่
การพัฒนาเทคโนโลยีสาํ หรับอุ ตสาหกรรมอาหารหมักจากถัวเหลื
อง
โดยใช�หัวเชื� อจุ ลินทรีย์บริสุทธิจํ์ านวน 3 ประเภท

Improvement of manufacturing technology for soybean
fermentation through the use of three
different microbial inocula

การผลิตซี อวิ� และเต้าเจีย� วระดับอุ ตสาหกรรมในต่างประเทศ เช่ น ญี่ป่ ุ น ไต้หวัน
และจีน เป�นต้น เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูง และได้ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพดี
จําเป�นต้องใช�เชื� อจุ ลนิ ทรียบ์ ริสทุ ธิ์ 3 ประเภท คือ เชื� อราชนิด Aspergillus oryzae
ในช่ วงการหมักขัน� แรกเพื่อผลิตโคจิ (koji) และใช�แบคทีเรียกรดแลคติก และยีสต์
ในช่ วงการหมักขัน� ที่สอง เรียกว่า โมโรมิ (moromi) กลุม่ วิจยั เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทําวิจัยเกี่ยวกับการผลิตซี อิ�วและ
เต้าเจีย� วจากถั่วเหลืองเป�นเวลากว่า 30 ปี โดยเริ่มพัฒนาหัวเชื� อราในการหมักโคจิ
ทีใ่ ชก� นั อย่างแพร่หลายในอุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อมาได้ทาํ การพัฒนา
หัวเชื� อจุ ลนิ ทรียบ์ ริสทุ ธิ์อกี สองประเภท คือ แบคทีเรียกรดแลคติก Tetragenococcus
halophilus และ เชื� อยีสต์ Zygosaccharomyces rouxii และ Meyerozyma
guilliermondii เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตซี อวิ� และเต้าเจีย� ว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพคงที่และเป�นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

การพัฒนาเทคโนโลยี
การพัฒนาหัวเชื� อ (starter culture) เพื่อใช�ในการผลิตซี อ�ิว เต้าเจี�ยว
และผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป�นการควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
ย่นระยะเวลาในการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่คี งที่ หรือก่อให้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยการปรับปรุ งกลิ่นรสโดยใช� หัวเชื� อดังกล่าว ได้แก่
- เชื� อรา A. oryzae เพื่อใช�หมักเมล็ดถั่วให้เป�น โคจิ ที่มเี อนไซม์ยอ่ ยถั่วได้ดขี นึ�
- เชื� อแบคทีเรียกรดแลคติก T. halophilus เพื่อใช�ในการหมัก โมโรมิ ในช่ วงต้น
- เชื� อยีสต์ 2 ตัว ได้แก่ Z. rouxii และ M. guilliermondii เพื่อใช�ในการหมัก
โมโรมิ ในช่ วงหลัง ให้น�าํ ซี อ�วิ ดิบมีกลิ่นที่ดีขึ�น หรือแรงขึ�น
ซึ่ งได้ มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต หั ว เชื� อ บริ สุ ท ธิ์ เ หล่ า นี� ใ นระดั บ
กึ่งอุ ตสาหกรรม เพื่อสามารถนําต้นเชื� อเหล่านี�ไปใช�ในอุ ตสาหกรรมการผลิต
ซี อ�ิวและเต้าเจี�ยวได้ โดยเชื� อราเพาะเลี�ยงในอาหารแข็ง ส่วนแบคทีเรียกรดแลคติก
และ ยีสต์ เพาะเลี�ยงในอาหารเหลวและเก็บรักษาในรู ปแบบของของเหลวเข้มข้น

เชื้ อรา A. oryzae ที่คัดเลือกได้มีเอนไซม์
่ เปื่ อยยุย่ สูง ได้แก่
ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยถัวให้
เอนไซม์ยอ่ ยแป้ง ย่อยโปรตีน ตลอดจนกิจกรรม
ในกลุ่ม macerating enzymes เพื่อเพิ่ม
่
ประสิทธิภาพในการย่อยถัวและทํ
าให้มีสาร
อาหารละลายจากโคจิลงในนํ้าโมโรมิออกมา
เป็ น substrate ให้ เ ชื้ ออื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เจริญเติบโตต่อไป
เชื� อแบคที เ รี ย กรดแลคติ ก T. halophilus
เป� นสายพันธุท์ ่ชอบเกลื
ี
อ ทนความเป� นกรดได้
ผลิตกรดอินทรียไ์ ด้ดี เมื่อนํามาใช�ในการหมัก
โมโรมิ
เชื� อยีสต์ Z. rouxii และ M. guilliermondii
เป� น สายพั น ธุ์ ท่ี ชอบเกลื อ ผลิ ต สารระเหย
ให้กลิ่นรสซี อิ�วและเต้าเจี�ยว เช่ น สารกลุ่ม
hydroxyl furanone และ volatile phenolic
compounds เมื่อนํามาใช�ในการหมักโมโรมิ

หัวหน้าโครงการ
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