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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผลของการเสริมกากใยสมในปริมาณที่แตกตางกัน 0, 1, 2 และ3 % 
(w/v) ในโยเกิรตนม ถั่วเหลืองที่มี Lactobacillus plantarumC7 เปนกลาเชื้อ โดยทําการศึกษา 
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย การเปลี่ยนแปลงในระหวางการเก็บรักษา พบวาโยเกิรต 
นมถั่วเหลืองที่เสริมกากใยสม 1%(w/v) ใหเคิรดออน ผิวหนามีลักษณะ เรียบเนียน การวิเคราะห 
คุณสมบัติทางเคมี พบวาโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 3%(w/v) มีคา pH ลดลงอยางรวดเร็ว 
ปริมาณกรดแลกติกสูงที่สุด และใชเวลาในการบมนอยที่สุด คุณภาพทางจุลินทรียสําหรับการรอด 
ชีวิตของ L. plantarum C7 พบวามีจํานวนมากกวาโยเกิรตนมถั่วเหลืองที่ไมเติมกากใยสมอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยจุลินทรียแบคทีเรียแลคติกมีชีวิตรอดอยูในชวง 7.70 - 8.66 log 
CFU/ml และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของโยเกิรตนม ถั่วเหลืองเสริมกากใยสมเมื่อเก็บรักษาที่ 
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน พบวาโยเกิรตมีคา syneresis เพิ่มขึ้น คาความเปนกรด-ดาง 
ลดลง และมีปริมาณกรดแลกติกที่เพิ่มขึ้น และเห็นไดชัดวาแบคทีเรียกรดแลกติกสามารถรอดชีวิต 
ไดอยูระหวาง 8.03 - 8.59  logCFU/ml ซึ่งมีปริมาณสูงกวาระดับต่ําสุดที่ยอมรับวามีประโยชนตอ 
รางกายผูบริโภค 
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Abst ract  

 
 The objective of this study was to determine the effects of citrus dietary fiber 
at 0, 1, 2, and 3%(w/v) in soy yoghurt containing Lactobacillus plantarum C7, 
isolated from soy milk curd, on the quality and survival of starter during refrigerated 
storage. Physicochemical and microbiological properties were evaluated and 
analyzed. The result showed that the soy yoghurt supplemented with 1%(w/v) of 
fiber resulted in the best appearance changes, smooth and soft curd. However, the 
pH of soy yoghurt fortified with citrus fiber 3%(w/v) decreased rapidly. Microbiological 
analysis showed a significantly higher survival of L. plantarum C7 (7.70-8.66 
logCFU/ml) than soy yoghurt without added citrus fiber (p<0.05). Soy yoghurt fortified 
with citrus fiber stored at 4 ๐C for 7 days showed that the yoghurt syneresis were 
increased while pH decreased and the amount of lactic acid increased and also 
showed the highest survival of L. plantarum as 8.03-8.59 logCFU/ml. Thus, it can be 
concluded that the addition of citrus fiber in soy yogurt could improve survival of L. 
plantarum which were higher than the minimum dose able to assure therapeutic 
effects. 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย 
 
 โยเกิรตนมถั่วเหลืองเป นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนรักสุขภาพ รวมทั้งคนที่มีอาการแพ นมวัว 
โยเกิร ตนมถั่วเหลือง เป นผลิตภัณฑ นมถั่วเหลืองหมักที่ผลิตด วยเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคซึ่งจะเปลี่ยน 
น้ําตาลในนมถั่วเหลืองเป นกรดแลคติค ซึ่งได รับการยอมรับว าเป นจุลินทรีย ที่ปลอดภัย (Generally 
Recognized As Safe; GRAS) เพื่อยืดอายุของอาหาร เพิ่มคุณค า ทางโภชนาการ ปรับปรุงกลิ่นรส 
และคุณภาพของผลิตภัณฑ  (Sybesma et al., 2006) นอกจากนี้แบคทีเรียกรดแลคติคยังมี 
คุณสมบัติในการใช คาร โบไฮเดรตที่ซับซ อน หรือที่เรียกวากลุ มพรีไบโอติก (prebiotic) เช น 
ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด  ซึ่งไม สามารถย อยสลายได โดยมนุษย  และจุลินทรีย ชนิดอื่น (Barrangou et 
al., 2006; Saulnier et al., 2007) โดยจะส งผลต อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ในลําไส  และยัง 
ชวยให จุลินทรย โปรไบโอติคมีชีวิตรอดและมีกิจกรรมได ระหว างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ โยเกิร ต 
(Donkor et al., 2007; Oliveira et al., 2012) 

 กากส มเป นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งมีปริมาณมากและ 
มูลค าตำ ส วนใหญ ถูกนําไปทําปุยหรืออาหารสัตว  และสกัดเพคติน โดยกากใยส มเปนแหลงของ 
ใยอาหารซึ่งเป นคาร โบไฮเดรตเชิงซ อน ซึ่งใยอาหารเหล านี้มีผลต อสุขภาพของมนุษย  อีกทั้งยังอาจส ง 
ผลต อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกรดแลคติคซึ่งใช เป นกล าเชื้อ (Sendra et al., 2008) และยัง 
เป นองค ประกอบของอาหารเพื่อสุขภาพ หรือที่เรียกว า functional foods (Fernandez-Lopez et 
al., 2004; มลศิริ, 2545) ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงมุงเน นไปที่การศึกษาผลของการเสริมกากใยส มใน 
โยเกิร ตนมถั่วเหลืองต อคุณภาพและการเจริญของ Lactobacillus plantarum C7ซึ่งใช เป นกล าเชื้อ 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาการผลิตโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมดวย Lactobacillus plantarum  
C7 
2.  เพื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพและเคมีของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมที่ผลิตได 
3.  เพื่อศึกษาผลของกากใยสมในโยเกิรตนมถั่วเหลืองตอการรอดชีวิตของ Lactobacillus  
plantarum C7 

 

1.3  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 
 ศึกษาผลของการเสริมกากใยส มในโยเกิร ตนมถั่วเหลืองต อคุณภาพและการเจริญของ 
แบคทีเรียกรดแลคติค 
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1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ทราบถึงการผลิตโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมโดยใชกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติค 
 2. ทราบถึงผลของการเสริมกากใยสมโดยใชกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคในการผลิตโยเกิรต 
นมถั่วเหลืองตอคุณภาพทางกายภาพและเคมีซึ่งอาจนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาเปน 
อุตสาหกรรมได 

3. ทราบถึงผลของการเสริมกากใยสมในการผลิตโยเกิรตนมถั่วเหลืองตอการรอดชีวิต  
ของกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคซึ่งอาจนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมได 

4. เปนแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ และเปนการเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ  
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บทที่ 2  
ตรวจเอกสาร 

 
1. ถั่วเหลือง (soybean) (จิราพัชร, 2548) 
 
 ถั่วเหลืองเปนพืชที่ปลูกไดงายในประเทศแถบเอเซีย มีบทบาทสําคัญทางโภชนาการมากขึ้น 
ในปจจุบัน และเปน ที่คาดหวังวาจะมีความสําคัญยิ่งในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตวในแง 
ของการเปนแหลงโปรตีนจะพบวา ถั่วเหลืองมีราคาถูกกวา ระยะเวลาที่ใชในการผลิตเร็วและเสียคา 
ใชจายนอย เปนผลดีตอประเทศที่กําลังพัฒนาหรือ ขาดแคลนนมดิบไดดี  
 ถั่วเหลืองมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Glycine max (Linn.) Merrill จัดอยูในวงศ 
Leguminosae   วงศยอย Papilionideae มีชื่อเรียกสามัญที่แตกตางกันตามทองถิ่น เชน Soja 
bean, Soya bean, Chinese bean  และ Soybean ถั่วเหลืองเปนพืชที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง 
และราคาไมแพง  โดยทั่วไปประมาณ 60 % ของเมล็ดถั่วเหลือง จะประกอบดวยโปรตีน 40 % 
และไขมัน 20 % สวนที่เหลือคือคารโบไฮเดรต ประมาณ 35 % และเถา 5 % ถั่วเหลือง สามารถ 
นํามาผลิตผลิตภัณฑไดหลายประเภท เชน นมถั่วเหลือง เตาหูออน ไอศกรีม โยเกิรต เปนตน 
ถั่วเหลืองมีโปรตีน เปนองคประกอบประมาณ 40 % ของน้ําหนักแหง สวนใหญเปนโปรตีนสะสม 
(Storage protein) ประมาณ 90 %  เรียกวาโกลบลูลิน (globulin) แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
ไกลซินิน (glycinin) และเบตาคอนไกลซินิน (β - conglycinin) เมื่อเมล็ดถูกทําใหสุก ประมาณ 83-
90 % จะเปนโปรตีนที่รางกายสามารถดูดซับนําไปใชประโยชนได และปริมาณกรดอะมิโนที่จําเปน 
ใกลเคียงกับไขไก แตองคประกอบที่เปนกรดอะมิโนที่จําเปน เชน เมไทโอนีน (methionine) และ 
ซิสทีอีน (cysteine) มีปริมาณต่ําทําใหเปน ขอจํากัดคุณคาทางโภชนาการของถั่วเหลือง แตสามารถ 
ทดแทนไดจากการรับประทาน งาดําและงาขาว เปนตน 

ไขมันเปนองคประกอบที่มากเปนอันดับสองรองจากโปรตีน การสะสมและองคประกอบของ 
ไขมันที่ไดเปนผลมา จากสายพันธุของถั่วเหลืองชนิดนั้น ๆ ซึ่งประกอบดวยกรดไขมันไมอิ่มตัว 
ประมาณ  80-85 % เชน กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) 43-56 %  และ กรดโอเลอิก (oleic acid) 
15-33% ปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวประมาณ 15 %  ไดแก กรดปาลมิติค (palmitic acid)  6.5-9.8 % 
และกรดสเตียริค(steric acid) 2.4-5.5 % นอกจากนี้ในน้ํามันถั่วเหลือง ยังประกอบดวย เลซิทิน 
(lecithin) ที่มีประโยชนอีกดวย  

เมล็ดถั่วเหลืองมีองคประกอบที่เปนคารโบไฮเดรตประมาณ 35% สวนใหญอยูในรูป 
โพลีแซคคาไรด ไดแก อะไมโลส (amyloses) และอะไมโลเพคติน (amylopectin) สวนคารโบไฮ- 
เดรตที่ละลายน้ําไดจะอยูในรูปของน้ําตาล ที่มีขนาดโมเลกุลตางๆ เชน ไดแซคคาไรด (disaccharide) 
ไดแก ซูโครส  ประมาณ 5.0% โอลิโกแซคคาไรด (oligosaccharide) ไดแก ราฟฟโนส (raffinose) 
ประมาณ 1.1 % และสตาชิโอส (stachyose) ประมาณ 3.8 % สวนที่เหลือจะเปน 
คารโบไฮเดรตที่มีโครงสรางโมเลกุล เชน เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose)  ประมาณ 15% และ 
เซลลูโลส (cellulose) ประมาณ 4 % เพคตินและแปงอีกเล็กนอย  
 แรธาตุที่เปนองคประกอบในถั่วเหลือง ไดแก โปแตสเซียม 1.83 % ฟอสฟอรัส 0.78 % 
แมกนีเซียม 0.31 % และโซเดียม แคลเซียม ซัลเฟอร อยางละ 0.24 % สวนแรธาตุอื่นๆที่พบใน 
ปริมาณนอยมาก ไดแก คลอไรดโบรอน แมงกานีส เหล็ก ทองแดง แบเรียม และสังกะสี  
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 ถั่วเหลืองเปนแหลงที่มีวิตามินบีรวมคอนขางสูง วิตามินที่ละลายในไขมัน ไดแก วิตามินเอ 
อยูในรูปของเบตา-แคโรทีน (β-carotene) และวิตามินอี สวนวิตามินที่ละลายในน้ํา ไดแก ไทอะมีน 
(thiamine) ไรโบฟลาวิน (riboflavin) ไนอะซิน (niacin) กรดเพนโตเทนิค (pentothenic acid) 
และกรดโฟลิค (folic acid) สวนวิตามินซีในถั่วเหลืองและผลิตภัณฑถั่วเหลืองจะมีนอยมาก กรดอะมิ- 
โนที่จําเปน (essential amino acid ) เชน ไลซีน (lysine) ประมาณ 2.73% เมทไทโอนีน 
(methionine) ประมาณ 0.59% แสดงใหเห็นวาปริมาณกรดอะมิโนที่พบมีปริมาณที่เปนประโยชนตอ 
รางกาย คณะกรรมการอาหารและโภชนาการของสหรัฐอเมริกา (Food and Nutrition Board , 
FNB) ระบุมาตรฐาน ปริมาณกรดอะมิโนที่มีประโยชนตอเด็กทารกชนิดตาง เชน  ไอโซลิวซีน 
(isoleucine) จะตองมีมากกวา 42 มิลลิกรัม ตอกรัมโปรตีน ซึ่งในถั่วเหลืองมีสูงถึง 49-51 มิลลิกรัม 
ตอกรัมโปรตีน ยกเวนซิสทีอีนและเมทไทโอนีนที่มีเพียง 26 มิลลิกรัมตอกรัมโปรตีนแตในงาดําจะมี 
ประมาณสูงกวา (33 มิลลิกรัมตอกรัมโปรตีน) 
 
 1.1 ประโยชนของถั่วเหลือง 
 
  1.1.1 ถั่วเหลืองมีองคประกอบที่มีเลซิทินสูง เหมาะสําหรับเปนอาหารเสริมเพื่อใช 
บํารุงสมอง และใหพลังงาน  
 
  1.1.2  ชวยลดการขับแคลเซียมและชวยเสริมความหนาแนนของแคลเซียมใน กระ- 
ดูก โดยสารไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองชวยเพิ่มความหนาแนนของแคลเซียมในกระดูก สวนจินิสทีน 
(genistein) ที่เปนองคประกอบของสารไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองมีสวนชวยในการสรางกระดูก พบวา 
การบริโภคโปรตีนจากสัตวจะมีการขับแคลเซียมออกวันละ 150 มิลลิกรัมตอวัน แตเมื่อบริโภคโปรตีน 
จากถั่วเหลืองจะลดการขับแคลเซียมเพียงวันละ 103 มิลลิกรัมตอวัน  
 
  1.1.3  ชวยลดอาการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูหญิงวัยหมดประจําเดือน เชน อาการชอง 
คลอดแหง โดยการบริโภคโปรตีนจากถั่วเหลือง 20 กรัมตอวัน จะไดรับสารไอโซฟลาโวน 34 มิลลิกรัม 
สามารถชวยลดอาการของหญิงวัยหมดประจําเดือนที่มีอาการรุนแรงอยางมีนัยสําคัญ  (Liu, 1997) 
  

 1.1.4  ชวยปองกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด พบวา สารประกอบไอโซฟลาโวนม ี
คุณสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนซ (antioxidant) โดยจินิสทีนที่เปนองคประกอบของไอโซฟลาโวน 
จะชวยยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของ Low Density Lipoprotein (LDL) ซึ่งเปนสาเหตุของโรคหลอด 
เลือดหัวใจอุดตัน และนําไปสูการเปนโรคหัวใจขาดเลือดได นอกจากนี้กรดไขมันในถั่วเหลืองซึ่ง 
ประกอบดวยกรดไขมันไมอิ่มตัว เชน กรดโอเลอิคและกรดลิโนเลอิค มีสวนชวยในการปองกันโรค 
หัวใจขาดเลือด  
 
  1.1.5  เลซิทินในน้ํามันถั่วเหลืองชวยลดการตกตะกอนของเกล็ดเลือด ชวยปองกัน 
การเกิดลิ่มเลือดทําใหเสนเลือดอุดตันได  
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  1.1.6  ใยอาหารจากถั่วเหลืองเหมาะสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน เนื่องจากใยอาหาร 
ชวยลดระดับกลูโคส และลดการตอบสนองของอินซูลิน  
 

 1.1.7  ชวยลดอัตราการเกิดโรคไต เนื่องจากโปรตีนถั่วเหลืองลดการขับถายโปรตีน 
ไปที่ไต (Liu, 1997) ไมเพิ่มอัตราการกรองของเสียและไมเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปที่ไต จากการ 
ทดลองในสัตวทดลอง พบวาหนูที่เลี้ยงดวยโปรตีนถั่วเหลืองมีอัตราการกําเริบของโรคไตชาลง เมื่อ 
เทียบกับหนูที่เลี้ยงดวยเคซีนจากนม  
 
  1.1.8  ชวยลดระดับคอเลสเตอรอล องคประกอบในถั่วเหลืองที่มีสวนชวยลดระดับ 
คอเลสเตอรอล ไดแก โปรตีน ใยอาหาร กรดโฟลิก แรธาตุ เลซิทิน และไอโซฟลาโวน ชวยลดระดับ 
ไตรกลีเซอไรด 10.5 % และเพิ่มระดับ High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) 2.4 % 
ซึ่งเปนประโยชนตอรางกาย จาการศึกษาพบวาถาบริโภคโปรตีนจากถั่วเหลืองเฉลี่ย 47 กรัมตอวัน 
จะสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได         
    
  1.1.9 ชวยปองกันการเกิดโรคมะเร็ง โดยสารไอโซฟลาโวนมีคุณสมบัติในการยับยั้ง 
การเกิดมะเร็ง เนื่องจากพบวาไอโซฟลาโวนในเลือดและปสสาวะของผูหญิงในประเทศอาเซียนสูงกวา 
ผูหญิงอเมริกัน 10-100 เทา และมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งต่ํากวาประเทศอื่น สวนจินิสทีนมีผลยับยั้ง 
ฮอรโมนที่กอใหเกิดมะเร็งซึ่งอาจยับยั้งเอ็นไซมเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิด เชน tyrosine protein 
kinase, MAP kinase, ribosomal S6 kinase และ DNA topoisomerase II ชวยปองกันมะเร็ง 
เตานมและมะเร็งตอมลูกหมาก 
 
2. โยเกิรต (Yoghurt) (จิราพัชร, 2548) 
 
 โยเกิรต (Yogurt) มาจากรากศัพทเดิม คือคําวา Jugurt ในภาษาตุรกี มีตนกําเนิดที่คาบ 
สมุทรบอลขานในตะวันออกกลาง กอนที่จะไดรับความนิยมแพรหลายไปยังเอเชียและพื้นที่เมดิเตอร- 
เรเนียน สวนในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มมีในชวงตนทศวรรษ 1940s ตอมาในชวงปลายทศวรรษ 
1960s เริ่มมีการพัฒนาโยเกิรตปรุงแตงดวยผลไม (fruit yogurt) ขึ้นเปนครั้งแรก และสามารถ 
ขายไดเปนจํานวนมากทําใหมีการพัฒนาโยเกิรตในรูปแบบอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย  
 โยเกิรตเปนผลิตภัณฑนมที่มีการเติมหรือไมมีการเติมนมผงที่ไมมีไขมันลงไปและผานกระบวน 
การหมักโดยเชื้อจุลินทรียโยเกิรตสามารถผลิตเอนไซมชนิดตาง ๆ ผานกระบวนการเมทาบอลิซึมยอย 
สลายน้ําตาลแลคโตสในนมไดเปนกรดแลกติกภายใตระยะเวลาการบมและอุณหภูมิที่เหมาะสม เมื่อ 
ปริมาณกรดแลกติกมากขึ้นจะทําใหเคซีนในน้ํานมอยูในสภาพแขวนลอย ในรูป calcium-caseinate 
phosphate-complex เมื่อ calcium phosphate แพรผานชั้นของนมทําใหเคซีนสูญเสียแคลเซียม 
เกิดการตกตะกอนของเคซีนที่ระดับความเปนกรดดาง 4.6 - 4.7 และเกิดเคิรด (curd) ขึ้นมา 
ผลิตภัณฑโยเกิรตที่ไดจะประกอบดวยของแข็งทั้งหมดในนม (total solid) ประมาณ 12-14% 
ลักษณะออนนุม รวมถึงมีลักษณะเฉพาะของกลิ่นรสเปรี้ยวในผลิตภัณฑ โยเกิรต 

เชื้อจุลินทรียที่ใชในการผลิตโยเกิรตจะเปนเชื้อผสม (mixed culture) ระหวาง S. 
thermophilus และ L. bulgaricus โดยทั่วไปแลวเชื้อสองชนิดนี้จะเลี้ยงแยกกัน แตจะรวมกัน 
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กอนที่จะใสนมที่จะใชทําโยเกิรตเทานั้น เมื่อ แบคทีเรียสองชนิดนี้มีปริมาณเกือบเทากันก็จะทําให 
ผลิตภัณฑมีปริมาณกรดที่พอดีและรสชาติดีดวย L. bulgaricus เปนกลาเชื้อชนิด thermophile 
ใชในการทําโยเกิรต เนยแข็งสวิสและอิตาลี สามารถผลิตกรดแลคติคไดมากกวา Streptococci 
สามารถสรางกลิ่นรส (flavour) ใหกับผลิตภัณฑ ซึ่งตองการวิตามินและกรดอะมิโน  ในการเจริญ 
มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญอยูระหวาง 30 – 55 องศาเซลเซียส สวน S. thermophilus 
มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับ การเจริญอยูระหวาง 25 – 50 องศาเซลเซียส การสราง curd จะม ี
ลักษณะเปน smooth curd สามารถเจริญไดอยาง รวดเร็วและจะถูกยับยั้งการเจริญดวยกรด  

 
3. โยเกิรตนมถั่วเหลือง 
 
 โยเกิรตนมถั่วเหลืองเปนผลิตภัณฑนมถั่วเหลืองหมักที่ผลิตดวยเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติค ซึ่ง 
จะเปลี่ยนน้ําตาลในนมถั่วเหลืองเปนกรดแลคติค โดยธนิกานต (2547) ไดทําการคัดแยกเชื้อ 
แบคทีเรียกรดแลคติคจากนมถั่วเหลือง ได 2 สปชีสที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิรตนมถั่วเหลืองไดแก 
Lactobacillus plantarum และ Pediococcus pentosaceus จากนั้นจิราพัชร (2548) ไดศึกษา 
การใชกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคทั้งสองชนิดนี้ในการผลิตโยเกิรตจากนมถั่วเหลืองยูเอชทีที่ใกล 
หมดอายุ พบวาเชื้อทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการผลิตโยเกิรตที่มีคุณภาพดี โดยใชกลาเชื้อผสม  
 Wang et al. (2003) ผลิตโยเกิรตนมถั่วเหลืองโดยใชเชื้อ L. acidophilus และ S. 
thermophilus รวมกับ Bifidobacterium infantis พบวา S.thermophilus สามารถลดปริมาณ 
น้ําตาล stachyose ในนมถั่วเหลืองได 35.6 ถึง 40.2 % และถาใชรวมกับ Bifidobacterium 
infantis จะสามารถลดน้ําตาลของ raffinose ไดมากถึง 50.7 ถึง 68.3 % 
 Tsangalis et al. (2004) ทําการพัฒนาคุณภาพโยเกิรตนมถั่วเหลืองที่หมักดวย 
Bifidobacterium animalis Bb-12 โดยเติม soy protein isolate และ soy germ ในอัตราสวน 
9:1 ,6:4 และ 3:7 เพื่อเพิ่มปริมาณสารประกอบ ไอโซฟลาโวน พบวา การเติม soy protein isolate 
และ soygerm ในอัตราสวน 6:4  ทําใหมีปริมาณสารประกอบ ไอโซฟลาโวนเพิ่มขึ้น 74 %  เชนเดียว 
กับงานวิจัยของ Pyo et al. (2005) พบวาการผลิตโยเกิรตนมถั่วเหลืองดวย กลาเชื้อเริ่มตนมีกิจกรรม 
ของเอนไซม β-Glucosidase เพื่อใหผลิตภัณฑมีปริมาณสารไอโซฟลาโวนสูง โดยกลาเชื้อ แบคทีเรีย 
L. plantarum KFRI00144 และ L. lactis KFRI 01181 สามารถสรางกรดไดสูงถึง 1.12 % สราง 
สารไอโซฟลาโวน 167.2 µg/mL ขณะที่ Bifidobacterium spp. สามารถสรางสารไอโซฟลาโวน 
161.2 µg/mL 
 McCue and Shetty (2005) ศึกษาการปริมาณสาร phenolic ที่มีอยูในนมถั่วเหลือง 
โดยการหมักนมถั่วเหลือง ดวยกลาเชื้อ Kefir พบวากลาเชื้อมีเอนไซม β-glucosidase, laccase 
และ peroxidase สามารถยอยสลายสารประกอบ phenolic ภายใน 48 ชั่วโมง ใหสาร genistine 
ปริมาณสูงถึง 400 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
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4. แบคทีเรียกรดแลคติค  (Lactic acid bacteria : LAB) 
 

แบคทีเรียกรดแลคติคเปนแบคทีเรียที่เกี่ยวของกับอาหารหมัก  พบทั่วไปในธรรมชาติและ 
พบมากในน้ํานม เนื้อสัตว  สวนในผักและพืชพบบางเล็กนอย  นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งการเจริญ 
และทําลายจุลินทรียที่ทําใหอาหาร เนาเสียรวมทั้งจุลินทรียกอโรคอีกดวย แบคทีเรียแลคติคสวนใหญ 
เปนแบคทีเรียที่ปนเปอนมาจากผลิตผล และเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการเกษตร   ปจจุบันมีการใช 
ประโยชนของแบคทีเรียกลุมนี้เพื่อเปนกลาเชื้อในกระบวนการผลิตอาหารหมักหลากหลายชนิด เชน 
ไสกรอกหมัก แหนม ผลิตภัณฑนมหมัก ผักดองและผลไมดอง และหญาหมัก (silage) เปนตน (Eom 
et al., 2007)  และในอุตสาหกรรมอาหารชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย 

แบคทเีรียกรดแลคติคเปนแบคทีเรียแกรมบวก ไมเคลื่อนที่  มีปริมาณกัวนีนและไซโทซีนต่ํา 
(low guanine-cytosine content: GC)  ไมสรางเอนไซมคะตะเลส (catalase negative)  ทนตอ 
กรด (acid tolerant)  ไมสรางสปอร (Non-sporulating)  ลักษณะสัณฐานวิทยา พบวามีทั้งรูปราง 
แทง (rod) และกลม (cocci)  ซึ่งสามารถสังเคราะหกรดแลคติคเปนผลิตภัณฑหลักระหวาง 
กระบวนการหมักคารโบไฮเดรต (Axelsson, 2004)  การจัดเรียงกลุมของแบคทีเรียกรดแลคติค 
ในสกุลตาง ๆ ขึ้นอยูกับรูปราง ลักษณะ รูปแบบของการหมักน้ําตาลชนิดตาง ๆ ความสามารถใน 
การทนเกลือ  การทนตอกรดหรือดาง  และการเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ (Wood and Holzapfel, 
1997) จากความสามารถในกระบวนการเมตาบอลิซึม จึงจัดแบคทีเรียกรดแลคติคเปนแบคทีเรียกลุม 
heterogeneous ซึ่งมีความสามารถปรับตัวตอสภาพแวดลอมในกระบวนการหมักไดดี  แบคทีเรีย 
กรดแลคติคเหลานี้สามารถนํามาใชในอาหารไดอยางปลอดภัย โดยไดยอมรับวาเปนจุลินทรียที่ปลอด- 
ภัย (Generally Recognized As Safe; GRAS) เพื่อยืดอายุของอาหาร เพิ่มคุณคาทางโภชนาการ  
ปรับปรุงกลิ่นรส และคุณภาพของผลิตภัณฑ (Sybesma et al., 2006)  นอกจากนี้ยังมีบทบาท 
ตอกระบวนการผลิตโปรตีนเพื่อนํามาประยุกตใชในการดูแลสุขภาพรางกาย หรือเพื่อนํามาพัฒนา 
เปนวัคซีนชนิดใหม (Mercenier et al., 2000)  ทั้งยังมีคุณสมบัติในการใชคารโบไฮเดรตที่ซับซอน 
เชน ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด ซึ่งไมสามารถยอยสลายไดโดยมนุษย และจุลินทรียชนิดอื่น ๆ  
(Barrangou et al., 2006; Saulnier et al., 2007) 

 
5. กระบวนการหมักกรดแลคติค (Lactic acid fermentation) 
 
 กระบวนการหมักที่มีการผลิตกรดแลคติคโดยแบคทีเรียกรดแลคติค เชน  Leuconostoc 
mesenteroides, Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, Pediococcus 
cerevisiae และ Streptococcus thermophilus  เปนตน  ทําหนาที่ในการหมักน้ําตาลแลวเปลี่ยน 
เปนกรดแลคติค   สามารถถนอมอาหารไดในปริมาณมาก  เปนอาหารของมนุษยและปลอดภัยตอ 
การบริโภค   กระบวนการหมักกรดแลคติคจะใหกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสที่หลากหลาย และอุดมไปดวย 
สารอาหาร   สมัยกอนการที่นมยังไมพาสเจอไรสเกิดรสเปรี้ยวขึ้น  เนื่องมาจากแบคทีเรียกรด 
แลคติคที่หมักน้ําตาลในนม หรือแลคโตสไปเปนกรดแลคติค  ทําใหเกิดกรดและมีคาความเปนกรดดาง 
ต่ํา    จุลินทรียอื่น ๆ รวมทั้งจุลินทรียกอโรคจะลดจํานวนลงดวย   และตะกอนนมที่ไดก็จะกลายเปน 
เนยแข็ง    อาหารพวกผักและสวนผสมของผัก ปลา และกุงจะถูกนําไปถนอมอาหารโดยกระบวน 
การหมักกรดแลคติค  (Steinkraus, 1989)  ผักดอง เชน กะหล่ําปลีดอง  (Pederson, 1979) 
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ก็ใชกระบวนการหมักกรดแลคติค  โดยกระบวนการหมักจะเกี่ยวของกันทั้งแบคทีเรียกรดแลคติค 
พวก heterofermentative และ homofermentative จะทําหนาที่ในการผลิตกรดแลคติค 
เพิ่มจนทําใหมีคาความเปนกรดดางต่ํากวา 4  ภายใตสภาวะไรอากาศ  (Aukrust et al., 1994) 
จากรายงานของ Mukerjee (1987) แสดงใหเห็นวาชาวอินเดียสามารถถนอมอาหารจําพวก 
ผักและผลไมในสวนของพวกเขา โดยกระบวนการหมักกรดแลคติคเปนการเพิ่มสารอาหารใหแก 
ประชาชนชาวอินเดีย 

นอกจากนี้กระบวนการหมักยังสามารถเพิ่มกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ ดังงานวิจัยของ 
Juan and Chou (2010)รายงานวากระบวนการหมักถั่วดําดวย Bacillus subtilis BCRC14715 
สามารถเพิ่มกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยดได เชนเดียว 
กับงานวิจัยของ Chavasit, et al. (2002) ซึ่งกลาววา กระบวนการทํามะมวงหรือมะละกอสุก 
แชอิ่มอบแหง ทําใหเบตา-แคโรทีนซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระสูญเสียไปประมาณ 17-18% และจะ 
สูญเสียตอไปเปน 30-40% เมื่อเก็บไวนานมากกวา 3 เดือน ขณะที่การหมักดองผักกาดเขียว หรือ 
ผักเสี้ยน ทําใหปริมาณเบตา-แคโรทีนสูงขึ้นถึง 30-40%   
 
6. เสนใยอาหาร  
 
 เสนใยอาหาร (fiber) คือ สวนประกอบของพืช ที่น้ํายอยในรางกายของคนไมสามารถยอยได 
เนื่องจากรางกาย ของมนุษยไมมีเอนไซมหรือน้ํายอยที่สามารถยอยสลายเสนใยอาหารได แตจุลินทรีย 
บางชนิดในลําไสสามารถยอยได สารที่ประกอบเปนเสนใยประเภทที่ไมละลายน้ําไดแก เซลลูโลส 
เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน (เสนใยอาหารคือสวนของพืช ผักและผลไมที่รับประทานได  แตไมถูกยอย 
ดวยน้ํายอยในระบบการยอยอาหาร เสนใยอาหารประกอบดวย เซลลูโลส ลิกนิน เพคติน กัมส 
เปนตน 
 เสนใยแบงได 2 ชนิด คือ 

1. เสนใยอาหารชนิดที่ละลายในน้ําได (Soluble Fiber) เวลาละลายน้ําจะเห็นเปนลักษณะ 
เมือกๆ พบมากในผลไม ถั่ว ขาวโอต เปนตน 

2. เสนใยอาหารชนิดที่ไมละลายน้ํา (Insoluble Fiber) จะพบมากในขาวซอมมือ รําขาว 
ผักตางๆ 

 
เสนใยอีกพวกหนึ่งละลายน้ําได ไดแก กัมและเพคติน พบถั่วบางชนิด ผลไม ธัญชาติ เชน 

ขาวโอต ขาวบารเลย เสนใยอาหารชนิดนี้ถึงแมวาจะละลายน้ําไดเมื่ออยูในรูปเจล แตไมถูกยอยโดย 
ระบบเอนไซม ในระบบทางเดินอาหาร ของสัตว เสนใยมีความสามารถในการอุมน้ําไดประมาณ 20 
ถึง 30 เทาของน้ําหนักใยอาหาร เมื่ออุมน้ําแลวจะเปลี่ยนเปน สารละลายที่มีความหนืดซึ่งทําให 
การดูดซึมอาหารชาลงนับวาเปนประโยชนหลายอยาง เชน อุจาระทําใหขับถายได สะดวกใยอาหาร 
หลายชนิดสามารถดูดซึมน้ําได  ทําใหอุจาระกอนโตและนิ่มเวลาขับถายจึงไมตองเบง นอกจากนี้ยังมี 
อีกหลายโรคที่สามารถปองกันไดดวยเสนใยอาหาร เชน มะเร็งลําไสใหญ  โรคริดสีดวงทวาร โรคลําไส 
โปงพอง โรคเสนเลือดขอด โรคหัวใจขาดเลือด โรคนิ่วในถุงน้ําดี  ไสติ่งอักเสบ เปนตน (พัชราภรณ, 
2550) 
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กลไกการอุมน้ําของเสนใยอาหาร 
 

1. ความสามารถในการอุมน้ํา (water holding capacity; WHC) คือความสามารถของ 
เสนใยอาหารที่จะตรึงน้ําไวภายในโครงสรางในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง สามารถหาคาเปนตัวเลขไดโดย 
คิดจากปริมาณที่ตรึงไวภายในโครงสราง คิดเปนมิลลิลิตรตอหนวยของน้ําหนักแหง ความสามารถ 
ของเสนใยอาหารในการอุมน้ําเกิดขึ้นในสวนของโพลีแซคคาไรด ซึ่งคุณสมบัติในการอุมน้ํานี้ทําให 
เสนใยอาหารมีบทบาทสําคัญตอการทํางานของลําไสเล็กและลําไสใหญ ลักษณะที่เสนใยอาหารจับ 
กับน้ํามี 3 แบบ คือ 

1.1  ความสามารถในการเกิดเจล (gel formation) เสนใยอาหารที่เปนพวกเพคติน 
มิวซิเลจส และเฮมิเซลลูโลสบางชนิด มีความสามารถในการอุมน้ําสูง เนื่องจากมีขั้วอิสระจํานวนมาก 
ซึ่งสามารถทําปฏิกิริยาน้ํากับหมูไฮดรอกซิลของน้ําไดดี ทําใหเกิดเปนเจลไดสงผลใหสารอาหารที่มีใน 
ลําไสเล็กมีความหนืดสูง การดูดซึมของสารอาหารเปนไปไดชาลง เนื่องจากการละลายของสารอาหาร 
ที่ละลายในน้ําเขาไปในเจลของอาหารและเพิ่มความหนืดของความจุในลําไส ขณะเกิดเจลในลําไสเล็ก 
และลําไสใหญ อาจปองกันแบคทีเรียในการยอยสลาย เสนใยอาหารชวยกําจัดแบคทีเรียออกจาก 
รางกาย เพื่อเพิ่มความเคลื่อนไหวของลําไสเล็กและลําไสใหญ และลดระยะเวลาในการกําจัดกาก 
อาหารชวยปองกันทองผูก  

1.2  มีการดูดซับน้ํา (water absorption) ทั้งเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส มีความ 
สามารถในการอุมน้ํา โมเลกุลของเซลลูโลสมีบริเวณที่มีพันธะไฮโดรเจนสามารถดูดซับน้ําไวบน 
โมเลกุลได และยังมีบริเวณที่เปนน้ําตาลอิสระ (free sugar residue) สามารถเกิดเปนวุนได จาก 
คุณสมบัติในการดูดซับน้ําสูงนี้ทําใหเพิ่มน้ําหนักและปริมาณอุจจาระ ชวยใหมีการขับถายอุจจาระได 
งาย กากอาหารไมคางอยูในลําไสใหญนานไมเปนโรคทองผูก โรคริดสีดวงทวาร  โรคลําไสโปงพอง 
และโรคมะเร็งลําไสใหญ 

1.3  ความสามารถในการดูดซับสารอินทรีย (absorption of organic material) 
อินทรียสารหรืออินทรียวัตถุไดแก กรดน้ําดี และสารพิษ เสนใยอาหารที่สามารถจับน้ํากรดไดดี  เชน 
ลิกนิน  เพคตินและกรดกาแลคทูโรนิกในโมเลกุล รวมทั้งโพลีแซคคาไรดอื่น ก็จะสามารถจับกับน้ําไดดี 
สวนเซลลูโลสสามารถจับน้ํากรดน้ําดีไดนอยมาก  

 
กลไกที่ทําใหเสนใยอาหารมีบทบาทในการปองกันมะเร็งของลําไสใหญ ไดแก  
 

1. การชวยดูดซึมสารพิษที่เปนตัวกอกําเนิดมะเร็งหรือเจือจางสารพิษนั้น เปนเหตุใหสารพิษ 
มีโอกาสสัมผัสกับผิวของลําไสนอยลง 

2.  รนเวลาการขับถายอุจจาระ ซึ่งชวยใหสารพิษมีโอกาสสัมผัสของลําไสใหญนอยลง 
3.  มีฤทธิ์ตอตานสารพิษ ทั้งที่ทําใหเกิดมะเร็งโดยตรงและโดยออม        
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คุณสมบัติของเสนใย 
 
1.  ชวยใหไมอวนและถายคลอง อาหารที่มีเสนใยจะใหแคลอรีนอยกวาในขณะที่ 100 กรัม 

ของน้ํามันพืชให 84 กิโลแคลอรี น้ําตาลให 385 กิโลแคลอรี แปงสาลีขาวให 352 กิโลแคลอรี 
นอกจากนี้อาหารที่มีเสนใยสูงจะทําใหรูสึกอิ่มเร็ว และอิ่มทนกวาอาหารที่มีเสนใยต่ําเพราะการยอย 
ใชเวลานานกวาและการดูดซึมก็เปนไปอยางชา ๆ เสนใยชวยเพิ่มปริมาณของอุจจาระจึงกระตุนให 
ลําไสใหญทํางานดีขึ้น 

2. ชวยใหโรคเบาหวานทุเลาในคนเปนโรคเบาหวาน เมื่อใหอาหารที่มีเสนใยสูง โดยเฉพาะ 
เมื่อรวมกับอาหารที่มีคารโบไฮเดรตดีขึ้น ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําลง และสามารถลดปริมาณยาที่ใช 
ลงได 

3.  ชวยลดระดับไขมันในเลือดการกินอาหารที่มีเสนใยมากจะชวยลดไขมันในเลือดทั้ง 
คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอรอล นอกจากนี้ยังชวยลดอุบัติการณของโรคหลอดเลือดหัวใจ 

4.  ลดอุบัติการณโรคหลอดเลือดหัวใจ กลุมคนที่กินอาหารเสนใยมากจะเปนโรคหัวใจนอย 
กวาพวกที่กินเสนใยต่ํากวาถึง 4 เทาโดยอาศัยกลไกที่ชวยลดระดับไขมันในเลือด ชวยลดระดับอินซู- 
ลินในเลือด ชวยลดแรงดันเลือดลงเล็กนอย และไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการแข็งตัวของเลือด 

5.  ชวยลดความดันโลหิตสูงลงได อาหารเสนใยมีผลตอแรงดันเลือดในพวกมังสวิรัติซึ่งบริโภค 
เสนใยมากกวาคนปกติ 2 เทา มีความดันเลือดโดยเฉลี่ยต่ํากวาคนอื่น ๆ และปรากฏวาทั้งในคนที่มี 
ความดันเลือดในเกณฑปกติและคนที่มีความดันสูง เมื่อกินอาหารเสนใยเพิ่มขึ้น ความดันเลือดจะ 
ลดลง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การกินอาหารเสนใยสูงควรทําคูกับการลดไขมันในอาหาร มีการ 
ควบคุมปริมาณอาหารและเกลือที่กินรวมกับการออกกําลังกายสม่ําเสมอจะชวยลดความดันเลือด 

 
 บทบาทและหนาที่ของเสนใยอาหารตอสุขภาพ (พัชราภรณ, 2550) 
 

1.  บทบาทของเสนใยอาหารตอโรคเบาหวาน เสนใยอาหารพวกที่ละลายน้ําได สามารถ 
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลไดทั้งโดยตรงและโดยออม ผลโดยตรง ไดแก ผลตอการ 
ยอยและการดูดซึมพวกคารโบไฮเดรตภายในระบบทางเดินอาหาร สวนผลทางออม ก็คือทําใหมีการ 
ตอบสนองของอินซูลินและฮอรโมนจากลําไสลดลง ทําใหมีการใชกลูโคสไดดีขึ้น  

คนในประเทศญี่ปุนและอินดิสตะวันตกบริโภคอาหารประเภทคารโบไฮเดรตในปริมาณสูงซึ่ง 
เปนสาเหตุทําใหเปนโรคเบาหวานนอยกวาชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวตะวันตกที่อาศัยอยูในเขต 
อุตสาหกรรมมักบริโภคอาหารที่ผานมา การขัดสีซึ่งมีเสนใยอาหารต่ําพบวามีผูปวยโรคเบาหวาน 
จํานวนมาก  

2.  บทบาทของเสนใยอาหารตอโรคมะเร็งในลําไสใหญ มะเร็งลําไสใหญเปนโรคที่พบใน 
ประเทศที่มีการพัฒนาแลวทางซีกโลกตะวันตก และเริ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศอุตสาหกรรม เชน 
อเมริกา ยุโรป แตพบโรคนี้นอยมากในกลุมประเทศที่ดอยพัฒนา เชน แอฟริกาและเอเชีย การบริโภค 
โปรตีนและไขมันจากสัตวมากประกอบกับการบริโภคผักและเสนใยอาหารไมเพียงพอเปนสาเหตุ 
สําคัญของการเกิดโรคมะเร็งในลําไสใหญ  

3.  รักษาระดับคอเรสเตอรอลในเลือด การบริโภคเสนใยที่ละลายน้ํา สามารถลดระดับ  
คอเรสเตอรอลในเลือดของมนุษย และลดลดระดับคอเรสเตอรอลในเลือดและตับของสัตวทดลอง 
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เสนใยอาหารสวนใหญสามารถลดระดับของคอเรสเตอรอลในชวง 5-10% การลดระดับคอเรสเตอ- 
รอลในเลือดของเสนใยที่ละลายน้ําเปนการลดอัตราเสี่ยงของโรคหัวใจ 

4.  การบริโภคเสนใยอาหารที่ละลายน้ําจะลดระดับน้ําตาลและอินซูลินในเลือดหลังจากการ 
บริโภคอาหาร  

5.  บทบาทของเสนใยอาหารตอโรคทองผูกนั้น ทําใหมีอาการทองอืด แนนเฟอ เกิดจากการ 
บีบตัวของลําไสที่ผิดปกติ สาเหตุเกิดจากความเครียด ความวิตกกังวล อาจเกิดจากการไดรับเสนใย 
อาหารไมเพียงพอ การบริโภคอาหารที่มีเสนใยสูง จะชวยลดปญหาอาการทองผูกไดเพราะวาเสนใย 
อาหารที่ไมละลายน้ํา เชน พวกเซลลูโลส สวนเสนใยอาหารที่ละลายน้ําพวกเฮมิเซลลูโลสจะชวยดูด 
ซับน้ําในทางเดินอาหาร ทําใหกากอาหารนุมและชวยลดเวลาที่กากอาหารเคลื่อนผานลําไสใหญ 

6. บทบาทของเสนใยอาหารตอโรคนิ่วในถุงน้ําดี น้ําดีประกอบดวยเกลือน้ําดี กรดไขมัน      
คอเรสตอรอล และ bilirubin ถูกสรางขึ้นในตับ และนํามาเก็บไวในถุงน้ําดี แลวถูกขับเขาไปในลําไส 
เล็กระหวางที่อยูในถุงน้ําดี ลักษณะน้ําดีขึ้นในตับ อาจทําใหเกิดการตกตะกอนทําใหเกิดนิ่วในถุงน้ําดี 
ซึ่งกอนนิ่วในถุงน้ําดี ซึ่งกอนนิ่วนี้มีคอเรสเตอรอลถึง 85 % กอนนิ่วนี้เองเปนตนเหตุทําใหถุงน้ําดี 
อักเสบเปนพักๆ เชน มีอาการปวดทองขึ้นอยางรุนแรง เนื่องจากกอนนิ่วลงมาอุดทอ ถุงน้ําดีทําใหมี 
อาการคั่งของถุงน้ําดีซึ่งจะคั่งตามเซลลตางๆ จะเกิดอาการดีซานขึ้นผูปวยโรคนี้มักพบวาหลังจาก 
การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงจะเกิดปวดทองทันที เนื่องจากการบีบตัวของถุงน้ําดี เพื่อหลั่งน้ําดี 
ชวยในการยอยไขมันจึงทําใหกอนนิ่วเคลื่อนตัวมาอุดที่ทอน้ําดี 

7. บทบาทของเสนใยอาหารตอโรคมะเร็งหลอดอาหาร ซิลิกาที่ปะปนอยูในอาหารโดยเฉพาะ 
ในเสนใยอาหารจากธัญพืช ตัวอยาง เชน ขาวฟาง ลูกเดือย พบวาปจจัยที่นาจะทําใหเกิดมะเร็งใน 
หลอดอาหาร มีการตรวจพบชิ้นสวนของซิลิกาในหลอดอาหารรอบๆ เนื้องอกของผูปวยในตอนเหนือ 
ของจีน 

8. บทบาทของเสนใยอาหารตอระดับเอสโตรเจน เสนใยอาหารจะไปทําใหเมตาบอลิซึมของ 
เอสโตรเจนเปลี่ยนแปลงไปไดสองทาง เสนใยอาหารสองชนิดโดยเฉพาะพวกกัมสที่ละลายน้ําไดเปน 
สารอาหารพวกที่จะชวยลดระดับคอเรสตอรอลในเลือด ดังนั้นก็จะทําใหปริมาณคอเรสเตอรอลที่เปน 
สารเริ่มจะถูกเปลี่ยนไปเปนฮอรโมนเอสโตรเจนลดลง เสนใยอาหารยังมีผลไปลดการดูดซับกลับของ 
สารเอสโตรเจนที่ไหลเวียนผานลําไสและตับ สารเอสโตรเจนที่ถูกเมตาบอไลซออกมาในน้ําดี  หลังจาก 
นั้นก็จะปลอยเอสโตรเจนอิสระออกมาโดยแบคทีเรียในลําไสแลวเอสโตรเจนก็จะถูกดูดซึมกลับเขาไป  

9. บทบาทของเสนใยอาหารกับโรคไตเรื้อรัง เสนใยอาหารที่เปนเฮมิเซลลูเลสสามารถลด 
ระดับสารยูเรีย และสารครีเอตินินในเลือดของผูปวยโรคไตเรื้อรังไดถึง 11-19 % นอกจากนั้นยัง 
สามารถเพิ่มการขับถายสารไนโตรเจนออกจากทางอุจจาระไดถึง 39% และยังชวยลดการสังเคราะห 
แอมโมเนียไดถึง 30 % ผลของเสนใยอาหารดังกลาวจะชวยลดอาการยูรีเมีย ซึ่งเปนอาการของโรค 
ไตวาย มีของเสียคั่งในเลือดจนเปนพิษจากของเสียในผูปวยโรคไตเรื้อรังได      

10. บทบาทของเสนใยอาหารตอการควบคุมการกินและโรคอวน  มีการศึกษาใหอาสาสมัคร 
10 คน รับประทานแอปเปลทั้งผลสลับกับการดื่มน้ําแอปเปลปน และการดื่มน้ําแอบเปลที่กรองเอาใย 
อาหารออก พบวาแอปเปลทั้งผลทําใหอิ่มไดมากกวาการดื่มแอปเปลปน พบความแตกตางของความ 
อิ่มปรากฎวาอยูไดนานถึง 2 ชั่วโมง ในขณะเดียวกันพบวาระดับน้ําตาลในเลือดหลังจากดื่มแอปเปล 
ขึ้นเร็วและลดเร็วที่สุดและลดต่ําที่สุด ซึ่งทําใหกระตุนความหิวขึ้นอีก เนื่องจากระดับน้ําตาลในเลือด 
ต่ําเกินไป ในขณะอินซูลินในเลือดหลังจากดื่มน้ําแอปเปลขึ้นสูงที่สุด ซึ่งจะไปกระตุนใหเกิดโครงสราง 
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ไขมันเก็บสะสมในเนื้อเยื่อไขมันไดมาก แสดงวาถากินอาหารที่ขาดเสนใยกากอาหารอาจมีผลใหอิ่ม 
นอย หิวเร็ว และอวนไดงายกวาการกินอาหารที่มีใยอาหาร 
 
 ผลเสียของการบริโภคเสนใยอาหาร 
 
 บทบาทของเสนใยอาหารกับปริมาณการดูดซึมเกลือแร ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเสน 
ใยอาหารในปริมาณมากเกินไปอาจเกิดขึ้นได แตยังไมมีขอมูลยืนยันที่แนนอนกับการทดลองในคน คือ 
การขัดขวางการดูดซึมปริมาณเกลือแรอิสระและสารอาหารบางชนิดที่รางกายตองการในปริมาณนอย 
การศึกษาทางดานกลไกของปฏิกิริยาระหวางเสนใยกับเกลือแรนั้น พบวาความเปนไปไดที่เกลือแรจะ 
ยึดเกาะกับเสนใยอาหารกอนที่รางกายจะดูดซึมเกลือแรนั้น ซึ่งโดยปกตพิบในปริมาณนอยอยูแลว 
ดังนั้น การเพิ่มปริมาณเสนใยอาหารจึงเทากับเปนการเพิ่มปริมาณเกลือแรตาง ๆ ดวยการศึกษา 
ผลของเสนใยอาหารตอรางกายนั้น ยังไมพบการขาดความสมดุลของเกลือแรในรางกาย เสนใยอาหาร 
ตาง ๆ ชนิดกันก็สามารถใหผลตอการดูดซึมแรธาตุของระบบดูดซึมในรางกายของคน เชน รําขาวสาลี 
สามารถยับยั้งและลดการดูดซึมแคลเซียมไดมาก แตเสนใยอาหารพวกที่ละลายน้ําได เชน เพคติน 
กลับไมสามารถยับยั้งการดูดซึมของเกลือแรได  
 ในงานวิจัยนี้ใชกากสมเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
ซึ่งมีปริมาณมาก และมูลคาต่ํา  สวนใหญถูกนําไปทําปุยหรืออาหารสัตว และสกัดเพคตินโดยกากใย 
สมเปนแหลงของใยอาหารซึ่งเปนคารโบไฮเดรตเชิงซอน หรือพรีไบโอติคซึ่งใยอาหารเหลานี้มีผลตอ 
สุขภาพของมนุษย อีกทั้งยังอาจสงผลตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกรดแลคติคซึ่งใชเปนกลาเชื้อ 
(Sendra et al., 2008) ซึ่งไมสามารถยอยสลายไดโดยมนุษย และจุลินทรียชนิดอื่น ๆ  (Barrangou 
et al., 2006; Saulnier et al., 2007) โดยจะสงผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียในลําไส และยัง 
ชวยใหจุลินทรยโปรไบโอติคสามารถมีชีวิตรอดและมีกิจกรรมได ระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
โยเกิรต (Donkor et al., 2007; Oliveira et al., 2012) ซึ่งใยอาหารกากสม และน้ําตาลโอลิโก- 
แซคคาไรดของถั่วเหลืองจัดวาเปนองคประกอบของอาหารเพื่อสุขภาพ หรือที่เรียกวา functional 
foods (Fernandez-Lopez et al., 2004; มลศิริ, 2545) อีกดวย 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

 
การเตรียมกากใยสม นํากากสมที่ไดจากการคั้นเอาน้ําออกแลวและลางน้ําทําความสะอาด ตมที่ 
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที สลับกับการแชน้ําเย็น ทําการตมแบบเดิม 2-3 ครั้ง 
จนกากมีรสจืด แลวพักใหสะเด็ดน้ํา จากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส 10-16 ชั่วโมง 
พักไวจนเย็น บดใหละเอียดแลวรอนดวยตะแกรงขนาด 212 µm ไดผงกากสมเพื่อนําไปใชตอไป  
ดัดแปลงจากวิธีการของ Sendra et al. (2008) 
 
การผลิตโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 
1. การเตรียมกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก (ดัดแปลงจากวิธีการของจิราพัชร, 2548) 
 

       เขี่ยเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก Latobacillus plantarum C7 แยกไดจากนมถั่วเหลือง 
(ธณิกานต, 2547) เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง MRS บมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 
ชั่วโมง ทําการเขี่ยโคโลนีเดี่ยวจาก อาหารเลี้ยงเชื้อใสลงในหลอดที่มีอาหารเหลว MRS ปริมาณ 5 
มิลลิลิตร บมเชื้อที่อุณหภูมิ  37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นทําการปนเหวี่ยงเซลล 
ดวยความเร็ว 5,000 รอบตอนาที เปนเวลา 5 นาที เมื่อครบเวลาเทสารละลาย สวนใสทิ้ง ทําการลาง 
เซลลดวยน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว จํานวน 2 ครั้ง แลวเติมนมถั่วเหลืองลงไป 5 มิลลิลิตร จะไดหัวเชื้อ 
และถายหัวเชื้อ 5 %(v/v) ลงในน้ํานมถั่วเหลืองยูเอชที จากนั้นบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปน 
เวลา 12 ชั่วโมง กอนนําไปใชเปนกลาเชื้อโยเกิรตตอไป 

 
2. การศึกษาการเสริมกากใยสมในโยเกิรตนมถั่วเหลือง (ดัดแปลงจากวิธีการของจิราพัชร, 2548) 
 
สวนผสมโยเกิรตนมถั่วเหลือง 

1.  น้ํานมถั่วเหลืองยูเอชที   98     (รอยละโดยน้ําหนัก) 

2.  โปรตีนถั่วเหลืองสกัด   2       (รอยละโดยน้ําหนัก) 

3.  น้ําตาล    5       (รอยละโดยปริมาตร) 

 

       เตรียมอุปกรณที่เปนโลหะโดยการลวกในน้ํารอนที่อุณหภูมิสูงกวา 70 องศาเซลเซียส 
สวนอุปกรณที่เปน พลาสติกโดยนํามาลางในน้ําอุน ชั่งสวนผสม และนําสวนผสมทั้งหมดมาให 
ความรอนที่อุณหภูมิประมาณ 85 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 30 นาที ทิ้งใหเย็นจนไดอุณหภูมิ 
ประมาณ 40 องศาเซลเซียส โดยทุกขั้นตอนจะทําในสภาพปลอดเชื้อ (Aseptic condition)  
จากนั้นเติมกากใยสมที่เตรียมไวในปริมาณรอยละ 0  1  2 และ 3 โดย วางแผนการทดลองแบบ 
สุมสมบูรณ (Completely Randomized Design:CRD) แบงการทดลองออกเปน 4 สิ่งทดลอง 
(treatment) จํานวน 3 ซ้ํา ดังนี้ 
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สิ่งทดลองที่ 1 : โยเกิรตนมถั่วเหลือง ที่ไมมีการเสริมกากใยสม 
สิ่งทดลองที่ 2 : โยเกิรตนมถั่วเหลือง + กากใยสมปริมาณ 1 %(w/v) 
สิ่งทดลองที่ 3 : โยเกิรตนมถั่วเหลือง + กากใยสมปริมาณ 2 %(w/v) 
สิ่งทดลองที่ 4 : โยเกิรตนมถั่วเหลือง + กากใยสมปริมาณ 3 %(w/v) 

 

 จากนั้นทําการถายกลาเชื้อ Lactobacillus plantarum C7 ที่เตรียมไวจํานวน 5 %(v/v) 

ผสมใหเขากัน  ใสภาชนะบรรจุปลอดเชื้อ ปดฝาใหสนิทและบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จนครบ 

12 ชั่วโมง นํามาทดสอบทางประสาาทสัมผัส จากนั้นนําไปศึกษาคุณภาพทางกายภาพและเคมี 

ของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมที่ผลิตได และระหวางการเก็บรักษาที่ 4 องศาเซลเซียส เปน 

เวลา 7 วัน ดังนี้ 

 2.1 การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ  
      2.1.1  วัดคา syneresis วิเคราะหตาม จิราพัชร (2548)  

                  2.1.2  วัดคาความหนืด โดยใชเครื่อง Brookfield Viscometers 
 
 2.2 การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
      2.2.1  วัดระดับความเปนกรดดาง โดยใชพีเอชมิเตอร 
      2.2.2  วิเคราะหปริมาณกรดทั้งหมด (Tritable Acidity,TA)  โดยไตเตรต 
กับสารละลายมาตรฐาน โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) เขมขน 0.1 นอรมอล โดยมีฟนอฟธาลีน 
เปนอินดิเคเตอร ตามวีธี AOAC (1990)  
 
 2.3 การวิเคราะหทางจุลชีววิทยา 

     ชั่งตัวอยางโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมที่ผลิตได 25 กรัม ทั้ง 4 สิ่งทดลอง 
เติมลงใน สารละลายน้ําเกลือ ความเขมขนรอยละ 0.85 ที่ผานการฆาเชื้อแลวปริมาตร 225 มิลลิลิตร 
นําไปทําใหเปนเนื้อเดียวกันดวยเครื่อง stomacher เปนเวลา 2 นาที จะไดสารละลายที่มี 
ความเจือจาง 10 เทา จากนั้นนําสารละลายตัวอยางที่ไดมาเจือจาง ในสารละลายน้ําเกลือความ 
เขมขนรอยละ 0.85 ที่ผานการฆาเชื้อแลวใน อัตราสวน 1:9 ในหลอดทดลอง ไดสารละลาย 
ตัวอยางที่มีความเจือจาง 100 เทา ทําการเจือจางตอจนไดระดับความ เจือจางที่ 10-10 

จากนั้นตรวจหาปริมาณเชื้อ L. plantarum ในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS โดยใชไมโครปเปต 
ดูดสารละลายตัวอยางความเขมขนที่ตองการมา 1 มิลลิลิตร ใสลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผาน 
การฆาเชื้อแลว จากนั้นเทอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS ลงไปผสมใหเขากัน นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 48+3 ชั่วโมง รายงานปริมาณเชื้อที่นับ ไดในหนวย Log10CFU/ml  

 
2.4  การทดสอบคุณภาพดานประสาทสัมผัส 

 
        ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสตอผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลือง โดยใชวิธี 
การทดสอบแบบ 9 point Hedonic scale (1 = ไมชอบมากที่สุด 2 = ไมชอบมาก 3 = ไมชอบ 
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ปานกลาง 4 = ไมชอบเล็กนอย 5 = เฉย ๆ 6 = ชอบเล็กนอย 7 = ชอบปานกลาง 8 = ชอบมาก                  
9 = ชอบมากที่สุด) ใชผูทดสอบจํานวน 30 คน และวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ 
(Randomized Complete Block Design : RCBD) ซึ่งทดสอบคุณลักษณะ สี กลิ่น รสชาติ 
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม 
 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของ 
คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) 
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณ 

 
1.   การวิเคราะหคุณภาพของผงสมที่เสริมในโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 
 ในการวิเคราะหคุณภาพของผงสมเริ่มตนกอนเสริมในโยเกิรตนมถั่วเหลืองไดผลการวิเคราะห 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคุณภาพของผงสม 
 

ปจจัยคุณภาพ ผงสม 

            ความชื้น 7.56 % 
            ความสามารถในการอุมน้ํา 11.30 % 
  

จากการวิเคราะหคุณภาพของผงสมเริ่มตนกอนเสริมในโยเกิรตนมถั่วเหลือง พบวาผงสมมี 
ความชื้น 7.56% และความสามารถในการอุมน้ําที่ได คือ 11.30% ซึ่งปจจัยคุณภาพนี้มีผลตอ 
ลักษณะเนื้อสัมผัสของโยเกิรตที่เสริมกากใยสม  เบญจวรรณ (2545) กลาววา เสนใยมีความสามารถ 
ในการอุมน้ําไดประมาณ 20 ถึง 30 เทาของน้ําหนักใยอาหาร เมื่ออุมน้ําแลวจะเปลี่ยนเปนสาร 
ละลายที่มีความหนืดซึ่งทําใหการดูดซึมอาหารชาลงนับวาเปนประโยชนหลายอยาง 

 
2.    การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
  
        จากการทดลองเมื่อนําโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมมาวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 
โดยพิจารณาลักษณะเนื้อสัมผัส สีและกลิ่นรสที่เกิดขึ้น ผลแสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ลักษณะปรากฏของโยเกริตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 

โยเกิรตนมถั่วเหลือง ลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ 

ควบคุม 
เคิรดโยเกิรตมีลักษณะเหลว  เนื้อโยเกิรตมีลักษณะเรียบเนียนมีสีขาว                     
มีกลิ่นของถั่วเหลือง 

1% กากสม 
เคิรดโยเกิรตออนมีลักษณะเรียบเนียน ลักษณะเนื้อสัมผัสนุม มีสีเหลืองออน       
มีกลิ่นของถั่วเหลือง 

2% กากสม 
เคิรดโยเกิรตออนมีลักษณะเรียบเนียน ลักษณะเนื้อสัมผัสขนและหยาบ                
มีสีเหลืองของกากสม มีกลิ่นของถั่วเหลือง 

3% กากสม 
เคิรดโยเกิรตแนน ลักษณะเนื้อสัมผัสขนและหยาบ ไมรวมเปนเนื้อเดียวกัน         
มีสีเหลืองเขมของกากสม มีกลิ่นของถั่วเหลือง 

 
จากตารางที่ 2 พบวาทุกสิ่งทดลองสามารถเกิดเคิรดโยเกิรตได โดยมีลักษณะปรากฏของ 

โยเกิรตแตกตางกันตามปริมาณกากใยสมที่ใช ในชุดควบคุมที่ไมมีการเสริมกากใยสมนั้นลักษณะ 
โยเกิรตที่ไดเคิรดจะเหลว เนื้อโยเกิรตมีลักษณะเรียบเนียนมีสีขาว และมีกลิ่นของถั่วเหลือง  เมื่อเสริม 
กากสมเขาไปที่ระดับตาง ๆ พบวาลักษณะของโยเกิรตเคิรดที่ไดออนเรียบเนียน มีลักษณะเนื้อสัมผัส 
นุม มีสีเหลืองออน มีกลิ่นของถั่วเหลืองหลังการหมัก  และเมื่อเพิ่มปริมาณของกากสมสูงขึ้นจะทําให 
เคิรดโยเกิรตแนน ลักษณะเนื้อสัมผัสขน  มีสีเหลืองเขมของกากสม และยังคงมีกลิ่น ของถั่วเหลือง 
ซึ่งการเสริมกากใยสมมีผลตอลักษณะเนื้อสัมผัสและสีของโยเกิรต โดยกากใยสมที่เพิ่มขึ้นจะสงผลให 
โยเกิรตมีความขนหนืดและมีสีที่เพิ่มตามไปดวย จากนั้นนํามาวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพโดยการ 

หาคา syneresis และคาความขนหนืด ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 

โยเกิรตนมถั่วเหลือง syneresis (%) ความขนหนืด (cp) 

ควบคุม 22.47a 851.80c 

1% กากสม 1.27c        1,096.93bc 

2% กากสม 5.57b        1,479.33b 

3% กากสม 7.83b        2,574.33a 

 
หมายเหต ุ:    a-c ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)   
                  คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา    
 

จากการวัดคา syneresis หรือปริมาณน้ําอิสระที่แยกออกจากเนื้อโยเกิรตในเวลาที่กําหนด 
พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ (p <  0.05)  โดยโยเกิรตนมถั่วเหลืองที่ไมมีการเสริมกากใยสม 
มีคา syneresis สูงที่สุดเทากับ 22.47 % รองลงมา คือ โยเกิรตนมถั่วเหลืองที่เสริมกากใยสมปริมาณ 
3 %  เทากับ 7.83 %  โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 2 % เทากับ 5.57 % และ 
สิ่งทดลองที่ใหคานอยที่สุด คือ โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 1 % เทากับ 1.27 % 
จากผลการทดลองดังกลาว พบวาโยเกิรตที่มีปริมาณกรดสูงจะทําใหการไหลของน้ําในผลิตภัณฑสูง              
คา syneresis จึงสูงตามไปดวย 

 
จากการวัดคาความขนหนืด พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ (p <  0.05)  โดยโยเกิรต 

นมถั่วเหลืองที่เสริมกากใยสมปริมาณ 3% มีคาความขนหนืดสูงสุดเทากับ 2,574.33 เซนติพอยด 
รองลงมา คือโยเกิรตนมถั่วเหลืองที่เสริมกากใยสมปริมาณ 2 %  เทากับ 1,479.33 เซนติพอยด        
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 1% เทากับ 1,096.93 เซนติพอยด และสิ่งทดลองที่ 
ใหคานอยที่สุด คือ โยเกิรตนมถั่วเหลืองที่ไมมีการเสริมกากใยสมเทากับ 851.80 เซนติพอยด 
 

จากการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม  พบวาทั้ง 4 
สิ่งทดลองสามารถเกิดเคิรดโยเกิรตได โดยจะมีลักษณะปรากฎของโยเกิรตแตกตางกันตามปริมาณ 
ผงสมที่ใช ซึ่งการเสริมกากใยสมมีผลตอลักษณะเนื้อสัมผัสและสีของโยเกิรต การเพิ่มปริมาณกากใย 
สมในจํานวนที่มากขึ้น จะสงผลใหโยเกิรตมีความขนหนืดและมีสีที่เขมขึ้นตามไปดวย คา syneresis 
ของโยเกิรตเปนผลมาจากการใหความรอนกอนการผลิตโยเกิรต ซึ่งจะมีผลตอลักษณะการจับตัวของ 
อนุภาคเคซีน โดยคา syneresis จะมีแนวโนวลดลง สอดคลองกับการทดลองของ Varnam and 
Sutherland (1994) พบวา เมื่อเก็บโยเกิรตไวนานการอุมน้ําของเนื้อโยเกิรตจะลดลงและมีปริมาณ 
มากขึ้น เมื่อโยเกิรตมีปริมาณของแข็งมากขึ้นสําหรับการวัดคาความขนหนืดพบวา  มีความแตกตาง 
กันทางสถิติ (p < 0.05) โดยโยเกิรตนมถั่วเหลืองที่เสริมกากใยสมปริมาณ 3 % มีคาความขนหนืด 
สูงสุด และลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเสริมกากใยสมในปริมาณนอยลง  
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3.   การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
  

เมื่อนําโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมมาวิเคราะหคุณภาพทางเคมี โดยการทําการหา 
ระดับความเปนกรดดาง และปริมาณกรดแลกติก ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5 
 
ตารางที่ 4  การเปลี่ยนแปลงกรด-ดาง (pH) ในระหวางการบมโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม      
   

โยเกิรตนมถั่วเหลือง 
เวลา/ชั่วโมง 

0* 3* 6* 9* 12* 

ควบคุม 6.66a 6.30a 6.21a 5.76a 5.67a 

1% กากสม 6.64a 6.15b 5.88ab 5.68b 5.61a 

2% กากสม 6.45b 6.11c 5.84b 5.69b 5.55a 

3% กากสม 6.39b 6.01d 5.73b 5.46c 4.48b 
 
หมายเหต ุ:    a-d ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)   
                  คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา    
  
          จากการทดลองศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับกรด-ดางในระหวางการบมโยเกิรตนมถั่วเหลือง 
เสริมกากใยสมในแตละชวงเวลา พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ (p < 0.05) ที่ระยะเวลา 0 ถึง 
12 ชั่วโมงนั้น คาความเปนกรดดางของโยเกิรตนมถั่วเหลืองในแตละสิ่งทดลองจะลดลงเรื่อยๆ โดย  
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 3% มีระดับคาความเปนกรด-ดางลดลงเร็วที่สุด มีคา 
ความเปนกรด-ดางเทากับ 4.48  ซึ่งเปนระดับความเปนกรด-ดางตามมาตรฐานทั่ว ๆ ไปของ 
ผลิตภัณฑโยเกิรต รองลงมาคือโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 2 %  มีคาเทากับ 5.55 
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 1 % มีคาเทากับ 5.61 และโยเกิรตนมถั่วเหลือง 
ที่ไมมีการเสริมกากใยสมมีระดับคาความเปนกรดดางลดลงชาที่สุดมีคาเทากับ 5.67  
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ตารางที่ 5  การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลกติกในระหวางการบมโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริม     
กากใยสม 
 

โยเกิรตนมถั่วเหลือง 
เวลา (ชั่วโมง) 

0 3 6 9 12 

ควบคุม 0.13b 0.16c 0.18d 0.23d 0.26c 

1% กากสม 0.13b 0.18b 0.20c 0.26c 0.26c 

2% กากสม 0.14a 0.20a 0.23b 0.29b 0.28b 

3% กากสม 0.14ab 0.20a 0.24a 0.31a 0.32a 
 
หมายเหต ุ:    a-d ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)   
                  คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา    
 
 จากการทดลองศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลกติกในระหวางการบมโยเกิรตนมถั่ว -
เหลืองเสริมกากใยสมในแตละชวงเวลา พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ (p < 0.05) ที่ระยะเวลา  
0 ถึง 12 ปริมาณกรดแลกติกของแตละสิ่งทดลองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยสิ่งทดลองที่ 4 คือ โยเกิรตนมถั่ว- 
เหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 3 % มีปริมาณกรดแลกติกเพิ่มขึ้นสูงที่สุด  ปริมาณกรดแลกติกสุดทาย 
ที่ได คือ 0.32 % รองลงมา คือ โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 2 % เปน 0.28 % 
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 1 % มีคาเทากับ 0.26 % และโยเกิรตนมถั่วเหลืองที่ไมมี 
การเสริมกากใยสมมีปริมาณกรดแลกติกที่เพิ่มขึ้นต่ําที่สุด  มีปริมาณกรดแลกติก เทากับ 0.26 % ซึ่ง 
สิ่งทดลองที่ 3 และ 4 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05) ในชั่วโมงที่ 12 
 
 จากการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม พบวา การเปลี่ยน 
แปลงระดับกรดดาง และปริมาณกรดแลกติก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
โดยระดับความเปนกรดดางจะลดลง และมีปริมาณกรดแลกติกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการทํางานของ 
จุลินทรีย สอดคลองกับ Gilliland et al. (2002) ที่พบวา การลดลงของความเปนกรดดาง และการ 
เพิ่มปริมาณของกรดแลกติกในระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑโยเกิรต จะมีผลตอการรอดชีวิตของ 
แบคทีเรียโปรไบโอติกนอย  แสดงวา ในขณะที่ผลิตภัณฑมีระดับความเปนกรดดางลดลง และมี 
ปริมาณกรดแลกติกเพิ่มขึ้น แบคทีเรียโปรไบโอติกก็ยังสามรถมีชีวิตรอดและเกิดกิจกรรมได 
 
4.   การวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรียของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 
 

เมื่อนําโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมมาวิเคราะหทางจุลินทรีย แสดงในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรียของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 

โยเกิรตนมถั่วเหลือง 
จํานวนจุลินทรีย ( LogCFU/ml ) 

Lactobacillus plantarum C7  แบคทีเรียทั้งหมด 

ควบคุม                       7.70c 7.80ab 

1% กากสม 8.04bc             7.44b 

2% กากสม  8.28ab 7.50ab 

3% กากสม 8.66a 7.68a 
 
หมายเหต ุ:    a-c ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)   
                  คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา    
 

จากการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรียของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม พบวาจํานวน 
L. plantarum C7 มีความแตกตางกันทางสถิติ  (p < 0.05) โดยโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใย 
สมปริมาณ 3 % มี จํานวน L. plantarum C7  มากที่สุดเทากับ 8.66  รองลงมา คือ โยเกิรต 
นมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 2 % มีคาเทากับ 8.28 โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
ปริมาณ 1 % มีคาเทากับ 8.04 และโยเกิรตนมถั่วเหลืองที่ไมมีการเสริมกากใยสม มีจํานวน L. 
plantarum C7 นอยที่สุดเทากับ 7.70 log cfu/ml สําหรับจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด 
มีความแตกตางกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยโยเกิรตนมถั่วเหลืองที่ไมมีการเสริมกากใยสม พบวา 
มีจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดเทากับ 7.80 โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 1, 2 และ 3 % 
มีจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดเทากับ 7.44,  7.5 และ 7.68  log cfu/ml ตามลําดับ 

 
จากการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรียของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม พบวาจํานวน 

L. plantarum C7 และจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
จากการทดลองพบวาจุลินทรียสามารถมีชีวิตรอดและเกิดกิจกรรมไดในทุกสิ่งทดลอง โดยจํานวน 
แบคทีเรียแลคติกเหลือรอดอยูในชวง 7.70-8.66 LogCFU/ml โดยเฉพาะในโยเกิรตนมถั่วเหลืองที่มี 
การเติมการใยสมลงไป ยังมีจํานวนมากพอที่จะเปนประโยชนในการบําบัดรักษาโรค (Therapeutic) 
โดย Kurman and Rasic (1991) ไดรายงานไววาการบริโภคจุลินทรียที่มีชีวิตในผลิตภัณฑโยเกิรต 
จํานวนมากกวา 106 เซลล/กรัมของโยเกิรตตอวันมีประโยชนตอรางกาย แสดงใหเห็นวาการเสริมกาก 
ใยสมชวยสงเสริมการรอดชีวิตของแบคทีเรียกรดแลคติค 
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5.   การทดสอบคุณภาพดานประสาทสัมผัสของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 
 เมื่อนําโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม มาวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสดาน สี  
กลิ่น  รสชาติ  เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ผลการทดลองดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  คุณภาพดานประสาทสัมผัสของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 

โยเกิรตนมถั่วเหลือง 
ลักษณะทางประสาทสัมผัส 

สี กลิ่น รสชาต ิ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม 

ควบคุม 6.27a 5.53a 5.37a 5.63a 5.83a 

1% กากสม 6.60a 5.50a 5.37a 5.67a 5.90a 

2% กากสม 5.57a 4.80ab 4.87a 5.30a 5.43a 

3% กากสม 5.13a 2.93b 3.93a 4.83a 4.40b 

       
หมายเหต ุ:    a-b ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)   
                  คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา    
 

จากการวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
โดยโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 0, 1, 2 และ 3 % มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.27, 6.60, 
5.57 และ 5.13 คะแนน ตามลําดับ 
  

จากการวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานกลิ่น พบวามีความแตกตางกันทางสถิติ(p< 0.05) 
โดยโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 0, 1, 2 และ 3 % มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 5.53, 5.50, 
4.80 และ 2.93 คะแนน ตามลําดับ 

 
จากการวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานรสชาติไมพบความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  

โดยโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 0, 1, 2 และ 3 % มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.37, 5.37, 
4.87 และ 3.93 คะแนน ตามลําดับ 

 
จากการวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานเนื้อสัมผัส พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ            

(p > 0.05)  โดยโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 0, 1, 2 และ 3 %  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
5.63, 5.67, 5.30 และ 4.83 คะแนน ตามลําดับ 

 
จากการวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัสทางดานความชอบโดยรวม พบวา มีความแตกตางกัน 

ทางสถิติ (p < 0.05) โดยโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมปริมาณ 0, 1, 2 และ 3 %  มีคะแนน 
เฉลี่ยเทากับ 5.83, 5.97, 5.43 และ 4.40 คะแนน ตามลําดับ 
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จากผลการทดสอบทางดานประสาทสัมผัส พบวา ความชอบดานสี รสชาติ และเนื้อสัมผัส 
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05) ความชอบดานกลิ่นและความชอบโดยรวม พบวา มีความ 
แตกตางกันทางสถิติ (p < 0.05) คะแนนจะอยูในชวงเฉย ๆ ถึงระดับชอบเล็กนอย โดยการทดสอบ 
การยอมรับทางดานประสาทสัมผัสนี้คะแนนจะขึ้นอยูกับผูทดสอบชิมซึ่งมีความชอบทางดานตาง ๆ 
แตกตางกันไปในแตละบุคคลในการทดสอบทางดานประสาทสัมผัสควรเลือกกลุมผูทดสอบที่มีความ 
เชี่ยวชาญดานการทดสอบชิมหรือผูที่ชอบรับประทานถั่วเหลืองหรืออาหารมังสวิรัติมาทําการทดสอบ 
 
6.   การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 

 
ผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองทั่วไปจะเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส นาน 15-21 

วัน และอุณหภูมิไมควรสูงเกิน 10 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพวัตถุดิบ สภาวะที่ผลิตและ 
การบรรจุ ปกติการกําหนดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑโยเกิรตจะขึ้นอยูกับขอกําหนดตามกฎหมาย 
ของแตละประเทศ ประเทศไทยมีการกําหนดใหการเก็บรักษาผลิตภัณฑโยเกิรตที่อุณหภูมิต่ํากวา 10 
องศาเซลเซียส ไดไมเกิน 7 วัน นับตั้งแตวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุ ปจจัยที่เกี่ยวของในการศึกษา 
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ ไดแก ระยะเวลา อุณหภูมิ การปนเปอนของจุลินทรีย เปนตน การศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองที่ผลิตได จะใชอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 7 
วัน ทําการศึกษาคุณภาพดานกายภาพ เคมี และดานจุลินทรียในผลิตภัณฑ  

 
6.1 การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 

 
                การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานลักษณะปรากฏผลิตภัณฑถั่วเหลืองเสริมกากใยสม นาน 
7 วัน พบวา ผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม ลักษณะกลิ่นของผลิตภัณฑจะเริ่มมีกลิ่น 
เปรี้ยวและกลิ่นของถั่วเหลืองขึ้น ลักษณะเนื้อของโยเกิรตมีลักษณะขนจับตัวกันเปนเคิรด เนื้อเรียบ 
เนียน 
                การเปลี่ยนแปลงคา syneresis เปนการวัดปริมาณน้ําอิสระที่แยกออกจากเนื้อโยเกิรต 
นมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสนาน 7 วัน ไดผลการทดลอง 
แสดงในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8  การเปลี่ยนแปลงคา syneresis ในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม เมื่อเก็บ 
รักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน 
 

โยเกิรตนมถั่วเหลือง วันที่ 1       วันที่ 7 

ควบคุม 22.47a                 30.33a 

1% กากสม 1.27c                  4.47d 

2% กากสม 5.57b                  8.50c 

3% กากสม 7.83b                 12.90b 
 
หมายเหต ุ:    a-d ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)   
                  คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา    

 
     การวัดปริมาณน้ําอิสระที่แยกออกจากเนื้อโยเกิรต ในเวลาที่กําหนดพบวาคา syneresis 

ของโยเกิรตทั้ง 4 สิ่งทดลอง ที่เก็บรักษาไวนาน 7 วัน พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
ซึ่งจะมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยโยเกิรตนมถั่วเหลืองที่ไม 
มีการเสริมกากใยสม พบวา คา syneresis เพิ่มขึ้นเปน 30.33  โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
ปริมาณ 1, 2 และ 3 % มีคา 4.47, 8.50 และ 12.90 ตามลําดับ 

 
6.2  การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
 
      การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับคาความเปนกรดดางในผลิตภัณฑโยเกิรตนม 

ถั่วเหลืองเสริมกากใยสม เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสนาน 7 วัน แสดงในตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9  การเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรดดางในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน 
 

โยเกิรตนมถั่วเหลือง วันที่ 1 วันที่ 7 

ควบคุม 5.67a 5.02a 

1% กากสม 5.61a 5.04a 

2% กากสม 5.55a 4.90b 

3% กากสม 4.48b 4.45c 
 
หมายเหต ุ:    a-c ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)   
                  คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา    
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับคาความเปนกรดดางในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลือง 
เสริมกากใยสมทั้ง 4 สิ่งทดลองที่เก็บรักษาไวนาน 7 วัน จากผลการทดลอง พบวา การเปลี่ยนแปลง 
คาความเปนกรดดางในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมทั้ง 4 สิ่งทดลอง มีความแตกตาง 
กันทางสถิติ (p <  0.05)  ซึ่งคาความเปนกรดดางลดลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยสิ่งทดลอง 
ที่ 1 ลดลงจาก 5.67 เปน 5.02  สิ่งทดลองที่ 2 จาก 5.61 เปน 5.04 สิ่งทดลองที่ 3 จาก 5.55 เปน 
4.90 และสิ่งทดลองที่ 4 ลดลงจาก 4.48 เปน 4.45 แตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยางชาๆ ทั้งนี้ 
เพราะที่อุณหภูมิต่ํา จะทําใหกิจกรรมของจุลินทรียนอยหรือเกือบคงที่ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของ 
คาความเปนกรดดางในผลิตภัณฑจึงมีนอย  

                    
 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลกติกในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริม 
กากใยสม เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน ไดผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 
10 

 
ตารางที่ 10  การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลกติกในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน 
 

โยเกิรตนมถั่วเหลือง วันที่ 1 วันที่ 7 

ควบคุม 0.26c 0.60b   

1% กากสม 0.26c 0.59c   

2% กากสม 0.28b 0.62b 

3% กากสม 0.32a 0.73a 
 
หมายเหต ุ:    a-c ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)   
                  คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา    
                

การเปลี่ยนแปลงปริมาณของกรดแลกติกในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมทั้ง 
4 สิ่งทดลอง ทําการเก็บรักษาไวนาน 7 วัน พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งปริมาณ 
กรดแลกติกมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยสิ่งทดลองที่ 1 เพิ่มขึ้นจาก 0.26 เปน 0.60  สิ่งทดลองที่ 2 จาก 
0.26 เปน 0.59 สิ่งทดลองที่ 3 จาก 0.28 เปน 0.62 และสิ่งทดลองที่ 4 เพิ่มขึ้นจาก 0.32 เปน 0.73  

 
6.3  การวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย 

  
           จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรียในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริม 

กากใยสม เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสนาน 7 วัน ไดผลการทดลองดังแสดง ในตารางที่ 
11 
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ตารางที่ 11  การเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรียในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม เมื่อเก็บ 
รักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน 
 

 
หมายเหต ุ:    a-c ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)   
                  คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา    
 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางจุลินทรียของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม ทั้ง 
4 สิ่งทดลองที่เก็บรักษาไวนาน 7 วัน พบวา จํานวน L. plantarum C7 ยังสามารถมีชีวิตรอด 
ในผลิตภัณฑเปนผลใหจุลินทรียยังสามารถมีกิจกรรมที่มีประโยชนตอผูบริโภคโดยโยเกิรตนมถั่วเหลือง 
ที่ไมมีการเสริมกากใยสม พบวา L. plantarum C7 มีจํานวนเทากับ 7.46 log cfu/ml 
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม ปริมาณ 1, 2 และ 3 % มีคา 8.59, 8.03 และ  8.57 log 
cfu/ml ตามลําดับ สําหรับการเปลี่ยนแปลงจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(p > 0.05) อยูระหวาง 6.56 - 7.23 log cfu/ml  

 
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมในระหวางการเก็บ 

รักษานาน 7 วัน พบวา โยเกิรตถั่วเหลืองเสริมกากใยสมมีลักษณะกลิ่นที่เริ่มเปรี้ยวและกลิ่นของ    
ถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้น ลักษณะเนื้อของโยเกิรตขนจับตัวกันเปนเคิรด  เนื้อเรียบเนียน และมคีา 
syneresis เพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Varnam 
and Sutherland (1994) พบวา เมื่อเก็บโยเกิรตไวนานการอุมน้ําของเนื้อโยเกิรตจะลดลง 
และปริมาณมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรดดางในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริม 
กากใยสมทั้ง 4 สิ่งทดลอง มีคาลดลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา แตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น 
อยางชาๆ ทั้งนี้เพราะที่อุณหภูมิต่ําจะทําใหกิจกรรมของจุลินทรียนอยหรือเกือบคงที่ ดังนั้นการ 
เปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรดดางในผลิตภัณฑจึงมีนอย (Nakada et al .,1996)  ขณะที่ปริมาณ 
กรดแลกติกเพิ่มขึ้น   จากการทดลองพบวา เชื้อ L. plantarum สามารถมีชีวิตรอด และยังคงมี 
กิจกรรมในโยเกิรต ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําได สอดคลองกับ Gilliland et al. (2002) 
ที่กลาววา การลดลงของความเปนกรดดาง และการเพิ่มปริมาณของกรดแลกติก ในระหวางการเก็บ 
รักษาผลิตภัณฑโยเกิรต จะไมสงผลตอจํานวนแบคทีเรียโปรไบโอติก (Nogueira et al., 1998) 
โดยพบวา จํานวน L. plantarum C7 ยังสามารถมีชีวิตรอดในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลือง 

โยเกิรตนมถั่วเหลือง 

จํานวนจุลินทรีย (LogCFU/ml) 
Lactobacillus plantarum C7 
วันที่ 1           วันที่ 7 

แบคทีเรียทั้งหมด 
วันที่ 1            วันที่ 7 

ควบคุม       7.70c                7.46b     7.80ab             7.23 

1% กากสม 8.04bc               8.59a    7.44b              6.89 

2% กากสม        8.28ab               8.03a    7.50ab             6.56 

3% กากสม        8.66a                8.57a         7.68a              7.10 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุป 

 
การเสริมกากใยสมในโยเกิรตนมถั่วเหลืองโดยใชปริมาณกากใยสมที่แตกตางกัน คือ 0, 1, 2 

และ 3 %(w/v)  พบวาโยเกิรต นมถั่วเหลืองที่เสริมกากใยสมมีการลดลงของความเปนกรดดางอยาง 
รวดเร็ว มีปริมาณกรดแลกติกสูงขึ้น รวมทั้งความขนหนืดที่สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) 
เมื่อเทียบกับโยเกิรตนมถั่วเหลืองที่ไมเสริมกากใยสม สงผลตอคุณภาพของโยเกิรตนมถั่วเหลืองอยาง 
มีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยังสงเสริมความสามารถในการมีชีวิตรอดของแบคทีเรียกรดแลคติกที่สูงมาก 
กวา 8 LogCFU/g  

 
ขอเสนอแนะ 

 
1.  การทําผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมควรมีการลดปริมาณของโปรตีนถั่วเหลืองสกัด 
เพื่อลดกลิ่นถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ หรือสามารถหาสารอื่นๆ ที่สามารถทดแทนได 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเปนที่ยอมรับตอผูบริโภค ควรมีการศึกษาเพิ่มเรื่องการแตงสีและกลิ่น 
เพื่อดึงดูดใจผูบริโภค 
3.  ควรมีการวิเคราะหปริมาณไฟเบอรในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลือง 
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การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 
 

1. การตรวจสอบคา Syneresis วิเคราะหตาม จิราพัชร (2548) 
 

การตรวจสอบคา syneresis เปนปริมาณน้ําที่แยกจากเนื้อโยเกิรตมนเวลาที่กําหนด ชั่งขวด 
รูปชมพูจดคาน้ําหนักไว และชั่งโยเกิรตใหมีน้ําหนักที่แนนอนเทลงในกระดาษกรอง (Whatman 
No.1) ซึ่งวางในกรวยแกวบนขวดรูปชมพู จับเวลา 1 ชั่วโมง ชั่งน้ําหนักขวดรูปชมพูที่มีน้ําแยกจาก 
โยเกิรตรวมอยูดวยจดคาไว นําคาน้ําหนักขวดชมพูมาลบออกจะไดคาน้ําหนักที่แยกจากเนื้อโยเกิรต 
คํานวณเปอรเซ็นตการเกิด syneresis 
 
        คา syneresis (เปอรเซ็นต)  =      น้ําหนักที่แยกจากเนื้อโยเกิรต (กรัม) x 100 

   น้ําหนักโยเกิรตที่ใช (กรัม) 
 
2. การวัดความหนืด 
 

1. เตรียมตัวอยางใหมีปริมาตร 400 มิลลิลิตร ในบีกเกอรขนาด 600 มิลลิลิตร 
2. เลือกขนาดของหัวเข็มที่ใชวัดใหเหมาะสมกับตัวอยาง และนําไปติดกับแกนหมุน 
3. เปดเครื่องและเสียบเครื่องวัดอุณหภูมิจุมในตัวอยาง 
4. ตั้งคาหัวเข็มและคาความเร็วรอบ (rpm) ที่ตองการ 
5. เลื่อนหัวเข็มจุมในตัวอยางและเปดเครื่องใหหัวเข็มหมุน 
6. จับเวลา 1 นาที และจดคาความหนืดที่ได 

 
3. การวัดความสามารถในการอุมน้ํา (Water holding capacity) ตามวิธี พัชราภรณ (2550) 
 
อุปกรณ 

1. หลอด Centrifuge ขนาด 25 มล. 
2. เครื่องเหวี่ยงแยกความเร็วสูง (Centrifuge) 
3. ตูอบ 
4. เครื่องชั่งน้ําหนัก 

วิธีการ 
1. ชั่งตัวอยาง 0.5 กรัมใสหลอด Centrifuge 
2. เติมน้ํากลั่น 10 มล. ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมง 
3. เหวี่ยงแยกดวยความเร็ว 3000 rpm เปนเวลา 20 นาที รินสวนใสทิ้ง 

ชั่งน้ําหนักตัวอยางเปยก 
4. นําตัวอยางไปอบแหงที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ขามคืน ชั่งน้ําหนักตัวอยางแหง 
 
ความสามารถในการอุมน้ํา  = น้ําหนักตัวอยางเปยก - น้ําหนักตัวอยางแหง 

             (กรัมน้ํา/กรัมตัวอยางแหง)                   น้ําหนักตัวอยางแหง 
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การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
 

1. ปริมาณความชื้น ตามวิธี AOAC (1990) 

 
อบถวยอลูมิเนียมพรอมดวยฝาปดในตูอบไฟฟา ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 5 

ชั่วโมง นํามาใสเดสิเคเตอร เมื่อเย็นนําไปชั่งเพื่อทราบน้ําหนักที่แนนอนจนคาที่ไดคงที่บันทึกคาไวแลว 
ชั่งตัวอยางในถวยอบอลูมิเนียมไหไดน้ําหนักที่แนนอน บันทึกคาที่ได นําตัวอยางพรอมถวยอบในตูอบ 
ไฟฟาที่อุณหภูมิ 105องศาเซลเซียส นาน 5 ชั่วโมง นํามาใสเดสิเคเตอร ทิ้งไวใหเย็นนํามาชั่งน้ําหนัก 
แลวนําตัวอยางไปอบซ้ําจนน้ําหนักคงที่ 

 
ปริมาณความชื้น (เปอรเซ็นต)  =     (W1-W2) x 100 

      W1 – W 
          
    เมื่อ   W       คือ  น้ําหนักของถวยอลูมิเนียม (กรัม) 

W1     คือ  น้ําหนักของถวยอลูมิเนียมและตัวอยางกอนอบ (กรัม) 
W2     คือ  น้ําหนักของถวยอลูมิเนียมและตัวอยางหลังอบ (กรัม)   

 
2. ปริมาณกรดทั้งหมด (Total Tritratable Acidity) ตามวิธี AOAC (1990) 
 

ชั่งตัวอยางจํานวน 10 กรัม ใสในชวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นที่ตมไล 
คารบอนไดออกไซดจํานวน 30 มิลลิลิตร หยดสารละลายฟนอฟทาลีนประมาณ 3 หยด เขยาให 
เขากัน นําไปไตเตรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.1 นอรมอล จนกระทั่งถึง 
จุดยุติจะไดสารละลายสีชมพู                     
 

ปริมาณกรดแลกติก (เปอรเซ็นต)    =   (N x V1 x 90.08 x 100) 
                                                                1000 x V2                                 
 
 กําหนดให            N    =   ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด   (นอรมอล) 
                         V1  =   ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด 

           ที่ใชในการไตเตรต (มิลลิลิตร) 
                         V2  =   ปริมาณของสารตัวอยางที่ใช (กรัม)         

        
3. วัดระดับความเปนกรด – ดาง โดยเครื่องวัดพีเอชมิเตอร ตามวิธี AOAC (1990) 
 
 การวัดคาความเปนกรด–ดาง ( pH )  จากเครื่องพีเอชมิเตอร (pH Meter) ทําการเจือจาง      
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 10 กรัม ในน้ํากลั่น 30 มิลลิลิตร กอนนํามาวัดคาความเปนกรด-
ดาง (pH) ดวยเครื่อง พีเอชมิเตอร (pH Meter) 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบและMaster sheet 
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แบบทดสอบความชอบโดยวิธี 9 points Hedonic scale ซึ่งมีแบบทดสอบดังนี้ 
 
ชื่อผูทดสอบ...................................................... .....  อาย.ุ..............ป    เพศ………….............. ชุดที่ …….. 
วันที่ทดสอบ...........................................................   เวลา ..................................................... 
 
คําแนะนํา ตัวอยางที่ทานจะทดสอบชิมคือ โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 

กรุณาทดสอบตัวอยางที่เสนอใหจากซายไปขวาแลวใหคะแนนความชอบตัวอยางในแตละปจจัย
ที่ใกลเคียงกับความรูสึกของทานมากที่สุด โดยกําหนดให 

       9 =   ชอบมากที่สุด         6 =   ชอบนอยที่สุด  3 =   ไมชอบปานกลาง 
 8 =   ชอบมาก  5 =   เฉยๆ   2 =   ไมชอบมาก  

7 =   ชอบปานกลาง 4 =   ไมชอบเล็กนอย  1 =   ไมชอบมากที่สุด 
 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส คะแนนความชอบ 
รหัส 

 
รหัส 

 
รหัส 

 
ความชอบรวม    
ลักษณะปรากฎ (ส)ี    
กลิ่น    
เนื้อสัมผัส    
รสชาติ    
 
 ขอเสนอแนะ _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกทานที่มาทดสอบ 
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ตารางผนวกที่ 1  ลําดับการชิมผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม ผูทดสอบชิม  30 คน 
 

หมายเลข ลําดับการทดสอบชิม 

ผูทดสอบชิม 1 2 3 4 

1 T4 T1 T3 T2 

2 T1 T3 T4 T2 

3 T2 T3 T4 T1 

4 T2 T4 T3 T1 

5 T1 T2 T3 T4 

6 T4 T2 T1 T3 

7 T3 T1 T4 T2 

8 T3 T1 T4 T2 

9 T3 T2 T1 T4 

10 T2 T1 T4 T3 

11 T4 T3 T1 T2 

12 T4 T3 T2 T1 

13 T1 T3 T4 T2 

14 T3 T2 T1 T4 

15 T3 T4 T1 T2 

16 T4 T3 T1 T2 

17 T1 T2 T4 T3 

18 T4 T3 T2 T1 

19 T1 T2 T3 T4 

20 T2 T4 T1 T3 

21 T2 T4 T3 T1 

22 T2 T1 T3 T4 

23 T4 T1 T3 T2 

24 T2 T4 T3 T1 

25 T3 T2 T4 T1 

26 T2 T1 T4 T3 
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ตารางผนวกที่ 1  (ตอ) 

 
 

 
 
หมายเหต ุ                  T1 คือ โยเกิรตนมถั่วเหลืองที่ไมมีการเสริมกากใยสม 

       T2 คือ โยเกิรตนมถั่วเหลือง + กากใยสมปริมาณ 1 % 
       T3 คือ โยเกิรตนมถั่วเหลือง + กากใยสมปริมาณ 2 % 
          T4 คือ โยเกิรตนมถั่วเหลือง + กากใยสมปริมาณ 3 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข ลําดับการทดสอบชิม 

ผูทดสอบชิม 1 2 3 4 

27 T3 T4 T1 T2 

28 T3 T2 T1 T4 

29 T3 T2 T4 T1 

30 T3 T1 T4 T2 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะหทางสถิติ 
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1. การประเมินคุณภาพทางกายภาพของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 
ตารางผนวกที่ 2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงของคา syneresis ในผลิตภัณฑ         
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 

   
  * คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น  95 % 
 
ตารางผนวกที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงของคาความขนหนืดในผลิตภัณฑ 
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
   

SOV df SS MS F 

Treatment 3 5211731.280 1737243.760 41.222* 

Error 8 337149.760    42143.72 
 Total 11 5548881.040 

  
CV. (%) 13.68 

 
  * คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 3 761.950 253.983 150.197* 

Error 8 13.527 1.691 
 Total 11 775.477 

  
CV. (%) 14.09 
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2. การประเมินคุณภาพทางเคมีของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 
ตารางผนวกที่ 4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงกรด-ดาง (pH) ในผลิตภัณฑ             
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมในชวงเวลาที่ 0 ชั่วโมง  
   

SOV df SS MS F 

Treatment 3 0.147 0.049 13.61* 

Error 8 0.029 0.004 
 Total 11 0.176 

  
CV. (%) 0.92 

 
  * คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
 
ตารางผนวกที่ 5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงกรด-ดาง (pH)ในผลิตภัณฑ            
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมในชวงเวลาที่ 3 ชั่วโมง             
  

SOV df SS MS F 

Treatment 3 0.125 0.042 140* 

Error 8 0.002 0.003 
 

Total 11 0.127     

CV. (%) 0.89 
 
  * คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
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ตารางผนวกที่ 6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงกรด-ดาง (pH) ในผลิตภัณฑ           
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมในชวงเวลาที่ 6 ชั่วโมง 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 3 0.383 0.128 4.30* 

Error 8 0.237 0.03 
 Total 11 0.62     

CV. (%) 2.93 
    

* คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
 
ตารางผนวกที่ 7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงกรด ดาง (pH)ในผลิตภัณฑ            
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมในชวงเวลาที่ 9 ชั่วโมง 
   

SOV df SS MS F 

Treatment 3 0.15 0.05 500* 

Error 8 0.001 0.001 
 Total 11 0.151     

CV. (%) 0.18 
    

* คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
 
ตารางผนวกที่ 8  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงกรด ดาง (pH)ในผลิตภัณฑ           
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมในชวงเวลาที่ 12 ชั่วโมง 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 3 0.89 0.297 74.25* 

Error 8 0.032 0.004 
 Total 11 0.921     

CV. (%) 1.15 
    

* คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
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ตารางผนวกที่ 9  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณกรดแลคติกในผลิตภัณฑโยเกิรตนม     
ถั่วเหลืองเสริมกากใยสมในชวงเวลาที่ 0 ชั่วโมง 
   

SOV df SS MS F 

Treatment 3 0.002 0.0006 0.05* 

Error 8 0.001 0.0125 
 Total 11 0.003     

CV. (%) 1.14 
    

* คือ มีความแตกตางทางสถิติ ที่ความเชื่อมั่น 95 % 
 
ตารางผนวกที่ 10  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณกรดแลคติกในผลิตภัณฑ              
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมในชวงเวลาที่ 3 ชั่วโมง 
    

SOV df SS MS F 

Treatment 3 0.003 0.001 0.03* 

Error 8 0.003         0.037 
 Total 11 0.006     

CV. (%) 8.99 
    

* คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
 
ตารางผนวกที่ 11  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณกรดแลคติกในผลิตภัณฑโยเกิรตนม     
ถั่วเหลืองเสริมกากใยสมในชวงเวลาที่ 6 ชั่วโมง 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 3 0.007 0.002 4* 

Error 8 0.004 0.0005      
 Total 11 0.011     

CV. (%) 5.02 
    

* คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
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ตารางผนวกที่ 12   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณกรดแลคติกในผลิตภัณฑโยเกิรต 
นมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมในชวงเวลาที่ 9 ชั่วโมง 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 3 0.011 0.004 40* 

Error 8 0.001  0.0001 
 Total 11 0.012     

CV. (%) 3.66 
    

* คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
 
ตารางผนวกที่ 13   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณกรดแลคติกในผลิตภัณฑโยเกิรต 
นมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมในชวงเวลาที่ 12 ชั่วโมง 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 3 0.008 0.003 0.24* 

Error 8 0.001 0.0125  
 Total 11 0.008     

CV. (รอยละ) 0.98 
    

* คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
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3. การประเมินคุณภาพทางจุลินทรียของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 
ตารางผนวกที่ 14   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของจํานวนจุลินทรีย Lactobacillus 
plantarum C7  ในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 3 1.472 0.491 10.67* 

Error 8 0.370            0.046 
 Total 11 1.842     

CV. (รอยละ) 2.63 
    

* คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
 
ตารางผนวกที่ 15   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดในผลิตภัณฑ       
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 3 0.342 0.114 2.59* 

Error 8 0.348 0.044 
 Total 11 0.690     

CV. (%) 2.73 
    

* คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 %  
 
ตารางผนวกที่ 16   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของจํานวนจุลินทรีย Lactobacillus 
plantarum C7  ในผลิตภัณฑโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมภายหลังการเก็บรักษา 7 วัน 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 3 0.623 0.208 2.55ns 

Error 8 0.650 0.081 
 Total 11 1.274     

CV. (%) 3.38 
   ns คือ ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
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ตารางผนวกที่ 17   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดในผลิตภัณฑ      
โยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสมภายหลังการเก็บรักษา 7 วัน 
 

SOV df SS MS F 

Treatment 3 18.215 6.072 1.86 ns 

Error 8 25.763 3.220 
 Total 11 43.978     

CV. (%) 28.98 
    

ns คือ ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 

 
3. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 
ตารางผนวกที่ 18   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี      
ของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
               

SOV df SS MS F 

Block 29 99.874 3.444 1.770 ns 

Treatment 3 39.345 13.115 67.41ns 

Error 86 167.587 1.949 
 Total 118 306.806     

CV. (%) 26.64 
    

  ns คือ ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
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ตารางผนวกที่ 19    ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัส        
ดานกลิ่นของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
 

SOV df SS MS F 

Block 29 117.884 4.065 1.905 * 

Treatment 3 122.988 40.996 19.22* 

Error 86 183.754 2.137 
 

Total 118 424.626     
  CV. (%)         39.09 
 
* คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
 
ตารางผนวกที่ 20   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัส          
ดานรสชาติของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม   
   

SOV df SS MS F 

Block 29 151.527 5.225 1.806 ns 

Treatment 3 41.253 13.751 4.75 ns 

Error 86 249.179 2.897 
 Total 118 441.959     

CV. (%) 38.5 
    

ns คือ ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
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ตารางผนวกที่ 21  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัส          
ดานเนื้อสัมผัสของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
      

SOV df SS MS F 

Block 29 133.972 4.62 2.045 ns 

Treatment 3 13.498 4.499 1.992 ns 

Error 86 194.329 2.26 
 Total 118 341.795     

CV. (%)  30.01 
      

ns คือ ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 
 
ตารางผนวกที่ 22  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัส          
ดานความชอบโดยรวมของโยเกิรตนมถั่วเหลืองเสริมกากใยสม 
      

SOV df SS MS F 

Block 29 123.138 4.246 1.904 * 

Treatment 3 43.232 14.411 6.453* 

Error 86 192.19 2.235 
 Total 118 358.56     

CV. (%) 30.7 
    

* คือ มีความแตกตางทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95 % 

 


