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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินวิธีการผลิตหัวเชื้อ Zygosaccharomyces rouxii เขมขนที่ยังแอค
ที ฟ สํ า หรั บ ใช ใ นกระบวนการผลิ ต หั ว เชื้ อ สํ า หรั บ การหมั ก ซี อิ๊ ว การทดลองเริ่ ม จากการประเมิ น รู ป แบบการ
เพาะเลี้ยง Z. rouxii สําหรับเตรียมหัวเชื้อยีสตเขมขนที่ทนเกลือความเขมขนสูงได โดยทดลองเพาะเลี้ยง Z.
rouxii ในอาหารที่มีความเขมขนเกลือตางกัน 4 รูปแบบ ไดแก แบบที่ 1 เพาะเลี้ยงยีสตใน YMB ที่มีเกลือ 1% ใน
รุนที่ 1 แบบที่ 2 เพาะเลี้ยงยีสตใน YMB ที่มีเกลือ 5% ในรุนที่ 1 แบบที่ 3 เพาะเลี้ยงยีสตใน YMB ที่มีเกลือ 5%
ในรุนที่ 1 และเพาะเลี้ยงใน YMB ที่มีเกลือ 10% ในรุนที่ 2 แบบที่ 4 เพาะเลี้ยงยีสตใน YMB ที่มีเกลือ 5% ในรุนที่
1 และเพาะเลี้ยงในน้ําซีอิ๊วดิบที่มีเกลือเขมขน 5% ในรุนที่ 2 จากนั้นนํายีสตที่เลี้ยงจากทั้ง 4 แบบไปประเมิน
ความสามารถในการเจริญในน้ําซีอิ๊วดิบที่มีเกลือเขมขน 10% ผลการทดลองพบวา ยีสตที่เพาะเลี้ยงไดจาก
รูปแบบที่ 4 จะเจริญในน้ําซีอิ๊วดิบที่มีเกลือเขมขน 10% ไดสูงสุด โดยมีคา specific growth rate (μ) เทากับ 0.09
generation/hour ดังนั้นจึงเลือกการเพาะเลี้ยงยีสตแบบที่ 4 มาทดลองเลี้ยงในน้ําซีอิ๊วดิบที่มีเกลือเขมขน 10% ที่
เพิ่มน้ําตาลกลูโคสจาก 1.5% เปน 2.5%, 5% และ 7.5% พบวา ปริมาณน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นไมมีผลตออัตราการ
เจริญของยีสตอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อทดลองนําเซลลเขมขนที่เตรียมจากการเพาะเลี้ยงยีสตแบบที่ 4 และจาก
การเพาะเลี้ยงยีสตแบบที่ 4 แลวเลี้ยงตอในน้ําซีอิ๊วดิบที่มีเกลือเขมขน 10% ไปเพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณการหมักที่
มีน้ําซีอิ๊วดิบที่มีเกลือเขมขน 10% และมีน้ําตาล 1.5% เปนอาหารเลี้ยงเชื้อ พบวา เซลลเขมขนที่เตรียมจากการ
เพาะเลี้ยงยีสตแบบที่ 4 และเซลลเขมขนที่เตรียมจากการเพาะเลี้ยงยีสตแบบที่ 4 แลวเลี้ยงตอในน้ําซีอิ๊วดิบที่มี
เกลือเขมขน 10% จะมีอัตราการเจริญไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (μ= 0.14) ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยง Z.rouxii เพื่อเตรียมเปนหัวเชื้อเขมขน คือการเพาะเลี้ยงยีสตในรุนที่ 1 ดวย YMB ที่มีเกลือ 5% และใน
รุนที่ 2 ดวยน้ําซีอิ๊วดิบที่มีเกลือเขมขน 5%
คําสําคัญ : ซีอิ๊ว Zygosaccharomyces rouxii หัวเชื้อเขมขน

ABSTRACT
This study aimed to evaluate method for the production of active concentrated starter culture
of Zygosaccharomyces rouxii for use in the culture starter production process for soy sauce
fermentation. Initially, the methods for Z. rouxii cultivation to prepare the concentrated starter culture
were evaluated. The cultivations were divided into 4 methods. They were; (1) YMB containing
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1%NaCl (2) YMB containing 5%NaCl (3) YMB containing 5%NaCl for the first batch and YMB
containing 10%NaCl for the second batch (4) YMB containing 5%NaCl for the first batch and soy
sauce (SS) containing 10%NaCl for the second batch. The cultures form all methods were subjected
to evaluation of their ability to grow in soy sauce containing 10%NaCl and 1.5% sugar. Thus result
showed that yeast cultivated in the fourth method had the highest growth rate (μ = 0.09
generation/hour). Thus, the fourth method was selected for the evaluation of the effect of added sugar
on the growth rate of the yeast. The result revealed that added sugar did not associate with the
growth rate. Consequently, concentrated cell prepared by the fourth method were further evaluated
for the ability to grow in a bioreactor using SS containing 10%NaCl and 1.5%sugar as the cultivation
media, relative to concentrated cell form in SS containing 10%NaCl. It was found that the growth rate
of concentrated cell of the both methods were not different (μ = 0.14). According to this study,
cultivation of cell in YMB containing 5%NaCl in the first batch and SS containing 5% in the second
batch was found as an appropriate method for the production of active concentrated starter culture of
Z. rouxii .
Keywords : soy sauce, Zygosaccharomyces rouxii, concentrated starter culture
E-mail : sariyanon.p@gmail.com

คํานํา
ซีอิ๊วเปนเครื่องปรุงรสที่ไดจากการหมักถั่วเหลืองและขาวสาลี กระบวนการหมักจะเกิดจากกิจกรรมของ
จุลินทรีย 3 ชนิด คือ ยีสต รา และแลกติคแบคทีเรีย Zygosaccharomyces rouxii เปนยีสตที่ทําหนาที่ในการ
ผลิตสารใหกลิ่นรสที่สําคัญในซีอิ๊ว โดยในการผลิตซีอิ๊วในระดับอุตสาหกรรม นิยมใช Z. rouxii ในรูปแบบของหัว
เชื้อบริสุทธิ์ อยางไรก็ตาม ในการหมักจะตองใชหัวเชื้อยีสตปริมาณมากเพื่อใหไดจํานวนเซลลมากพอที่จะดําเนิน
กิจกรรมการหมัก จึงตองมีการเตรียมหัวเชื้อ Z. rouxii โดยการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวและขยายขนาดการ
เพาะเลี้ยงหลายขั้นตอน ซึ่งกระบวนการดังกลาวตองใชเวลานานถึงหนึ่งสัปดาห ดังนั้นเพื่อลดขั้นตอนของการ
เตรียมหัวเชื้อ แนวทางหนึ่งที่นาสนใจ คือ การผลิตหัวเชื้อยีสตเขมขนที่ยังแอคทีฟสําหรับใชในการเตรียมหัวเชื้อ
ยีสตปริมาณมากในขั้นตอนเดียว โดยที่หัวเชื้อยีสตที่ไดจะนําไปใชสําหรับการเพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณการหมัก
ขนาดใหญเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลอีกหนึ่งครั้งกอนนําไปหมักซีอิ๊ว และเนื่องจากอาหารเพาะเลี้ยงยีสตเพื่อใชเปนหัว
เชื้อสวนใหญมักจะใชน้ําซีอิ๊วดิบที่มีเกลือความเขมขนสูง ดังนั้นในการผลิตหัวเชื้อยีสตเขมขนจะตองประเมิน
วิธีการเพาะเลี้ยงยีสตใหไดเซลลที่สามารถเจริญในน้ําซีอิ๊วดิบที่มีเกลือความเขมขนสูงได

อุปกรณและวิธีการ
1. ประเมินรูปแบบการเพาะเลี้ยง Z. rouxii เพื่อเตรียมเซลลเขมขน
เพาะเลี้ยง Z. rouxii ATCC 5044 ในอาหารเลี้ยงเชื้อตามรูปแบบที่แสดงในตารางที่ 1 โดยเลี้ยงยีสตแต
ละรุนในอาหารเลี้ยงเชื้อปริมาตร 100 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร ภายใตสภาวะการใหอากาศ
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แบบเขยาดวยความเร็วรอบ 200 รอบตอนาที ที่ 30 องศาเซลเซียส จนกระทั่งไดเซลลในแตละรุนจํานวน 108
CFU/ml นําคัลเจอรที่ไดในรุนสุดทายของแตละรูปแบบไปเลี้ยงตอในน้ําซีอิ๊วดิบ (SS) ที่มีเกลือเขมขน 10% และ
มีน้ําตาล 1.5% โดยมีจํานวนเซลลเริ่มตน 105 CFU/ml ภายใตสภาวะเชนเดียวกันกับที่กลาวไวขางตน ทําการ
ทดลอง 2 ซ้ํา ติดตามอัตราการเจริญทุกวันเปนเวลา 5 วัน โดยการตรวจวัดจํานวนประชากรยีสตดวยการ
เพาะเลี้ยงบนอาหาร Yeast Malt Agar (YMA)(Himedia, USA) ดวยการ spread plate และเปรียบเทียบอัตรา
การเจริญโดยพิจารณาจากคา specific growth rate (μ) ตามสมการ
μ

=

log Nt – log N0 / 0.301 x t

เมื่อ

No เปนจํานวนเซลลเริ่มตน
Nt เปนจํานวนเซลลเมื่อทําการแบงตัวเปนเวลา t
t เปนเวลาทั้งหมดที่ใชในการเจริญ

ตารางที่ 1 รูปแบบการเพาะเลี้ยงยีสตเพื่อเตรียมเซลลเขมขน
_________________________________________________________________________________________
รูปแบบ
รุนที่ 1
รุนที่ 2
_________________________________________________________________________________________
1
YMB ที่มีเกลือ 1%
2
YMB ที่มีเกลือ 5%
3
YMB ที่มีเกลือ 5%
YMB ที่มีเกลือ 10%
4
YMB ที่มีเกลือ 5%
SS ที่มีเกลือเขมขน 5%
__________________________________________________________________________________________
2. ประเมินการเพิ่มจํานวนเซลลของ Z. rouxii โดยการเพิ่มปริมาณแหลงคารบอน
นําเซลลที่ไดจากการเพาะเลี้ยงยีสตจากรูปแบบที่เหมาะสมที่เลือกจากขอ 1 มาเพาะเลี้ยงใน SS ที่มี
เกลือเขมขน 10% และมีปริมาณน้ําตาลกลูโคส 1.5%, 2.5%, 5% และ 7.5% ภายใตสภาวะเดียวกันกับขอ 1 ทํา
การทดลอง 2 ซ้ํา ติดตามอัตราการเจริญทุกวันเปนเวลา 5 วัน โดยใชวิธีเดียวกันกับขอ 1
3. ประเมินความสามารถในการเจริญของเซลลเขมขนที่ยังแอคทีฟของ Z.rouxii ในถังปฏิกรณการหมัก
นําเซลลที่ไดจากการเพาะเลี้ยงยีสตดวยรูปแบบที่เลือกจากขอ 1 และเซลลที่ไดจากการเพาะเลี้ยงดวย
แบบที่เลือกจากขอ 1 แลวเลี้ยงตอใน SS ที่มีเกลือเขมขน 10% มาปนเหวี่ยงดวยความเร็วรอบ 9500 g เปนเวลา
15 นาที ที่ 4 องศาเซลเซียส และตรวจวัดรอยละการไดกลับของเซลลกอนที่จะนําเซลลเขมขนที่ไดไปเพาะเลี้ยงใน
ถังปฏิกรณการหมัก (รุน BEMT-T-5L, Marubishi, Thailand) โดยใช SS ที่มีเกลือเขมขน 10% และมีปริมาณ
น้ําตาลตามที่เลือกจากขอ 2 เปนอาหารเลี้ยงเชื้อ ใชเซลลเริ่มตน 105 CFU/ml ภายใตสภาวะ 30 องศาเซลเซียส
ความเร็วรอบใบพัด 200 รอบตอนาที อัตราการใหอากาศ 2 ลิตรตอนาที ทําการทดลอง 2 ซ้ํา ติดตามอัตราการ
เจริญดวยวิธีการเชนเดียวกับขอ 1
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ผลและวิจารณ
1. การประเมินรูปแบบการเพาะเลี้ยง Z. rouxii เพื่อเตรียมเซลลเขมขน
ในการเพาะเลี้ยง Z. rouxii สําหรับเตรียมเปนหัวเชื้อในการหมักโมโรมิที่มีเกลือความเขมขนสูงนั้น
จะตองมีการสรางความคุนเคยตอเกลือใหกับยีสตกอน เพื่อให Z. rouxii สามารถเจริญและปรับตัวไดใน SS ที่มี
เกลือเขมขน 10% ซึ่งเปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชในการเตรียมหัวเชื้อสําหรับการหมักซีอิ๊วได จึงทดลองเพาะเลี้ยง
Z. rouxii ในอาหารเลี้ยงเชื้อรูปแบบตางๆดังแสดงในตารางที่ 1 ผลการทดลอง พบวา ยีสตที่เตรียมจากการ
เพาะเลี้ยงแตละแบบจะสามารถเจริญใน SS ที่มีเกลือเขมขน 10% ไดตางกัน โดยจะเห็นวายีสตที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยงในแบบที่ 4 จะมีอัตราการเจริญสูงที่สุด มีคา μ เทากับ 0.09 generation/hour ไดจํานวนเซลลสูงสุดที่
8.1 log CFU/ml ในวันที่ 3 ของการเพาะเลี้ยง แสดงใหเห็นวา รูปแบบการเพาะเลี้ยงที่มีการสรางความคุนเคยตอ
เกลือใหกับยีสต โดยเลี้ยงยีสตรุนที่ 1 ในอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐาน YMB ที่มีสภาวะเหมาะสมตอการเจริญ แต
เพิ่มปริมาณเกลือเปน 5% เพื่อใหยีสตเจริญภายใตภาวะเครียดจากความเขมขนเกลือเพียงอยางเดียว ซึ่งจะทําให
ยีสตคอยๆปรับตัวใหเขากับความเขมขนเกลือ 5% ได จากนั้นเมื่อเพาะเลี้ยงตอในรุนที่ 2 ใน SS ที่มีเกลือเขมขน
5% ยีสตจะตองปรับตัวภายใตภาวะเครียดจากน้ําซีอิ๊วดิบ (องคประกอบของน้ําซีอิ๊วดิบแสดงดังตารางที่ 2 )แต
เนื่องจากยีสตไดปรับตัวใหทนตอเกลือ 5% มากอนแลว ทําใหยังคงเจริญใน SS ที่มีเกลือเขมขน 5%ได มีรายงาน
วายีสตกลุม halotolerant มีกลไกการปรับตัวในสภาวะที่มีเกลือความเขมขนสูงดวยการขับ Na+ ออกจากเซลล
ผานทาง Na+/H+-antiporter โดยแรงขับของ H+- gradient ที่เกิดจากกลไกของ plasma membrane H+-ATPase
รวมถึงลดการ influx Na+เขาสูเซลล ( Watanabe และคณะ ,1995; Watanabe และคณะ, 1999) จากเหตุผล
ดังกลาว เมื่อนํายีสตที่เพาะเลี้ยงจากรุนที่ 2 ของแบบที่ 4 ไปเลี้ยงตอใน SS ที่มีเกลือเขมขน 10% ในรุนตอไป
ยีสตจึงสามารถทนตอ SS และปรับตัวเขากับ SS ที่มีความเขมขนเกลือเพิ่มขึ้นได ดังนั้นจึงทําใหยีสตสามารถ
เจริญไดดีกวาเซลลที่เตรียมจากรูปแบบอื่นๆอยางมีนัยสําคัญ ดังแสดงในภาพที่ 1
ตารางที่ 2 องคประกอบของน้ําซีอิ๊วดิบ (SS) ที่มีเกลือเขมขน 5% และ 10%
องคประกอบ
SS ที่มีเกลือเขมขน 5%
SS ที่มีเกลือเขมขน 10%
___________________________________________________________________________________________
คา pH
4.35
4.35
ปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด
0.73%
1.50%
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได
2.25%
2.25%
ปริมาณ reducing sugar
0.73%
1.50%
ปริมาณโปรตีนจากปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
2.35%
4.70%
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
0.38%
0.75%
___________________________________________________________________________________________
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µ = 0.09

9

µ= 0.05

viable cells (log CFU/ml)

8
7
6

แบบที่ 1

µ= 0.06

5
4

แบบที่ 2
แบบที่ 3

µ= 0.04

3

แบบที่ 4

2
1
0
0

1

2

3

4

5

tim e(days)

ภาพที่ 1 อัตราการเจริญของ Z. rouxii ATCC 5044 เมื่อเพาะเลี้ยงดวยอาหารเลี้ยงเชื้อ 4 แบบใน SS ที่มี
เกลือเขมขน 10%
2. การประเมินการเพิ่มจํานวนเซลลของ Z. rouxii โดยการเพิ่มปริมาณแหลงคารบอน
จากการทดลองในขอ 1 พบวาการเพาะเลี้ยงเซลลที่เตรียมจากแบบที่ 4 จะสามารถเจริญใน SS ที่มีเกลือ
เขมขน 10% ไดดีกวาแบบอื่นๆ และจํานวนเซลลสูงสุดที่เลี้ยงไดคือ 8.1 log CFU/ml ดังนั้นจึงมีการทดลองเพิ่ม
สารอาหารใหยสี ตเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญใหมจี ํานวนเซลลเพิ่มขึ้น โดยทดลองเพิ่มปริมาณแหลงคารบอนดวย
น้ําตาลกลูโคสใน SS ที่มีเกลือเขมขน 10% สําหรับใชเลี้ยงเซลลที่เตรียมจากแบบที่ 4 ผลการทดลองดังแสดงใน
ภาพที่ 2 พบวา เมื่อเพิม่ ปริมาณน้ําตาลกลูโคส อัตราการเจริญของยีสตใน SS ที่มีเกลือเขมขน 10% ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวา ยีสตไมไดใชนา้ํ ตาลเพิ่มขึ้นในระหวางการเพาะเลี้ยง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะในสภาวะที่ยีสตเจริญภายใตสภาวะทีม่ ีเกลือความเขมขนสูง ยีสตจะตองปรับตัวใหสามารถทนอยูไดดวย
การเพิ่มอัตราการขับ Na+ ออกจากเซลล และลดการ influx Na+ เขาสูเซลลดังที่กลาวไวขางตน ซึ่งอาจสงผลตอ
กระบวนการขนสงสารอาหารเขาสูเซลลเพื่อนําไปใชในการเจริญดวย จึงอาจทําใหยีสตไมใชน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นใน
ระบบในการเพาะเลี้ยงเซลลดังกลาว

viable cells (log CFU/ml)

9
8
7
6

1.5%glc

5

2.5%glc

4

5%glc

3

7.5%glc

2
1
0
0

1

2

3

4

5

tim e (days)

ภาพที่ 2 อัตราการเจริญของ Z. rouxii ATCC 5044 ที่เตรียมจากการเพาะเลี้ยงดวยแบบที่ 4 ใน SS ที่มี
เกลือเขมขน 10% ที่มีปริมาณน้ําตาลกลูโคสแตกตางกัน
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3. การประเมินความสามารถในการเจริญของเซลลเขมขนที่ยังแอคทีฟของ Z.rouxii ในถังปฏิกรณการ
หมัก
เมื่อไดรูปแบบการผลิตเซลลที่ทําใหยีสตสามารถทนเกลือความเขมขนสูง 10% ได ซึ่งก็คือการเพาะเลี้ยง
ยีสตดวยรูปแบบที่ 4 จึงทดลองนําเซลลที่ไดจากการเพาะเลี้ยงดวยแบบที่ 4 และเซลลที่ไดจากการเพาะเลี้ยงดวย
แบบที่ 4 แลวเลี้ยงตอใน SS ที่มีเกลือเขมขน 10% มาทําใหเขมขนดวยการปนเหวี่ยง แลวนําเซลลเขมขน
เพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อเปน SS ที่มีเกลือเขมขน 10% และมีน้ําตาล 1.5% ซึ่งเปนสภาวะที่
ใกลเคียงกับสภาวะที่ใชในการเลี้ยงเซลลสําหรับผลิตหัวเชื้อในการหมักโมโรมิโดยทั่วไป ผลการทดลองดังแสดง
ในภาพที่ 3 พบวา เซลลเขมขนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงดวยแบบที่ 4 และเซลลเขมขนที่เตรียมจากการเพาะเลี้ยง
ดวยแบบที่ 4 แลวเลี้ยงตอใน SS ที่มีเกลือเขมขน 10% มีอัตราการเจริญไมแตกตางกัน โดยมีคา μ เทากับ 0.14
generation/hour แสดงใหเห็นวา การเพาะเลี้ยงยีสตดวยแบบที่ 4 เปนวิธีที่เหมาะสมที่จะใชในการเพาะเลี้ยง
ยีสตเพื่อผลิตเปนเซลลเขมขนสําหรับใชในการเลี้ยงในถังปฏิกรณการหมัก เนื่องจากไดจํานวนเซลลไมแตกตางกัน
แตใชระยะเวลาสั้นกวาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเปนการประหยัดเวลาที่ใชในการเตรียมเซลลเขมขนสําหรับผลิตหัวเชื้อที่ใช
ในกระบวนการหมักไดอีกดวย
µ = 0.14

9

viable cell (log CFU/ml)

8
7
µ = 0.14

6
5

แบบที่ 1

4

แบบที่ 2

3
2
1
0
0

1

2

3

4

tim e (days)

ภาพที่ 3 อัตราการเจริญของเซลลเขมขนของ Z. rouxii ATCC 5044 เมื่อเพาะเลี้ยงดวยอาหารเลี้ยงเชื้อ
แบบที่ 4 และเซลลเขมขนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงใน SS ที่มีเกลือเขมขน 10% ในถังปฏิกรณการ
หมักที่มี SS ที่มีเกลือเขมขน 10% และมีปริมาณน้ําตาล 1.5% เปนอาหารเลี้ยงเชื้อ

สรุปผลการทดลอง
จากผลการศึกษานี้สรุปไดวา วิธีการผลิตหัวเชื้อยีสตเขมขนที่เหมาะสม คือ การเพาะเลี้ยงดวย YMB ที่มี
เกลือ 5% ในรุนที่ 1 และเพาะเลี้ยงตอในน้ําซีอิ๊วดิบที่มีเกลือเขมขน 5% ในรุนที่ 2 ซึ่งรูปแบบการผลิตที่ไดจะ
นําไปใชในการผลิตหัวเชื้อเขมขนที่ยังแอคทีฟและศึกษาสภาวะการเก็บรักษาหัวเชื้อเขมขนสําหรับใชเปนแนวทาง
ในการผลิตหัวเชื้อยีสตเขมขนเพื่อการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตอไป
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