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การพัฒนาผลิตภัณฑคลายโยเกิรตโพรไบโอติคจากน้ํานมขาวโพด
Development of probiotic yoghurt-like products from corn milk
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บทคัดยอไทย: การเพิ่มมูลคาและคุณคาขาวโพดมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม
งานวิจั ย นี้มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่อ พั ฒนาผลิ ต ภัณ ฑ คล ายโยเกิ รตจากน้ํ า นมข าวโพดโดยใชแบคที เ รีย โพรไบโอติค Lactobacillus
johnsonii KUNNE 15-1 และ Pediococcus pentosaceus KUNNE6-1 ทั้งนี้ไดทําการคัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมจากขาวโพด 2
ชนิด คือ ขาวโพดหวานและขาวโพดขาวเหนียว ผลการวิเคราะหคา pH %กรดแลคติค คาoBrix และการทดสอบทางประสาท
สัมผัส พบวาระยะเวลาที่เหมาะสมตอการหมักที่ 37oC คือ 8 ชม. ขาวโพดหวานเปนวัตถุดิบทีด่ ีที่สุดตอการหมัก โดยหลังการหมัก
8 ชม. มีคา pH oBrix %กรดแลคติค และจํานวนแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติค เทากับ 4.0, 11, 0.97 และ 2.31X109 cfu/ml ตามลําดับ
และใหคาการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงกวาขาวโพดขาวเหนียว จากการปรับปรุงคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสโดยการเติมเจ
ลาตินที่ระดับ 0, 0.2, 0.4 และ 0.6% พบวาผลิตภัณฑคลายโยเกิรตโพรไบโอติคจากน้ํานมขาวโพดหวานที่เติมเจลาตินที่ระดับ
0.6% มีคาคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมโพรไบโอติคจากน้ํานมขาวโพดหวานมีความ
นาสนใจ เพราะนอกจากจะเพิ่มมูลคาและคุณคาของผลิตภัณฑ ยังเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคอีกดวย
คําสําคัญ: Zea mays Linn ผลิตภัณฑนมหมัก โพรไบโอติค
Abstract: Value and nutritional-adding to corn plays an important role to Thai economics, since Thailand is considered as an
agricultural country. This research aimed to develop probiotic yoghurt-like products from corn milk by using 2 strains of
probiotic bacteria, namely Lactobacillus johnsonii KUNNE 15-1 and Pediococcus pentosaceus KUNNE6-1. Two varieties of
corn, including sweet corn and waxy corn, were screened in order to get the suitable raw material for yoghurt-like production.
According to pH value, % lactic acid, oBrix, and sensory evaluation, it found that optimum condition of fermentation was at
37oC for 8h, and sweet corn was the best raw material. After 8 h of fermentation, yoghurt-like product from sweet corn gave pH
value, oBrix, % lactic acid, and viable count of lactic acid bacteria at 4.0, 11, 0.97, and 2.31X109 cfu/ml, respectively. The
sensory acceptability score of yoghurt-like product made from sweet corn was higher than waxy corn. Improvement of texture
property of samples by adding 0, 0.2, 0.4 and 0.6% gelatin showed that 0.6% gelation added sample had the highest score of
sensory evaluation. Therefore, development of probiotic yoghurt-like product from sweet corn milk is very promising, since it
is not only adding the value and nutrition to the products, but also provides more choices for customers.
Keywords: Zea mays Linn, fermented milk, probiotics
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บทนํา
ขา วโพด (Zea mays Linn.) จั ด วา เป น พื ช
เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ของประเทศไทย
เนื่ อ งจากปลู ก ได ต ลอดทั้ งป แ ละปลู ก ได ทุ ก ภาคของ
ประเทศ เพื่ อ เป น การเพิ่ ม มู ล ค า และคุ ณ ค า ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากข า วโพด นั ก วิ ชาการและนั ก วิ จั ย ได
พยายามศึก ษาความเปนไปไดใ นการแปรรู ปขาวโพด
ในรูปผลิตภัณฑตางๆ ที่มีประโยชนตอสุขภาพและเปน
ที่ยอมรับของผูบริโภค เนื่องจากปจจุบันมนุษยใสใจกับ
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (functional foods) มาก
ขึ้น ดั งมีร ายงานวา ตลาดอาหารเพื่อ สุขภาพในโลกมี
มูลคาสูงถึง 330 ลาน US $ (Sangeetha et al., 2005)
ผลิ ต ภัณ ฑ อาหารเพื่อ สุ ขภาพ ไดแ ก อาหารเยื่ อ ใยสู ง
(dietary fiber) รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ โ พรไบโอติ ค
(probiotics) โพรไบโอติ ค ซึ่ ง เป น แบคที เ รี ย ที่ มี
ประโยชนตอรางกาย ชวยปรับสมดุลของจุลินทรียใน
ระบบทางเดิ น อาหาร รั ก ษาอาการท อ งร ว ง และมี
คุณสมบัติทางอายุ รเวท (therapeutic properties) เช น
ช ว ย ก ร ะ ตุ น ร ะ บ บ ภู มิ คุ ม กั น โ ร ค ล ด ป ริ ม า ณ
คอเลสเตอรอลในเสนเลือด ปองกันการเกิดโรคมะเร็ง
ชวยระบบการดูดซึมโปรตีน แคลเซียมและเหล็ก เปน
ตน (Kurmann and Rasic, 1991; Perdigeon et al.,
1998; Fooks et al., 1999; Kailasapathy and Chin 2000;
Kaur et al., 2002; Itsaranuwat et al., 2003; Marona
and Pedrigon, 2004) กลุมของ lactic acid bacteria ที่จัด
ว า เ ป น โ พ ร ไ บ โ อ ติ ค เ ช น Lactobacillus,
Bifidobacterium และ Enterococcus (Holzapfel and
Schillinger, 2002) โดยทั่ วไป โยเกิรต เป นผลิตภัณ ฑ
นมที่หมักดวยแบคทีเรีย Lactobacillus bulgaricus และ
Streptococcus thermophilus เนื่อ งจากเชื้อ ทั้ง 2 สาย
พันธุนี้ไมจัดวาเปนโพรไบโอติค เนื่องจากไมสามารถ
ร อ ด ชี วิ ต ไ ป ถึ งลํ า ไ ส ต อ น ป ล า ย ป จ จุ บั น นี้ ใ น
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ผูผลิตจึงมีแนวโนมที่
จะใช จุ ลิ น ทรี ย โ พรไบโอติ ค เป น เชื้ อ เริ่ ม ต น ใน
กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ น มหมั ก หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ

คลายโยเกิรต น้ํานมขาวโพดเปนแหลงของเยื่อใยสูง มี
วิตามินที่ดี เชน วิตามินเอ 24 IU B1 0.02 มิลลิกรัม B2
0.03 มิ ลลิก รัม B6 0.02 มิล ลิกรั ม วิต ามิน ซี 3.7
มิลลิกรัม และไนอาซีน 0.52 มิลลิกรัม เปนตน (USDA,
2004) มีกรดไขมันอิ่ มตัวและไมมีคลอเลสเตอรอล มี
น้ํา ตาลโอลิ โ กแซคคาร ไ รด ที่ ส งเสริ มแบคที เ รี ย โพร
ไบโอติค การพัฒนาผลิตภัณฑคลายโยเกิรตจากน้ํานม
ขาวโพดโดยใชแบคทีเรียโพรไบโอติคมีความสําคัญตอ
อุตสาหกรรมเกษตรไทย เพราะนอกจากจะเปนการเพิ่ม
มูลคาและคุณคาของผลิตผลทางการเกษตรแลว ยังเปน
การเพิ่มทางเลือกให กับผูบริโภคที่ไมสามารถบริโภค
นมโคได ดังนั้ น วั ต ถุ ประสงค ข องการวิ จั ยครั้ งนี้ เ พื่ อ
พัฒนาผลิตภัณฑคล ายโยเกิรตจากน้ํ านมขาวโพดโดย
ใช แ บคที เ รี ย โพรไบโอติ ค Lactobacillus johnsonii
KUNNE 15-1 และ Pediococcus pentosaceus
KUNNE6-1 เป น เชื้ อ เริ่มต น ตลอดจนการปรับ ปรุ ง
คุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑและศึกษาการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค
วิธีการศึกษา
วัตถุดิบและการเตรียมน้ํานมขาวโพด
วัตถุดิบที่ใชในงานวิจัยนี้ โดยใชขาวโพดสอง
ชนิ ด คื อ ข า วโพดหวาน (พั น ธุ ซุ ป เปอร ส วี ท )และ
ขาวโพดขาวเหนียว (พันธุซุปเปอรไวทและพันธุไวทไวโอเลต) ซื้ อ จากตลาดสี่ มุมเมื อ ง จั งหวั ด ปทุ มธานี
เตรียมน้ํานมขาวโพดในปริมาณเมล็ดขาวโพดสด 800
กรัม ตอ น้ํา 300 มิลลิลิตร (อัตราสวน 8:3 โดยน้ําหนัก
ต อ ปริ ม าตร) นํ า ไปป น ด ว ยเครื่ อ งป น น้ํ า ผลไม
(Moulinex, Spain) กรองแยกกากทิ้งโดยใชผาขาวบาง
สะอาด 2 ชั้น แลวพาสเจอรไรซที่อุณหภูมิ 72 oC นาน
15 นาที เก็บที่ 4 oC กอนใชงาน
แบคที เ รี ยที่ ผ ลิ ต กรดแลคติ ค (lactic acid bacteria;
LAB) และการเตรียมหัวเชื้อเริ่มตน
ใช LAB 2 สายพัน ธุ ที่มีคุณสมบัติเป นโพร
ไบโอติค คือ Lactobacillus johnsonii KUNNE 15-1
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และ Pediococcus pentosaceus KUNNE6-1 เตรียมเชื้อ
เริ่ ม ต น โดยการถ า ยเชื้ อ แบคที เ รี ย ทั้ ง สองชนิ ด บน
อาหารแข็ง MRS agar (Himedia, India) บมที่อุณหภูมิ
37oC นาน 24 ชม. จากนั้นเติ มน้ํากลั่ นปลอดเชื้อเพื่ อ
เตรียมสารแขวนลอยเซลลถายเชื้อแตละชนิด ปริมาณ
5% ลงในน้ํานมขาวโพดที่ผานการพาสเจอไรซแลว บม
ที่อุณหภูมิ 37oC นาน 12 ชม. (ชวง logarithmic phase)
เพื่อใชเปนเชื้อเริ่มตนตอไป
การคั ดเลือ กวัตถุ ดิบที่เ หมาะสมในการผลิตผลิ ตภัณ ฑ
คลายโยเกิรตน้ํานมขาวโพด
เตรียมน้ํานมขาวโพดทั้ง 3 พันธุ ตามสูตรที่
ไดจากการศึกษาเบื้องตนที่ใหรสชาติที่ดี คือเติมน้ําตาล
4% และนมผงชนิ ด จื ด 9% นํ า ไปพาสเจอร ไ รซ ที่
อุณหภูมิ 72 oC 15 นาที ทิ้งใหเย็น เติมเชื้อเริ่มตนผสม
(5%) นํ า ไปบ มที่ อุ ณ หภู มิ 37oC นาน 24 ชม. เก็ บ
ตัวอยางที่เวลาการหมัก 0, 4, 8 , 12 , 16, 20 และ 24 ชม.
เพื่อวิเคราะหคา pH ดวยเครื่อง pH meter (Precisa รุน
PN 3900-01 D) วิเ คราะห %กรดในรู ปกรดแลคติ ค
(AOAC, 2000) และวิเคราะหคา oBrix โดยใช Hand
Refractometer (Model: RHB 32 ATC) ในเบื้องต น
คัดเลือกวัตถุดิบมา 2 ชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงคา pH
และผลิ ต กรดแลคติ ค สู ง จากนั้ น เตรี ย มตั ว อย า งจาก
วัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด เปรียบเทียบ คา pH % กรด คา oBrix
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ
ใชวิ ธีการเปรีย บเที ยบตัวอยางรายคูเ พื่อหาความชอบ
(paired preference test) ใชกลุมตัวแทนผูบริโภคที่ไม
ผานการฝกฝน เปนนักศึกษาภาควิชาครุศาสตรเกษตร
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง จํานวน 30 คน (ชวงอายุระหวาง 20-24 ป
เป น เพศชาย 15 คนและเพศหญิ ง 15 คน) คั ด เลื อ ก
วัตถุดิบใหเหลือเพียงชนิดเดียว
การตรวจนับจํานวน LAB การปรับปรุงเนื้อสัมผัส และ
การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ห ลั งจ า ก คั ด เ ลื อ ก ชนิ ด ข อ งข า ว โ พ ด ที่
เหมาะสมไดแลว เตรียมตัวอยาง ทําการหมัก และตรวจ
นับจํานวน LAB ที่เวลาการหมัก 0, 2, 4, 6 และ 8 ชม.
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โดยวิธี viable plate count บนอาหารแข็ง MRS agar
ปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑโดยการเติมเจลาตินที่
ระดับ 0, 0.2, 0.4 และ 0.6% เก็บตัวอย างที่เวลาการ
หมัก 0, 2, 4, 6 และ 8 ชม. เพื่อวิเคราะหคา pH กรดแล
คติค และคา oBrix และทดสอบทางประสาทสัมผั ส
โดยวิธี 9-point Hedonic scale (โดยคะแนน 1 หมายถึง
ชอบนอยที่สุดและคะแนน 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด )
ใชกลุมผูทดสอบที่ไมผานการฝกฝน จํานวน 30 คน
ว า งแ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ Randomized
complete block design วิเคราะห ผลทางสถิติดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s multiple range
test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05)
ผลการศึกษาและวิจารณ
ผลการคัดเลือกชนิดของขาวโพดและระยะเวลาหมักที่
เหมาะสม
การเปลี่ ย นแปลงค า pH กรดแลคติ ค และ
o
Brix ระหว า งการหมั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ค ล า ยโยเกิ ร ต นม
ขาวโพด 3 ชนิดดวยเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติคผสม L.
johnsonii KUNNE 15-1 และ P. pentosaceus
KUNNE6-1 แสดงดัง Figure 1
น้ํานมขาวโพด 3 ตัว อยา ง มี คา pH เริ่มต น
ประมาณ 6.5-7.0 เมื่ออายุการหมักเพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 24
ชม. พบวาคา pH ในทุกตัวอยางลดลงใกลเคียงกันและ
คงที่ป ระมาณ 4.0-4.5 ตั้งแต ชั่วโมงที่ 8 ของการหมั ก
เปนตนไป คา pH ที่ระดับ 4.0-4.5 ทําใหโปรตีนในนม
เสียสภาพธรรมชาติและเกิดการตกตะกอน (curd) (Lee
and Lucey, 2010) คา oBrix แสดงถึงปริมาณของแข็งที่
ละลายได ซึ่ งหมายถึงปริ มาณน้ํา ตาล ซึ่งพบว า ระดั บ
น้ําตาลในตัวอยางจะลดลงสัมพันธกับปริมาณกรดแล
คติคที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียแลคติคใชน้ําตาล
ในกระบวนการหมักเปลี่ยนน้ําตาลไปเปนกรดแลคติค
สอดคลองกับงานวิจัยของ Salwa et al. (2004) จากการ
ทดลองพบวา น้ํานมขาวโพดหวานและน้ํานมขาวโพด
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ขาวเหนียว พันธุซุปเปอรไวท มีความเหมาะสมในการ
ใชเปนวัตถุดิบ เนื่องจากกิจกรรมการหมักจะเกิดขึ้นได
ดีและเร็วกวาน้ํานมจากขาวโพดขาวเหนียว พันธุไวทไวโอเลต
ผลการทดสอบทางประสาทสั มผั ส โดยวิ ธี
เปรี ย บเที ย บตั ว อย า งรายคู เ พื่ อ หาความชอบระหว า ง
ผลิตภัณฑคลายโยเกิรตน้ํานมขาวโพดหวานและน้ํานม
ขาวโพดขาวเหนียว แสดงดัง Figure 2 พบวาผูทดสอบ
ชิ มมากกว า 25 คน จากจํ า นวนทั้ ง หมด 30 คน มี
ความชอบตอผลิตภัณฑคลายโยเกิรตขาวโพดหวานใน
ดาน กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมคิด
เป น 83.33, 90.00, 86.67 และ 96.67% ตามลํ า ดั บ
(Figure 2) และมีความเห็นวา โยเกิรตขาวโพดหวานมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) จากผลิตภัณฑ
คลายโยเกิรตนมขาวโพดขาวเหนียวพันธุซุปเปอรไวท
ในดานกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม
ขาวโพดหวานจึ งเปน วัต ถุดิ บที่ เหมาะสมในการผลิ ต
ผลิตภัณฑคลายโยเกิรตโพรไบโอติค
ผลการตรวจนั บ จํ านวน LAB และระดั บ เจลาติ น ที่
เหมาะสมในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑคล ายโยเกริ์ ตจากนม
ขาวโพดหวาน
จากการตรวจนับจํานวน LAB ในตัวอยางนม
หมักโพรไบโอติคน้ํานมขาวโพดหวาน พบวามีจํานวน
เทากับ 1.50 x 107, 4.8 x 108, 1.65 x 109, 1.80 x 109
และ 2.31 x 109 cfu/ml ที่เวลาการหมัก 0, 2, 4, 6, 8 ชม.
ตามลํ าดับ การศึกษาการปรั บปรุงเนื้อ สัมผั สโยเกิร ต
โดยเติมเจลาติน 0, 0.2, 0.4 และ 0.6% ในการผลิ ต
ผลิตภัณ ฑคลา ยโยเกิ รตน้ํา นมขาวโพดหวาน เมื่ออายุ
การหมักเพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 8 ชม. พบวาคา pH ลดลง
และ %กรดแลคติ ค มี แ นวโน ม เพิ่ มขึ้ น ในทุ ก ตั ว อย า ง
ใกลเคียงกัน (data not shown) เมื่อ %เจลาตินเพิ่มขึ้น
พบวา %กรดแลคติ คมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลอ ง
กับ รายงานของ Supavititpatana et al. (2008) และ
Kumar and Mishra (2004) สวนการเติมเจลาตินที่ 0.6
%จะมีผลทําให oBrix เริ่มตนสูง เพราะเจลาตินจะไป
เพิ่ มปริ มาณของแข็ ง ที่ ล ะลายได ทํ า ให เ นื้ อ โยเกิ ร ต มี

ลักษณะขน ขึ้น ดังนั้ นเมื่ อนํา ไปทดสอบทางประสาท
สัมผัสกับผูทดสอบชิมจํานวน 30 คน ดวยวิธี 9-point
hedonic scale (Table 1) พบว า คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผลิตภัณฑดานสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตคาคะแนน
ความชอบดานเนื้อสัมผัสของตัวอยางที่เติมเจลาติน 0.6
% จะมีความแตกตางกันทางสถิติ (P≤ 0.05) ของในแต
ละสิ่งทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่เติมเจลาติน
ระดับต่ําลงมา โดยมีคาคะแนนความชอบดานสี กลิ่ น
รสชาติ เนื้อ สัมผัส และความชอบโดยรวม 6.90 6.40
5.90 6.85 และ 6.35 ตามลําดับ
สรุป
จากผลการวิจัยนี้สรุปไดวาขาวโพดหวานเปน
วัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑคลายโยเกิรต
เสริ ม โพรไบโอติ ค โดยใช เ ชื้ อ ผสม L. johnsonii
KUNNE 15-1 และ P. pentosaceus KUNNE6-1 เวลา
การหมั กที่ เหมาะสมที่ 8 ชั่ วโมง จะมี จํา นวน LAB
เทากับ 2.31 x 109 cfu/ml ซึ่งสูงกวาระดับที่แนะนํา
สําหรับผลิตภัณฑโพรไบโอติค คือ 106 cfu/ml นํามา
ปรั บ ปรุ งเนื้ อสั มผั ส โด ยกา รเ ติ ม เ จล าติ น ที่ 0.6
เปอรเซ็นต ผูทดสอบชิมใหการยอมรับมากที่สุด โดย
การยอมรั บเนื้ อสั มผั ส เทา กับ 6.85 และ การยอมรั บ
รวมเทากับ 6.35 ตามลําดับ ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ
เสริมโพรไบโอติคจากน้ํานมขาวโพดหวานจึงมี ความ
น า สนใจต อ การเพิ่ มมู ล ค า และคุ ณ ค า ของผลิ ต ภั ณ ฑ
ตลอดจนเพิ่ มทางเลื อ กให กั บ ผู บ ริ โ ภค ซึ่ ง สามารถ
พัฒนาในระดับอุตสาหกรรมตอไป
คําขอบคุณ
ขอขอบพระคุ ณ รศ.ดร.ป น มณี ขวั ญเมื อ ง
ภาควิชาครุศาสตรเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ที่ ใ ห ค วามอนุ เ คราะห
LAB สายพันธุ Lactobacillus johnsonii KUNNE 15-1
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และ Pediococcus pentosaceus KUNNE6-1 เพื่อใชใน
งานวิจัยนี้
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(b)

Figure 1. (a) pH value (line without symbols), lactic acid (%) (line with symbols, , , ) and (b)oBrix of corn milk
yoghurt-like products during fermentation at 37oC

Figure 2. Sensory evaluation test (paired preference test) between sweet corn and waxy corn yoghurt –like products.
Table 1. Sensory evaluation test result of sweet corn milk yoghurt like products adding gelatin in different levels.
Treatment

Average score of sweet corn yoghurt-like characteristics
Colour
Odour
Taste
Texture
Overall acceptability
a
a
a
b
0% gelatin
6.65
5.80
5.55
5.65
5.75a
0.2% gelatin
6.80a
5.95a
5.75a
5.85b
5.78a
a
a
a
b
0.4% gelatin
6.80
6.10
5.80
5.85
6.20a
0.6% gelatin
6.90a
6.40a
5.90a
6.85a
6.35a
Values in column with different superscript are significantly different, P≤ 0.05

