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สารบาญตาราง
ตาราง
1 แสดงลักษณะสําคัญของแลกติกแบคทีเรียสกุลตาง ๆ (Axelsson, 1998)
2 แสดงผลการนับปริมาณฟาจ
3 ผลการตรวจนับปริมาณเชื้อแบคทีเรียในตัวอยางน้ํานมดิบ ที่ทําการบมที่
อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 72 ชั่วโมง
4 ผลการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
5 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชือ้ แบคทีเรียที่คาดวานาจะเปนเชื้อ
แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
6 แสดงจํานวนฟาจที่ตรวจนับไดจากตัวอยางเชื้อแลกติกที่แยกไดจากน้าํ นมดิบ
7 ผลการทดสอบความตานทานตอแบคทีริโอฟาจของแบคทีเรีย จํานวน
ทั้งหมด 56 ไอโซเลท
8 แสดงการ identify เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกที่มีรูปรางเปน cocci และ
ผลการทดสอบการยอยสลาย Arginine การใชน้ําตาล Arabinose, Mannitol
และ Sorbitol
9 การจําแนกเชือ้ Enterococcus โดยการใชน้ําตาล Arabinose, Mannitol และ
Sorbitol
10 แสดงผลการทดสอบเชื้อ Streptococcus โดยใชชดุ ทดสอบ API 20 Strep
11 แสดงผลการระบุเชื้อ Streptococcus โดยใชชุดทดสอบ API 20 Strep
12 แสดงผลการทดสอบเชื้อ Lactobacillus โดยใชชุดทดสอบ API 50 CHB
13 แสดงผลการระบุเชื้อ Lactobacillus โดยใชชุดทดสอบ API 50 CHB
14 แสดงความสามารถในการใช Amino acid ของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
15 แสดงการสรางกรดในนมขาดมันเนยรอยละ 10 ของเชื้อแบคทีเรีย
ผลิตกรดแลกติก
16 แสดงการเปรี ย บเที ย บระหวา งเชื้อ แบคที เ รีย ผลิต กรดแลกติก แตล ะตัว
ในสภาวะที่มฟี าจและไมมฟี าจดานปริมาณเชื้อ ปริมาณกรด และ pH
17 แสดงปริมาณฟาจเจริญรวมกับแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกแตละสายพันธุ
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18 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณฟาจในแตละคูของแบคทีเรียทุกตัว
19 เปรียบเทียบ % titratable acidity ของแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก IMJ, h สต,
S. thermophilus TISTR 894 และ Lb. bulgaricus TISTR 895 ในสภาวะทีไ่ มเติม
และเติมฟาจ2
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แสดงการยืนยันเชื้อที่มีรูปรางเปน cocci โดยการทํา 16S rRNA sequencing
แสดงความสัมพันธระหวาง pH และปริมาณกรดของเชือ้ แบคทีเรียผลิตกรด
แลกติกในสภาวะที่ไมมฟี าจ( , ) และมีฟาจ ( , ) กับความสัมพันธ
ระหวางการเจริญของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกในสภาวะที่ไมมีฟาจ ( )
และมีฟาจ ( ) กับปริมาณ plaque ของฟาจ ( ) ของเชื้อจากตัวอยางน้ํานมดิบ
จากสหกรณโคนมแมโจ รหัส I (a, c) และ สหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง
รหัส h (b, d) ในนมขาดมันเนยรอยละ 10
แสดงความสัมพันธระหวาง pH และปริมาณกรดของเชือ้ แบคทีเรียผลิตกรด
แลกติกในสภาวะที่ไมมฟี าจ ( , ) และมีฟาจ ( , ) กับความสัมพันธ
ระหวางการเจริญของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกในสภาวะที่ไมมีฟาจ ( )
และมีฟาจ ( ) กับปริมาณ plaque ของฟาจ ( ) ของ S. thermophilus TISTR
894 (e, g) และ Lb. bulgaricus TISTR 895 (f, h) ในนมขาดมันเนยรอยละ 10
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