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            เหลือง    
                  สุมาลี ปญญาจิรวุฒิ : การคัดเลือกสายพันธุแบคทีเรียแลคติกท่ีสามารถลดกล่ินถ่ัวและลด
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                     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกท่ีสามารถลดกล่ินถ่ัว และลด

ปริมาณนํ้าตาลโอลิโกแซคคาไรดท่ีทําใหเกิดอาการทองอืด ทองเฟอ ในผลิตภัณฑโยเกิรตพรอมดื่ม

จากนมถ่ัวเหลือง โดยศึกษาเช้ือจุลินทรียทางการคา 7 กลุมคือ YC-350, BB-12, ABY-1, YCX-11, 

YCX-16, LA-5 และ YC-350 รวมกับ BB-12 หมักท่ีอุณหภูมิ 42°C โดยจะหยุดกระบวนการหมัก

เม่ือมีคาความเปนกรด-ดาง 4.8-4.9 จากนั้นวิเคราะหปริมาณกล่ินถ่ัวโดยใชเทคนิค GC-MS พบวา

หลังจากการหมักไมสามารถตรวจพบสาร pentanal จากปริมาณเริ่มตน 116.0 mgL-1 สวนเช้ือท่ี

สามารถลดปริมาณ hexanal ไดท้ังหมด มี 3 กลุม คือ YCX-16, YC-350 และ ABY-1 จากปริมาณ

เริ่มตน 648.7 mgL-1 จากน้ันนําเช้ือกลุมท่ีสามารถลดกล่ินถ่ัวไดท้ังหมดมาวิเคราะหหาปริมาณโอลิ

โกแซคคาไรดโดยใชเครื่อง HPLC ผลการวิเคราะหไมพบ raffinose ในนมถ่ัวเหลืองเริ่มตน พบ

ปริมาณ stachyose ลดลงเม่ือเวลาในการหมักนมเพ่ิมขึ้น โดยเช้ือท่ีสามารถลดไดมากท่ีสุดคือ     

YC-350, ABY-1 และ YCX-16 จากปริมาณเริ่มตน 9,236.3 mgL-1 มีปริมาณคงเหลืออยูท่ี 1,260.2, 

1,806.4 และ 3,021.1 mgL-1 ตามลําดับ จากน้ันนําเช้ือ YC-350 ไปผลิตโยเกิรตพรอมดื่มจากนมถ่ัว

เหลืองโดยทําการทดลองใชสารเพ่ิมความขนหนดืท้ังหมด 3 ชนิด คือ High-methoxy pectin (HMP),  

alginate, carboxymethyl cellulose (CMC), ท่ีความเขมขน 0.25, 0.13 และ 0.09 %w/w ตามลําดับ 

ซ่ึงสามารถใหความขนหนืดใกลเคียงกับโยเกิรตพรอมดื่มท่ีมีขายอยูท่ัวไปตามทองตลาด โดยสาร

เพ่ิมความขนหนืดท่ีเหมาะสม คอื High-methoxy pectin (HMP) เนื่องจากสามารถเพ่ิมความคงตัว

ใหแกผลิตภัณฑไดดี โดยสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑไดนานประมาณ 30 วันท่ีอุณหภูมิ 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 milk beverages. 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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