
 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
      
2.1 แบคทีเรียแลกติก (Lactic acid bacteria: LAB)  
 

แบคทีเรียแลกติก เปนแบคทีเรียแกรมบวก (gram-positive bacteria) ไมสราง
สปอร (non spore-forming) ไมสรางเอนไซมคะตะเลส (catalase) ตองการอากาศเพียง
เล็กนอยในการเจริญ (microaerophile) แตบางชนิดก็สามารถเจริญไดในท่ีท่ีไมมีอากาศ (strictly 
anaerobe) แบคทีเรียสรางกรดแลกติกเปนแบคทีเรียรูปรางท้ังแบบทอนและแบบกลม   
(พงษเทพ, 2546; สุมณฑา, 2542) ประกอบดวย 7  สกุล คือ Betabacterium, Thermobacterium, 
Streptobacterium, Streptococcus, Betacoccus, Microbactrium และ Tetracoccus (Stile และ 
Holzapfel, 1997) 

ปจจุบันแบคทีเรียกรดแลกติกประกอบดวย 14 สกุล (อางโดยอัจฉา, 2549) ซ่ึงมี
คุณสมบัติดังแสดงในตารางท่ี 1 ไดแก 

1. Pediococcus เซลลเปนรูปกลม เรียงตัวเปนคูหรือส่ีเซลลติดกัน (tetrad) ไม
เคล่ือนท่ี  ไมสรางสปอร และไมสรางแคปซูล เปนพวกท่ีสามารถเจริญไดท้ังสภาวะท่ีมี  
ออกซิเจน (aerobe) และสภาวะท่ีมีหรือไมมีออกซิเจน (facultative anaerobe)  

2.   Streptococcus โดยปกติเปนเซลลรูปกลม หรือรูปไข ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง นอยกวา 2 ไมครอน เปนพวก aerobe และ facultative anaerobe  

3. Lactobacillus เซลลรูปทอนยาว ทอนส้ัน คอคโคบาซิลไล (coccobacilli) มัก
เรียงตัวเปนสาย ติดสีแกรมบวก และจะติดสีแกรมลบเม่ืออายุมากข้ึนและอยูในสภาพท่ีเปน
กรด เปนพวกตองการออกซิเจนนอย (microaerophilic)  

Lactobacillus จัดจําแนกไดเปน 3 กลุม (De vuyst and Vandamme, 1994) ตาม
ลักษณะการใชอาหารและการสรางสาร คือ 

1. Facultatively heterofermentative lactobacilli เช้ือกลุมนี้สามารถหมัก
น้ําตาลเฮกโซส (hexose) และนํ้าตาลเพนโทส (pentose) ไดเกิดกาซคารบอนไดออกไซด 
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2. Obligately homofermentative lactobacilli เช้ือกลุมนี้สามารถหมัก
น้ําตาลเฮกโซส แตไมสามารถหมักน้ําตาลเพนโทส ไมเกิดกาซคารบอนไดออกไซด 

3. Obligately heterofermentative lactobacilli เช้ือกลุมนี้สามารถหมัก
น้ําตาลเฮกโซสแตไมหมักน้ําตาลเพนโทส เกิดกาซคารบอนไดออก ไซด 

Lactobacillus จัดจําแนกได 2 กลุม (Axelsson, 1993) ตามการเจริญท่ี
อุณหภูมิ ตาง ๆ  คือ  

  1. Streptobacterium เช้ือกลุมนี้สามารถเจริญไดท่ีอุณหภูมิ 15 องศา-          
เซลเซียส อาจเจริญหรือไมเจริญท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส      

  2. Thermobacterium เช้ือกลุมนี้สามารถเจริญไดท่ีอุณหภูมิ 45 องศา-             
เซลเซียส แตไมสามารถเจริญไดท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 

4.  Leuconostoc เซลลอาจเปนรูปกลม แตโดยมากมักเปนรูปรี การเรียงตัวมัก
เปนคู หรือเปนสาย เปนพวก aerobe และ facultative anaerobe         

5. Carnobacterium เปนรูปทอนแกรมบวก ไมสรางเอนไซมคะตะเลส เดิมจัด
อยูในพวก Lactobacilli เชื้อ Carnobacterium จัดเปนเชื้อที่มีการหมักน้ําตาลแบบ 
heterofermentative เช้ือสวนใหญเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และไมเจริญท่ี
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส  

6. Lactococcus เปนแบคทีเรียท่ีแยกมาจากแบคทีเรียสกุล Streptococcus โดย
เปนเช้ือรูปกลม หรือรูปไข อยูเดี่ยวๆ  เปนคู หรือตอกันยาวเปนสาย ติดสีแกรมบวก ไมมี
แคปซูล และเคล่ือนท่ีไมได ไมสรางเอนไซมคะตะเลส เจริญไดดีท่ีอุณหภูมิ 10-30 องศา-
เซลเซียส แตไมเจริญท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส 

7. Vagococcus เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปกลม หรือรูปไข ทอนส้ัน เซลลอยู
เปนแบบเดี่ยวๆ ไมสรางสปอร สามารถเคล่ือนท่ีไดโดยใชแฟลกเจลลาท่ีอยูรอบเซลล              
ไมสรางเอนไซมคะตะเลส เปนพวก facultative anaerobe เปนเช้ือท่ีเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิ 10 
องศาเซลเซียส แตไมเจริญท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส  

8. Weissella เปนแบคทีเรียแลกติก รูปกลมที่แยกกลุมออกมาจาก 
Leuconostoc paramesenteroides เปนเช้ือท่ีมีลักษณะคลายกับแบคทีเรียสกุล Leuconostoc  

9.  Enterococcus เปนแบคทีเรียมีรูปรางกลม มีจํานวนมากกวา 22 สีปชีส เดิม
ไดรวมแบคทีเรียในสกุลนี้ไวกับ fecal Streptococci 2 สปชีส คือ Streptococcus bovis                             
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และ Streptococcus equinus แตในปจจุบันแบคทีเรียกลุม fecal Streptococci ไมรวมกับ
สกุล Enterococcus  

10. Bifidobacterium มีรูปรางเปนทอนส้ัน ไมสรางเอนไซมคะตะเลส ไม
เคล่ือนท่ีเจริญไดดีท่ีอุณหภูมิระหวาง 25-28 องศาเซลเซียส  แตบางชนิดเจริญไดท่ีอุณหภูมิ             
43-45 องศาเซลเซียส  

11.  Tetragenococcus มีลักษณะการแบงตัวเหมือนกับ Pediococcus เนื่องจาก
เดิมคือ  P. halophilus ท่ีถูกจําแนกใหม เนื่องจากความสามารถในการเจริญในอาหารท่ีมี
เกลือโซเดียมคลอไรดสูงถึงรอยละ18 และมีลําดับเบสบน 16S rRNA ใกลเคียงกับเช้ือใน
จีนัส Enterobacterium และ Carnobacterium (Axelsson, 1998) (อางโดย ศรัณย, 2549) 

12. Propionibacterium เปนเช้ือแกรมบวกรูปทอน มีการเรียงตัวเปนคู ไมสราง
สปอร เปนพวกไมตองการออกซิเจน (anaerobe) บางสปชีสพบในอาหารพวกเนยแข็ง และ
ผลิตภัณฑอาหารหมัก 

13. Aerococcus เซลลเปนทรงกลม ขนาด 1.0-2.0 ไมโครเมตร เรียงตัวติดกัน
เปน 4 เซลลหรือเปนคู ไมเคล่ือนท่ี เปนพวก facultative anaerobes มีการหมักแบบ 
homofermentation เจริญไดดีท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แตท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
ก็สามารถเจริญได และไมสามารถเจริญไดท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (Holt, et al., 1994) 
ประกอบดวย 2 สปชีส คือ Aerococcus viridans และ A.urinae ซ่ึงเปล่ียนแปลงมาจาก 
Pediococcus hamari และ P.urinaeequi ตามลําดับ (Axelsson, 1998) (อางโดย ศรัณย, 
2549) 

14. Oenococcus ประกอบดวยสปชีสเดียวคือ Oenococcus oeni ซ่ึงเปล่ียนจาก 
Leuconostoc ดวยคุณสมบัติการทนกรดและเอทธานอลปริมาณสูง รวมท้ังขอมูลทาง
พันธุกรรมจากดีเอ็นเอ (DNA hybridization) และลําดับเบสของ 16S rRNA ซ่ึงตางจาก   
สปชีสอ่ืนในจีนัส Leuconostoc อยางชัดเจน (Axelsson, 1998) (อางโดย ศรัณย, 2549) 
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะสําคัญของแลกติกแบคทีเรียสกุลตาง ๆ (Axelsson, 1998) 
ลักษณะ รูปรางทอน รูปรางกลม 

Carno-  

bacterium 

Lacto- 

bacillus 

Aero- 

coccus 

Entero- 

coccus 

Lactococcus 

Vagococcus 

Leuconostoc 

Oenococcus 

Pedio- 

coccus 

Strepto- 

coccus 

Tetrageno- 

coccus 

Weissellab 

เซลลตอกันเปน 4 เซลล - - + - - - + - + - 
ผลิต CO2 จากกลูโคส -c ± - - - + - - - + 
เจริญที่ 10 องศาเซลเซียส + ± + + + + ± - + + 
เจริญที่ 45 องศาเซลเซียส - ± - + - - ± ± - - 
เจริญที่ NaCl 6.5% NDf ± + + - ± ± - + ± 
เจริญที่ NaCl 18% - - - - - - - - + - 
เจริญที่ pH 4.4 ND ± - + ± ± + - - ± 
เจริญที่ pH 9.6 - - + + - - - - + - 
ชนิดของกรดแลกติกd L D, L, DLg L L L D D, DLg L L D, DLg 

หมายเหตุ  a +, ใช ; -, ไมใช; ±, ผลขึ้นกับสปชีส; ND, ไมระบุ ; b Weissella บางสายพันธุมีรูปรางเปนทอน; c+, homofermentative;                             
- heterofermentative; d ชนิดของกรดแลกติกจากการหมักกลูโคส;  e อาจผลิต CO2 ปริมาณเล็กนอย ขึ้นกับอาหารเลี้ยงเชื้อ ; f ไมมีการระบุถึงการเจริญ
ในอาหารที่มี NaCl 8%; g ชนิดของกรดแลกติกแตกตางกันตามสปชีส 

6 
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2.2  หลักในการจัดแบงเปนชนิดของแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก (พงศักดิ์ และคณะ, 2546) 
 

แลกติกแบคทีเรียสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 
1) Homofermentative lactic acid bacteria สามารถหมัก (ferment) น้ําตาล

กลูโคส (glucose) หรือน้ําตาลท่ีมีคารบอน (carbon) หกตัวแลวใหกรดแลกติก (lactic acid) 
ประมาณรอยละ 85 ถึง 95 สวนอีกประมาณรอยละ 5 ถึง 15  ท่ีเหลือเปนกรดอะซิติก (acetic 
acid) แบคทีเรียกลุมนี้ไดแก Lactococcus Pediococcus และ Streptococcus เปนตน 

2) Heterofermentative lactic acid bacteria สามารถหมักน้ําตาลกลูโคสหรือ
น้ําตาลท่ีมีคารบอนหกตัวแลวใหกรดแลกติกประมาณรอยละ 50  สวนอีกประมาณรอยละ 
50 ท่ีเหลือเปนกรดอะซิติก คารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) และเอทธานอล 
(ethanol) เปนตน แบคทีเรียกลุมนี้ไดแก Leuconostoc เปนตน 

 
2.3 สารยับยั้งการเจริญตอเชื้อจุลินทรียอ่ืน (พงศักดิ์ และคณะ, 2546) 
 

สารยับยั้งการเจริญตอเช้ือจุลินทรียอ่ืน (antibacterial substance) ท่ีสรางมาจาก
แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก ไดแก 

1) กรดอินทรีย (organic acid) กรดอินทรียท่ีสรางจากแบคทีเรียสรางกรด     
แลกติก คือ กรดแลกติกและกรดอะซีติค โดยกรดอินทรียจะทําใหคา pH ของอาหารลดลง 
จึงสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียท้ังแกรมบวกและแกรมลบไดหลายชนิด 
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญตอจุลินทรียโดยกรดอินทรียจะข้ึนอยูกับคา pH, pKa 
(dissociation constant) และความเขมขนของกรดอินทรียนั้น โดยท่ัวไปกรดอะซีติค 
สามารถยับยั้งการเจริญตอเช้ือจุลินทรียไดดีกวากรดแลกติก อยางไรก็ตามมีจุลินทรียบางชนิดท่ี
สามารถทนทานตอกรดอินทรียได เชน ยีสต รา และแบคทีเรียท่ีสรางกรด (acid-producing 
bacteria) 

2) ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) แบคทีเรียท่ีสรางกรด      
แลกติกสามารถ สรางไฮโดรเจนเปอรออกไซด ไดในสภาวะท่ีมีออกซิเจน ไฮโดรเจน-    
เปอรออกไซดสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียอ่ืนได เนื่องจากไปทําใหความสามารถ
ในการซึมผานเขา และออกจากเยื่อหุมเซลลของสารตาง  ๆ เสียไป และยังมีผลทําใหเกิดการ
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ทําลายชีวโมเลกุลอ่ืน  ๆภายในเซลลดวย เชน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เปนตน ไฮโดรเจน
เปอรออกไซดนอกจากจะมีผลตอเซลลโดยตรงแลวยังอาจมีผลในทางออมดวย เชน เม่ือรวม
กับ thiocyanate ภายในเซลลและมีเอนไซม lactoperoxidase เปนตัวเรงปฏิกิริยาจะทําใหเกิด
สารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียได เรียกกระบวนการเกิดสารยับยั้งดังกลาววา 
lactoperoxidase antibacterial system 

1.  ไดอะซิติล (diacetyl) ไดอะซิติล หรือ 2,3-butanedione เปนผลิตภัณฑ
สุดทายท่ีไดจากการเมแทบอลิซึมของ pyruvate ท้ังแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจน 
แบคทีเรีย สรางกรดแลกติกท่ีสามารถสรางไดอะซิติล จะตองสามารถหมักซิเตรท (citrate) ได 
ไดอะซิติลเปนสารท่ีสามารถยับยั้งการเจริญไดท้ังเช้ือจุลินทรียกอโรค และ เช้ือจุลินทรียท่ี
ทําใหอาหารเนาเสีย โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ ยีสต และรา  
ไดดีกวาแบคทีเรียแกรมบวก กลไกการยับยั้งของไดอะซิติลเช่ือวาเกิดจากไปรบกวนการใช
อารจินีน (arginine) ภายในเซลลโดยไปทําปฏิกิริยากับ arginine-bindingprotein ของแบคทีเรีย
แกรมลบ   ไดอะซิติลเปนสารท่ีใหกล่ินหอมซ่ึงเปนกล่ินท่ีมีอยูในอาหารหมักหลายชนิด เชน 
เนย ไวนแดง ไวนขาว บร่ันดี และกาแฟ ความเขมขนของไดอะซิติลท่ีสามารถยับยั้งการ
เจริญของเช้ือจุลินทรียกอโรคในอาหารไดโดยท่ัวไปจะมากกวา 400 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร ความเขมขนของไดอะซิติลในการยับยั้งการเจริญตอเช้ือจุลินทรียแตละชนิด จะ
แตกตางกันไปถึงแมวาไดอะซิติลจะสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียอื่นได 
แตก็ตองใชในปริมาณท่ีคอนขางสูง อีกท้ังยังเปนสารระเหยท่ีใหกล่ินหอมดังนั้นจึงไมนิยม
นําไปใชเปนสารถนอมอาหาร แตนิยมใชเปนสารกําจัดเช้ือในการทําความสะอาดภาชนะ
หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร 

2.  อะเซทาลดีไฮด (acetaldehyde) เปนสารท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ           
เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตโดย heterofermentative lactic acid bacteria ซ่ึงในท่ีสุด     
ก็จะถูกเปล่ียนไป เปนเอทธานอลโดยเอนไซม alcohol dehydrogenase ถาแบคทีเรีย
สรางกรดแลกติก ขาดเอนไซม alcohol dehydrogenase หรือ การสรางเอนไซมนี้ถูกกด
จะทําใหมีอะเซทาลดีไฮดหล่ังออกมานอกเซลล อะเซทาลดีไฮดเปนสารท่ีใหกล่ินเฉพาะ
ของโยเกิรตความ สามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียโดยอะเซทาลดีไฮด            
อะเซทาลดีไฮดท่ีมีความเขมขนต้ังแต 1-100 ppm สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย
กอโรคบางชนิดในอาหารได เชน Escherichia coli, Salmonella typhimurium, 
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Staphylococcus aureus เปนตน เนื่องจากในอาหารท่ีเติมแบคทีเรียสรางกรดแลกติก จะมี
ปริมาณอะเซทาลดีไฮดคอนขางนอย เชน ในโยเกิรตพบประมาณ 25 ppm เทานั้น ดังนั้น
บทบาทในการยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียกอโรคในอาหารของอะเซทาลดีไฮด จึง
นับวานอยมาก 

3.  รูเทอรีน (reuterin) เปนสารที่สรางจากแบคทีเรียสรางกรดแลกติก 
รูเทอรินที่มีการศึกษากันมากเปนรูเทอรินท่ีสรางจากเช้ือ Lactobacillus reuteri รูเทอรินมี
คุณสมบัติสําคัญคือ มีน้ําหนักโมเลกุลตํ่า ละลายนํ้าได แตไมใชโปรตีนเพราะไมถูกทําลาย
ฤทธ์ิโดย proteolytic enzyme จึงทําใหรูเทอรินแตกตางจากแบคเทอริโอซิน เม่ือศึกษา
คุณสมบัติทางเคมีของรูเทอริน พบวาเปน (ß-hydroxypropionaldehyde ซ่ึงอาจอยูในรูป 
monomer หรือ dimers โดยเกิดขึ้นในกระบวนการ เมแทบอลิซึมของกลีเซอรอล 
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียโดยรูเทอรินมีคอนขางกวาง 
สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียท้ังแกรมบวกและแกรมลบ ยีสต รา และโปรโตซัว 
แบคทีเรียท่ีถูกยับยั้งการเจริญไดโดยรูเทอรินไดแก Salmonella, Shigella, Clostridium, 
Staphylococcus และ Listeria เปนตน โดยเช่ือวารูเทอรินมีฤทธ์ิไปยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมบางชนิด เชน ribonucleotide reductase จึงทําใหการสังเคราะห DNA เสียไป 
ดังนั้นรูเทอรินหรือแบคทีเรียสรางกรดแลกติกท่ีสรางรูเทอรินจึงนาจะนําไปประยุกตใชใน
กระบวนการถนอมอาหารได 

4.   แบคเทอริโอซิน (bacteriocin) แบคทีเรียสรางกรดแลกติกท่ีสราง        
แบคเทอริโอซินไดมีหลายชนิด คุณสมบัติสําคัญของแบคเทอริโอซิน คือ เปนโปรตีนหรือ
สารประกอบของโปรตีน เชน lipocarbohydrate proteins หรือ glycoprotein แบคเทอ-        
ริโอซินสวนใหญมักจะยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกโดยเฉพาะแบคทีเรียที่อยู
ในสกุล หรือสปชีสใกลเคียงกับเช้ือจุลินทรียท่ีสรางแบคเทอริโอซินนั้น แบคเทอริโอซินท่ี
สรางจากแบคทีเรียตางชนิดกันมักจะมีคุณสมบัติทางเคมีและทางชีวภาพแตกตางกัน เชน 
น้ําหนักโมเลกุลความความสามารถในการฆาหรือยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย 
เสถียรภาพตอเอนไซมยอยโปรตีนและกลไกการทําลายเชื้อจุลินทรียเปาหมาย กลไก
การยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียอ่ืนโดยแบคเทอริโอซินอาจมีหลายแบบข้ึนกับชนิด
ของแบคเทอริโอซิน  
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กลไกหนึ่งที่เปนไปไดคือเซลลที่จะถูกทําลายโดยแบคเทอริโอซินจะตองมี
ตัวรับสําหรับแบคเทอริโอซินนั้นอยูบนผิวเซลล เม่ือแบคเทอริโอซินจับกับตัวรับแลว
จะทําใหเกิดรูท่ีผิวเซลล ดังนั้นการผานเขาออกของไอออนตางๆ ระหวางในและนอก
เซลลจึงเสียสมดุลไปและทําใหเซลลตายในท่ีสุด อยางไรก็ตามแบคเทอริโอซินบางชนิดก็
อาจทําใหเซลลตายโดยเซลลยังคงสภาพเดิมได ท้ังนี้เซลลท่ีสรางแบคเทอริโอซินจะมี
ภูมิคุมกันตอแบคเทอริโอซินชนิดที่ตนเองสราง ดวยเหตุนี้จึงทําใหแบคเทอริโอซินท่ี
สรางออกมานั้น ไมเปนอันตรายตอเซลลท่ีสราง 

นอกจากนี้แบคเทอริโอซินยังถูกทําลายไดดวยเอนไซมยอยสลายโปรตีน 
แบคเทอริโอซินนอกจากถูกสรางโดยแบคทีเรียกรดแลกติกแลวยังถูกสรางขึ้นโดย
แบคทีเรียชนิดอ่ืนๆ อีก ไดแก Acetobacter, Actinobacillus, Bacillus, Brevibacterium, 
Clostridium, Staphylococcus เปนตน โดยแบคเทอรินโอซินจัดเปนสารยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียท่ีมีความแตกตางจากสารปฏิชีวนะ (antibiotic)  

 
2.4 จุลินทรียท่ีคัดแยกจากน้ํานมดิบสําหรับใชในผลิตภัณฑนมหมัก (Jan et al., 2002) 
 

แบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลกติกซ่ึงใชในการหมักผลิตภัณฑนมแบงออกไดเปน 2 
กลุม ตามอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญ คือ แบคทีเรียกลุมที่เจริญอุณหภูมิ     
ปานกลาง(mesophilic lactic acid bacteria) มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญอยูในชวง 
20 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส และเช้ือกลุมท่ีเจริญไดในท่ีมีอุณหภูมิสูง 
(thermophilic) เจริญท่ีอุณหภูมิชวง 30 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส ในอุตสาหกรรม
นมสวนมากนิยมใชแบคทีเรียท้ังสองกลุมนี้เพื่อผลิตกรดแลกติกในผลิตภัณฑ  

1) Lactococci 
การปลอยน้ํานมดิบอยูท่ีอุณหภูมิหองเปนระยะเวลาหนึ่ง จะพบจุลินทรียท่ัวไป

เจริญไดโดยเฉพาะกลุม mesophilic lactococci กลาเช้ือกลุม mesophilic lactococci ถูก
นําไปใชในอุตสาหกรรมการผลิตเนยแข็งหลากหลายชนิดและ เป นที ่แพร หลาย 
นอกจากนั้นยังนําไปผลิตเนย  และนมหมักชนิดตาง ๆ โดยคัดเลือกแบคทีเรียกลุมนี้จะ
คัดเลือกตามคุณลักษณะเฉพาะของเช้ือและลักษณะของผลิตภัณฑที่ตองการ การจัดการ 
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และความคงตัวของการผลิต เช้ือกลุมนี้ท่ีนิยมใชในทางอุตสาหกรรมผลิตเนยแข็งคือ  
Lactococcus lactis (L.lactis) 

คุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดของแบคทีเรียกลุมนี้คือความสามารถในการผลิตกรด
แลกติกในน้ํานมและชวยสรางกล่ินรส แบคทีเรียกลุมนี้สามารถสรางสารตานการเจริญของ
แบคทีเรีย (bacteriocins) ไดแตกตางกัน ซ่ึงเปนสารกลุม proteinaceous substances ดังนั้น
จึงสามารถควบคุมการเจริญของจุลินทรียท่ีทําใหอาหารเส่ือมเสียและกอโรค 

2) Thermophilic lactic acid bacteria 
แบคทีเรียที่สําคัญในกลุมนี้มี 2 ชนิด ไดแก Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus และ Streptococcus salivarius subsp. thermophilus เรียกส้ันๆ วา Lb. bulgaricus 
และ S.thermophilus ในการผลิตโยเกิรตจะใชแบคทีเรียท้ัง 2 ชนิดนี้ในอัตราสวน 1:1 และ
บมน้ํานมท่ีอุณหภูมิ 37-45 องศาเซลเซียส โดยเช้ือ S.thermophilus เจริญท่ีอุณหภูมินี้และ
ยอยน้ําตาลแลกโทสดวยเอนไซม ß-galactosidase และเชื้อนี้ตองการกรดอะมิโนหลาย          
ชนิดในการเจริญ แตไมสามารถยอยโปรตีนไดจึงตองอาศัยเช้ือ Lb. bulgaricus ซ่ึงมี
คุณสมบัติยอยโปรตีนไดดี ในทางกลับกันเชื้อ Lb. bulgaricus ตองการกรดฟอรมิก
และคารบอนไดออกไซดในการเจริญ ซึ่งจะไดจากการยอยน้ําตาลแลคโทสของเชื้อ
S.thermophilus  จึงเห็นไดวาเช้ือท้ัง 2 ชนิดจะอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน (Jan et al., 
2002) 
 
2.5 แบคทีริโอฟาจ (Bacteriophage) 
 

1) ลักษณะโดยท่ัวไป (General characteristics) 
แบคทีริโอฟาจ (Bacteriophage) หรือ ฟาจ (phage) คือไวรัสที่สามารถเขาไปติด

อยูในแบคทีเรียเกือบทุกชนิด ซ่ึงฟาจคนพบในศตวรรษท่ี 20 โดย Twort และ d, Herelle  
(Ackermann et al., 1987) ฟาจสามารถแยกไดจากน้ําและดิน พบฟาจจํานวน 1010 pfu / ml 
ในน้ําบริเวณผิวหนาน้ําทะเล (Bergh et al., 1989) และ 107 - 109 pfu / g ของตะกอนหรือ
หนาดิน (Danovaro et al., 2001) นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจพบฟาจไดจากแบคทีเรียท้ัง
ชนิดกอโรคและไมกอโรค ฟาจถูกแบงกลุมตามวัฎจักรชีวิตออกเปน 2 จําพวก ไดแก lytic 
(virulent) phages และ temperate (lysogenic) phages ฟาจกลุมแรก (lytic phage) เม่ือเขาไป
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ในแบคทีเรียท่ีเปนโฮสต จะเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรมและจากนั้นรวมกันใหมกลายเปน
ไวรัสใหม (new virions) จํานวนมาก และทําลายโฮสตเพื่อปลอยฟาจออกมาจากผนัง
เซลลของโฮสต สวนฟาจชนิดท่ีสอง (temperate phages) จะไมมีการรวมตัวกันของสาร
พันธุกรรมของตัวมันเอง แตจะแทรกเขาไปในสารพันธุกรรมของโฮสต (Chopin et al., 
1967; Durmaz  and Klaenhammer, 2000; Brainbridge, 2000) 

2) การจําแนกแบคทีริโอฟาจ (Bacteriophage classification) 
ฟาจสามารถจําแนกออกโดยลักษณะสัณฐานวิทยาและจ ีน ัสของโฮสต 

(morphotype and host genus) ในป พ.ศ. 2510 ฟาจสามารถจําแนกออกเปน 6 ชนิด คือ A-F 
ตามสัณฐานวิทยาและชนิดของกรดนิวคลีอิค (Bradley, 1967) จากน้ันมีการแบงฟาจออก
ตามลักษณะของหางไดเปน 3 แบบ (A, B, C) และแบงยอยออกตามลักษณะของหัว 
(Ackermann and DuBow., 1987) ดังนั้นในปจจุบันจึงแบงฟาจออกเปน 21 morphotypes 
โดยลักษณะสัณฐานแบงเปน 1 ออรเดอร (Order), 13 แฟมิลี (Family), และ 30 จีนัส 
(Genus) (Ackermann, 2001; Ackermann, 2003) 

ในป พ.ศ. 2502 ไดคนพบเช้ือแบคทีริโอฟาจมากกวา 5,100 ชนิด โดยใชการ
ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน ซ่ึงมีลักษณะเปนหางรอยละ 96 และเปนรูป
ลูกบาศกเสน (filamentous) หรือ pleomorphic อยูรอยละ 13.6 โดยฟาจท่ีมีลักษณะเปนหาง 
(tailed phages) ถูกจัดเปนกลุม Siphoviridae (60.8%), Myoviridae (25.1%) และ Podoviridae 
(14.1%) มีเพียงรอยละ 15 ของกลุมมีหางท่ีมีหัวลักษณะยาว (elongated heads) (Ackermann, 
2001; Ackermann, 2003) ฟาจสวนใหญจะมี dsDNA และยังมีกลุมเล็ก ๆ ท่ีมีลักษณะเปน 
ssDNA, ssRNA หรือ dsRNA    

Champagne and Gardner (1995) รายงานวิธีการ spot test ทําใหแบคทีริโอฟาจ
เพิ่มจํานวนโดยเล้ียงเช้ือ Lb. bulgaricus และ S. thermophilus ดวยกัน มีการใชอาหารเล้ืยง
เช้ือ M17 และ acidified MRS สําหรับคัดแยกเช้ือ S. thermophilus และ Lb. bulgaricus และ
มีการเปรียบเทียบวิธีการตรวจนับจํานวนฟาจโดยวิธี spot test กับวิธีมาตรฐาน double layer 
plaque (DLP) พบวาวิธี spot test ประหยัดเวลาในการตรวจสอบและงายสําหรับการใชเพื่อ
นับจํานวนฟาจของเช้ือท้ังสองชนิด ไดแก S. thermophilus และ  Lb. bulgaricus พรอมๆ 
กันไดในโรงงาน 
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Ki-Yong et al. (2001) รายงานการระบุเช้ือไบฟโดแบคทีเรีย (bifidobacteria) 
แบบงายและรวดเร็ว สามารถทําไดโดยการใชเทคนิค thin layer chromatographic (TLC) 
เพื่อวิเคราะหกรดไขมันสายส้ัน (short chain fatty acids) ในอาหารเล้ียงเช้ือแบบเหลว 
(culture broth) พบวาเม่ือฉีดดวยสารละลายอินดิเคเตอร (methyl red-bromophenol blue in 
70% ethanol) กรดแลกติกมีจุดสีแดง สําหรับกรดอะซิติค กรดโพรพิโอนิก และกรดบิวทิริก
มีจุดสีฟา กรดซัคซินิกและกรดซิตริกใหจุดสีเหลืองและเหลืองเขม ตามลําดับ วิธีนี้
เหมาะสําหรับการตรวจสอบชนิดของกรดอินทรียในอาหารเหลวของจุลินทรีย 
ดังตอไปนี้ ไบฟโดแบคทีเรีย 5 สายพันธุ (Bifidobacterium longum, B. breve, B. infantis, 
B. bifidum, และ  B. adolescentis)  และแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกชนิดอ่ืนๆ อีก 5 สายพันธุ 
(L. casei, Lb. bulgaricus, Lb. acidophilus, S. thermophilus, และ S. lactis) การใชเทคนิค TLC  
สามารถตรวจสอบไดทั้งกรดแลกติก และกรดอะซิติคท่ีผลิตจากเช้ือไบฟโดแบคทีเรียท้ัง          
5 สายพันธุ สําหรับเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกชนิดอื่นๆ ตรวจสอบพบเฉพาะ              
กรดแลกติกเทานั้น ดังนั้นเทคนิค TLC จึงเหมาะสําหรับการตรวจสอบและระบุเชื้อ               
ไบฟโดแบคทีเรียในระดับจีนัสไดอยางรวดเร็ว  

Viscardi et al. (2002) รายงานการคัดเลือกเช้ือ S. thermophilus ท่ีกลายพันธุ
และมีความตานทานตอแบคทีริโอฟาจ โดยใชแอนติบอดีชนิด anti-phage antibodies หรือ 
Hoechst 33258-lacbelled phage พบวาเช้ือท่ีกลายพันธุ 2 ชนิดจากท้ังหมด 8 ชนิดมี
คุณสมบัติการสรางกรดลดลง 

Madera et al.  (2003) รายงานการจําแนกลักษณะของ L. lactis ที่ทนตอการเขา
ทําลายของฟาจ พบวา L.lactis ท่ีแยกจากเนยแข็งท่ีผลิตจากฟารมจํานวน 33 ชนิด จาก 100 
ชนิดมีสมบัติทนตอการเขาทําลายของฟาจกลุม c2 และ 936 และ L. lactis ท่ีแยกได 6 ชนิด 
ไมมีสมบัติการเปนกลาเช้ือเนื่องจากเปน lysogenic และเช้ืออ่ืนอีก 5 ชนิดสราง tyramine 
สวนเชื้ออีก 16 ชนิด สามารถสรางกรดแลกติกไดดี ยอยโปรตีนไดปานกลาง และ
สรางไดอะซิติลจากซิเตรตได  
 
2.6 การเก็บรักษาเชื้อแลกติกแอสิคแบคทีเรีย (อางโดย ไพรินทร, 2544) 
 

การเก็บเช้ือแลกติกแอสิคแบคทีเรียไวเปน stock culture มักประสบปญหาเช้ือ
ตายงายหรือลดประสิทธิภาพของเชื้อบางอยาง (ลด activity) เนื่องจากกรดที่เชื้อผลิตขึ้น
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สามารถทําลายหรือฆาตัวมันเองได อีกท้ังการเก็บโดยวิธีมาตรฐานหรือการเก็บแบบแหง 
ภายใตสุญญากาศ (freeze drying) หรือเก็บแบบแชแข็งที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส 
ในถังไนโตรเจนเหลว ซ่ึงเปนวิธีมาตรฐานท่ียอมรับกันแพรหลาย แตก็มีขอจํากัดคือ 
อุปกรณมีราคาแพงตองอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเนื่องจากมีขั้นตอนยุงยากจึง
ทําใหเกิดอุปสรรคในดานการเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย  

การเก็บแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกก็ประสบปญหาและอุปสรรคนี้เชนกัน 
ดังนั้นจึงมีผูศึกษาคนควาการเก็บดวยเทคนิคงายๆ และประหยัด ดังเชน การเคลือบ
เซลล Lactobacilli บนผิวเม็ดแกวแลวนําไปเก็บไวท่ีอุณหภูมิ -60 องศาเซลเซียส ถึง -80 

องศา-เซลเซียส (Jones et al., 1984) วันเชิญและคณะ (2537) ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
วิธีการเก็บรักษาแบคทีเรียแลกติกโดยวิธีเก็บบนกระดาษกรอง เก็บในเจลาติน เก็บ
ในเม็ดแกว เปรียบเทียบกับการเก็บดวยวิธีมาตรฐานแบบถาวร (lyophilization) พบวาจาก
ผลการตรวจนับเซลลท่ีรอดชีวิตหลังจากเก็บไว 12 เดือน ท้ัง 3 วิธีจะเหลือเซลลท่ีรอดชีวิต
อยูระหวาง 103-106 หนวยโคโลนีตอมิลลิลิตรในขณะท่ีเก็บโดยวิธีมาตรฐานจะเหลือเซลล
รอดชีวิต 106 หนวยโคโลนีตอมิลลิลิตร ซึ่งการเก็บรักษาแบคทีเรียแลกติกทั้ง 3 วิธี
จํานวนเซลลท่ีรอดชีวิตอยูในจํานวนท่ีกําหนดไวเปนท่ียอมรับของสากลคือไมตํ่ากวา 103 
หนวยโคโลนี ตอมิลลิลิตร ศิริพรรณ (2535) ไดเสนอการเก็บเช้ือแบคทีเรียท่ัวไปใน 20% 
glycerol broth ไวในตูแชแข็ง -20 องศาเซลเซียส หรือเก็บในชองทําน้ําแข็งของตูเย็น
ธรรมดา สามารถเก็บรักษาเชื้อไวใชไดทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวหลายๆ ปได 
สอดคลองกับการเก็บเชื้อแบคทีเรียแลกติกของชลัท (2542) ท่ีเก็บเช้ือไวอาหารเหลว M17 
หรือ MRS ท่ีเติม glycerol 15% และเก็บไวท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

2.6.1 วิธีการเก็บเชื้อแบคทีเรียแลกติก (วันเชิญ และคณะ, 2537) (อางโดย
ไพรินทร, 2544) 

1. การเก็บบนกระดาษกรอง นํากระดาษกรอง Whatman เบอร 4 มาตัด
เปนช้ินส่ีเหล่ียมขนาด 1 เซนติเมตร x 1 เซนติเมตร หอดวยกระดาษฟอลยนําไปนึ่งฆาเช้ือ
ดวย autoclave ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที นําแบคทีเรียท่ีเพาะเล้ียงไวจนเจริญ
เต็มท่ี ผสมกับ 10% skim milk ที่ฆาเชื้อแลวเรียงแผนกระดาษกรอง ปดฝาจานเลี้ยงเชื้อ
แลวนําไปใสในโถดูดความชื้นดูดอากาศออกโดยใหโถอยูในสภาพสุญญากาศนาน 3-4 
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อาทิตย จนกระดาษซับเช้ือแหงสนิท เก็บเช้ือไวในหลอดฝาเกลียวท่ีฆาเช้ือแลวปดฝาให
สนิทเพื่อเก็บไวใชตอไป 

2. การเก็บในเจลาติน นําแบคทีเรียท่ีเพาะเล้ียงไวจนเจริญเต็มที่มาผสม
กับ nutrient gelatin 3 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองท่ีฆาเช้ือแลว ผสมใหเขากันแลวเทลงบน
จานพลาสติก (plastic petridish) ท่ีฆาเช้ือแลว นําไปใสในตูแชแข็ง -20  องศาเซลเซียส      
ถึง -40 องศาเซลเซียส เพื่อใหเจลาตินแข็งตัว แลวนํามาใส freeze dryer เพื่อดูดน้ําออกจาก       
เจลาตินจนกระทั่งแหงสนิท จะไดเม็ดเจลาตินที่มีเชื้ออยู และเก็บไวในหลอดแกวฆา
เช้ือปดฝาใหสนิทเพื่อเก็บไวใชตอไป 

3. การเก็บในเม็ดแกว ใช MRS broth+15% (v/v) glycerol 1 มิลลิลิตร 
ผสมกับเช้ือท่ีตองการเก็บ นําเม็ดแกวปลอดเชื้อที่เตรียมไวใสไปในหลอดทดลอง ตั้ง
ทิ้งไวใหเซลลแบคทีเรียเคลือบผิวเม็ดแกว ดูดสารละลายที่เหลือออกนําหลอดเม็ด
แกวเก็บไวในตูแชแข็ง -70 องศาเซลเซียส ถึง -80 องศาเซลเซียส 

4. การเก็บเชื้อใน  20% glycerol tryptose broth (ศิริพรรณ  และ
วนิดา ,  2535) เตรียม broth สําหรับเก็บเช้ือดังนี้ : Tryptose broth 2% 80 มิลลิลิตร, 
Glycerol A.R.  20 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดีแลวบรรจุในหลอด ๆ ละ 2 มิลลิลิตร นําไปนึ่ง
ฆาเช้ือท่ี 15 ปอนด 15 นาที เข่ียโคโลนีเช้ือประมาณ 1 หวงถายเช้ือ คนใหเช้ือกระจายตัวไม
จับกันเปนกอนใน glycerol broth ต้ังท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองประมาณ 5-10 นาที นําเขาตูแช
แข็ง -20 องศาเซลเซียส หรือชองทําน้ําแข็งของตูเย็นธรรมดา เวลาตองการนําเช้ือกลับมาใช 
ใหเตรียมอาหารในลักษณะอาหารเหลวที่ เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อ  นําหลอด
เก็บเ ช้ือออกมาต้ังท้ิงไว ท่ี อุณหภูมิหองจนละลายจึงถายเช้ือลงในอาหารเหลวนําไปบมท่ี
อุณหภูมิและเวลาตามความเหมาะสมกับการเจริญของเช้ือ แลวนําไปถายเช้ือลงบนจาน
อาหารแข็ง ซ่ึงวิธีการเก็บเช้ือแบบนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับการเก็บแบคทีเรียท่ัวไปได 


