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คําสําคัญ : แบคทีเรียแลคติก/กลิ่นถั่ว/ทองอืดทองเฟอ/โอลิโกแซคคาไรด/โยเกิรตพรอมดื่มจากถั่ว
เหลือง
สุมาลี ปญญาจิรวุฒิ : การคัดเลือกสายพันธุแบคทีเรียแลคติกที่สามารถลดกลิ่นถั่วและลด
น้ําตาลโอลิโกแซคคาไรดที่เปนสาเหตุของการเกิดอาการทองอืดทองเฟอในผลิตภัณฑโยเกิรตพรอม
ดื่มจากนมถั่วเหลือง. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร. 106 หนา.
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่สามารถลดกลิ่นถั่ว และลด
ปริมาณน้ําตาลโอลิโกแซคคาไรดที่ทําใหเกิดอาการทองอืด ทองเฟอ ในผลิตภัณฑโยเกิรตพรอมดื่ม
จากนมถั่วเหลือง โดยศึกษาเชื้อจุลินทรียท างการคา 7 กลุมคือ YC-350, BB-12, ABY-1, YCX-11,
YCX-16, LA-5 และ YC-350 รวมกับ BB-12 หมักที่อุณหภูมิ 42°C โดยจะหยุดกระบวนการหมัก
เมื่อมีคาความเปนกรด-ดาง 4.8-4.9 จากนั้นวิเคราะหปริมาณกลิ่นถั่วโดยใชเทคนิค GC-MS พบวา
หลังจากการหมักไมสามารถตรวจพบสาร pentanal จากปริมาณเริ่มตน 116.0 mgL-1 สวนเชื้อที่
สามารถลดปริมาณ hexanal ไดทั้งหมด มี 3 กลุม คือ YCX-16, YC-350 และ ABY-1 จากปริมาณ
เริ่มตน 648.7 mgL-1 จากนั้นนําเชื้อกลุมที่สามารถลดกลิ่นถั่วไดทั้งหมดมาวิเคราะหหาปริมาณโอลิ
โกแซคคาไรดโดยใชเครื่อง HPLC ผลการวิเคราะหไมพบ raffinose ในนมถั่วเหลืองเริ่มตน พบ
ปริมาณ stachyose ลดลงเมื่อเวลาในการหมักนมเพิ่มขึ้น โดยเชื้อที่สามารถลดไดมากที่สุดคือ
YC-350, ABY-1 และ YCX-16 จากปริมาณเริ่มตน 9,236.3 mgL-1 มีปริมาณคงเหลืออยูที่ 1,260.2,
1,806.4 และ 3,021.1 mgL-1 ตามลําดับ จากนั้นนําเชื้อ YC-350 ไปผลิตโยเกิรตพรอมดื่มจากนมถั่ว
เหลืองโดยทําการทดลองใชสารเพิ่มความขนหนืดทั้งหมด 3 ชนิด คือ High-methoxy pectin (HMP),
alginate, carboxymethyl cellulose (CMC), ที่ความเขมขน 0.25, 0.13 และ 0.09 %w/w ตามลําดับ
ซึ่งสามารถใหความขนหนืดใกลเคียงกับโยเกิรตพรอมดื่มที่มีขายอยูทั่วไปตามทองตลาด โดยสาร
เพิ่มความขนหนืดที่เหมาะสม คือ High-methoxy pectin (HMP) เนื่องจากสามารถเพิ่มความคงตัว
ใหแกผลิตภัณฑไดดี โดยสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑไดนานประมาณ 30 วันที่อุณหภูมิ 4-6 ˚C
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The aim of this research was to select the stains of lactic acid bacteria (LAB)
using for soymilk fermentation. The main criterion for selection was to reduce beany flavor
and oligosaccharides in soymilk. Fermented soymilk was done by 7 groups of commercial
LAB including YC-350, BB-12, ABY-1, YCX-11, YCX-16, LA-5 and YC350 + BB-12.The
fermented soymilk was incubated at 42°C until the pH dropped to 4.8-4.9. After that the
beany flavors, pentanal and hexanal were analysed by GC-MS. The results found that all
groups of LAB were able to eliminate the pentanal from the starting value of 116.0 mgL-1, but
only YCX-16, YC-350 and ABY-1 were able to completely eliminate the haxanal from 648.7
mgL-1. The final step, the oligosaccharides, raffinose and stachyose were analysed by HPLC.
The results found that raffinose was not detected in the beginning of fermentation process.
The concentration of stachyose decreased with the increasing fermentation time. YC-350,
ABY-1 and YCX-16 were able to reduce the beginning stachyose 9,236.3 mgL-1 to 1,260.2,
1,806.4 and 3,021.1 mgL-1, respectively. YC-350 was selected for starter culture in soymilk
drinking yoghurt production. Use of thickeners in manufactured soymilk drinking yoghurt to
increase viscosity and prevent protein aggregation. High-methoxy pectin (HMP), alginate,
carboxymethyl cellulose (CMC), the concentration of 0.25, 0.13 and 0.09%w/w, respectively
that yielded a viscosity similar to that of commercial fermented milkbeverages. High-methoxy
pectin (HMP) was found effective in the production to prevent protein aggregation and the
shelf life was 30 days at 4 - 6 ˚C.
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