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บทท่ี 1 บทนํา  

 1.1  ท่ีมาและความสําคัญของงานวิจยั 1 
 1.2  วัตถุประสงค 2 
 1.3  ขอบเขตของงานวิจยั 2 
 1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศกึษา 2 
 1.5  นิยามศัพท 2 
   

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ  
 2.1 แบคทีเรียแลกติก 3 
 2.2  หลักในการจัดแบงเปนชนิดของแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 7 
 2.3 สารยับยั้งการเจริญตอเช้ือจุลินทรียอ่ืน 7 
 2.4 จุลินทรียท่ีคัดแยกจากน้ํานมดิบสําหรับใชในผลิตภณัฑนมหมัก 10 
 2.5 แบคทีริโอฟาจ 11 
 2.6 การเก็บรักษาเช้ือแลกติกแอสิคแบคทีเรีย 13 
   

บทท่ี 3 อุปกรณ สารเคมี และวิธีการทดลอง  
 3.1 จุลินทรียและวัตถุดิบ 16 
 3.2 อุปกรณและสารเคมี 16 
 3.3  วิธีการทดลอง 21 
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สารบาญ (ตอ) 
 

  หนา 
บทท่ี 4 ผลการทดลองและการวิจารณ  

 4.1 ผลการเพาะเล้ียงและการคัดแยกเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก             
       จากน้ํานมดิบ  

50 

 4.2  การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 56 
 4.3  การคัดแยกแบคทีริโอฟาจจากเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก  

       และการทําใหแบคทีริโอฟาจมีความบริสุทธ์ิ 
60 

 4.4  การทดสอบความตานทานตอแบคทีริโอฟาจ การทดสอบ 
       ความตานทานของแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกตอแบคทีริโอฟาจ 
       โดยวิธี spot test  

67 

 4.5  การวินิจฉัย (identify) เช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก  69 
 4.6 การศึกษาความสามารถในการใช Amino acid ความสามารถในการสรางกรด  

           และความสามารถในการสรางสารประกอบพวก  acetyl-methyl carbinol  
       ในหางนมเขมขน รอยละ 10  

84 

 4.7  การศึกษาการหมักในนมของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 88 
   

บทท่ี 5 สรุปผลการทดลอง  
 สรุปผล 101 
 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยข้ันตอไป 103 
   

เอกสารอางอิง 105 
ภาคผนวก  
                   ก     การคํานวณ 111 
                   ข     ตารางผลการทดลอง 113 
                   ค     การเตรียมสารเคมี 141 
                   ง     รูป 146 
ประวัติผูเขียน 153 
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สารบาญตาราง 
 

ตาราง  หนา 
1 แสดงลักษณะสําคัญของแลกติกแบคทีเรียสกุลตาง ๆ (Axelsson, 1998) 6 
2 แสดงผลการนับปริมาณฟาจ 48 
3 ผลการตรวจนับปริมาณเช้ือแบคทีเรียในตัวอยางน้ํานมดิบ ท่ีทําการบมท่ี

อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 72 ช่ัวโมง 
50 

4 ผลการคัดแยกเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 51 
5 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเช้ือแบคทีเรียท่ีคาดวานาจะเปนเช้ือ

แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 
57 

6 แสดงจํานวนฟาจท่ีตรวจนบัไดจากตัวอยางเช้ือแลกติกท่ีแยกไดจากนํ้านมดิบ 60 
7 ผลการทดสอบความตานทานตอแบคทีริโอฟาจของแบคทีเรีย จํานวน

ท้ังหมด 56 ไอโซเลท 
68 

8 แสดงการ identify เช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกท่ีมีรูปรางเปน cocci และ 
ผลการทดสอบการยอยสลาย Arginine การใชน้ําตาล Arabinose, Mannitol  
และ Sorbitol 

71 

9 การจําแนกเช้ือ Enterococcus โดยการใชน้ําตาล Arabinose, Mannitol และ 
Sorbitol 

76 

10 แสดงผลการทดสอบเช้ือ Streptococcus โดยใชชุดทดสอบ  API 20 Strep 79 
11 แสดงผลการระบุเช้ือ Streptococcus โดยใชชุดทดสอบ  API 20 Strep   80 
12 แสดงผลการทดสอบเช้ือ Lactobacillus โดยใชชุดทดสอบ  API 50 CHB          81 
13 แสดงผลการระบุเช้ือ Lactobacillus โดยใชชุดทดสอบ API 50 CHB                 84 
14 แสดงความสามารถในการใช Amino acid ของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 85 
15 แสดงการสรางกรดในนมขาดมันเนยรอยละ 10 ของเช้ือแบคทีเรีย            

ผลิตกรดแลกติก 
86 

16 แสดงการเปรียบเทียบระหวางเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกแตละตัว
ในสภาวะท่ีมีฟาจและไมมีฟาจดานปริมาณเช้ือ ปริมาณกรด และ pH 

94 

17 แสดงปริมาณฟาจเจริญรวมกับแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกแตละสายพนัธุ 96 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
18 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณฟาจในแตละคูของแบคทีเรียทุกตัว                       97 
19 เปรียบเทียบ % titratable acidity ของแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก IMJ, h สต,  

S. thermophilus TISTR 894 และ Lb. bulgaricus TISTR 895  ในสภาวะท่ีไมเติม
และเติมฟาจ2 
 

99 
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สารบาญภาพ 
 

รูป  หนา 
1 แสดงการยนืยนัเช้ือท่ีมีรูปรางเปน cocci โดยการทํา 16S rRNA sequencing 77 
2 แสดงความสัมพันธระหวาง pH และปริมาณกรดของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรด

แลกติกในสภาวะท่ีไมมีฟาจ(    ,    )  และมีฟาจ (     ,    ) กับความสัมพนัธ
ระหวางการเจริญของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกในสภาวะท่ีไมมีฟาจ (   ) 
และมีฟาจ (   ) กับปริมาณ plaque ของฟาจ (   ) ของเช้ือจากตัวอยางน้ํานมดิบ
จากสหกรณโคนมแมโจ รหัส I (a, c) และ สหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง 
รหัส h (b, d) ในนมขาดมันเนยรอยละ 10 

91 

3 แสดงความสัมพันธระหวาง pH และปริมาณกรดของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรด
แลกติกในสภาวะท่ีไมมีฟาจ (     ,    )  และมีฟาจ (     ,    ) กับความสัมพนัธ
ระหวางการเจริญของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกในสภาวะท่ีไมมีฟาจ (    ) 
และมีฟาจ (    )  กับปริมาณ plaque ของฟาจ (   ) ของ S. thermophilus TISTR 
894 (e, g) และ Lb. bulgaricus TISTR 895 (f, h) ในนมขาดมันเนยรอยละ 10    

92 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


