ อ Bifidobacterium spp. ถูกพบครั้ งแรกในปี 1899 ในอุจจาระเด็กที่ดูดนมมารดา
่ และไมสร้
่ างสปอร์ มี
Bifidobacterium spp. เป็ นเชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวก เคลื่อนที่ดว้ ยตัวเองไมได้
่
่ น Y-shaped, V –shaped, X-shaped หรื อเป็ นแทงโค้
่ ง
ลักษณะเป็ นเซลล์รูปแทงและอาจมี
รูปรางเป็
ั ่
งอ ขึ้ นกบสวนประกอบของอาหารที
่ใช้เลี้ ยง(Ballongue, 1998; Tamine, 2002) เชื้ อ Bifidobacterium
่ ออกซิเจน(Anaerobic bacteria) แตบางสปี
่
spp. จัดเป็ นแบคทีเรี ยประเภทไมใช้
ชีส์สามารถทน
่ ญที่อุณหภูมิต่าํ กวา่ 20 องศาเซลเซียส
ออกซิเจนได้ เจริ ญได้ดีที่อุณหภูมิ 37-41 องศาเซลเซียส ไมเจริ
่
่ ่เหมาะสมในการเจริ ญคือ 6.5-7.0 ไมเจริ
่ ญที่คา่
หรื อสู งกวา่ 46 องศาเซลเซียส คาความเป็
นกรดดางที
่ 4.5-5.0 หรื อ 8.0-8.5(Tamine, 2002) สามารถหมัก glucose ให้เป็ นกรดอะซิติค
ความเป็ นกรดดาง
่ 3:2 และไม่สามารถสังเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ได้(Arunachalam,
และกรดแลคติคในอัตราสวน
่ ่ แตมี่ เพียง 5 สปี ชีส์เทานั
่ ้ นที่
1999) ปั จจุบนั พบเชื้ อ Bifidobacterium ถึง 30 สปี ชีส์จากแหลงตางๆ
นํามาใช้ในอุตสาหกรรมนมหมัก ได้แก่ Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum และ Bifidobacterium adolescentis(Tamine,
2002)
Kamaly(1997) ได้ศึกษาการหมักนํ้ านมถัว่ เหลืองด้วยเชื้ อ Bifidobacteria โดยศึกษาการ
เจริ ญและการสร้างกรดของ Bifidobacteria 2 สายพันธุ์ คือ Bifidobacterium longum และ
่ นเนย นํ้ านมถัว่ เหลืองและอาหารเลี้ ยงเชื้ อ
Bifidobacterium bifidum ที่หมักในนมผงพรองมั
่ ่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่ โมง พบวา่ อัตราการเจริ ญของ
modified MRS broth บมที
่ นเนย และ
เชื้ อ Bifidobacteria เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ในอาหารเลี้ ยงเชื้อ ในนมผงพรองมั
ในนํ้ านมถัว่ เหลือง ซึ่งเชื้ อ Bifidobacterium longum และ Bifidobacterium bifidum สามารถลดคา่
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่
่ นเนย เทากบ
่ ั 1.18 และ 1.59 ตามลําดับ และในนํ้ านมถัว่ เหลือง
ความเป็ นกรดดางในนมผงพรองมั
่ ั 1.01 และ 1.30 ตามลําดับ
เทากบ
Chou และ Hou(2000) ศึกษาการเจริ ญของ Bifidobacterium infantis CCRC14633 และ
่
่ มการเจริ ญของเชื้ อ
Bifidobacterium longum B6 ในนมถัว่ เหลือง พบวานมถั
ว่ เหลืองสงเสริ
Bifidobacteria ทั้ ง 2 สายพันธุ์ โดย Bifidobacterium infantis สามารถเจริ ญได้ดีกวา่ Bifidobacterium
longum เมื่อเสริ มนมถัว่ เหลืองด้วยกลุ่มของ bifitose (isomaltooligosaccharide) ได้แก่ glucose,
lactose หรื อ galactose หมักไว้นาน 48 ชัว่ โมง จะทําให้ Bifidobacterium infantis และ
Bifidobacterium longum เจริ ญได้ดีข้ ึน
Wang และคณะ(2003) ศึกษาปริ มาณนํ้ าตาลและกรดในนํ้ านมถัว่ เหลืองที่หมักด้วย
่ ยวและใช้แบคทีเรี ยแลคติครวมกบ
่ ั Bifidobacteria แบงการทดลองเป็
่
แบคทีเรี ยแลคติคอยางเดี
น6
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 หมักนมถัว่ เหลืองโดยใช้เชื้ อ Lactobacillus acidophilus กลุ่มที่ 2 ใช้เชื้ อ
่ ั Bifidobacterium
Streptococcus thermophilus กลุ่มที่ 3 ใช้ Lactobacillus acidophilus รวมกบ
่ ั Bifidobacterium longum กลุ่มที่ 5 ใช้
infantis กลุ่มที่ 4 ใช้ Lactobacillus acidophilus รวมกบ
่ ั Bifidobacterium infantis และกลุ่มที่ 6 ใช้ Streptococcus
Streptococcus thermophilus รวมกบ
่ ั Bifidobacterium longum โดยใช้ระยะเวลาในการบม่ 32 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิ
thermophilus รวมกบ
่
ิ ตนมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยแบคทีเรี ยแลคติครวมกบ
่ ั Bifidobacteria
37 องศาเซลเซียส พบวาโยเกร์
่
สามารถผลิตนํ้ าตาล sucrose, fructose, glucose, galactose และ acetic acid ได้สูงกวาในขณะที
่
่ ่มการทดลองที่ใช้แบคทีเรี ยแลคติคเพียงอยาง
่
raffinose และ stachyose มีปริ มาณลดลงมากกวากลุ
เดียว
Chien และคณะ(2006) ศึกษาเปรี ยบเทียบปริ มาณไอโซฟลาโวนส์และ β-glucosidase
activity ในนมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum พบวา่ เชื้ อ Streptococcus thermophilus มี
β-glucosidase activity สู งที่สุดและสามารถเพิ่มไอโซฟลาโวนส์ชนิ ด aglycones ในนมถัว่ เหลือง
หมักได้ดีที่สุด นอกจากนี้ เชื้อ Streptococcus thermophilus และเชื้ อ Bifidobacterium longumมี
ความสามารถในการเปลี่ยนไอโซฟลาโวนส์ชนิด glucosides ให้เป็ น aglycones ได้เหมือนกนั
2.5 ผลิตภัณฑ์ กมั และเยลลี่
ผลิตภัณฑ์ประเภทกมั (gums) และเยลลี่ (jellies) เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทลูกกวาดกลุ่มใหญ่
่ ั (Lee และ Jackson, 1973) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ สาํ หรับ
ที่มีกรรมวิธีการผลิตที่น่าสนใจแตกตางกน
่ นผลิตภัณฑ์เดียวกนและมั
ั
ั ่ เยลลี่ เพราะมีลกั ษณะ
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ๆไปมักจะเข้าใจวาเป็
กเรี ยกรวมๆกนวา
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ั อ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความหยุน่ นิ่ม เหนียว ต้องเคี้ ยวกนิ มีเนื้ อสัมผัสที่แตกตางกน
่ ั
คล้ายๆกนคื
่ ่ ่มแตมี่ ความยืดหยุน่ สูง จนเหนียวแข็งกดขาดได้
ั
ั
ออกไปตั้ งแตออนนุ
ยาก กมและเยลลี
่เป็ นผลิตภัณฑ์
ที่มีความชื้ นสูง คือ มีความชื้ น 10-25 เปอร์เซ็นต์ แตมี่ ค่าความชื้ นสัมพันธ์สมดุลไมสู่ งมากนัก ทั้ งนี้
่
่
เนื่องจากไฮโดรคอลลอยด์ที่เป็ นสวนประกอบทํ
าหน้าที่ในการยึดจับนํ้ าสวนหนึ
่ งไว้(สุ วรรณา,
่
ั
2543) เจลาตินเป็ นสวนประกอบที
่ใช้กนโดยทั
ว่ ไปในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทลูกกวาด เจลาติน
จะมีหน้าที่ในการขึ้ นรู ปและปรับปรุ งโครงสร้างและเนื้ อสัมผัสของผลิตภัณฑ์(Garcia, 2000)
ั
่ างนุ่ม เหนียวและมีความยืดหยุน่
ผลิตภัณฑ์ประเภทกมและเยลลี
่เจลาติน จะมีเนื้ อสัมผัสคอนข้
2.5.1 ส่ วนประกอบสํ าคัญทีใ่ ช้ ในการทําเยลลี่
2.5.1.1 เจลาติน
เป็ นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ได้จากเส้นใยคอลลาเจน ประกอบด้วยกรดอะมิโนทั้ งหมด
่ ั วยพันธะเปปไทด์ (peptide) เป็ นสายยาว ยอยงาย
่ ่ เจลลาตินเป็ นโปรตีนที่มีคุณคา่
19 ชนิด ตอกนด้
่ รณ์ เนื่องจากขาดกรดอะมิโนที่จาํ เป็ น คือ ทริ ปโตเฟน เจลาตินผลิตจาก 3
ทางโภชนาการที่ไมสมบู
ํ ดเกลือแรออกแล้
่
่ วยกนั คือ หนังหมู กระดูกวัวและหนังวัว ที่กาจั
แหลงด้
ว เจลาตินที่ได้จากคนละ
่ องค์ประกอบที่แตกตางกน
่ ั (Glicksman, 1969) องค์ประกอบโดยทัว่ ไปของเจลาติน
แหลงจะมี
ประกอบด้วย คาร์บอนร้อยละ 50.11 ไฮโดรเจนร้อยละ 6.56 ไนโตรเจนร้อยละ 17.81 ซัลเฟอร์ร้อย
่
ละ 0.26 และออกซิเจนร้อยละ 25.26(Winton และ Winton, 1949) เจลาตินแบงออกเป็
น 2 ชนิด คือ
Type A เป็ นเจลาตินที่ผลิตจากหนังหมู โดยการใช้กรดในการสกดั Type B เป็ นเจลาตินที่ผลิตจาก
่ ั
กระดูกวัวและหนังวัว โดยการใช้ด่างในการสกดั เจลาตินทั้ ง 2 ชนิดนี้ จะมีคุณสมบัติที่แตกตางกน
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเจลาติน Type A และ Type B
คุณสมบัติ

Type A

Type B

Moisture
pH
Isoelectric point
Gel strength
Viscosity
Ash

8-12%
3.8-5.5
7.0-9.0
50-300 bloom
2.0-7.0 cP
0.3%

8-12%
5.0-7.5
4.7-5.1
50-275 bloom
2.0-7.5 cP
0.5-2.0%

ที่มา : Glicksman(1969)
่ งสมบัติของเจลาติน ดังนี้ คือ การละลาย(solubility)
Glicksman(1969) ได้กลาวถึ
่
่ ิ
ของเจลาตินจะไมละลายในนํ
วและสามารถละลายในนํ้ าร้อนได้ที่อุณหภูมิ
้ าเย็น แตจะเกดการพองตั
70 องศาเซลเซี ยส นอกจากนี้ เจลาตินยังสามารถละลายในสารละลายโพลีไฮดริ กแอลกอฮอล์
(polyhydric alcohols) เชน่ ซอร์บิทอล (sorbital) โพพิลีนไกลคอล (propylene glycol) และกลีเซอร์
่ ่
ลีน (glycerin) แตจะไมละลายในสารละลายแอลกอฮอล์
(alcohol) และอะซิโตน (acetone)
ิ
ความหนืด(viscosity) ที่เกดจากเจลาติ
นละลายในนํ้ า ความหนืดเป็ นคุณสมบัติหนึ่ง
ของเจลาตินที่มีความสําคัญ เจลาตินโดยทัว่ ไปจะมีความหนืดประมาณ 2-7 cP ความหนืดของ
ั
่
เจลาตินจะขึ้ นอยูก่ บมวลโมเลกุ
ลมากกวาความแข็
งของเจล เจลาตินที่มีความแข็งของเจลสูงจะมี
่
ความหนืดตํ่ากวาเจลาติ
นที่มีความแข็งแรงของเจลตํ่า ในสารละลายที่ไมมี่ เกลือ ความหนืดจะตํ่าสุ ด
จุด isoeletric point ความหนืดของเจลจะเพิม่ ขึ้ นเมื่อความเข้มข้นของเจลาตินสู งขึ้ น และอุณหภูมิ
ิ
่ าๆ
ลดลง โดยสารละลายเจลาตินจะเริ่ มเกดเจลเมื
่ออุณหภูมิลดลง ความหนืดจะสู งขึ้ นอยางช้
ิ
จนกระทัง่ การเกดเจลคงที
่
ั ดของวัตถุดิบที่ใช้ และขั้นตอนการสกดั
สี (color) สี ของเจลาตินขึ้ นอยูก่ บชนิ
่
่ ณสมบัติของ
เจลาตินที่ผลิตจากหนังหมูจะมีสีจางกวาจากกระดู
ก แตสี่ ของเจลาตินไมมี่ อิทธิพลตอคุ
เจลาติน
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ิ
ความขุน่(turbidity) ความขุ่นเกดจาก
insoluble impurities ที่มาจากขั้นตอนการ
สกดั การเติมเกลือ (neutral salt) จะมีผลทําให้ความใส ความหนืด และความแข็งแรงของเจลของ
เจลาตินคงที่
่ ่ งของเจลาติน คือ
ความแข็งแรงของเจล(gel strength) คุณสมบัติที่สาํ คัญอยางหนึ
ั ณหภูมิ (Borchard และ Lechtenfeld, 2001) การ
สามารถเปลี่ยนกลับได้ (reversible) โดยขึ้ นอยูก่ บอุ
ิ
ิ
ั ้ าด้วยพันธะไฮโดรเจน ความแข็งแรงของ
เกดเจลของเจลาติ
นเกดจากโมเลกุ
ลของเจลาตินจับกบนํ
เจลจะวัดโดยใช้เครื่ อง bloom gelometer ซึ่งเป็ นเครื่ องมือมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรม เจลาติน
โดยทัว่ ไปจะมีความแข็งแรงประมาณ 50-300 bloom
ความแข็งของเจล(rigidity) เจลของเจลาตินจะมีความยืดหยุน่ (elastic) ความแข็ง
ั ณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิลดลงความแข็งของเจลกจะเพิ
็ ่มขึ้ น เวลา
ของเจลจะมีความสัมพันธ์ผกผันกบอุ
ิ
ั
ในการเกดเจลขึ
มข้นของเจลาติน ความแข็งของเจลจะเพิม่ ขึ้ นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้ น
้ นอยูก่ บความเข้
จุดหลอมละลาย(melting point) เจลาตินจะมีจุดหลอมละลายตํ่าประมาณ 27-34
องศาเซลเซียส จุดหลอมละลายจะเพิม่ ขึ้ นเมื่อความเข้มข้นของเจลาตินสู งขึ้ น และจะมีความสัมพันธ์
ั ้ าหนักโมเลกุลของเจลาติน คือถ้านํ้ าหนักโมเลกุลของเจลาตินสูง จุดหลอมละลาย
โดยตรงกบนํ
สูงขึ้ น
2.5.1.2 นํา้ ตาล
่ ่อพูดถึงนํ้ าตาล มักเป็ นที่
เป็ นสารตัวหนึ่งในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต มีอยูห่ ลายชนิดแตเมื
่
่ ้ าตาล หมายถึง นํ้ าตาลทราย หรื อซูโครส(sucrose) ซึ่งเป็ นสวนผสมหลั
กในการผลิต
เข้าใจวานํ
่
ลูกกวาดทัว่ ไป นํ้ าตาลมีคุณสมบัติ คือ ให้ความหวาน ซึ่งเป็ นลักษณะที่เดนมากของผลิ
ตภัณฑ์ใน
่
กลุ่มที่มีน้ าํ ตางเป็ นสว่ นผสมหลัก ให้เนื้ อและนํ้ าหนักแกผลิตภัณฑ์ เนื่องจากในสวนผสมโดยทั
ว่ ไป
มีการใช้น้ าํ ตาลถึงร้อยละ 70 ของนํ้ าหนักทั้ งหมด(สุ วรรณา, 2543)
2.5.1.3 กลโคสไซรั
ป
ู
จัดเป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญในการผลิตลูกกวาดทุกชนิดรองลงมาจากนํ้ าตาล หน้าที่ของ
่
กลูโครสไซรัปคือ ทําให้น้ าํ ตาลที่อยูใ่ นสภาวะเป็ นสารละลายอิ่มตัวยิง่ ยวดไมตกผลึ
กออกมา หรื อ
ิ กช้าลงหรื อน้อยลงนอกจากนี้ ยงั มีผลตอรสชาติ
่
็ กษา ขึ้ นอยูก่ บวากลู
ั ่ โคส
เกดผลึ
และอายุการเกบรั
่ และถูกใช้ในสัดสวนเทาใดในสู
่ ่
่
ไซรัปนั้ นมีองค์ประกอบอยางไร
ตร โดยกลูโคสไซรัปที่จาํ หนายจะ
่ ั
มีคา่ DE แตกตางกนตามกรรมวิ
ธีการผลิต(สุ วรรณา, 2543) กลูโคสไซรัปที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ประเภทลูกกวาด จะใช้อยู่ 3 ชนิด คือ ชนิด DE ตํ่า มีค่าประมาณ 20 ชนิด DE ปานกลาง มีคา่ 40-42
ั ตภัณฑ์แตละ
่
และชนิด DE สู ง มีคา่ 60-65 ดังนั้ นในการนําไปใช้งานจะต้องเลือกให้เหมาะสมกบผลิ
ประเภท
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2.5.1.4 กรด
่ ่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ลกู กวาด เยลลี่และกมั มีรสชาติดีข้ ึน กรดที่
กรดเป็ นสารปรุ งแตงที
ั ตภัณฑ์ลูกกวาด มีอยูป่ ระมาณ 4-5 ชนิด ได้แก่ กรดซิตริ ก กรดมาลิก กรดทาร์ทาริ ก
นิยมใช้กบผลิ
กรดแลกติก และกรดอะซิติก(Cooley, 1993) โดยในการวิเคราะห์หาปริ มาณกรด จะรายงานในรู ป
่ บอกคาความเป็
่
่ (pH) (สุ วรรณา,
ของกรดซิติกเสมอ และปริ มาณกรดที่ใช้มกั จะไมได้
นกรดดาง
่ ่มี pH เทากน
่ ั โดยคา่ pH จะมีความสําคัญใน
2543) ดังตารางที่ 2 แสดงความเข้มข้นของกรดตางๆที
ั
ิ นเวอร์ชนั่ ของนํ้ าตาล
การผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาด ในการควบคุม pH จะมีผลในการป้ องกนการเกดอิ
ั
ิ
ป้ องกนการเกดไฮโดรไลซิ
สของเจลาตินซึ่งจะมีผลให้ความแข็งแรงของเจลเจลาตินลดลง(Woo,
1998)
่ ดที่มี pH เทากน
่ ั
ตารางที่ 2 ความเข้มข้นของกรดตางชนิ
กรด

pH

ความเข้มข้น (ร้อยละ)

ไฮโดรคลอริ ก
ทาร์ทาริ ก
ซิตริ ก
แลกติก
อะซิติก

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

0.032
2.265
2.440
1.912
1.950

ที่มา: Lees และ Jackson(1973)
2.5.2 กรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ กมั และเยลลี(่ สุ วรรณา, 2543) ได้แสดงขั้นตอนในการผลิต
ั
ผลิตภัณฑ์กมและเยลลี
่ ดังรู ปที่ 9
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่
เตรี ยมสวนผสมที
่มีสารทําให้เกดิ
่
เจลให้ละลายหมดอยางสมบู
รณ์

่
เตรี ยมสวนผสมที
่เป็ นนํ้ าเชื่อม
ต้มเคี่ยวจนเดือดหรื อมีความเข้มข้นตามต้องการ
ํ
ต้มเคี่ยวจนได้ปริ มาณของแข็งที่ละลายนํ้ าตามที่กาหนด
่ อยละ 75)
(โดยเฉลี่ยไมน้่ อยกวาร้
ทําให้เย็น

่
เติมสวนผสมอื
่น เชน่ สี กลิ่น และกรด
กวนให้เข้ากนั
่ มาณของแข็งที่ละลายได้
ตรวจสอบคาปริ
่
ไลอากาศออก
ช้อนฟองและผิวหน้าที่แห้งทิ้ง
ขึ้ นรู ป
หยอดลงแมพิ่ มพ์
- ทําด้วยแป้ ง
- ทําด้วยนํ้ าตาล
- ทําด้วยวัสดุอื่นๆ

เทเป็ นแผน่

ใช้เอ็กทรู เดอร์

ตัดเป็ นชิ้น
(อบแห้ง)
ตกแตง่
ผลิตภัณฑ์กมั เยลลี่ พาสติลล์

รปที
ู ่ 9 ขั้นตอนในกระบวนการผลิตกมั เยลลี่และพาสติลล์
ที่มา: สุ วรรณา(2543)

23
ั
่
่
ในการผลิตผลิตภัณฑ์กมและเยลลี
่จากเจลาติน จะมีการใช้ปริ มาณของสวนผสมที
่แตกตาง
่ ั ดังตารางที่ 3
กนั และมีการควบคุมกระบวนการผลิตที่แตกตางกน
่
ั
ตารางที่ 3 ปริ มาณสวนผสมและการควบคุ
มกระบวนการผลิตกมและเยลลี
่จากเจลาติน
กระบวนการผลิต

เจลาติน

ปริ มาณที่ใช้ (%)

5-12.5

ิ
นํ้ า/สารที่ทาํ ให้เกดเจล

2/1

อุณหภูมิที่ใช้ในการละลาย (oC)

60-65

ซูโครส/กลูโคสไซรัป

66/33-50/50

อุณหภูมิที่เติมกรด(oC)

71-82

่ ่ มพ์(oC)
อุณหภูมิที่หยอดใสแมพิ

71-82

อุณหภูมิที่เซ็ทตัว(oC)

20-37

เวลาในการเซ็ทตัว(ชัว่ โมง)

4+

เวลาที่อยูใ่ นพิมพ์แป้ ง(ชัว่ โมง)

12-24

24
ตารางที่ 3 (ตอ่)
กระบวนการผลิต

เจลาติน

ความชื้ นแป้ งที่ใช้เป็ นแมพิ่ มพ์(%)

5-8

อุณหภูมิแป้ งที่ใช้เป็ นแมพิ่ มพ์(oC)

26-37

ปริ มาณของแข็งขณะหยอด(%)

72-78

ปริ มาณของแข็งสุ ดท้าย(%)

78+

เนื้ อสัมผัส

เหนียว

ิ
ั
สารที่ทาํ ให้เกดเจลที
่ใช้ร่ วมกนได้

วุน้ ,แป้ ง

อุณหภูมิสุดท้ายในการผลิตที่ความดัน
บรรยากาศ
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ผลของการใช้อุณหภูมิสูงเป็ นระยะ
เวลานานที่มีต่อความแข็งของเจล

ความแข็งของเจลลดลงโดย
เฉพาะสภาวะที่เป็ นกรด

่
pH ในระหวางการให้
ความร้อน

5.0-6.0

ปริ มาณกรดที่ใช้(%)

0.2-0.3

บัฟเฟอร์

0.1% ถ้าเติมกรด

pH ในผลิตภัณฑ์ สุ ดท้าย

4.5-5.0

25
ตารางที่ 3 (ตอ่)
กระบวนการผลิต

เจลาติน

็
อายุการเกบโดยประมาณ
(เดือน)

4+

่
การปลดปลอยกลิ
่น

ไมดี่

่
ความยากงายในการผลิ
ต

่
งาย

การนําผลิตภัณฑ์ มาใช้ใหม่

่
งาย

ที่มา: Lees และ Jackson(1973)

ั
2.5.3 การขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์กมและเยลลี
่
การขึน้ รปผลิ
ู ตภัณฑ์ กมั และเยลลี่ มีหลายวิธีด้วยกัน คือ
2.5.3.1 การขึน้ รปโดยใช้
แม่ พมิ พ์แป้ ง
ู
แมพิ่ มพ์แป้ งเป็ นแมพิ่ มพ์ที่ทาํ จากแป้ ง โดยบรรจุแป้ งในถาด เกลี่ยให้เรี ยบแล้วนํา
่ ่ตอ้ งการ(Steels, 1992) แป้ งที่ใช้ใน
แบบพิมพ์ซ่ ึงทําจากปูนพลาสเตอร์มากดให้เป็ นรู ปรางที
่
่
ตางประเทศเป็
นแป้ งข้าวโพด ในประเทศไทยนิยมใช้แป้ งมัน สวนแป้
งที่ดีที่สุดในการทําแมพิ่ มพ์
่ ิ 0.3 เปอร์เซ็นต์
คือแป้ งข้าวเจ้า แป้ งที่ใช้จะมีการนํามาสเปรย์ดว้ ยนํ้ ามัน(mineral oil) ไมเกน
่
สวนมากแล้
วจะใช้เพียงแค่ 0.1 เปอร์เซ็นต์ หรื อน้อยกวา่ ในการผลิตไมนิ่ ยมใช้น้ าํ มันพืชเนื่องจาก
ิ
่ แมพิ่ มพ์แป้ งคงรู ปได้ดี และผงแป้ งไมมี่ ไฟฟ้ าสถิตย์
จะทําให้เกดการหื
นได้ง่าย นํ้ ามันที่จะชวยให้
่ ั ้ นเนื่องมาจากประสิ ทธิภาพของวิธีการผสมและเครื่ องมือที่ใช้ใน
สาเหตุที่ใช้ปริ มาณนํ้ ามันตางกนนั
การผสม(สุ วรรณา, 2543) ในการผลิตแมพิ่ มพ์แป้ งจะนําแป้ งไปอบโดยใช้ตอู ้ บแบบถาด (tray
่
ั
drying) เพื่อไลความชื
่จะใช้แป้ งที่มี
้นออกจากแมพิ่ มพ์แป้ ง การขึ้ นรู ปผลิตภัณฑ์กมและเยลลี
ความชื้ นน้อยกวา่ 6 เปอร์เซ็นต์ โดยแมพิ่ มพ์แป้ งจะดูดความชื้ นออกจากผลิตภัณฑ์ ถ้าเยลลี่มีความ
่ ่อไมให้
่ เกดหางเวลาหยอด
ิ
หนืดมากจะต้องใช้ไอนํ้ าพนเพื
แมพิ่ มพ์จะดูดความชื้ น 2 เปอร์เซ็นต์
่
หลังจากที่หยอดและทิ้งไว้ในแมพิ่ มพ์ขา้ มคืน แป้ งที่ใช้จะนําไปอบให้แห้งเพื่อนํากลับมาใช้ใหมได้
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่
่ จ่ายมาก
การขึ้ นรู ปด้วยแมพิ่ มพ์มีขอ้ ดีคือสามารถเปลี่ยนรู ปรางของผลิ
ตภัณฑ์ได้โดยไมต้่ องเสี ยคาใช้
(Pyrz, 1994) การใช้แมพิ่ มพ์แป้ งจะต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ให้เซ็ทตัวในแมพิ่ มพ์แป้ ง มี 2 วิธีใหญๆ่ คือ
ใช้เตาอบ อบที่อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส การอบจะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง หรื อทิ้งไว้
ให้แป้ งดูดนํ้ า ที่อุณหภูมิหอ้ ง ประมาณ 25-37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลาประมาณ 12-24 ชัว่ โมง
2.5.3.2 การขึน้ รปโดยใช้
แม่ พมิ พ์จากวัสดอืุ น่ (starchless moulding)
ู
่ โดยใช้แมพิ่ มพ์
การขึ้ นรู ปโดยใช้แมพิ่ มพ์จากวัสดุอื่น เริ่ มเมื่อประมาณ 40 ปี กอน
ยาง ระยะหลังใช้เป็ นยางซิลิโคน (silicone rubber) พลาสติก หรื อโลหะ แม่พิมพ์ชนิดนี้ จะไมดู่ ด
่ ่ มพ์แป้ งประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ทํา
ความชื้ น ดังนั้ นในการขึ้ นรู ปจะต้องหยอดที่ความชื้ นตํ่ากวาแมพิ
่ ม การแกะผลิตภัณฑ์ออกจากแมพิ่ มพ์จะต้องใช้ระบบลมเป่ าให้หลุด
ให้ตอ้ งระเหยนํ้ ามากขึ้ นกวาเดิ
่ ่จะหยอดจะมีการสเปรย์สารที่ทาํ ให้แมพิ่ มพ์หลุดออกงาย
่ (releasing
ออกจากแมพิ่ มพ์ โดยกอนที
agent) ลงในแมพิ่ มพ์(สุ วรรณา, 2543)
2.5.3.3 การขึน้ รปแบบเทเป็
นแผ่ น (slabbing)
ู
ั
่
วิธีน้ ีเหมาะกบการทํ
าผลิตภัณฑ์ที่เป็ นชั้ นแบบขนมชั้ น โดยปลอยให้
เจลแข็งตัวทีละ
่
่
ชั้ น กอนเทชั
บลงไป(สุ วรรณา, 2543)
้ นตอไปทั
2.5.3.4 การขึน้ รปูโดยใช้ เอ็กซทรเดอร์
ู
การขึ้ นรู ปโดยใช้เอ็กซทรู เดอร์ จะใช้หม้อต้ม (cooker extruder) ในการผลิตเป็ นการ
่ มากมาย(สุวรรณา, 2543)
ใช้อุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวแล้วทํารู ปรางได้
่ ตภัณฑ์
2.5.4 การตกแตงผลิ
่ ตภัณฑ์ เป็ นขั้ นตอนสุ ดท้ายในกระบวนการผลิต เพื่อทําความสะอาดผิวและ
การตกแตงผลิ
ั วขนมติดกนระหวางการเกบรั
ั
่
็ กษา มีหลายวิธีดงั ตอไปนี
่
ป้ องกนตั
้ คือ
่ อใช้แมพิ่ มพ์ที่ไมใช้
่
2.5.4.1 ล้าง (washing) เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ข้ ึนรู ปด้วยวิธีเทเป็ นแผนหรื
่ เมื่อล้างแล้วต้องนําไปอบแห้งตอ่ เพื่อป้ องกนั
แป้ งและอาจมีการใช้สารที่ทาํ ให้แมพิ่ มพ์หลุดออกงาย
ิ ญหาจากจุลินทรี ย ์
มิให้เกดปั
่
2.5.4.2 เคาะออกจากแป้ ง (destarching) เมื่อควํ่าถาดขนมและรอนแป้
งออก อาจมีเศษแป้ ง
่ ่
ติดอยูบ่ นเนื้ อขนมบ้าง หากจะนําไปเคลือบนํ้ ามันหรื อเกลือกนํ้ าตาล จะทาให้ํ เป็ นจุดดางไมสวยงาม
่ ้ ออก โดยใช้ลมเป่ า หรื อเขยา่ หรื อใช้แปรงปั ดกได้
็ ผลิตภัณฑ์บางชนิดจะต้อง
จึงต้องปั ดแป้ งสวนนี
่ งนําไปเคาะปัดเศษแป้ งออก(Brisson, 1994)
รอให้เนื้ อแข็งพอกอนจึ
2.5.4.3 อบไอนํ้ า (seaming) โดยใช้ไอนํ้ าแห้ง เพื่อเจลาติไนซ์ส่ วนแป้ งที่มาจากแมพิ่ มพ์ ทํา
ให้ผลิตภัณฑ์ข้ ึนเงา
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ิ ก (crystallization) เนื่องจากความชื้นในผลิตภัณฑ์บางชนิดคอนข้
่ างสูง
2.5.4.4 ทําให้เกดผลึ
่ างสูง และสูงกวาความชื
่
จึงทําให้ความชื้ นสัมพัทธ์สมดุลของผลิตภัณฑ์คอนข้
้ นสัมพัทธ์ใน
บรรยากาศรอบๆ ทําให้เนื้ อขนมแห้งเหี่ ยวลงได้ จึงต้องเลือกใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะสม หรื อทําการ
ั ก่อน โดยการทําให้เกดผลึ
ิ กนํ้ าตาลเป็ นชั้ นที่ผวิ นอก ปกป้ องตัว
เคลือบผลิตภัณฑ์ป้องกนไว้
ผลิตภัณฑ์ไว้
2.5.4.5 เคลือบนํ้ ามันหรื อชักเงา (oiling and polishing) วิธีน้ ีนอกจากจะทําให้ผลิตภัณฑ์มนั
่ องกนไมให้
ั ่ ผลิตภัณฑ์เกาะติดกนในหอ
ั
่ (Brisson, 1994) และชวยรั
่ กษาความชื้ น
วาวแล้ว ยังชวยป้
ของตัวผลิตภัณฑ์ดว้ ย นํ้ ามันที่ใช้เคลือบคือ วาสลีน 0.1 เปอร์เซ็นต์ โดยทําในหม้อหมุน
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บทที่ 3
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงปริมาณไอโซฟลาโวนส์ ในกระบวนการหมักเทมเป้
บทคัดย่ อ
ั
ไอโซฟลาโวนส์เป็ นสารที่มีโครงสร้างและทําหน้าที่คล้ายกบฮอร์
โมนเอสโตรเจนของ
่ ่
็ งไมมี่ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ
ผูห้ ญิงและพบในปริ มาณสู งในเทมเป้ แตอยางไรกตามยั
กระบวนการผลิตเทมเป้ ให้ได้ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์สูงสุ ด ดังนั้ นงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ั มาณไอโซฟลาโวนส์ในโยเกร์ิ ต
ศึกษาปริ มาณของไอโซฟลาโวนส์ในเทมเป้ เพื่อเปรี ยบเทียบกบปริ
ถัว่ เหลืองในการทดลองถัดไป การทดลองได้วิเคราะห์ไอโซฟลาโวนส์ในถัว่ เหลืองดิบที่ใช้เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตเทมเป้ จากนั้ นผลิตเทมเป้ โดยการเติมเชื้ อรา Rhizopus oligosporus ในถัว่ เหลือง
่
่ างคืน ปอกเปลือกออก และนึ่งสุ ก โดยบมที
่ ่อุณหภูมิ 25, 35 และ 55 องศาเซลเซียส
ที่ผานการแชค้
็ วอยางเทมเป้
่
่ นเวลา 24, 36 และ 48 ชัว่ โมงมาสกดและวิ
ั
และเกบตั
หลังจากการบมเป็
เคราะห์
ไอโซฟลาโวนส์โดยวิธี HPLC ผลการทดลองพบวา่ มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ในถัว่ เหลืองดิบวัดใน
่ 2.97 ถึง 17.76 และ 3.52 ถึง
รู ปที่ร่ างกายสามารถนําไปใช้ได้ คือ daidzein และ genistein อยูใ่ นชวง
่ มนํ้ าหนักแห้ง หลังบมจากเทมเป้
่
30.48ไมโครกรัมตอกรั
ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24,
่ ปริ มาณของไอโซฟลาโวนส์สูงที่สุดที่ 48 ชัว่ โมงและมีไอโซฟลาโวนส์
36 และ 48 ชัว่ โมง พบวามี
่ 16.19 ถึง 55.49 และ 17.10 ถึง 84.44 ไมโครกรัมตอ่
วัดในรู ป daidzein และ genistein อยูใ่ นชวง
่ ้ อราที่ใช้ในการหมักเทมเป้ สามารถเพิ่มปริ มาณ
กรัมนํ้ าหนักแห้งตามลําดับ แสดงวาเชื
ั ว่ เหลืองดิบ
ไอโซฟลาโวนส์ให้สูงขึ้ นเมื่อเทียบกบถั
บทนํา
ไอโซฟลาโวนส์ เป็ นสารประกอบฟี นอลลิก (คัคนางค์, 2542) ที่จดั เป็ น phytoestrogens
่
ชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในรางกายมนุ
ษย์ (Beck และคณะ, 2003; Bronus,
่
่ ่เกดจากการเปลี
ิ
่ยนแปลงของ
2002) มีงานวิจยั แสดงให้เห็นวา่ไอโซฟลาโวนส์มีผลตออาการตางๆที
่ องกนการสู
ั
ฮอร์โมนในผูห้ ญิงวัยทอง เชน่ ชวยป้
ญเสี ยมวลกระดูก (Alekel และคณะ, 2000;
่
Anderson และ Carner, 1997; Potter และคณะ,1998) ชวยลดอาการร้
อนวูบวาบ (Albertazzi และ
คณะ, 1998; Mukies และคณะ, 1995) ลดอาการชอ่งคลอดแห้ง (Brzezinski และคณะ, 1997) จึงมี
35

36
36
ผูส้ นใจที่จะนําไอโซฟลาโวนส์มาใช้ทดแทนฮอร์โมนในผูห้ ญิงวัยทอง (Cassidy และคณะ, 1994)
่ นคือ 60-100 มิลลิกรัมตอวั
่ น (Markiewicz และคณะ, 1993)
ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ที่แนะนําตอวั
่ ่
ไอโซฟลาโวนส์ในถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลืองที่ไมผานการหมั
ก เชน่ soy protein,
่
่ (Naim และคณะ, 1974) สวนในผลิ
่
soy milk จะอยูใ่ นรู ปของ Glucosides เป็ นสวนใหญ
ตภัณฑ์ถว่ั
่
่ (Coward และคณะ,
เหลืองหมัก เชน่ miso, tempeh จะประกอบด้วย Aglycones เป็ นสวนใหญ
่
่
1993) หลังจากรับประทานไอโซฟลาโวนส์เข้าไป ไอโซฟลาโวนส์ชนิด Glucosides จะผานการยอย
่ Aglycones (Bowey และคณะ, 2003) ซึ่งเป็ นไอโซฟลาโวนส์ที่อยูใ่ นรู ป
ในลําไส้เล็กและปลดปลอย
่ ้ าลายของมนุษย์สามารถเปลี่ยน
ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ได้ (Izumi และคณะ, 2000) มีรายงานวานํ
่
Glucosides ไปอยูใ่ นรู ปของ Aglycones (Allred และคณะ, 2001) ซึ่งทําให้ Aglycones สวนหนึ
่ง
่ ่ส่ วนใหญจะถู
่ กดูดซึมในลําไส้เล็ก (Piskula และคณะ,
สามารถดูดซึมได้ในกระเพาะอาหาร กอนที
่ ไอโซฟลาโวนส์ชนิด Glucosides นั้ นจะดูดซึมได้ยากเพราะมีน้ าํ หนักและมีความชอบนํ้ า
1999) สวน
มากกวา่ (Brown, 1988; Chang และ Nair, 1995) ไอโซฟลาโวนส์ชนิด Glucosides สามารถ
เปลี่ยนเป็ นไอโซฟลาโวนส์ชนิด Aglycones ได้ดว้ ยเอนไซม์ β-glucosidase (Toda และคณะ, 2001)
ที่ผลิตจากแบคทีเรี ยในลําไส้มนุษย์ ซึ่งการเปลี่ยนรู ปไอโซฟลาโวนส์ให้อยูใ่ นรู ปที่ร่ างกายสามารถ
ั
่
ใช้ประโยชน์ได้ข้ ึนอยูก่ บความสามารถของแบคที
เรี ยในลําไส้ของแตละคน
(Xu และคณะ, 1995)
่
่อ
จึงมีงานวิจยั ที่ศึกษาการใช้เชื้อจุลินทรี ยใ์ นการหมักอาหารที่มีถวั่ เหลืองเป็ นสวนประกอบเพื
่ เชื้ อจุลินทรี ยห์ ลาย
เปลี่ยนไอโซฟลาโวนส์ให้อยูใ่ นรู ปที่ร่ างกายสามารถใช้ประโยชน์ได้ และพบวามี
ชนิดสามารถผลิตเอนไซม์ β-glucosidase ซึ่งเปลี่ยนไอโซฟลาโวนส์ชนิด Glucosides ให้อยูใ่ นรู ป
ของ Aglycones ได้ เชน่ Lactobacilli (Choi และคณะ, 1999; Matsuda และคณะ, 1994),
Bifidobacteria (Jeon และคณะ, 2002; Winter และคณะ, 1989) และ Rhizopus sp. (Klus และ Barz,
1995)
เทมเป้ เป็ นอาหารหมักพื้นบ้านที่นิยมมากของอินโดนีเซีย เตรี ยมได้จากการหมักวัตถุดิบ
จําพวกเมล็ดธัญพืชด้วยเชื้ อราสกุล Rhizopus sp. พบวา่ R. fermosaesis และ R. oligosporus
เหมาะสมสําหรับใช้เป็ นหัวเชื้ อบริ สุทธิในการทําเทมเป้ มากที่สุด วัตถุดิบที่นิยมใช้ในการหมักเทม
่
่
เป้ คือ ถัว่ เหลือง ซึ่งการหมักจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อเชื้ อราสร้างเส้นใยสี ขาวปกคลุมวัตถุดิบอยางหนาแนน
้ การหมักเทมเป้ เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตและสารประกอบ
จนรวมตัวเป็ นกอน
ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยเชื้ อราจะผลิตเอนไซม์ 3 ชนิด ได้แก่ อะไมเลส โปรติเอส
และไลเปส ซึ่งทําให้ได้สารที่มีโมเลกุลเล็กลงหลายชนิด เชน่ กรดอะมิโน กรดไขมัน นํ้ าตาลกลูโคส
เป็ นต้น กระบวนการหมักเทมเป้ จะเพิ่มปริ มาณของไอโซฟลาโวนส์ชนิด Aglycones คือ daidzein
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่ วยเอนไซม์ β-glucosidase (Gyorgy และคณะ, 1964; Murakami และ
และ genistein โดยการยอยด้
คณะ, 1984; Coward และคณะ, 1993; Wang และ Murphy, 1994a, 1996; Kaufman และคณะ, 1997;
่
Murphy และคณะ, 1999) Hutchins และคณะ (1995) และ Slavin และคณะ (1998) รายงานวาการ
หมักถัว่ เหลืองสุ กด้วยเชื้ อ Rhizopus oligosporus จะเพิม่ ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ที่ร่ างกายสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ Murakami และคณะ (1984) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบชนิดของไอโซฟลาโวนส์ใน
ั
่
อาหารจากถัว่ เหลืองกบเทมเป้
ที่หมักด้วยเชื้ อ Rhizopus oligosporus เป็ นเวลา 40 ชัว่ โมง พบวาใน
่ ้ นและไมพบไอโซฟลาโวนส์
่
เทมเป้ มีเฉพาะไอโซฟลาโวนส์ชนิด Aglycones เทานั
ชนิด Glucosides
ดังนั้ นงานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ในกลุ่มของ
Aglycones ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ร่ างกายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ (bioactive compounds) ได้แก่
daidzein, genistein ในการหมักเทมเป้ ซึ่งในการหมักเทมเป้ นี้ จะใช้เชื้ อ Rhizopus oligosporus โดย
่ ่อุณหภูมิและระยะเวลาที่แตกตางกน
่ ั เพื่อศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาในการบมที
่ ่ทาํ ให้เทมเป้
บมที
ั มาณ daidzein
มีปริ มาณ daidzein และ genistein มากที่สุด เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกบปริ
และ genistein ที่มีในโยเกร์ิ ตจากนํ้ านมถัว่ เหลือง หลังจากนั้ นจะนําผลิตภัณฑ์ที่มีปริ มาณ daidzein
่
และ genistein มากที่สุดไปผลิตเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพสําหรับผูห้ ญิงวัยทองตอไป
วัตถประสงค์
ของงานวิจัย
ุ
ั
1. เพื่อศึกษาวิธีการสกดไอโซฟลาโวนส์
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ในถัว่ เหลืองที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต
่ ั และนําคา่ ที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกบัปริ มาณ
เทมเป้ และเทมเป้ ที่หมักเป็ นระยะเวลาตางกน
ไอโซฟลาโวนส์ในโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง
่ ่ทาํ ให้เทมเป้ มีปริ มาณ daidzein และ
3. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบอุณหภูมิและระยะเวลาในการบมที
genistein มากที่สุด
อปกรณ์
และวิธีการ
ุ
1. การคัดเลือกวิธีการสกัดไอโซฟลาโวนส์ ชนิด daidzein และ genistein ในเทมเป้
ั
บดเทมเป้ ด้วยโกรง่ ทําการสกดโดยใช้
4 วิธี คือ
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1.1 การสกัดไอโซฟลาโวนส์ ชนิด daidzein และ genistein โดยการ refluxed ด้ วย 96%
่
ethanol ผสมกับ 35% HCl ดัดแปลงวิธีของ Hui และคณะ (2001) ใช้ตวั อยางบด
จํานวน 2 กรัม
ั วย 96% ethanol จํานวน 40 มิลลิลิตร ผสมกบั 0.05% BHT และ 35% HCl จํานวน 10
สกดด้
่
มิลลิลิตร ทําการ refluxed นาน 4 ชัว่ โมง นําไปเหวี่ยงแยกที่ความเร็ ว 3000 รอบตอนาที
นาน 10
่
นาที นําสวนของเหลวใสด้
านบนไปกรองด้วยกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร
1.2 การสกัดไอโซฟลาโวนส์ ชนิด daidzein และ genistein ด้ วย 80% methanol ทีอ่ ุณหภมิู
่
ั วย
จํานวน 2 กรัม สกดด้
80 องศาเซลเซียส ดัดแปลงวิธีของ Li-Jun และคณะ (2004) ใช้ตวั อยางบด
80% methanol จํานวน 10 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 4 ชัว่ โมง กรองด้วยกระดาษ
กรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร
1.3 การสกัดไอโซฟลาโวนส์ ชนิด daidzein และ genistein ด้ วย 80% methanol ทีอ่ ุณหภมิู
60 องศาเซลเซียส ตามด้ วยใช้ 50% methanol ผสมกับ n-Hexane ดัดแปลงวิธีของ Fukutake และ
่
ั วย 80% methanol จํานวน 100 มิลลิลิตร กวนที่
คณะ (1996) ใช้ตวั อยางบด
จํานวน 10 กรัม สกดด้
่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 1 ชัว่ โมง จากนั้ น นําไปเหวีย่ งแยกที่ความเร็ ว 3800 รอบตอนาที
่ ่เหลือจากการระเหย (residues)
นาน 10 นาที นําไประเหยด้วยเครื่ อง rotary evaporator ละลายสวนที
ด้วย 50% methanol จํานวน 5 มิลลิลิตร และ n-Hexane จํานวน 20 มิลลิลิตร ทําซํ้ า 4 ครั้ ง นําไป
่ ่เหลือจากการระเหย (residues) ด้วย 80%
ระเหยด้วยเครื่ อง rotary evaporator อีกครั้ ง ละลายสวนที
่
methanol จํานวน 10 มิลลิลิตร นําไปเหวี่ยงแยกที่ความเร็ว 9000 รอบตอนาที
นาน 2 นาที กรองด้วย
กระดาษกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร
1.4 การสกัดไอโซฟลาโวนส์ ชนิด daidzein และ genistein ด้ วย acetonitrile ผสมกับนํา้
่
ดัดแปลงวิธีของ Murphy และคณะ (2002) ใช้ตวั อยางบด
จํานวน 2 กรัม เติม acetonitrile จํานวน
ั ้ า จํานวน 9 มิลลิลิตร กวนนาน 2 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิหอ้ ง กรองด้วยกระดาษ
10 มิลลิลิตร ผสมกบนํ
่ ่เหลือจากการระเหย
กรอง Whatman No.42 และระเหยด้วยเครื่ อง rotary evaporator ละลายสวนที
(residues) ด้วย 80% methanol จํานวน 15 มิลลิลิตร กรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.42 และ
กรองด้วยกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร
สภาวะของเครื่ อง HPLC (Algilant model 1100) คือ Column: Hypersil GOLD Column (5
μm, 4.6 mm ×150 mm), Detector: Diode Array Detector วัดที่ความยาวคลื่น 260 nm อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส Mobile phase: 4% acetic acid และ methanol (60:40), Flow rate: 1 ml/min,
Injection volume: 10 μl
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2. การศึกษาปริมาณไอโซฟลาโวนส์ ชนิด daidzein และ genistein ในถั่วเหลืองทีใ่ ช้ เป็ นวัตถดิุ บและ
ในเทมเป้
2.1 การศึกษาปริมาณไอโซฟลาโวนส์ ชนิด daidzein และ genistein ในถั่วเหลืองทีใ่ ช้ เป็ น
วัตถดิุ บ นําถัว่ เหลืองดิบมา คัดเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ บดด้วยเครื่ องบดจนมีขนาด 100 mesh ทําการ
วิเคราะห์ปริ มาณ daidzein และ genistein ตามวิธีการที่ได้จากข้อ 1
2.2 การศึกษาปริมาณไอโซฟลาโวนส์ ชนิด daidzein และ genistein ในเทมเป้ เตรี ยมเทมเป้
โดยชัง่ ถัว่ เหลืองดิบ จํานวน 500 กรัม เลือกเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ ล้างด้วยนํ้ าประปา 2 ครั้ ง และแช่
่ ว่ เหลืองตอนํ
่ ้ าเทากบ
่ ั 1:4 (นํ้ าหนักตอปริ
่ มาตร) นาน 14-16 ชัว่ โมง แกะ
ในนํ้ าประปา อัตราสวนถั
่ ้ าส้มสายชู
เปลือกออกและบีบเมล็ดถัว่ ให้แตกออกเป็ น 2 ซีกด้วยมือ ล้างด้วยนํ้ ากรอง 1 ครั้ ง ใสนํ
่ ้ อที่อุณหภูมิ 121
กลัน่ ความเข้มข้นร้อยละ 5 ปริ มาณร้อยละ 7.45 ของนํ้ าหนักถัว่ นําไปฆาเชื
่ วเชื้ อ
องศาเซลเซียส นาน 20 นาที ทิ้งให้เย็นจนมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ใสหั
ั บรรจุลงในจานเลี้ ยงเชื้ อที่ผานการฆาเชื
่
่ ้อ
Rhizopus oligosporus ร้อยละ 0.2 คลุกเคล้าให้เข้ากนดี
่ ่อุณหภูมิ 25, 35 และ 55 องศาเซลเซียส สุ่ มตัวอยางเทมเป้
่
แล้ว บมที
ทั้ ง 3 อุณหภูมิทุก 24, 36 และ 48
ชัว่ โมง ทําการวิเคราะห์ปริ มาณ daidzein และ genistein ตามวิธีการที่ได้จากข้อ1
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การคัดเลือกวิธีการสกัดไอโซฟลาโวนส์ ชนิด daidzein และ genistein ในเทมเป้
จากการวิเคราะห์ปริ มาณ daidzein และ genistein โดยใช้วิธีการสกดั 4 วิธี คือ ได้ผลดัง
ตารางที่ 4

40 40

ตารางที่ 4 ปริ มาณ daidzein และ genistein ในเทมเป้ โดยใช้วิธีสกดั 4 วิธี
daidzein

genistein

(μg/g dry wt.)

(μg/g dry wt.)

การ refluxed ด้วย 96% ethanol ผสมกบั 35%
HCl

่
ตรวจไมพบ

่
ตรวจไมพบ

ั วย 80% methanol ที่อุณหภูมิ 80 ˚C
การสกดด้

่
ตรวจไมพบ

่
ตรวจไมพบ

ั วย 80% methanol ที่อุณหภูมิ 60 ˚C
การสกดด้
ตามด้วยการใช้ 50% methanol ผสมกบั nHexane

11.3

11.6

ั วย acetonitrile ผสมกบนํ
ั ้า
การสกดด้

16.1

17.2

วิธีสกัด

หมายเหตุ: ทําการทดลอง 2 ซํ้ า
ั
จากตารางที่ 4 พบวา่ การสกดโดยการ
refluxed ด้วย 96% ethanol ผสมกบั 35% HCl
่
่
ั วย 80% methanol ที่อุณหภูมิ 80
ตัวอยางจะเปลี
่ยนเป็ นสี ดาํ หลังจากการ refluxed สวนการสกดด้
่
ั ้ ง 2 วิธีน้ ีตรวจไมพบ
่ daidzein และ genistein
องศาเซลเซียส ตัวอยางจะมี
สีน้ าํ ตาล และการสกดทั
ทั้ งนี้ เนื่องจาก Aglycones จะเสี ยรู ปไปเมื่อใช้ HCl ความเข้มข้นมากกวา่ 1 นอร์มลั และการต้มที่ใช้
ั
ระยะเวลามากกวา่ 2 ช.ม. (Wang และคณะ, 1990) ซึ่งผลที่ได้ขดั แย้งกบรายงานของ
Hui และคณะ
(2001) ที่ศึกษาไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein, genistein และ glycitein ในเต้าหู ้ 23 ยีห่ อ้ ทําการสกดั
่
ด้วยวิธี refluxed ด้วย 96% ethanol ผสมกบั 35% HCl และรายงานวาพบไอโซฟลาโวนส์
ชนิด
่ มนํ้ าหนักแห้ง ตามลําดับ
daidzein และ genistein 0.39 ถึง 1.14 และ 0.38 ถึง 1.47 มิลลิกรัมตอกรั
ั วย 80% methanol ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ตามด้วยการใช้ 50% methanol ผสมกบั
การสกดด้
่ มนํ้ าหนักแห้ง และได้ปริ มาณ genistein 11.6
n-Hexane ได้ปริ มาณ daidzein 11.3 ไมโครกรัมตอกรั
่ มนํ้ าหนักแห้ง สวนการสกดโดยใช้
่
ั
ั ้ า ได้ปริ มาณ daidzein
ไมโครกรัมตอกรั
acetonitrile ผสมกบนํ
่ มนํ้ าหนักแห้ง และได้ปริ มาณ genistein 17.2 ไมโครกรัมตอกรั
่ มนํ้ าหนักแห้ง
16.1 ไมโครกรัมตอกรั
ั
ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกบรายงานของ
Barnes และคณะ (1994) และ Coward และคณะ
ั วย 80% methanol ที่อุณหภูมิหอ้ ง มีประสิ ทธิภาพมากกวาการสกดที
่
ั ่
(1998) ซึ่งรายงานวา่ การสกดด้
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่
ั
อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ Farmakalidis และ Murphy (1985) ได้รายงานวาการสกด
่
ั วย
ด้วย acetonitrile-water, acetonitrile-HCl และ acetone-HCl มีประสิ ทธิภาพมากกวาการสกดด้
80% methanol
2. การศึกษาปริมาณไอโซฟลาโวนส์ ชนิด daidzein และ genistein ในถั่วเหลืองทีใ่ ช้ เป็ นวัตถดิุ บและ
ในเทมเป้
จากการวิเคราะห์ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ด้วย HPLC ได้ผล
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ปริ มาณ daidzein และ genistein ในถัว่ เหลืองดิบและในเทมเป้
ตัวอย่ าง
ถัว่ เหลืองดิบ
เทมเป้ 24 ชัว่ โมง
เทมเป้ 36 ชัว่ โมง
เทมเป้ 48 ชัว่ โมง

ซํ้ าที่ 1
ซํ้ าที่ 2
ซํ้ าที่ 1
ซํ้ าที่ 2
ซํ้ าที่ 1
ซํ้ าที่ 2
ซํ้ าที่ 1
ซํ้ าที่ 2

ปริมาณ daidzein
(μg/g dry wt.)
2.97
17.76
38.07
31.64
19.49
44.38
16.19
55.49

Range
10.37± 7.40
34.86± 3.22
31.94±12.45
35.84±19.65

ปริมาณ genistein
(μg/g dry wt.)
3.52
30.48
48.05
55.47
21.29
49.79
17.10
84.44

Range
17.00±13.48
51.76± 3.71
35.54±14.25
50.77±33.67

หมายเหตุ: ทําการทดลอง 2 ซํ้ า
ในถัว่ เหลืองดิบที่นาํ มาใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับทําเทมเป้ มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด
่ 2.97 ถึง 17.76 ไมโครกรัมตอกรั
่ มนํ้ าหนักแห้ง และ 3.52 ถึง
daidzein และ genistein อยูใ่ นชวง
่ มนํ้ าหนักแห้ง ซึ่งการทดลองนี้ พบปริ มาณ daidzein และ genistein น้อยกวา่
30.48 ไมโครกรัมตอกรั
รายงานของ Hutabarat และคณะ (2001) ซึ่งพบปริ มาณ daidzein และ genistein ในถัว่ ดิบจาก
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่ ั 30.8 และ 72.3 มิลลิกรัมตอตั
่ วอยาง
่ 100 กรัม, ปริ มาณ daidzein และ genistein ใน
อเมริ กา เทากบ
่ ั 127.7 และ 83.4 มิลลิกรัมตอตั
่ วอยาง
่ 100 กรัม และพบปริ มาณ
ถัว่ ดิบจากอินโดนีเซีย เทากบ
่ บั 96.4 และ 61.4 มิลลิกรัมตอตั
่ วอยาง
่ 100
daidzein และ genistein ในถัว่ ดิบจากออสเตรเลียเทาก
่ ั ้ นอยูก่ บพื
ั ้นที่เพาะปลูก
กรัม ทั้ งนี้ เนื่องจากปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ในถัว่ เหลืองจะแตกตางกนขึ
็ ี่ และลักษณะภูมิประเทศ (Wang และ Murphy, 1994b; Mazur และ
สถานที่ปลูก อายุการเกบเกยว
คณะ, 1998; Hoeck และคณะ, 2000) และสภาพภูมิอากาศ (Tsukamoto และคณะ, 1995) ถัว่ เหลือง
่
จากหลายพื้นที่เพาะปลูกของประเทศญี่ปุ่นมีอตั ราสวนของ
malonyl isoflavones ตอ่ glucosides สูง
่ ว่ เหลืองที่ปลูกในอเมริ กา (Wang และ Murphy, 1994b) การเกบเกยวเมล็
็ ี่
กวาถั
ดถัว่ เหลืองหลังจาก
่ นยั สําคัญ (Tsukamoto
การเพาะปลูกในอุณหภูมิสูงจะทําให้ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ลดลงอยางมี
และคณะ, 1995)
่
จากการสุ่ มตัวอยางเทมเป้
เพือ่ วิเคราะห์ปริ มาณ daidzein และ genistein พบวา่ การบม่
เทมเป้ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 55 องศาเซลเซียส นาน 24, 36 และ 48 ชัว่ โมงไมมี่ การ
่
่
เจริ ญของเชื้ อเทมเป้ เนื่องจากอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็ นอุณหภูมิที่ต่าํ ไมเหมาะสมตอการเจริ
ญ
ของเชื้ อเทมเป้ เชื้ อจึงต้องใช้ระยะเวลาสําหรับปรับตัว จึงทําให้การเจริ ญของเชื้ อใช้เวลานานกวา่
่ ั ้ อเทมเป้ ทําให้เชื้ อเทมเป้ ไมสามารถ
่
ปกติ และอาจมีเชื้ อจุลินทรี ยช์ นิดอื่นเจริ ญเติบโตแขงกบเชื
่
่ ่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็ นอุณหภูมิที่สูงเกนไป
ิ ทําให้น้ าํ ในถัว่
เจริ ญเติบโตได้ สวนการบมที
่
่
เหลืองระเหยออกมามากจนทําให้ถวั่ เหลืองมีลกั ษณะแฉะจนไมเหมาะสมตอการเจริ
ญของเชื้ อ การ
่ ่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส พบวา่ ภายใน 24 ชัว่ โมง เชื้ อมีการเจริ ญและสร้างเส้นใยสี ขาว
บมที
่
่
บางๆ ปกคลุมบนผิวหน้าของถัว่ เหลืองทั้ งด้านบนและด้านลางของจานเลี
้ ยงเชื้ อ และ เมื่อบมครบ
ั ่ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการบมเทมเป้
่
48 ชัว่ โมง เทมเป้ จะมีเส้นใยหนาและถัว่ เหลืองจับตัวกนแนน
่ ่อุณหภูมิต่าํ กวา่ 25 องศาเซลเซียส จะทําให้เชื้อชนิดอื่นเจริ ญได้
คือ 30-37 องศาเซลเซียส การบมที
่ และการบมที
่ ่อุณหภูมิมากกวา่ 40
และอาจมีการสร้างสารพิษ ทําให้เชื้ อเทมเป้ เจริ ญไมได้
องศาเซลเซียสจะทําให้เทมเป้ ที่ได้มีคุณภาพไมดี่ (Hedger, 1982)
พบวา่ เทมเป้ จะมีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein เพิ่มขึ้ นจากถัว่
เหลืองดิบ และเทมเป้ ที่บ่มเป็ นระยะเวลา 48 ชัว่ โมง มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ
genistein สู งที่สุด แสดงวา่ เชื้ อรา Rhizopus oligosporus ที่ใช้ในการหมักเทมเป้ สามารถเพิ่มปริ มาณ
ั ว่ เหลืองดิบ ซึ่งสอดคล้องกบผลการศึ
ั
ไอโซฟลาโวนส์ให้สูงขึ้ นเมื่อเทียบกบถั
กษาของ Hutchins
่
และคณะ (1995) และ Slavin และคณะ (1998) ที่รายงานวาการหมั
กถัว่ เหลืองสุ กด้วยเชื้ อ Rhizopus
oligosporus จะเพิ่มปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ที่ร่ างกายสามารถใช้ประโยชน์ได้
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สรปุ
ั วย acetonitrile ผสมกบนํ
ั ้ า อัตราสวน
่ 10 ตอ่ 9 ได้ปริ มาณ daidzein และ genistein สูง
1. การสกดด้
่
ั วย 96% ethanol ผสมกบั 35% HCl, การสกดด้
ั วย 80% methanol ที่อุณหภูมิ 80
กวาการสกดด้
ั วย 80% methanol ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ตามด้วยการใช้ 50%
องศาเซลเซียสและการสกดด้
methanol ผสมกบั n-Hexane
2. ในถัว่ เหลืองดิบที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเทมเป้ มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์วดั ในรู ปที่ร่ างกาย
่ 2.97 ถึง 17.76 และ 3.52 ถึง 30.48
สามารถนําไปใช้ได้ คือ daidzein และ genistein อยูใ่ นชวง
่ มนํ้ าหนักแห้ง หลังบมจากเทมเป้
่
ไมโครกรัมตอกรั
ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24, 36
่ ปริ มาณของไอโซฟลาโวนส์สูงที่สุดที่ 48 ชัว่ โมงและมีไอโซฟลาโวนส์วดั
และ 48 ชัว่ โมง พบวามี
่ 16.19 ถึง 55.49 และ 17.10 ถึง 84.44ไมโครกรัมตอกรั
่ ม
ในรู ป daidzein และ genistein อยูใ่ นชวง
นํ้ าหนักแห้งตามลําดับ
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บทที่ 4
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงปริมาณไอโซฟลาโวนส์ ในกระบวนการหมักโยเกิร์ตจากถั่วเหลือง
บทคัดย่ อ
เชื้ อจุลินทรี ยห์ ลายชนิด เชน่ Lactobacilli และ Bifidobacteria สามารถเปลี่ยน
ไอโซฟลาโวนส์ชนิด glucosides ซึ่งเป็ นไอโซฟลาโวนส์ที่อยูใ่ นรู ปที่ร่ างกายดูดซึมและนําไปใช้
ประโยชน์ได้ยาก ให้อยูใ่ นรู ปของไอโซฟลาโวนส์ชนิด aglycones ซึ่งเป็ นไอโซฟลาโวนส์ที่อยูใ่ น
รู ปที่ร่ างกายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ (daidzein, genistein และ glycitein) งานวิจยั นี้ มุ่งเน้น
ผลิตอาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองที่มีไอโซฟลาโวนส์ชนิดที่ร่ างกายสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้อยูใ่ นปริ มาณที่สูงเพียงพอสําหรับผูห้ ญิงวัยทอง ดังนั้ น ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ในกระบวนการหมักโยเกร์ิ ตจาก
่ Lactobacillus bulgaricus และ Streptococcus
ถัว่ เหลืองโดยใช้เชื้ อ 2 กลุ่ม คือ เชื้ อผสมระหวาง
่ Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus และ
thermophilus และเชื้ อผสมระหวาง
Bifidobacterium bifidum ทําการวิเคราะห์ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ในถัว่ เหลืองดิบ, นํ้ านมถัว่ เหลือง
่
และโยเกร์ิ ตที่ผานการหมั
กด้วยเชื้ อทั้ งสองกลุ่มเป็ นระยะเวลา 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 ชัว่ โมง เพื่อหา
ระยะเวลาในการหมักโยเกร์ิ ตจากนมถัว่ เหลืองที่มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ
่ ั
genistein สู งสุ ดด้วยเครื่ อง HPLC จากการศึกษาพบวา่ การใช้เชื้ อ Bifidobacterium bifidum รวมกบ
เชื้ อ Lactobacillus bulgaricus และ Streptococcus thermophilus ในการหมักโยเกร์ิ ตจากถัว่ เหลือง
ทําให้มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ซึ่งเป็ นไอโซฟลาโวนส์ในรู ปที่
่
่
รางกายสามารถนํ
าไปใช้ประโยชน์ได้มีปริ มาณสูงขึ้ น และมีปริ มาณมากกวาการหมั
กโยเกร์ิ ตจากถัว่
เหลืองด้วยเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus และ Streptococcus thermophilus ซึ่งเป็ นเชื้ อจุลินทรี ย ์
่ ยว โดยที่การหมักโยเกร์ิ ตจากถัว่ เหลืองด้วยเชื้ อ Bifidobacterium bifidum
โยเกร์ิ ตเพียงอยางเดี
่ ั ้ อ Lactobacillus bulgaricus และ Streptococcus thermophilus เป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมง ที่
รวมกบเชื
อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ทําให้มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein สูงที่สุด
่ ั 40.03 ถึง 70.38ไมโครกรัมตอกรั
่ มนํ้ าหนักแห้ง และ 88.74 ถึง 174.09
คือ มีปริ มาณเทากบ
่ มนํ้ าหนักแห้ง ตามลําดับ
ไมโครกรัมตอกรั
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บทนํา
ถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองมีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ หรื อ phytoestrogens อยู่
่
่ ่เกดจากการเปลี
ิ
ในปริ มาณสู ง ไอโซฟลาโวนส์มีผลตออาการตางๆที
่ยนแปลงของฮอร์โมนในผูห้ ญิง
ั
่
วัยทอง เนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายกบฮอร์
โมน estrogens ในรางกายมนุ
ษย์ เชื้ อจุลินทรี ยห์ ลายชนิด
เชน่ Lactobacilli (Choi และคณะ, 1999; Matsuda และคณะ, 1994) และ Bifidobacteria (Jeon และ
คณะ, 2002) สามารถเปลี่ยนไอโซฟลาโวนส์ชนิด glucosides ซึ่งเป็ นไอโซฟลาโวนส์ที่อยูใ่ นรู ปที่
่
รางกายดู
ดซึมและนําไปใช้ประโยชน์ได้ยาก ให้อยูใ่ นรู ปของไอโซฟลาโวนส์ชนิด aglycones ซึ่ง
เป็ นไอโซฟลาโวนส์ที่อยูใ่ นรู ปที่ร่ างกายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ (daidzein และ genistein)
วัตถประสงค์
ของงานวิจัย
ุ
1. เพื่อศึกษาปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ในกระบวนการหมักโยเกร์ิ ตจาก
่ ้ อ 2 กลุ่ม คือ เชื้ อผสมระหวาง
่ Lactobacillus bulgaricus และ
ถัว่ เหลืองโดยเปรี ยบเทียบระหวางเชื
่ Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus
Streptococcus thermophilus และเชื้ อผสมระหวาง
thermophilus และ Bifidobacterium bifidum
่ ่ทาํ ให้โยเกร์ิ ตจากนมถัว่ เหลืองมีปริ มาณ daidzein และ genistein
2. เพื่อศึกษาระยะเวลาในการบมที
สูงที่สุด
อปกรณ์
และวิธีการ
ุ
1. การศึกษาปริมาณไอโซฟลาโวนส์ ในวัตถดิุ บก่อนทําโยเกิร์ตนมถั่วเหลือง
โดยใช้ถวั่ เหลืองเต็มเมล็ด คัดเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ บดด้วยเครื่ องบดจนมีขนาด 100 mesh
ั
ั
ทําการสกดไอโซฟลาโวนส์
ชนิด daidzein และ genistein โดยดัดแปลงวิธีการสกดไอโซฟลาโวนส์
่
จํานวน 2 กรัม
ชนิด daidzein และ genistein ตามวิธีของ Murphy และคณะ (2002) ใช้ตวั อยางบด
ั ้ า จํานวน 9 มิลลิลิตร กวนนาน 2 ชัว่ โมงที่
เติม acetonitrile จํานวน 10 มิลลิลิตร ผสมกบนํ
อุณหภูมิหอ้ ง กรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.42 และระเหยด้วยเครื่ อง rotary evaporator
่ ่เหลือจากการระเหย (residues) ด้วย 80% methanol จํานวน 7 มิลลิลิตร กรองด้วย
ละลายสวนที
กระดาษกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร นําไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง HPLC
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2. การศึกษาปริมาณไอโซฟลาโวนส์ ในกระบวนการผลิตโยเกิร์ตนมถัว่ เหลืองโดยใช้ เชื้อ 2 กล่มุ
่ ้ าตอถั
่ ว่ 4:1 นาน 16 ชัว่ โมง ล้างด้วยนํ้ าประปา 2 ครั้ ง แกะ
แชถั่ ว่ เหลืองในนํ้ า อัตราสวนนํ
เปลือกออกและล้างด้วยนํ้ ากรอง 1 ครั้ ง ลวกถัว่ ในนํ้ าอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสนาน 1 นาที
ั ้ า อัตราสวนถั
่ ว่ ตอนํ
่ ้ า 1:2 โดยนํ้ าหนัก ด้วยเครื่ องปั่นผสม กรองด้วยผ้าขาวบาง 2
จากนั้ นบดถัว่ กบนํ
่
ชั้ น จากนั้ นเตรี ยมสวนผสมจากการผสมนํ
้ านมถัว่ เหลือง 92% ถัว่ เหลืองผง 7% นํ้ าตาลกลูโคส 0.8%
และเจลาติน 0.2% ให้มีปริ มาณของแข็งทั้ งหมดร้อยละ 16 นําไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ทิ้งให้เย็นจนมีอุณหภูมิ 43-45 องศาเซลเซียส นําไปวิเคราะห์ปริ มาณ
ไอโซฟลาโวนส์ตามวิธีการของ Murphy และคณะ(2002) และปริ มาณของแข็งทั้ งหมด(AOAC,
1995) เติมหัวเชื้ อโยเกร์ิ ตสําเร็ จรู ป 2 กลุ่มคือ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus
bulgaricus ปริ มาณ 0.02% และ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus ปริ มาณ
่ เข้ากนดี
ั แบงใสขวดที
่ ่
่
่ ้อ
0.02% และ Bifidobacterium bifidum ปริ มาณ 0.1% เขยาให้
่ผานการฆาเชื
่ ่อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 2,4,6,8,10 และ 12 ชัว่ โมงนําไป
แล้วปิ ดฝาทันที บมที
วิเคราะห์ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ตามวิธีการของ Murphy และคณะ(2002) นําโยเกร์ิ ตที่มีปริ มาณ
่
ไอโซฟลาโวนส์สูงที่สุดไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพตอไป
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การผลิต และการศึกษาการเปลีย่ นแปลงปริมาณไอโซฟลาโวนส์ ในกระบวนการผลิตโยเกิร์ตจาก
นํา้ นมถั่วเหลือง โดยใช้ เชื้อ 2 กล่ มุ
่
่
่
การเปลี่ยนแปลงคาความเป็
นกรดดางและปริ
มาณกรดในรู ปของกรดแลคติคระหวาง
กระบวนการหมักโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองด้วยเชื้อ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus
่
bulgaricus แสดงดังรู ปที่ 12 และปริ มาณเชื้ อแลคติคแอซิดแบคทีเรี ยในระหวางการหมั
กโยเกร์ิ ตถัว่
เหลืองด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus แสดงดังรู ปที่ 10
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12

ระยะเวลาในการหมัก(ชั่วโมง)
ค่าความเป็ นกรดด่าง

ปริ มาณกรดในรู ปของกรดแลคติก (%)

่
่
่
รปที
นกรดดางและปริ
มาณกรดแลคติคในระหวางกระบวนการหมั
ก
ู ่ 10 การเปลี่ยนแปลงคาความเป็
โยเกร์ิ ตจากนมถัว่ เหลืองด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus
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่
รปที
กโยเกร์ิ ตจากนมถัว่ เหลือง
ู ่ 11 ปริ มาณเชื้ อแลคติคแอซิดแบคทีเรี ยในระหวางกระบวนการหมั
ด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus
จากรู ปที่ 10 และ 11 จะเห็นวา่ การหมักนมถัว่ เหลืองด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus
่
่
และ Lactobacillus bulgaricus ทําให้คาความเป็
นกรดดางของนมถั
ว่ เหลืองลดลงจาก 6.59 เมื่อ
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เริ่ มต้นการหมัก เป็ น 4.11 เมื่อหมักเป็ นระยะเวลา 12 ชัว่ โมง ในขณะที่ปริ มาณกรดในรู ปกรด
แลคติคเพิม่ ขึ้ นจากร้อยละ 0.33 เป็ นร้อยละ 1.51 และปริ มาณเชื้ อแบคทีเรี ยแลคติคเพิ่มขึ้ น เป็ น
4.1×109 cfu เมื่อหมักเป็ นระยะเวลา 12 ชัว่ โมง นําถัว่ เหลืองดิบ นํ้ านมถัว่ เหลือง และโยเกร์ิ ตที่หมัก
ด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus มาวิเคราะห์ปริ มาณ
่ งแสดงในตารางที่ 6 และ 7
ไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ได้คาดั
ตารางที่ 6 ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein ในถัว่ เหลืองดิบ นํ้ านมถัว่ เหลืองและโยเกร์ิ ตจาก
นมถัว่เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus
ตัวอย่ าง
ปริมาณ daidzein
Range
(ไมโครกรัมต่ อ
กรัมนํา้ หนักแห้ ง)
ถัว่ เหลืองดิบ
ครั้ งที่ 1
2.97
10.37 ±7.40
ครั้ งที่ 2
17.76
นํ้ านมถัว่ เหลือง
ครั้ งที่ 1
16.08
27.08±11.00
ครั้ งที่ 2
38.08
หมักเป็ นระยะเวลา 2 ชัว่ โมง
ครั้ งที่ 1
26.79
26.31± 0.48
ครั้ งที่ 2
25.83
หมักเป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมง
ครั้ งที่ 1
24.67
23.55± 1.12
ครั้ งที่ 2
22.43
หมักเป็ นระยะเวลา 6 ชัว่ โมง
ครั้ งที่ 1
25.43
29.24± 3.81
ครั้ งที่ 2
33.04
หมักเป็ นระยะเวลา 8 ชัว่ โมง
ครั้ งที่ 1
33.00
26.91± 6.09
ครั้ งที่ 2
20.82
หมักเป็ นระยะเวลา 10 ชัว่ โมง
ครั้ งที่ 1
36.56
29.81± 6.75
ครั้ งที่ 2
23.06
หมักเป็ นระยะเวลา 12 ชัว่ โมง
ครั้ งที่ 1
20.20
30.75±10.55
ครั้ งที่ 2
41.30
หมายเหตุ : ทําการทดลอง 2 ซํ้ า
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54
ตารางที่ 7 ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด genistein ในถัว่ เหลืองดิบ นํ้ านมถัว่ เหลืองและโยเกร์ิ ตจาก
นมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus
ตัวอย่ าง

ถัว่ เหลืองดิบ

ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
นํ้านมถัว่ เหลือง
ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 2 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 6 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 8 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 10 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 12 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมายเหตุ : ทําการทดลอง 2 ซํ้ า

ปริมาณ genistein
(ไมโครกรัมต่ อ
กรัมนํา้ หนักแห้ ง)
3.52
30.48
45.50
88.00
59.22
49.73
58.96
46.49
49.07
71.26
60.06
43.78
70.45
45.91
47.75
94.00

Range

17.00±13.48
66.75±21.25
54.47± 4.74
52.73± 6.24
60.17±11.10
51.92± 8.14
58.18±12.27
70.88±23.12

จากตารางที่ 6 และ 7 พบวา่ ในถัว่ เหลืองดิบ มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ
่ 2.97 ถึง 17.76 และ 3.52 ถึง 30.48 ไมโครกรัมตอกรั
่ มนํ้ าหนักแห้ง โยเกร์ิ ตที่
genistein อยูใ่ นชวง
หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์
่ ว่ เหลืองดิบ และมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้ น มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์สูงที่สุดเมื่อหมักเป็ น
สู งกวาในถั
่ 20.20
ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง คือ มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein อยูใ่ นชวง

5555
่ มนํ้ าหนักแห้ง และ 47.75 ถึง 94.00 ไมโครกรัมตอกรั
่ มนํ้ าหนักแห้ง จะ
ถึง 41.30 ไมโครกรัมตอกรั
่ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ในโยเกร์ิ ตที่หมักด้วยเชื้อ
เห็นได้วาปริ
ั
Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus มีค่าใกล้เคียงกนมาก
ทั้ งนี้ อาจเป็ น
่
เพราะเชื้อทั้งสองชนิดนี้ เป็ นเชื้อที่ใช้หมักโยเกร์ิ ตจากนํ้ านมโค ซึ่งมีองค์ประกอบแตกตางจากในนํ
้า
่ เนื่องจากเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus ไมสามารถ
่
ถัว่ เหลือง โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตชนิดตางๆ
ใช้น้ าํ ตาลซูโครสได้จึงทําให้มีการเจริ ญเติบโตและสร้างกรดได้นอ้ ย ในขณะที่เชื้ อ Streptococcus
่ ้ าตาลซูโครสในนํ้ านมถัว่ เหลืองได้ดี จึงมีการเจริ ญเติบโตและผลิตกรด
thermophilus สามารถยอยนํ
่
ได้มากกวา่ ดังนั้ นการยอยสลาย
oligosaccharide ในนํ้ านมถัว่ เหลืองเปลี่ยนเป็ นกรดแลคติคต้องใช้
่
เวลาหมักนานกวา่ 10 ชัว่ โมง เพื่อลดระดับความเป็ นกรดดางของนํ
้ านมถัว่ เหลืองลงจาก 6.5 เป็ น 4.7
และ 4.3 สําหรับเชื้ อ Streptococcus thermophilus และเชื้อ Lactobacillus bulgaricus ตามลําดับ
(เรณู, 2523) จึงต้องใช้เชื้ อทั้ง 2 ชนิดเพื่อให้ Streptococcus thermophilus ใช้ sucrose หรื อผลผลิตที่
่ sucrose ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการเจริ ญเติบโตของเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus
ได้จากการยอย
ดังนั้ น การสร้างกรดแลคติคในผลิตภัณฑ์ให้ดีและมีปริ มาณสูง จําเป็ นต้องใช้เชื้ อโยเกร์ิ ตทั้ ง 2 ชนิด
่ ั และถ้าผลิตภัณฑ์จากนมถัว่ เหลืองที่ได้มีปริ มาณของแข็งรวม(total solid) สูง จะให้
รวมกน
่
ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะและความหนืดแตกตางจากการใช้
นมโค(Ariyama, 1963)
่
่
่
การเปลี่ยนแปลงคาความเป็
นกรดดางและปริ
มาณกรดในรู ปของกรดแลคติคระหวาง
กระบวนการหมักโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองด้วย Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus
่
และเชื้ อ Bifidobacterium bifidum แสดงดังรู ปที่ 12 และปริ มาณเชื้ อแบคทีเรี ยแลคติคในระหวางการ
หมักโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus และเชื้ อ
Bifidobacterium bifidum แสดงดังรู ปที่ 13
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ค่าความเป็ นกรดด่าง

ปริ มาณกรดในรู ปของกรดแลคติก (%)

่
่
่
รปที
นกรดดางและปริ
มาณกรดแลคติคในระหวางกระบวนการหมั
ก
ู ่ 12 การเปลี่ยนแปลงคาความเป็
โยเกร์ิ ตจากนมถัว่ เหลืองด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus และเชื้ อ
Bifidobacterium bifidum
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9

ปริมาณเชื้อแบคทีเรียแลคติค(x10 cfu)
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ระยะเวลาในการหมัก(ชั่ วโมง)

่
รปที
กโยเกร์ิ ตจากนมถัว่ เหลือง
ู ่ 13 ปริ มาณเชื้ อแลคติคแอซิดแบคทีเรี ยในระหวางกระบวนการหมั
ด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus และเชื้ อ Bifidobacterium bifidum

57
57
่
่
จากรู ปที่ 12 และ 13 พบวา่ คาความเป็
นกรดดางของ
นมถัว่ เหลืองลดลงจาก 6.56 เป็ น 4.22
ในขณะที่ปริ มาณกรดในรู ปกรดแลคติคเพิม่ ขึ้ น จาก 0.33 เป็ น 1.84 เมื่อหมักเป็ นระยะเวลา 12
่
ชัว่ โมง และเมื่อหมักเป็ นระยะเวลา 12 ชัว่ โมง มีปริ มาณเชื้ อแบคทีเรี ยแลคติค 4×109 cfu คาความ
่
ั
เป็ นกรดดางจากการทดลองใกล้
เคียงกบรายงานของเร
ณู(2523) ซึ่งรายงานวา่ เชื้ อ Streptococcus
citrovorus(Leu. Cremoris), Streptococcus paracitrovorus(Leu. Dextranicum) และ Streptococcus
่
lactis สามารถสร้างกรดแลคติคได้เพียงครึ่ งหนึ่งของนมโค เชื้ อจะยอยสลาย
Oligosaccharide ใน
นํ้ านมถัว่ เหลืองเปลี่ยนเป็ นกรดแลคติค โดยใช้เวลาหมักนานกวา่ 10 ชัว่ โมง เพื่อลดระดับความเป็ น
่
กรดดางของนํ
้ านมถัว่ เหลืองลงจาก 6.5 เป็ น 4.7 และ 4.3 สําหรับเชื้ อ Streptococcus thermophilus
และเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus ตามลําดับ(เรณู, 2523) ทั้ งนี้ ปริ มาณกรดแลคติคที่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
่
ความสามารถในการใช้คาร์โบไฮเดรตของเชื้ อแตละชนิ
ดด้วย พบวา่ ปริ มาณกรดแลคติคในนม
ถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus และเชื้ อ
่
Bifidobacterium bifidum สูงกวานมถั
ว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus และเชื้ อ
่
่
Lactobacillus bulgaricus ในขณะที่ค่าความเป็ นกรดดางลดลงอยู
ใ่ นชวงใกล้
เคียงกนั ซึ่งสอดคล้อง
ั
กบรายงานของ
Wang และคณะ(2003) ที่ศึกษาปริ มาณนํ้ าตาลและกรดในนํ้ านมถัว่ เหลืองที่หมัก
่ ยวและใช้แบคทีเรี ยแลคติครวมกบ
่ ั Bifidobacteria และพบวา่
ด้วยแบคทีเรี ยแลคติคอยางเดี
่ ั Bifidobacteria สามารถผลิตนํ้ าตาล
โยเกร์ิ ตนมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยแบคทีเรี ยแลคติครวมกบ
่
sucrose, fructose, glucose, galactose และ acetic acid ได้สูงกวาในขณะที
่ raffinose และ stachyose
่ ่มการทดลองที่ใช้แบคทีเรี ยแลคติคเพียงอยางเดี
่ ยว
มีปริ มาณลดลงมากกวากลุ
ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ในถัว่ เหลืองดิบ นํ้ านมถัว่ เหลือง และ
่ Streptococcus thermophilus และ
โยเกร์ิ ตจากนมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อผสมระหวาง
่ ั ้ อ Bifidobacterium bifidum ดังแสดงในตารางที่ 8 และ 9
Lactobacillus bulgaricus รวมกบเชื
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ตารางที่ 8 ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein ในถัว่ เหลืองดิบ นํ้ านมถัว่ เหลือง และโยเกร์ิ ตจาก
นมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus และเชื้ อ
Bifidobacterium bifidum
ตัวอย่ าง

ถัว่ เหลืองดิบ

ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
นํ้ านมถัว่ เหลือง
ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 2 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 6 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 8 ชัว่ โมง ครั้งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 10 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 12 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมายเหตุ : ทําการทดลอง 2 ซํ้ า

ปริมาณ daidzein
(ไมโครกรัมต่ อ
กรัมนํา้ หนักแห้ ง)
2.97
17.76
16.08
38.08
36.75
54.71
40.03
70.38
45.95
47.14
36.69
58.67
47.49
41.62
50.95
47.83

Range

10.37± 7.40
27.08±11.00
45.73± 8.98
55.21±15.17
46.55± 0.59
47.68±10.99
44.56± 2.94
49.39± 1.56
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ตารางที่ 9 ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด genistein ในถัว่ เหลืองดิบ นํ้ านมถัว่ เหลือง และโยเกร์ิ ตจาก
นมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus และเชื้ อ
Bifidobacterium bifidum
ตัวอย่ าง

ถัว่ เหลืองดิบ

ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
นํ้ านมถัว่ เหลือง
ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 2 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 6 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 8 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 10 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมักเป็ นระยะเวลา 12 ชัว่ โมง ครั้ งที่ 1
ครั้ งที่ 2
หมายเหตุ : ทําการทดลอง 2 ซํ้ า

ปริมาณ genistein
(ไมโครกรัมต่ อ
กรัมนํา้ หนักแห้ ง)
3.52
30.48
45.50
88.00
75.34
131.95
88.74
174.09
107.49
124.27
88.17
157.08
122.61
118.16
133.37
127.65

Range

17.00±13.48
66.75±21.25
103.65±28.31
131.42±42.68
115.88± 8.39
122.63±34.46
120.39± 2.23
130.51± 2.86

่
ิ ตจากนมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus
จากตารางที่ 8 และ 9 พบวาโยเกร์
thermophilus, Lactobacillus bulgaricus และ Bifidobacterium bifidum มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์
่ ถัว่ เหลืองดิบ และในนํ้ านมถัว่ เหลือง ปริ มาณ
ชนิด daidzein และ genistein สู งกวาใน
ไอโซฟลาโวนส์ มีปริ มาณสูงที่สุดเมื่อหมักเป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมง คือมีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์
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่ 40.03 ถึง 70.38 ไมโครกรัมตอกรั
่ มนํ้ าหนักแห้ง และ 88.74
ชนิด daidzein และ genistein อยูใ่ นชวง
่ มนํ้ าหนักแห้ง นอกจากนี้ ยงั พบวาไอโวฟลาโวนส์
่
ถึง 174.09 ไมโครกรัมตอกรั
ชนิด daidzein และ
genistein ในโยเกร์ิ ตที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus
่ ั ้ อ Bifidobacterium bifidum ปริ มาณสูงกวาในโยเกร์
่
ิ ตจากนมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ
รวมกบเชื
Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus ซึ่งการทดลองนี้ พบปริ มาณ daidzein
่
และ genistein ในถัว่ เหลืองดิบน้อยกวารายงานของนั
กวิจยั อื่น เชน่ Hutabarat และคณะ (2001)
่ มาณ daidzein และ genistein ในถัว่ ดิบจากอเมริ กา เทากบ
่ ั 30.8 และ 72.3 มิลลิกรัมตอ่
พบวาปริ
่ ั 127.7 และ 83.4
่ 100 กรัม ปริ มาณ daidzein และ genistein ในถัว่ ดิบจากอินโดนีเซีย เทากบ
ตัวอยาง
่ วอยาง
่ 100 กรัม และพบปริ มาณ daidzein และ genistein ในถัว่ ดิบจากออสเตรเลีย
มิลลิกรัมตอตั
่ ั 96.4 และ 61.4 มิลลิกรัมตอตั
่ วอยาง
่ 100 กรัม ทั้ งนี้ เนื่องจากปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ในถัว่
เทากบ
็ ี่ และลักษณะ
่ ั ้ นอยูก่ บพื
ั ้นที่เพาะปลูก สถานที่ปลูก อายุการเกบเกยว
เหลืองจะแตกตางกนขึ
ภูมิประเทศ (Wang และ Murphy, 1994b; Mazur และคณะ, 1998; Hoeck และคณะ, 2000) และ
สภาพภูมิอากาศ (Tsukamoto และคณะ, 1995) ถัว่ เหลืองจากหลายพื้นที่เพาะปลูกของประเทศญี่ปุ่น
่
่ ว่ เหลืองที่ปลูกในอเมริ กา (Wang
มีอตั ราสวนของ
malonyl -isoflavones ตอ่ glucosides สูงกวาถั
็ ี่
และ Murphy, 1994b) การเกบเกยวเมล็
ดถัว่ เหลืองหลังจากการเพาะปลูกในอุณหภูมิสูงจะทําให้
่ นยั สําคัญ (Tsukamoto และคณะ, 1995) Tsangalis และคณะ
ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ลดลงอยางมี
่ ้ อ Bifidobacterium เป็ นเชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่มีอยูใ่ นลําไส้ของมนุษย์ ซึ่งสามารถ
(2004) รายงานวาเชื
่ glucosides isoflavones ให้เปลี่ยนรู ปเป็ น aglycones
เจริ ญเติบโตในนมถัว่ เหลืองได้และจะยอย
isoflavones และจากการทดลองนี้ พบวา่ ไอโซฟลาโวนส์ชนิด genistein มีปริ มาณสูงกวา่
ั
ไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein ซึ่งการทดลองนี้ ได้ผลสอดคล้องกบรายงานของ
Pyo และคณะ
่
(2005), Murphy และคณะ (1999) และ Tsangalis และคณะ (2003) แตในการทดลองนี
้ พบวา่
ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ในโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus มีปริ มาณ
่
่ วาในโยเกร์
่
ิ ตถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ
น้อยกวารายงานของ
Chien และคณะ (2006) ซึ่งกลาวไว้
ั ้อ
Streptococcus thermophilus มีปริ มาณ daidzein และ genistein สูงที่สุดเมื่อเทียบกบเชื
ั ้ อ Bifidobacterium
Bifidobacterium infantis และเชื้ อ Streptococcus thermophilus ผสมกบเชื
่ ั 29.65± 2.08 และ 22.79± 1.05 μg/ml และเมื่อทําการหมักเป็ น
infantis คือมีปริ มาณเทากบ
่ ปริ มาณ daidzein และ genistein เทากบ
่ ั 13.86± 0.91 μg/ml และ 6.34±
ระยะเวลา 6 ชัว่ โมงพบวามี
0.59 μg/ml ตามลําดับ
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สรปุ
โยเกร์ิ ตที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus และLactobacillus bulgaricus มี
ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์สูงที่สุดเมื่อหมักเป็ นระยะเวลา 12 ชัว่ โมง คือ มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์
่ 20.20 ถึง 41.30 ไมโครกรัมตอกรั
่ มนํ้ าหนักแห้ง และ 47.75
ชนิด daidzein และ genistein อยูใ่ นชวง
่ มนํ้ าหนักแห้ง สวนโยเกร์
่
ิ ตจากนมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ
ถึง 94.00 ไมโครกรัมตอกรั
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus และ Bifidobacterium bifidum มีปริ มาณ
ไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein สู งที่สุดเมื่อหมักเป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมง คือ มี
่ 40.03 ถึง 70.38 ไมโครกรัมตอกรั
่ มนํ้ าหนักแห้ง และ 88.74 ถึง 174.09
ปริ มาณอยูใ่ นชวง
่ มนํ้ าหนักแห้ง และโยเกร์ิ ตจากนมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus
ไมโครกรัมตอกรั
thermophilus, Lactobacillus bulgaricus และ Bifidobacterium bifidum มีปริ มาณไอโวฟลาโวนส์
่
ิ ตจากนมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus
ชนิด daidzein และ genistein สูงกวาโยเกร์
thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus
เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณไอโวฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ในโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง
ั
กบเทมเป้
พบวา่ โยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus
bulgaricus และ Bifidobacterium bifidum มีปริ มาณไอโวฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein
่
สูงกวาในเทมเป้
ในขณะที่โยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus และ
ั
Lactobacillus bulgaricus มีปริ มาณไอโวฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ใกล้เคียงกบเทมเป้
่
ดังนั้ น การทดลองขั้ นตอไปจึ
งนําโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus bulgaricus และ Bifidobacterium bifidum ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพ
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บทที่ 5
การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารเพือ่ สขภาพจากโยเกิ
ร์ตถั่วเหลืองและการหาอายการเก็
บรักษาผลิตภัณฑ์
ุ
ุ
อาหารเพือ่ สขภาพจากโยเกิ
ร์ตถั่วเหลือง
ุ
บทคัดย่ อ
ทําการผลิตและพัฒนาสู ตรเยลลี่ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่
เหลือง จากสูตรคือ โยเกร์ิ ตจากนมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus,
่ ั ้ อ Bifidobacterium bifidum เป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมงและ
Streptococcus thermophilus รวมกบเชื
ระเหยนํ้ าออกด้วย vacuum oven ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จํานวน 37.5%(w/w) ของนํ้ าหนัก
เยลลี่ นํ้ าจากการหมักโยเกร์ิ ตจํานวน 23%(w/w) นํ้ าตาลทรายจํานวน 35 %(w/w) กลูโคสไซรัป
่ ตภัณฑ์อาหารเพื่อ
จํานวน 35%(w/w) และเจลาติน จํานวน 7%(w/w) จากการทดลองพบวาผลิ
่ ั 0.711 และ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพ 1 ชิ้น นํ้ าหนักประมาณ 4 กรัม
สุ ขภาพที่ได้มีคา่ Aw เทากบ
มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein ประมาณ 4.71 ไมโครกรัม(นํ้ าหนักแห้ง) และชนิด
่ ั 5.94 ไมโครกรัม(นํ้ าหนักแห้ง) เมื่อเกบผลิ
็ ตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่
genistein เทากบ
่
เหลืองเป็ นระยะเวลา 1 เดือน ที่อุณหภูมิ 8 และ 35 องศาเซลเซียส (คาความชื
้ นสัมพัทธ์ในอากาศอยู่
่ อยละ 85 ถึง 86) พบวาสามารถเกบได้
่
็ นาน 1 เดือน และ 10 วันตามลําดับ
ในชวงร้
บทนํา
่่
่
ปั จจุบนั ตลาดอาหารเพื่อสุ ขภาพมีแนวโน้มสูงมากไมวาจะเป็
นตลาดตางประเทศและใน
่ างสูง มีการ
ประเทศ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคเอาใจใสสุ่ ขภาพมากขึ้ น ในประเทศไทยมีการขยายตัวคอนข้
่ เ่ สมอ ถัว่ เหลืองสามารถนํามาผลิตเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพได้
พัฒนารู ปแบบและรสชาติแปลกใหมอยู
หลายรู ปแบบ เชน่ มาร์ชมาลโลว์ (Marshmallows) ที่มีการเติมสารไอโซฟลาโวนส์ เครื่ องดื่ม
ไอโซฟลาโวนส์ผง soy bars พาสต้าเสริ มไอโซฟลาโวนส์ ขนมปังเสริ มไอโซฟลาโวนส์ เป็ นต้น
่
่ นเพือเด็
อาหารเพื่อสุ ขภาพสวนใหญจะเน้
่ ก ผูส้ ูงอายุ และวัยรุ่ น มีนอ้ ยชนิดที่มุ่งเน้นเพือ่ ผูห้ ญิงวัย
่
่
ทอง ผูห้ ญิงวัยทองจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนโดยเฉพาะเอสโตรเจน ซึ่งสงผลตอความ
ิ
แข็งแรงของกระดูก สุ ขภาพของหลอดเลือดหัวใจ และมักเกดอาการร้
อนวูบวาบ ซึ่งเป็ นอาการที่พบ
่
บอยในผู
ห้ ญิงวัยนี้ แพทย์จึงต้องบําบัดโดยวิธีให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนทดแทน
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่
่ ที่
มีงานวิจยั หลายชิ้นได้แสดงให้เห็นวาการบํ
าบัดโดยวิธีให้ฮอร์โมนทดแทนมีผลร้ายมากกวาผลดี
อาจจะได้รับ (Messina, 2003) งานวิจยั นี้ จึงต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุ ขภาพจากถัว่
เหลืองสําหรับผูห้ ญิงวัยทอง เพื่อเพิ่มปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ในอาหารขบเคี้ ยวแทนการบําบัดด้วย
ฮอร์โมน
วัตถประสงค์
ของงานวิจัย
ุ
1. เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง
2. เพื่อหาปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ในอาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ต
จากถัว่ เหลือง
็ กษาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตจากถัว่ เหลือง
3. เพื่อศึกษาอายุการเกบรั
อปกรณ์
และวิธีการ
ุ
1. การผลิตอาหารเพือ่ สขภาพจากโยเกิ
ร์ตถั่วเหลือง
ุ
ทําการระเหยนํ้ าออกจากโยเกร์ิ ตจากนมถัว่ เหลืองที่หมักด้วยเชื้ อ Lactobacillus bulgaricus,
Streptococcus thermophilus และ Bifidobacterium bifidum เป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิ
40 องศาเซลเซียสด้วยเครื่ อง vacuum oven ให้มีความชื้ นประมาณ 60-66% ทําการผลิตอาหารเพื่อ
สุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง โดยดัดแปลงจากสูตรเยลลี่กล้วยตาก ซึ่งมีสูตรดังนี้ จากสูตรเยลลี่
กล้วยตาก 100%(w/w) คิดเป็ น
เจลาติน
7%
นํ้ าตาลทราย
35%
กลูโคสไซรัป
35%
นํ้ า
22.5%
กรดซิตริ ก
0.5%
ั ่เยลลี่
โซเดียมเบนโซเอต
500 ppm ของนํ้ าหนักกมมี
ั ่เยลลี่
กล้วยตากบด
37.5% ของนํ้ าหนักกมมี
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เนื่องจากต้องการให้มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์สูงที่สุดดังนั้ นจากสูตรข้างต้นผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
่
ดัดแปลงโดยเปลี่ยนสวนผสม
(%w/w) เป็ นดังนี้
เจลาติน
7%
นํ้ าตาลทราย
35%
กลูโคสไซรัป
35%
นํ้ าที่ได้จากการหมักโยเกร์ิ ต
23%
ั ่เยลลี่
โยเกร์ิ ตระเหยนํ้ าออกให้มีความชื้ น 60-66%
37.5% ของนํ้ าหนักกมมี
่ ่
หมายเหตุ: ไมใสกรดซิ
ตริ กและโซเดียมเบนโซเอต
ั ่เยลลี่ (ขนาดรวม 825 กรัม ; โยเกร์ิ ตอบแห้ง 225 กรัม+ เยลลี่ 600 กรัม) ดังรู ปที่ 14
วิธีการทํากมมี
่ ้ าโยเกร์ิ ต 70 กรัม ในชามแกว้ (แยกตางหากจาก
่
ใสนํ
22.5%จากสูตรข้างบน)
่
ใสเจลาติ
น 49 กรัม ลงในนํ้ าโยเกร์ิ ต คนให้เจลาตินดูดนํ้ าแล้วพักไว้
เทนํ้ าโยเกร์ิ ต 157.5 กรัม ลงในหม้อตุ๋น นําไปให้ความร้อน
่
ใสเจลาติ
นลงในหม้อตุ๋น คนให้ละลายเป็ นเนื้ อเดียวกนั
่ ้ าตาลทราย 245 กรัม ลงในหม้อตุ๋น คนให้ละลาย
ใสนํ
เติมกลูโคสไซรัป 245 กรัม ลงในหม้อตุ๋น คนให้ละลายเป็ นเนื้ อเดียวกนั
่ ั 78 °Brix
เคี่ยวในหม้อตุ๋นด้วยไฟปานกลางจนมี Total Soluble Solid เทากบ
เติมโยเกร์ิ ตที่ระเหยนํ้ าแล้ว 225 กรัม ลงไปคนให้เป็ นเนื้ อเดียวกนั
ั ่เยลลี่ลงในถาดสแตนเลสที่รองด้วยแป้ งมันสําปะหลังที่อบแห้งแล้ว*
เทกมมี
ั ่เยลลี่แข็งตัว ประมาณ 6-8 ชัว่ โมง
วางทิ้งไว้ให้กมมี
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่
นําขึ้ นจากถาดสแตนเลส โรยนํ้ าตาลไอซิ่งด้านบน แล้วเกลี่ยแป้ งมันสําปะหลังด้านลางออก
ั ่เยลลี่เป็ นชิ้นสี่ เหลี่ยม กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร
ตัดกมมี
ั ่เยลลี่ที่ตดั เป็ นชิ้นด้วยนํ้ าตาลไอซิ่ง แล้วรอนนํ
่ ้ าตาลไอซิ่งที่เกนออกด้
ิ
่
คลุกกมมี
วยตะแกรงรอน
บรรจุในถุงพลาสติก PE
* ใช้แป้ งมันสําปะหลังเทลงในถาดสแตนเลส นําไปอบที่อุญหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที
เกลี่ยแป้ งให้กระจายทัว่ ถาดแล้วใช้ถาดสแตนเลสอีกถาดกดให้เรี ยบและแนน่
ั ่เยลลี่
รปที
ู ่ 14 วิธีการทํากมมี
ั ่เยลลี่ที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และชนิด
นําผลิตภัณฑ์กมมี
genistein
2. การศึกษาอายการเก็
บรักษาผลิตภัณฑ์ อาหารเพือ่ สขภาพจากโยเกิ
ร์ตถั่วเหลือง
ุ
ุ
็ กษาผลิตภัณฑ์โดยเกบตั
็ วอยางผลิ
่ ตภัณฑ์ในถุงพลาสติก PE ที่ปิดสนิท
ศึกษาอายุการเกบรั
็ ตภัณฑ์ 1 ชิ้นตอถุ
่ ง นําไปศึกษาอายุการเกบรั
็ กษาผลิตภัณฑ์โดยเกบที
็ ่อุณหภูมิ 8 และ
แยกเกบผลิ
35 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 1 เดือน สุ่ มตรวจทุก 5 วัน ประเมินคุณภาพด้าน AWโดยใช้
็ กษา
เครื่ องวัดปริ มาณนํ้ าอิสระ และปริ มาณเชื้ อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด(AOAC,1995) เพื่อหาอายุการเกบรั
ผลิตภัณฑ์
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การผลิตอาหารเพือ่ สขภาพจากโยเกิ
ร์ตถั่วเหลือง
ุ
่
จากการศึกษาพบวาระเหยนํ
้ าออกจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองด้วยเครื่ อง vacuum oven ที่อุณหภูมิ
่
่ จะทําให้เนื้ อ
40 องศาเซลเซี ยสจนโยเกร์ิ ตมีความชื้ นประมาณ 60-66% (มีคาความเป็
นกรดดาง
สัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง ที่ได้มีลกั ษณะเนียนเป็ นเนื้ อเดียวกนั
่
ไมสากลิ
้น ดังแสดงในรู ปที่ 15

รปที
ู ่ 15 ผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง
่ ตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองมีคา่ AW เทากบ
่ ั 0.711 เมื่อนํา
พบวาผลิ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองไปทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผูบ้ ริ โภคเพศ
่ 35 ถึง 45 ปี ที่ไมผานการฝึ
่ ่
หญิง อายุระหวาง
กฝน จํานวน 23 คน โดยใช้วิธี ratio profile พบวา่
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง มีค่าความเปรี้ ยว ความหวาน ความเหนียว และ
ั ตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองในอุดมคติ ดัง
ความชอบโดยรวมใกล้เคียงกบผลิ
ตารางที่ 10 และรู ปที่ 16
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่ ่
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผูบ้ ริ โภคที่ไมผานการฝึ
กฝนโดยใช้วิธี ratio
profile
ความหวาน
S
4.03
I
4.83
หมายเหตุ: = 23

ความเปรี้ยว
3.74
4.36

ความเหนียว
4.31
5.18

ความชอบรวม
4.29
6.14

่ ่ได้จากตารางที่ 10 มาเขียนเป็ นกราฟใยแมงมุมได้ดงั รู ปที่ 16
นําคาที
ความหวาน
6.00
5.00
4.00
3.00
S

2.00
1.00

ความชอบรวม

0.00

ความเปรี้ ยว

ความเหนียว

่
รปที
ตภัณฑ์ในอุดมคติ
ู ่ 16 กราฟใยแมงมุมแสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์ตวั อยางและผลิ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพ 1 ชิ้น ที่มีน้ าํ หนักประมาณ 4 กรัม มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์
ชนิด daidzein ประมาณ 4.71 ไมโครกรัม(นํ้ าหนักแหง้ ) หรื อประมาณ 471ไมโครกรัมตอ่ 100 กรัม
่ ั 5.94 ไมโครกรัม(นํ้ าหนักแห้ง) หรื อประมาณ
ถัว่ เหลือง(นํ้ าหนักแห้ง) และชนิด genistein เทากบ

I
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471ไมโครกรัมตอ่ 100 กรัมถัว่ เหลือง(นํ้ าหนักแห้ง) ซึ่งปริ มาณปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด
ั มาณที่มีในโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง ทั้ งนี้ เนื่องจาก การผลิต
daidzein และ genistein ลดลงเมื่อเทียบกบปริ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองต้องใช้อุณหภูมิในการเคี่ยวประมาณ 100
องศาเซลเซียสและใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที จึงจะได้ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ 78 °Brix
่
่ มีการเติมกรดซิตริ กลงไปแตในโยเกร์
่
ิ ตถัว่ เหลืองมีกรดอยูแ่ ล้ว การ
แม้วาในการผลิ
ตผลิตภัณฑ์ไมได้
ใช้ความร้อนสูง เป็ นเวลานานและยังมีกรดอยูใ่ นผลิตภัณฑ์จึงอาจทําให้ไอโซฟลาโวนส์เปลี่ยนรู ป
่ ่ ามาผลิต
หรื อถูกทําลาย วัตถุประสงค์ของการระเหยนํ้ าออกจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองบางสวนกอนนํ
่ ใช้เวลาในการเคี่ยวให้นอ้ ยลง นอกจากนี้ ในการผลิตได้เติมโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองที่
ผลิตภัณฑ์ เพือ่ ชวยให้
่
่
ั
ระเหยนํ้ า ออกเป็ นบางสวนแล้
วในขั้ นตอนสุ ดท้ายกอนยกลงจากเตา
เพือ่ ป้ องกนการสู
ญเสี ย
ไอโซฟลาโวนส์ ทั้ งนี้ ส่ วนผสมที่เป็ นโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองในสูตรที่ใช้ มีอยูน่ อ้ ยมาก จึงทําให้มีปริ มาณ
ไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein น้อยด้วย
2. การศึกษาอายการเก็
บรักษาผลิตภัณฑ์ อาหารเพือ่ สขภาพจากโยเกิ
ร์ตถั่วเหลือง
ุ
ุ
็ กษาผลิตภัณฑ์โดยเกบตั
็ วอยางผลิ
่ ตภัณฑ์ในถุงพลาสติก PE ถุงละ 1 ชิ้น
ศึกษาอายุการเกบรั
่
่ ่ อยละ 85 ถึง 86) เป็ น
ที่อุณหภูมิ 8 และ 35 องศาเซลเซียส (คาความชื
้ นสัมพัทธ์ในอากาศอยูในชวงร้
ระยะเวลา 1 เดือน สุ่ มตรวจทุก 5 วัน ประเมินคุณภาพด้าน AWโดยใช้เครื่ องวัดปริ มาณนํ้ าอิสระ
่ ่ AW มีการเปลี่ยนแปลงดังรู ปที่ 17 และปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดดังรู ปที่ 18 สวน
่
พบวาคา
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผลิตภัณฑ์แสดงในตารางที่ 11
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รปที
ู ่ 17 การเปลี่ยนแปลงคา่ AW ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง
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รปที
ู ่ 18 การเปลี่ยนแปลงปริ มาณเชื้ อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ต
ถัว่ เหลือง
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่
็ กษา
ตารางที่ 11 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ระหวางการเกบรั
ระยะเวลาใน ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เมื่อเก็บรักษาที่ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เมื่อเก็บรักษาที่
การเก็บรักษา
อณหภมิ
อณหภมิ
ุ ู 8 องศาเซลเซียส
ุ ู 35 องศาเซลเซียส
(วัน)
การคง
ความนิ่ม ความเข้ ม การคง
ความนิ่ม ความเข้ ม
ของสี
รปร่
ของสี รปร่
ู างเดิม
ู างเดิม
0
++
+
++++
++
+
++++
5
++
+
++++
++
+
++++
10
++
+
++++
+++
+
+++
15
++
+
++++
++++
++
+++
20
++
+
++++
++++
+++
++
25
++
++
++++
++++
+++
+
30
++
++
++++
++++
+++
+
หมายเหตุ: + คือ น้อยมาก, ++ คือ น้อย, +++ คือ ปานกลาง, ++++ คือ มาก
่ ตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองมีคา่ AW และ
จากการทดลองพบวาผลิ
็
่ ่อ
ปริ มาณเชื้ อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดเพิม่ ขึ้ นเมื่อเกบนานขึ
้ น เมื่อพิจารณาจํานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด พบวาเมื
็ กษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 1 เดือน จํานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดยัง
เกบรั
่ ม และผลิตภัณฑ์ยงั มีลกั ษณะปกติ ไมมี่
อยูใ่ นปริ มาณที่ปลอดภัย คือมีจาํ นวนน้อยกวา่ 250 cfu ตอกรั
็ กษาผลิตภัณฑ์จึงพิจารณาจากการเสื่ อมเสี ย
การเจริ ญของเชื้ อยีสต์และรา ดังนั้ นการหาอายุการเกบรั
่ ่ บประทาน
ทางกายภาพ คือ ที่ผวิ หน้าของผลิตภัณฑ์จะเริ่ มมีลกั ษณะเยิม้ ซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์ไมนารั
็ กษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 10 วัน
ดังแสดงในรู ปที่ 19 และเมื่อเกบรั
่ านวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองเริ่ มเพิม่ มากขึ้ น
พบวาจํ
่ ม เมื่อเกบ็ รักษาเป็ นระยะเวลานานกวา่ 15 วัน นอกจากนี้
และมีจาํ นวนมากกวา่ 250 cfu ตอกรั
็ ่อุณหภูมิ
ผลิตภัณฑ์ยงั มีลกั ษณะเยิม้ ที่ผวิ หน้า ดังแสดงในรู ปที่ 20 และคา่ AW ของผลิตภัณฑ์ที่เกบที
่ ่ AW ของผลิตภัณฑ์ที่เกบที
็ ่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส
35 องศาเซลเซียสมีการเปลี่ยนแปลงมากกวาคา
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็ ่อุณหภูมิ
รปที
ู ่ 19 ลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองเมื่อเกบที
8 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 30 วัน(ขวา) ผลิตภัณฑ์เริ่ มมีลกั ษณะเยิม้ สี เข้มขึ้ นเล็กน้อยเมื่อ
ั วอยางควบคุ
่
เปรี ยบเทียบกบตั
ม(ซ้าย)

็ ่อุณหภูมิ 35 องศา
รปที
ู ่ 20 ลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองเมื่อเกบที
เซลเซียส เป็ นระยะเวลา 10 วัน(ขวา) ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะแฉะเล็กน้อยและมีสีเข้มขึ้ นเมื่อ
ั วอยางควบคุ
่
เปรี ยบเทียบกบตั
ม(ซ้าย)
่
็ ตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ทําให้
จากรู ปที่ 19 และ 20 พบวาการเกบผลิ
่
็ ่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส ทั้ งนี้ เนื่องจากเจลาติน
ผลิตภัณฑ์มีผวิ หน้าเยิม้ เนื้ อสัมผัสนิ่มกวาการเกบที
มีคุณสมบัติที่เปลี่ยนกลับได้(reversible) และความแข็งของเจล(rigidity) ของเจลาตินจะมีความ
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ั ณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้ น
ยืดหยุน่ (elastic) โดยความแข็งของเจลจะมีความสัมพันธ์ผกผันกบอุ
็
ความแข็งของเจลกจะลดลง
และเจลาตินมีจุดหลอมละลาย(melting point) ตํ่าประมาณ 27-34
็ ่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจึง
องศาเซลเซียส ดังนั้ น การเกบที
่
ทําให้ความแข็งของเจลเจลาตินลดลง นํ้ าที่อยูภ่ ายในผลิตภัณฑ์จึงมีการแพรออกมาที
่ผวิ หน้า การ
็ ตภัณฑ์ที่อุณหภูมิสูง เป็ นระยะเวลานาน จึงเป็ นผลทําให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะนิ่มเละไม่
เกบผลิ
็ กษาผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองที่อุณหภูมิ
สามารถคงรู ปเดิมได้ การเกบรั
็ นานกวา่ เนื่องจากเป็ นอุณหภูมิต่าํ เจลยังคงความแข็งแรง และจะ
8 องศาเซลเซียสจึงสามารถเกบได้
็
่
่
แข็งแรงเพิม่ ขึ้ นเมื่อเกบนานขึ
ง่ายนัก
้ น นํ้ าที่อยูภ่ ายในผลิตภัณฑ์ไมสามารถแพรออกมาภายนอกได้
่
็ กษาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองที่อุณหภูมิต่าํ เป็ นเวลานานจะทํา
แตการเกบรั
่ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ให้เนื้ อสัมผัสของผลิตภัณฑ์แข็ง และเหนียว อาจไมเป็
่ ใสสารกนเสี
่
ั ย จึงสามารถเกบที
็ ่อุณหภูมิ 8
อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองไมได้
็ ่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสจะสามารถเกบได้
็
องศาเซลเซียส ได้นานประมาณ 1 เดือน แตถ้่ าเกบที
่ ่ยนแปลงจนสงผลตอการยอมรั
่
่
นานประมาณ 10 วัน โดยที่ผลิตภัณฑ์ไมเปลี
บของผูบ้ ริ โภค
เอกสารอ้างอิง
AOAC. Official Methods of Analysis of AOAC International. 16 th edition, vol. 2. Virginia,
1995.
Messina, M., and Hughes, C. “Efficacy of soyfoods and soybean isoflavone supplements for
alleviating menopausal symptoms is positively related to initial hot flush frequency.”
Journal of Medical Food, 6(2003): 1-11.
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ข้ อเสนอแนะ
่ ว่
1. ในการเปลี่ยนรู ปไอโซฟลาโวนส์ให้อยูใ่ นรู ป aglycones อาจใช้เอนไซม์ β-glucosidase ยอยถั
่ ่
เหลืองโดยตรง ซึ่งนาจะชวยประหยั
ดเวลา และอาจทําให้มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด aglycones
่
สูงกวาการใช้
เชื้ อจุลินทรี ยห์ มัก
่ ามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ ต้องใช้เวลา
่
2. เนื่องจากการอบไลความชื
้ นออกจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองกอนนํ
่ างนาน ดังนั้ นควรมีการหาปริ มาณเชื้ อจุลินทรี ย์ท้ งั หมด รวมถึงเชื้ อจุลินทรี ยแ์ ลคติคใน
คอนข้
่
่
่
่ ดาํ เนิน
ระหวางการอบไลความชื
กไมได้
้ นออกจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง เพือ่ ให้มนั่ ใจวากระบวนการหมั
่ เพราะอาจสงผลให้
่
่ ่ ่ ่แท้จริ งที่ได้จากการหมักใน
ตอไป
ปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ที่ได้ไมใชคาที
ํ
่ ามชื้ นออกจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลืองแล้ว ควรหา
ระยะเวลาที่กาหนดในการศึ
กษา และหลังจากอบไลคว
ปริ มาณกรดในรู ปกรดแลคติค และปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein เพื่อนํามา
ั ่ ่ได้หลังจากผานกระบวนการผลิ
่
เปรี ยบเทียบกบคาที
ตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพ
3. เนื่องจากสูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง มีปริ มาณนํ้ าตาลเป็ น
จํานวนมาก จึงควรมีการพัฒนาสูตรโดยใช้สารทดแทนความหวานและสารให้ความหนืดชนิดอื่น
่
่
แทนการใช้น้ าํ ตาล หรื อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่ใช้ความร้อนไมมากนั
กและใช้เวลาไมนาน
่
และ ควรมีการสํารวจตลาดกอนการผลิ
ตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง
4. การพัฒนาสูตรโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง ให้ปราศจากกลิ่นถัว่ และมีรสชาติและคุณสมบัติเป็ นที่ยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภค ถือเป็ นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพ เนื่องจากใช้
ความร้อนไมสู่ งมากนักจึงทําให้มีปริ มาณไอโซฟลาโวนส์ชนิด aglycones สูง ทั้ งยังมีกระบวนการ
ผลิตที่ไมยุ่ ง่ ยากอีกด้วย
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____________________________________________________________________________
แบบรายงานการทดสอบ
วิธี ratio profile
____________________________________________________________________________
ผูท้ ดสอบ……………………………..
วันที่……………………………………
ผลิตภัณฑ์…………………………….
_____________________________________________________________________________
คําแนะนํา
กรุ ณาทดสอบผลิตภัณฑ์จากซ้ายไปขวา โดยทดสอบความหวาน, ความเปรี้ ยว, ความ
เหนียว, ความชอบโดยรวม และทําเครื่ องหมาย (I) สําหรับลักษณะที่ตอ้ งการในอุดมคติ และ (S)
่ ่ชิม ลงบนเส้นให้ตรงกบความรู
ั
ํ
่ กษณะ
สําหรับลักษณะตัวอยางที
้สึกที่กาหนดในแตละลั
1. ความหวาน
น้อย
มาก
2. ความเปรี้ ยว
น้อย
มาก
3. ความเหนียว
น้อย
มาก
4. ความชอบโดยรวม
น้อย
มาก
_____________________________________________________________________________
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง
เรี ยน ผูต้ อบแบบสอบถาม
เรื่ อง

การทดสอบเค้าโครงลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง

คําชี้ แจง
แบบสอบถามนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อประกอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสุ ภาภรณ์ วงศ์พิพนั ธ์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อเรื่ องการพัฒนา
่
่ อจากทาน
่ กรุ ณาทดสอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพจากโยเกร์ิ ตถัว่ เหลือง จึงใครขอความรวมมื
่
ผลิตภัณฑ์และตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ขอรับรองวา่ ผลิตภัณฑ์ที่ท่านทดสอบได้ผานกรรมวิ
ธี
การผลิตที่ถูกสุ ขลักษณะ จึงมีความปลอดภัยในการบริ โภค ข้อมูลทั้ งหมดที่ท่านตอบจะเป็ น
่ ง่ สําหรับงานวิจยั ครั้ งนี้ ขอขอบคุณทุกทานที
่ ่ให้ความรวมมื
่ ออยางดี
่ มา ณ โอกาสนี้
ประโยชน์อยางยิ
่ อ
ขอขอบพระคุณในความรวมมื
ผูท้ าํ วิจยั
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1. การหาปริมาณความชื้น(AOAC, 1995)
วัสดอปกรณ์
ุุ
่ (moisture can)
1. ภาชนะใสตั่ วอยาง
2. ตูอ้ บลมร้อน(hot air oven)
ั
3. โถกนความชื
้ น(desicator)
4. เครื่ องชัง่ ไฟฟ้ าทศนิยม 4 ตําแหนง่
วิธีการวิเคราะห์
่ อมฝาในตูอ้ บลมร้อน 130oC นาน 2-3 ชัว่ โมง นําออกจากตูใ้ ส่
1. อบภาชนะใสตั่ วอยางพร้
ั
ไว้ในโถกนความชื
้ นจนกระทัง่ อุณหภูมิของภาชนะถึงอุณหภูมิหอ้ ง ชัง่ นํ้ าหนัก
่ ยวกบข้
ั อ 1 จนกระทัง่ นํ้ าหนักของภาชนะใสตั่ วอยางคงที
่
่ ของนํ้ าหนัก
2. ทําเชนเดี
่ (ผลตาง
่ ั ่ ิ 1- 3 มิลลิกรัม)
ที่ชงั่ ทั้ ง 2 ครั้ ง ที่ติดตอกนไมเกน
่ ได้น้ าํ หนักที่แนนอน
่
่
3. ชัง่ นํ้ าหนักตัวอยางให้
1-3 กรัม ใสในภาชนะความชื
้ นที่ทราบ
นํ้ าหนักแล้ว
4. นําไปอบในตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 130oC นาน 5-6 ชัว่ โมง นําออกจากตูอ้ บลมร้อนไว้
ั
ในโถกนความชื
้ น จนกระทัง่ อุณหภูมิของภาชนะถึงอุณหภูมิหอ้ ง แล้วชัง่ นํ้ าหนัก
5. อบซํ้ าอีก 30 นาที ชัง่ จนกระทัง่ นํ้ าหนักที่ได้คงที่ แล้วนํามาคํานวณปริ มาณความชื้ น
จากนํ้ าหนักที่หายไป
การคํานวณ
ปริ มาณความชื้ น (เปอร์เซ็นต์ของนํ้ าหนัก) = (A/B) X 100
เมื่อ A = นํ้ าหนักที่หายไป (กรัม)
่ ่ มต้น (กรัม)
B = เป็ นนํ้ าหนักของตัวอยางเริ
2. ปริมาณของแข็งทั้งหมด(AOAC, 1995)
วิธีการวิเคราะห์ อบกระดาษกรองที่หุม้ ด้วยกระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ในตูอ้ บไฟฟ้ าที่อุณหภูมิ 105
่ กเคเตอร์ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งเมื่อเย็นนําไปชัง่ นํ้ าหนักที่
องศาเซลเซียส นาน 5 ชัว่ โมง นํามาใสเดสิ
่
่ อปิ เปตตัวอยางลงบนกระดาษกรองในปริ
่
่ นําไปอบในตูอ้ บ
แนนอน
ชัง่ ตัวอยางหรื
มาณที่แนนอน
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่ ั
ไฟฟ้ าที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 ชัว่ โมง นํามาใสโถกนความชื
้ นทิ้งไว้ให้เย็นชัง่
นํ้ าหนักแล้วนําไปอบซํ้ าจน นํ้ าหนักคงที่
การคํานวณ
ปริ มาณของแข็งทั้ งหมด (เปอร์เซ็นต์) = (W2-W) x 100
W1-W
ํ
กาหนดให้
W = นํ้ าหนักของจานอลูมิเนียม (กรัม)
่ ่
(กรัม)
W1 = นํ้ าหนักของจานอลูมิเนียมและตัวอยางกอนอบ
่ งอบ (กรัม)
W2 = นํ้ าหนักของจานอลูมิเนียมและตัวอยางหลั
3. ปริมาณกรดทั้งหมด(Total Titratable Acidity) (AOAC, 1995)
่ านวน 10 กรัมใสในขวดรู
่
วิธีวเิ คราะห์ ชัง่ ตัวอยางจํ
ปชมพูข่ นาด 250 มิลลิลิตร เติมนํ้ ากลัน่ ที่ตม้ ไล่
่ เข้า
คาร์บอนไดออกไซด์จาํ นวน 30 มิลลิลิตร หยดสารละลายฟี นอฟธาลีนประมาณ 3 หยด เขยาให้
ั
กนั ไปไตเตรตกบสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.1 นอร์มลั จนกระทัง่ ถึงจุดยุติ
ได้เป็ นสารละลายสี ชมพูอ่อน
่ านวน 100 มิลลิลิตร
การคํานวณ คํานวณปริ มาตรกรดในรู ปของกรดแลกติคในสารละลายตัวอยางจํ
กรดทั้ งหมด (เปอร์เซ็นต์) = N×V1×90.08×100
1000×V2
ํ
กาหนดให้
N = ความเข้มข้นมาตรฐาน 0.1 นอร์มลั ของโซเดียมไฮดรอกไซด์
V1 = ปริ มาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการ
ไตเตรต(มิลลิลิตร)
่ ่ใช้(มิลลิลิตรตอกรั
่ ม)
V2= ปริ มาณของสารตัวอยางที
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1. จํานวนเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกทั้งหมด
อาหารเลีย้ งเชื้อ MRS
่ 10 กรัม ใสขวดที
่
่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์
วิธีวเิ คราะห์ เตรี ยมความเจือจาง 10-1 โดยชัง่ ตัวอยาง
่ เข้ากนแล้
ั วนํามาเตรี ยมจนได้ความเจือจางที่
เข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณ 90 มิลลิลิตร เขยาให้
่
เหมาะสม ปิ เปตสารละลายที่ระดับความเจือจางที่เตรี ยมไว้ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ใสลงในจานเพาะ
เชื้ อ ทําการหลอมอาหารแข็ง MRS ที่เตรี ยมไว้และทิ้งให้มีอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส นํามาทํา
่ ่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง นับจํานวนโคโลนีที่
pour plate technique บมที
ิ ้ น โดยเลือกนับเฉพาะที่มีโคโลนีอยูใ่ นชวง
่ 30-300 โคโลนี
เกดขึ
การคํานวณ
จํานวนเชื้ อแบคทีเรี ยกรดแลกติก = จํานวนโคโลนีที่นบั ได้ x dilution factor
(โคโลนีต่อกรัม)
2. จํานวนเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด
อาหารเลีย้ งเชื้อ Plate Count Ager (PCA)
่ 10 กรัม ใสขวดที
่
่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์
วิธีวเิ คราะห์ เตรี ยมความเจือจาง 10-1 โดยชัง่ ตัวอยาง
่ เข้ากนแล้
ั วนํามาเตรี ยมจนได้ความเจือจางที่
เข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณ 90 มิลลิลิตร เขยาให้
่
เหมาะสม ปิ เปตสารละลายที่ระดับความเจือจางที่เตรี ยมไว้ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ใสลงในจานเพาะ
เชื้ อ ทําการหลอมอาหารแข็ง PCA ที่เตรี ยมไว้และทิ้งให้มีอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส นํามาทํา
่ ่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง นับจํานวนโคโลนีที่
pour plate technique บมที
ิ ้ น โดยเลือกนับเฉพาะที่มีโคโลนีอยูใ่ นชวง
่ 30-300 โคโลนี
เกดขึ
การคํานวณ
จํานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด = จํานวนโคโลนีที่นบั ได้ x dilution factor
(โคโลนีต่อกรัม)
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4. จํานวนยีสต์ และรา
อาหารเลีย้ งเชื้อ Potato Dextrose Ager (PDA)
่ 10 กรัม ใสขวดที
่
่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์
วิธีวเิ คราะห์ เตรี ยมความเจือจาง 10-1 โดยชัง่ ตัวอยาง
่ เข้ากนแล้
ั วนํามาเตรี ยมจนได้ความเจือจางที่
เข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณ 90 มิลลิลิตร เขยาให้
่
เหมาะสม ปิ เปตสารละลายที่ระดับความเจือจางที่เตรี ยมไว้ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ใสลงในจานเพาะ
เชื้ อ ทําการหลอมอาหารแข็ง PDA ที่เตรี ยมไว้และทิ้งให้มีอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส นํามาทํา
่ ่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง นับจํานวนโคโลนีที่
pour plate technique บมที
ิ ้ น โดยเลือกนับเฉพาะที่มีโคโลนีอยูใ่ นชวง
่ 30-300 โคโลนี
เกดขึ
การคํานวณ
จํานวนยีสต์และรา (โคโลนีต่อกรัม) = จํานวนโคโลนีที่นบั ได้
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1. วิธีการสกัดไอโซฟลาโวนส์
1.1 การสกัดไอโซฟลาโวนส์ ชนิด Daidzein และ Genistein ตามวิธีของ Hui และคณะ(2001)
่ ่ผานการ
่
ตัวอยางที
Lyophilized จํานวน 1-2 กรัม
ผสมกบั 96% ethanol จํานวน 40 มิลลิลิตร และ 35% HCl จํานวน 10 ml ใส่ flavone ความเข้มข้น
20 ppm และ butylated hydroxytoluene 0.05%
refluxed นาน 4 ชัว่ โมง
่
่ 1.2 มิลลิลิตรไปเหวีย่ งแยกที่ความเร็ วมากกวา่ 3000 รอบตอนาที
นาน 10 นาที
นําตัวอยาง
่
่
นําสวนของเหลวใสด้
านบนที่ผานการกรองด้
วยกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร จํานวน 20
ไมโครลิตร ไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง HPLC
สภาวะของเครื่ อง:
คอลัมน์ Water NovaPak C18 (150×3.9 mm, 4 μm), เฟสเคลื่อนที่ Acetonitrile และ 0.1%
acetic acid, flow rate 0.8 ml/min ที่อุณหภูมิหอ้ ง, ความยาวคลื่น 260 nm
1.2 การสกัดไอโซฟลาโวนส์ ชนิด Daidzein และ Genistein ตามวิธีของ Li-Jun และคณะ(2004)
่ freeze-dried บดด้วยเครื่ องบดกาแฟ
ใช้ตวั อยาง
ั วย 80% methanol จํานวน 10 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 4 ชัว่ โมง
สกดด้
กรองด้วยกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร นําไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง HPLC
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สภาวะของเครื่ อง:
คอลัมน์ Dikma Diamonsil C18 (250×4.6 mm, 5 μm), เฟสเคลื่อนที่ 0.1%(v/v) acetic acid,
flow rate 1.0 ml/min ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส , ความยาวคลื่น 254 nm
1.3 การสกัดไอโซฟลาโวนส์ ชนิด Daidzein และ Genistein ตามวิธีของ Fukutake และคณะ (1996)
่ ่เป็ นของแข็ง จํานวน 10 กรัม
ใช้ตวั อยางที
ั วย 80% methanol จํานวน 100 มิลลิลิตร
สกดด้
กวนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 1 ชัว่ โมง
่
นาน 10 นาที
เหวีย่ งแยกที่ความเร็ ว 3800 รอบตอนาที
ระเหยตัวทําละลายออกด้วยเครื่ อง rotary evaporator
่ ที่เหลือจากการระเหย (residues) ด้วย 50% methanol จํานวน 5 มิลลิลิตร และ n-Hexane
ละลายสวน
จํานวน 20 มิลลิลิตร ทําซํ้ า 4 ครั้ ง
่ ่เหลือจากการระเหย (residues) ด้วย 80%
ระเหยด้วยเครื่ อง rotary evaporator อีกครั้ ง ละลายสวนที
methanol จํานวน 10 มิลลิลิตร
่
นาน 2 นาที
นําไปเหวี่ยงแยกที่ความเร็ ว 14,000 รอบตอนาที
วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง HPLC

89
สภาวะของเครื่ อง:
คอลัมน์ ODS (250×4.6 mm, 5 μm), เฟสเคลื่อนที่ acetonitrile ใน 0.1% trifluoroacetic
acid, flow rate 1.5 ml/min ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส , ความยาวคลื่น 262 nm
1.4 การสกัดไอโซฟลาโวนส์ ชนิด Daidzein และ Genistein ตามวิธีของ Murphy และคณะ (2002)
่
ตัวอยางบด
จํานวน 2 กรัม
ั ้ า จํานวน 9 มิลลิลิตร หรื อ 0.1% HCl 2
เติม acetonitrile จํานวน 10 มิลลิลิตร ผสมกบนํ
ั ้ า จํานวน 2 มิลลิลิตร
มิลลิลิตรผสมกบนํ
กวนนาน 2 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิหอ้ ง
ระเหยด้วยเครื่ อง rotary evaporator ที่อุณหภูมิต่าํ กวา่ 30 องศาเซลเซียส
่ ่เหลือจากการระเหย (residues) ด้วย 80% methanol จํานวน 15 มิลลิลิตร
ละลายสวนที
กรองด้วยกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง HPLC
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2. การคํานวณ % recovery
% recovery =

C sp − C s
Ca

× 100

่ ่มีการเติม
Csp = ความเข้มข้นของไอโซฟลาโวนส์ที่วดั ได้จากสารละลายตัวอยางที
สารละลายมาตรฐานไอโซฟลาโวนส์ (ไมโครกรัม/กรัม หรื อ ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร)
่ (ไมโครกรัม/
Cs = ความเข้มข้นของไอโซฟลาโวนส์ ที่วดั ได้จากสารละลายตัวอยาง
กรัม หรื อ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)
่ (ไมโครกรัม/กรัม หรื อ
Ca = ความเข้มข้นของไอโซฟลาโวนส์ที่เติมลงในตัวอยาง
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)
่ ยวกนั
โดยที่ในการคํานวณ Csp ,Cs และ Ca ต้องเป็ นหนวยเดี

เมื่อ

สารละลายมาตรฐานไอโซฟลาโวนส์ 1000 ppm
มีความเข้มข้นของ daidzein 999.60 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ
มีความเข้มข้นของ genistein 1146.6ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
่
ดังนั้ น สารละลายมาตรฐานไอโซฟลาโวนส์ 200 ppm ที่เติมในตัวอยาง
มีความเข้มข้นของ daidzein 199.92 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ
มีความเข้มข้นของ genistein 229.32 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
่
ิ ตถัว่ เหลือง ด้วยเครื่ อง HPLC
จากการวิเคราะห์ปริ มาณ daidzein และ genistein ในตัวอยางโยเกร์
่ ่มีการเติมสารละลายมาตรฐานลงไป
พบวา่ ในตัวอยางที
มีความเข้มข้นของ daidzein 184.74 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ
มีความเข้มข้นของ genistein 334.76 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
่ ่ไมมี่ การเติมสารละลายมาตรฐานลงไป
ตัวอยางที
มีความเข้มข้นของ daidzein 26.79 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ
มีความเข้มข้นของ genistein 59.22 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
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ดังนั้ น จากสู ตรด้านบนคํานวณหา % recovery จะได้
% recovery ของ daidzein = 184.74-26.79 × 100
199.92
= 79.01 %
% recovery ของ genistein = 334.76-59.22 × 100
229.32
= 120.16 %

92

ภาคผนวก จ
กราฟมาตรฐานและโครมาโทแกรมจากการวิเคราะห์ ปริมาณไอโซฟลาโวนส์ ด้วยเครื่อง HPLC

93
3000

y = 85.061x
2
R =1

2500

2502.59302

area

2000

1500

1000
827.144

500
256.05588
75.8753
0

0
0

5

10

15

20

25

30

35

amount

รปที
ู ่ 21 กราฟมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein
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ู ่ 22 กราฟมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ไอโซฟลาโวนส์ชนิด genistein
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รปที
ู ่ 23 โครมาโทแกรมของสารมาตรฐานไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ที่ความ
เข้มข้น 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
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รปที
ู ่ 24 โครมาโทแกรมของสารมาตรฐานไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ที่ความ
เข้มข้น 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
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รปที
ู ่ 25 โครมาโทแกรมของสารมาตรฐานไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ที่ความ
เข้มข้น 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
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่
รปที
ู ่ 26 โครมาโทแกรมของไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ในตัวอยาง
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่
ิ ตที่
รปที
ู ่ 27 โครมาโทแกรมของไอโซฟลาโวนส์ชนิด daidzein และ genistein ในตัวอยางโยเกร์
หมักด้วยเชื้ อ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus และเชื้ อ Bifidobacterium
bifidum เป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมง
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