บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แบคทีเรียแลกติก (Lactic acid bacteria: LAB)
แบคทีเรียแลกติก เปนแบคทีเรียแกรมบวก (gram-positive bacteria) ไมสราง
สปอร (non spore-forming) ไมสรางเอนไซมคะตะเลส (catalase) ตองการอากาศเพียง
เล็กนอยในการเจริญ (microaerophile) แตบางชนิดก็สามารถเจริญไดในที่ที่ไมมีอากาศ (strictly
anaerobe) แบคทีเรียสรางกรดแลกติกเปนแบคทีเรียรูปรางทั้งแบบทอนและแบบกลม
(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) ซึ่งมี
คุณสมบัติดังแสดงในตารางที่ 1 ไดแก
1. Pediococcus เซลลเปนรูปกลม เรียงตัวเปนคูหรือสี่เซลลติดกัน (tetrad) ไม
เคลื่อนที่ ไมสรางสปอร และไมสรางแคปซูล เปนพวกที่สามารถเจริญไดทั้งสภาวะที่มี
ออกซิเจน (aerobe) และสภาวะที่มีหรือไมมีออกซิเจน (facultative anaerobe)
2. Streptococcus โดยปกติเปนเซลลรูปกลม หรือรูปไข ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง นอยกวา 2 ไมครอน เปนพวก aerobe และ facultative anaerobe
3. Lactobacillus เซลลรูปทอนยาว ทอนสั้น คอคโคบาซิลไล (coccobacilli) มัก
เรียงตัวเปนสาย ติดสีแกรมบวก และจะติดสีแกรมลบเมื่ออายุมากขึ้นและอยูในสภาพที่เปน
กรด เปนพวกตองการออกซิเจนนอย (microaerophilic)
Lactobacillus จัดจําแนกไดเปน 3 กลุม (De vuyst and Vandamme, 1994) ตาม
ลักษณะการใชอาหารและการสรางสาร คือ
1. Facultatively heterofermentative lactobacilli เชื้อกลุมนี้สามารถหมัก
น้ําตาลเฮกโซส (hexose) และน้ําตาลเพนโทส (pentose) ไดเกิดกาซคารบอนไดออกไซด
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2. Obligately homofermentative lactobacilli เชื้อกลุมนี้สามารถหมัก
น้ําตาลเฮกโซส แตไมสามารถหมักน้ําตาลเพนโทส ไมเกิดกาซคารบอนไดออกไซด
3. Obligately heterofermentative lactobacilli เชื้อกลุมนี้สามารถหมัก
น้ําตาลเฮกโซสแตไมหมักน้ําตาลเพนโทส เกิดกาซคารบอนไดออก ไซด
Lactobacillus จัดจําแนกได 2 กลุม (Axelsson, 1993) ตามการเจริญที่
อุณหภูมิ ตาง ๆ คือ
1. Streptobacterium เชื้อกลุมนี้สามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส อาจเจริญหรือไมเจริญที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
2. Thermobacterium เชื้อกลุมนี้สามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส แตไมสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
4. Leuconostoc เซลลอาจเปนรูปกลม แตโดยมากมักเปนรูปรี การเรียงตัวมัก
เปนคู หรือเปนสาย เปนพวก aerobe และ facultative anaerobe
5. Carnobacterium เปนรูปทอนแกรมบวก ไมสรางเอนไซมคะตะเลส เดิมจัด
อยูในพวก Lactobacilli เชื้อ Carnobacterium จัด เปน เชื้อที่มีก ารหมัก น้ํา ตาลแบบ
heterofermentative เชื้อสวนใหญเจริญไดดีที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และไมเจริญที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
6. Lactococcus เปนแบคทีเรียที่แยกมาจากแบคทีเรียสกุล Streptococcus โดย
เปนเชื้อรูปกลม หรือรูปไข อยูเดี่ยวๆ เปนคู หรือตอกันยาวเปนสาย ติดสีแกรมบวก ไมมี
แคปซูล และเคลื่อนที่ไมได ไมสรางเอนไซมคะตะเลส เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส แตไมเจริญที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
7. Vagococcus เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปกลม หรือรูปไข ทอนสั้น เซลลอยู
เปนแบบเดี่ยวๆ ไมสรางสปอร สามารถเคลื่อนที่ไดโดยใชแฟลกเจลลาที่อยูรอบเซลล
ไมสรางเอนไซมคะตะเลส เปนพวก facultative anaerobe เปนเชื้อที่เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 10
องศาเซลเซียส แตไมเจริญที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
8. Weissella เปน แบคทีเ รีย แลกติก รูป กลมที่แ ยกกลุม ออกมาจาก
Leuconostoc paramesenteroides เปนเชื้อที่มีลักษณะคลายกับแบคทีเรียสกุล 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 มีรูปรางเปนทอนสั้น ไมสรางเอนไซมคะตะเลส ไม
เคลื่อนที่เจริญไดดีที่อุณหภูมิระหวาง 25-28 องศาเซลเซียส แตบางชนิดเจริญไดที่อุณหภูมิ
43-45 องศาเซลเซียส
11. Tetragenococcus มีลักษณะการแบงตัวเหมือนกับ Pediococcus เนื่องจาก
เดิมคือ P. halophilus ที่ถูกจําแนกใหม เนื่องจากความสามารถในการเจริญในอาหารที่มี
เกลือโซเดียมคลอไรดสูงถึงรอยละ18 และมีลําดับเบสบน 16S rRNA ใกลเคียงกับเชื้อใน
จีนัส Enterobacterium และ Carnobacterium (Axelsson, 1998) (อางโดย ศรัณย, 2549)
12. Propionibacterium เปนเชื้อแกรมบวกรูปทอน มีการเรียงตัวเปนคู ไมสราง
สปอร เปนพวกไมตองการออกซิเจน (anaerobe) บางสปชีสพบในอาหารพวกเนยแข็ง และ
ผลิตภัณฑอาหารหมัก
13. Aerococcus เซลลเปนทรงกลม ขนาด 1.0-2.0 ไมโครเมตร เรียงตัวติดกัน
เปน 4 เซลลหรือเปนคู ไมเคลื่อนที่ เปนพวก facultative anaerobes มีการหมักแบบ
homofermentation เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แตที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส
ก็สามารถเจริญได และไมสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (Holt, et al., 1994)
ประกอบดวย 2 สปชีส คือ Aerococcus viridans และ A.urinae ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจาก
Pediococcus hamari และ P.urinaeequi ตามลําดับ (Axelsson, 1998) (อางโดย ศรัณย,
2549)
14. Oenococcus ประกอบดวยสปชีสเดียวคือ Oenococcus oeni ซึ่งเปลี่ยนจาก
Leuconostoc ดวยคุณสมบัติการทนกรดและเอทธานอลปริมาณสูง รวมทั้งขอมูลทาง
พันธุกรรมจากดีเอ็นเอ (DNA hybridization) และลําดับเบสของ 16S rRNA ซึ่งตางจาก
สปชีสอื่นในจีนัส Leuconostoc อยางชัดเจน (Axelsson, 1998) (อางโดย ศรัณย, 2549)
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะสําคัญของแลกติกแบคทีเรียสกุลตาง ๆ (Axelsson, 1998)
ลักษณะ

Aerococcus
+
+
+
+
L

Enterococcus
+
+
+
+
+
L

Lactococcus
Vagococcus
+
±
L

รูปรางกลม
Leuconostoc
PedioOenococcus
coccus
+
+
+
±
±
±
±
±
+
D
D, DLg

Streptococcus
±
L

Tetragenococcus
+
+
+
+
+
L

Weissellab
+
+
±
±
D, DLg

a
หมายเหตุ
+, 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
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เซลลตอกันเปน 4 เซลล
ผลิต CO2 จากกลูโคส
เจริญที่ 10 องศาเซลเซียส
เจริญที่ 45 องศาเซลเซียส
เจริญที่ NaCl 6.5%
เจริญที่ NaCl 18%
เจริญที่ pH 4.4
เจริญที่ pH 9.6
ชนิดของกรดแลกติกd

รูปรางทอน
CarnoLactobacterium
bacillus
-c
±
+
±
±
f
ND
±
ND
±
L
D, L, DLg
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2.2 หลักในการจัดแบงเปนชนิดของแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก (พงศักดิ์ และคณะ, 2546)
แลกติกแบคทีเรียสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ
1) Homofermentative lactic acid bacteria สามารถหมัก (ferment) น้ําตาล
กลูโคส (glucose) หรือน้ําตาลที่มีคารบอน (carbon) หกตัวแลวใหกรดแลกติก (lactic acid)
ประมาณรอยละ 85 ถึง 95 สวนอีกประมาณรอยละ 5 ถึง 15 ที่เหลือเปนกรดอะซิติก (acetic
acid) แบคทีเรียกลุมนี้ไดแก Lactococcus Pediococcus และ Streptococcus เปนตน
2) Heterofermentative lactic acid bacteria สามารถหมักน้ําตาลกลูโคสหรือ
น้ําตาลที่มีคารบอนหกตัวแลวใหกรดแลกติกประมาณรอยละ 50 สวนอีกประมาณรอยละ
50 ที่เหลือเปนกรดอะซิติก คารบอนไดออกไซด (carbon dioxide) และเอทธานอล
(ethanol) เปนตน แบคทีเรียกลุมนี้ไดแก Leuconostoc เปนตน
2.3 สารยับยั้งการเจริญตอเชื้อจุลินทรียอื่น (พงศักดิ์ และคณะ, 2546)
สารยับยั้งการเจริญตอเชื้อจุลินทรียอื่น (antibacterial substance) ที่สรางมาจาก
แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก ไดแก
1) กรดอินทรีย (organic acid) กรดอินทรียที่สรางจากแบคทีเรียสรางกรด
แลกติก คือ กรดแลกติกและกรดอะซีติค โดยกรดอินทรียจะทําใหคา pH ของอาหารลดลง
จึ ง สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย ทั้ ง แกรมบวกและแกรมลบได ห ลายชนิ ด
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญตอจุลินทรียโดยกรดอินทรียจะขึ้นอยูกับคา pH, pKa
(dissociation constant) และความเขมขนของกรดอินทรียนั้น โดยทั่วไปกรดอะซีติค
สามารถยับยั้งการเจริญตอเชื้อจุลินทรียไดดีกวากรดแลกติก อยางไรก็ตามมีจุลินทรียบางชนิดที่
สามารถทนทานตอกรดอินทรียได เชน ยีสต รา และแบคทีเรียที่สรางกรด (acid-producing
bacteria)
2) ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) แบคทีเรียที่สรางกรด
แลกติกสามารถ สรางไฮโดรเจนเปอรออกไซด ไดในสภาวะที่มีออกซิเจน ไฮโดรเจนเปอรออกไซดสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียอื่นได เนื่องจากไปทําใหความสามารถ
ในการซึมผานเขา และออกจากเยื่อหุมเซลลของสารตาง ๆ เสียไป และยังมีผลทําใหเกิดการ
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ทําลายชีวโมเลกุลอื่น ๆ ภายในเซลลดวย เชน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เปนตน ไฮโดรเจน
เปอรออกไซดนอกจากจะมีผลตอเซลลโดยตรงแลวยังอาจมีผลในทางออมดวย เชน เมื่อรวม
กับ thiocyanate ภายในเซลลและมีเอนไซม lactoperoxidase เปนตัวเรงปฏิกิริยาจะทําใหเกิด
สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียได เรียกกระบวนการเกิดสารยับยั้งดังกลาววา
lactoperoxidase antibacterial system
1. ไดอะซิติล (diacetyl) ไดอะซิติล หรือ 2,3-butanedione เปนผลิตภัณฑ
สุดทายที่ไดจากการเมแทบอลิซึมของ pyruvate ทั้งแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจน
แบคทีเรีย สรางกรดแลกติกที่สามารถสรางไดอะซิติล จะตองสามารถหมักซิเตรท (citrate) ได
ไดอะซิติลเปนสารที่สามารถยับยั้งการเจริญไดทั้งเชื้อจุลินทรียกอโรค และ เชื้อจุลินทรียที่
ทําใหอาหารเนาเสีย โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ยีสต และรา
ไดดีกวาแบคทีเรียแกรมบวก กลไกการยับยั้งของไดอะซิติลเชื่อวาเกิดจากไปรบกวนการใช
อารจินีน (arginine) ภายในเซลลโดยไปทําปฏิกิริยากับ arginine-bindingprotein ของแบคทีเรีย
แกรมลบ ไดอะซิติลเปนสารที่ใหกลิ่นหอมซึ่งเปนกลิ่นที่มีอยูในอาหารหมักหลายชนิด เชน
เนย ไวนแดง ไวนขาว บรั่นดี และกาแฟ ความเขมขนของไดอะซิติลที่สามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อจุลินทรียกอโรคในอาหารไดโดยทั่วไปจะมากกวา 400 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร ความเขมขนของไดอะซิติลในการยับยั้งการเจริญตอเชื้อจุลินทรียแตละชนิด จะ
แตกตา งกัน ไปถึง แมวา ไดอะซิติล จะสามารถยับ ยั้ง การเจริญ ของเชื้อ จุลิน ทรียอื่น ได
แตก็ตองใชในปริมาณที่คอนขางสูง อีกทั้งยังเปนสารระเหยที่ใหกลิ่นหอมดังนั้นจึงไมนิยม
นําไปใชเปนสารถนอมอาหาร แตนิยมใชเปนสารกําจัดเชื้อในการทําความสะอาดภาชนะ
หรือเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร
2. อะเซทาลดีไฮด (acetaldehyde) เปนสารที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตโดย heterofermentative lactic acid bacteria ซึ่งในที่สุด
ก็จะถูกเปลี่ยนไป เปนเอทธานอลโดยเอนไซม alcohol dehydrogenase ถา แบคทีเ รีย
สร า งกรดแลกติก ขาดเอนไซม alcohol dehydrogenase หรือ การสรางเอนไซมนี้ถูกกด
จะทําใหมีอะเซทาลดีไฮดหลั่งออกมานอกเซลล อะเซทาลดีไฮดเปนสารที่ใหกลิ่นเฉพาะ
ของโยเกิรตความ สามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียโดยอะเซทาลดีไฮด
อะเซทาลดีไฮดที่มีความเขมขนตั้งแต 1-100 ppm สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย
กอโรคบางชนิดในอาหารได เชน Escherichia coli, Salmonella typhimurium,
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Staphylococcus aureus เปนตน เนื่องจากในอาหารที่เติมแบคทีเรียสรางกรดแลกติก จะมี
ปริมาณอะเซทาลดีไ ฮดคอ นขางนอย เชน ในโยเกิรตพบประมาณ 25 ppm เทานั้น ดังนั้น
บทบาทในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียกอโรคในอาหารของอะเซทาลดีไฮด จึง
นับวานอยมาก
3. รูเทอรี น (reuterin) เป น สารที่ ส ร า งจากแบคที เ รี ย สร า งกรดแลกติ ก
รู เ ทอริ น ที่ มี การศึกษากันมากเปนรูเทอรินที่สรางจากเชื้อ Lactobacillus reuteri รูเทอรินมี
คุณสมบัติสําคัญคือ มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา ละลายน้ําได แตไมใชโปรตีนเพราะไมถูกทําลาย
ฤทธิ์โดย proteolytic enzyme จึงทําใหรูเทอรินแตกตางจากแบคเทอริโอซิน เมื่อศึกษา
คุณสมบัติทางเคมีของรูเทอริน พบวาเปน (ß-hydroxypropionaldehyde ซึ่งอาจอยูในรูป
monomer หรือ dimers โดยเกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการ เมแทบอลิ ซึ ม ของกลี เ ซอรอล
ความสามารถในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย โ ดยรู เ ทอริ น มี ค อ นข า งกว า ง
สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ ยีสต รา และโปรโตซัว
แบคทีเรียที่ถูกยับยั้งการเจริญไดโดยรูเทอรินไดแก Salmonella, Shigella, Clostridium,
Staphylococcus และ Listeria เปนตน โดยเชื่อวารูเทอรินมีฤทธิ์ไปยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมบางชนิด เชน ribonucleotide reductase จึงทําใหการสังเคราะห DNA เสียไป
ดังนั้นรูเทอรินหรือแบคทีเรียสรางกรดแลกติกที่สรางรูเทอรินจึงนาจะนําไปประยุกตใชใน
กระบวนการถนอมอาหารได
4. แบคเทอริโอซิน (bacteriocin) แบคทีเรียสรางกรดแลกติกที่สราง
แบคเทอริโอซินไดมีหลายชนิด คุณสมบัติสําคัญของแบคเทอริโอซิน คือ เปนโปรตีนหรือ
สารประกอบของโปรตีน เชน lipocarbohydrate proteins หรือ glycoprotein แบคเทอริโอซินสวนใหญมักจะยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกโดยเฉพาะแบคทีเ รีย ที่อ ยู
ในสกุล หรือสปชีสใกลเคียงกับเชื้อจุลินทรียที่สรางแบคเทอริโอซินนั้น แบคเทอริโอซินที่
สรางจากแบคทีเรียตางชนิดกันมักจะมีคุณสมบัติทางเคมีและทางชีว ภาพแตกตางกัน เชน
น้ํา หนั ก โมเลกุ ล ความความสามารถในการฆาหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลิน ทรี ย
เสถียรภาพตอเอนไซมยอ ยโปรตีน และกลไกการทํา ลายเชื้อ จุลิน ทรียเ ปา หมาย กลไก
การยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้อจุลินทรียอื่นโดยแบคเทอริโอซินอาจมีหลายแบบขึ้นกับชนิด
ของแบคเทอริโอซิน
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กลไกหนึ่งที่เ ปน ไปไดคือเซลลที่จ ะถูก ทํา ลายโดยแบคเทอริโ อซิน จะตอ งมี
ตัวรับสําหรับแบคเทอริโอซินนั้นอยูบนผิวเซลล เมื่อแบคเทอริโอซิน จับกับตัว รับ แลว
จะทํา ใหเกิดรูที่ผิวเซลล ดังนั้นการผานเขาออกของไอออนตางๆ ระหวางในและนอก
เซลลจึงเสียสมดุลไปและทําใหเซลลตายในที่สุด อยางไรก็ตามแบคเทอริโอซินบางชนิดก็
อาจทําใหเ ซลลต ายโดยเซลลยัง คงสภาพเดิม ได ทั้งนี้เซลลที่สรางแบคเทอริโอซินจะมี
ภูมิคุมกันตอแบคเทอริโ อซิน ชนิด ที่ต นเองสรา ง ดวยเหตุนี้จึงทําใหแบคเทอริโอซินที่
สรางออกมานั้น ไมเปนอันตรายตอเซลลที่สราง
นอกจากนี้แ บคเทอริโ อซิน ยัง ถูก ทํา ลายไดดว ยเอนไซมยอ ยสลายโปรตีน
แบคเทอริโ อซิน นอกจากถูก สรา งโดยแบคทีเ รีย กรดแลกติก แลว ยัง ถูก สรา งขึ้น โดย
แบคทีเรียชนิดอื่นๆ อีก ไดแก Acetobacter, Actinobacillus, Bacillus, Brevibacterium,
Clostridium, Staphylococcus เปนตน โดยแบคเทอรินโอซินจัดเปนสารยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียที่มีความแตกตางจากสารปฏิชีวนะ (antibiotic)
2.4 จุลินทรียที่คัดแยกจากน้ํานมดิบสําหรับใชในผลิตภัณฑนมหมัก (Jan et al., 2002)
แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติกซึ่งใชในการหมักผลิตภัณฑนมแบงออกไดเปน 2
กลุม ตามอุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมต อ การเจริ ญ คื อ แบคที เ รี ย กลุ ม ที่ เ จริ ญ อุ ณ หภู มิ
ปานกลาง(mesophilic lactic acid bacteria) มีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญอยูในชวง
20 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส และเชื้อกลุมที่เจริญไดในที่มีอุณหภูมิสูง
(thermophilic) เจริญที่อุณหภูมิชวง 30 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส ในอุตสาหกรรม
นมสวนมากนิยมใชแบคทีเรียทั้งสองกลุมนี้เพื่อผลิตกรดแลกติกในผลิตภัณฑ
1) Lactococci
การปลอยน้ํานมดิบอยูที่อุณหภูมิหองเปนระยะเวลาหนึ่ง จะพบจุลินทรียทั่วไป
เจริญไดโดยเฉพาะกลุม mesophilic lactococci กลาเชื้อกลุม mesophilic lactococci ถูก
นํ า ไปใช ใ นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เนยแข็ ง หลากหลายชนิ ด และเปน ที ่แ พรห ลาย
นอกจากนั้น ยังนํา ไปผลิตเนย และนมหมักชนิดตาง ๆ โดยคัดเลือกแบคทีเรียกลุมนี้จะ
คัดเลือกตามคุณลักษณะเฉพาะของเชื้อและลักษณะของผลิตภัณฑที่ตองการ การจัดการ
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และความคงตัว ของการผลิต เชื้อกลุมนี้ที่นิยมใชในทางอุตสาหกรรมผลิตเนยแข็งคือ
Lactococcus lactis (L.lactis)
คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของแบคทีเรียกลุมนี้คือความสามารถในการผลิตกรด
แลกติกในน้ํานมและชวยสรางกลิ่นรส แบคทีเรียกลุมนี้สามารถสรางสารตานการเจริญของ
แบคทีเรีย (bacteriocins) ไดแตกตางกัน ซึ่งเปนสารกลุม proteinaceous substances ดังนั้น
จึงสามารถควบคุมการเจริญของจุลินทรียที่ทําใหอาหารเสื่อมเสียและกอโรค
2) Thermophilic lactic acid bacteria
แบคทีเรียที่สําคัญในกลุมนี้มี 2 ชนิด ไดแก Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus และ Streptococcus salivarius subsp. thermophilus เรียกสั้นๆ วา Lb. bulgaricus
และ S.thermophilus ในการผลิตโยเกิรตจะใชแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดนี้ในอัตราสวน 1:1 และ
บมน้ํานมที่อุณหภูมิ 37-45 องศาเซลเซียส โดยเชื้อ S.thermophilus เจริญที่อุณหภูมินี้และ
ยอยน้ําตาลแลกโทสดวยเอนไซม ß-galactosidase และเชื้อนี้ตอ งการกรดอะมิโ นหลาย
ชนิดในการเจริญ แตไมสามารถยอยโปรตีนไดจึงตองอาศัยเชื้อ Lb. bulgaricus ซึ่งมี
คุณสมบัติย อ ยโปรตี น ได ดี ในทางกลั บ กัน เชื้อ Lb. bulgaricus ตองการกรดฟอรมิก
และคารบอนไดออกไซดในการเจริญ ซึ่ ง จะได จ ากการย อ ยน้ํา ตาลแลคโทสของเชื้ อ
S.thermophilus จึงเห็นไดวาเชื้อทั้ง 2 ชนิดจะอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน (Jan et al.,
2002)
2.5 แบคทีริโอฟาจ (Bacteriophage)
1) ลักษณะโดยทั่วไป (General characteristics)
แบคทีริโอฟาจ (Bacteriophage) หรือ ฟาจ (phage) คือไวรัสที่สามารถเขาไปติด
อยูในแบคทีเรียเกือบทุกชนิด ซึ่งฟาจคนพบในศตวรรษที่ 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 ยังสามารถตรวจพบฟาจไดจากแบคทีเรียทั้ง
ชนิดกอโรคและไมกอโรค ฟาจถูกแบงกลุมตามวัฎจักรชีวิตออกเปน 2 จําพวก ไดแก lytic
(virulent) phages และ temperate (lysogenic) phages ฟาจกลุมแรก (lytic phage) เมื่อเขาไป
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ในแบคทีเรียที่เปนโฮสต จะเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรมและจากนั้นรวมกันใหมกลายเปน
ไวรัสใหม (new virions) จํานวนมาก และทํา ลายโฮสต เ พื่ อ ปล อ ยฟาจออกมาจากผนั ง
เซลลของโฮสต สวนฟาจชนิดที่สอง (temperate phages) จะไมมีการรวมตัวกันของสาร
พันธุกรรมของตัวมันเอง แตจะแทรกเขาไปในสารพันธุกรรมของโฮสต (Chopin et al.,
1967; Durmaz and Klaenhammer, 2000; Brainbridge, 2000)
2) การจําแนกแบคทีริโอฟาจ (Bacteriophage classification)
ฟาจสามารถจํ า แนกออกโดยลัก ษณะสัณ ฐานวิท ยาและจีน ัส ของโฮสต
(morphotype and host genus) ในป พ.ศ. 2510 ฟาจสามารถจําแนกออกเปน 6 ชนิด คือ A-F
ตามสัณฐานวิทยาและชนิดของกรดนิวคลีอิค (Bradley, 1967) จากนั้นมีการแบงฟาจออก
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 ไดคนพบเชื้อแบคทีริโอฟาจมากกวา 5,100 ชนิด โดยใชการ
ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน ซึ่งมีลักษณะเปนหางรอยละ 96 และเปนรูป
ลูกบาศกเสน (filamentous) หรือ pleomorphic อยูรอยละ 13.6 โดยฟาจที่มีลักษณะเปนหาง
(tailed phages) ถูกจัดเปนกลุม Siphoviridae (60.8%), Myoviridae (25.1%) และ Podoviridae
(14.1%) มีเพียงรอยละ 15 ของกลุมมีหางที่มีหัวลักษณะยาว (elongated heads) (Ackermann,
2001; Ackermann, 2003) ฟาจสวนใหญจะมี dsDNA และยังมีกลุมเล็ก ๆ ที่มีลักษณะเปน
ssDNA, ssRNA หรือ dsRNA
Champagne and Gardner (1995) รายงานวิธีการ spot test ทําใหแบคทีริโอฟาจ
เพิ่มจํานวนโดยเลี้ยงเชื้อ Lb. bulgaricus และ S. thermophilus ดวยกัน มีการใชอาหารเลื้ยง
เชื้อ M17 และ acidified MRS สําหรับคัดแยกเชื้อ S. thermophilus และ Lb. bulgaricus และ
มีการเปรียบเทียบวิธีการตรวจนับจํานวนฟาจโดยวิธี spot test กับวิธีมาตรฐาน double layer
plaque (DLP) พบวาวิธี spot test ประหยัดเวลาในการตรวจสอบและงายสําหรับการใชเพื่อ
นับจํานวนฟาจของเชื้อทั้งสองชนิด ไดแก S. thermophilus และ Lb. bulgaricus พรอมๆ
กันไดในโรงงาน
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Ki-Yong et al. (2001) รายงานการระบุเชื้อไบฟโดแบคทีเรีย (bifidobacteria)
แบบงายและรวดเร็ว สามารถทําไดโดยการใชเทคนิค thin layer chromatographic (TLC)
เพื่อวิเคราะหกรดไขมันสายสั้น (short chain fatty acids) ในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลว
(culture broth) พบวาเมื่อฉีดดวยสารละลายอินดิเคเตอร (methyl red-bromophenol blue in
70% ethanol) กรดแลกติกมีจุดสีแดง สําหรับกรดอะซิติค กรดโพรพิโอนิก และกรดบิวทิริก
มีจุดสีฟา กรดซัค ซินิก และกรดซิต ริก ใหจุด สีเ หลือ งและเหลือ งเขม ตามลําดับ วิธีนี้
เหมาะสํ า หรั บ การตรวจสอบชนิด ของกรดอิน ทรีย ใ นอาหารเหลวของจุ ล ิน ทรีย
ดั ง ต อ ไปนี้ ไบฟโดแบคทีเรีย 5 สายพันธุ (Bifidobacterium longum, B. breve, B. infantis,
B. bifidum, และ B. adolescentis) และแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกชนิดอื่นๆ อีก 5 สายพันธุ
(L. casei, Lb. bulgaricus, Lb. acidophilus, S. thermophilus, และ S. lactis) การใชเทคนิค TLC
สามารถตรวจสอบไดทั้ง กรดแลกติก และกรดอะซิติคที่ผลิตจากเชื้อไบฟโดแบคทีเรียทั้ง
5 สายพั น ธุ สํา หรั บ เชื้ อ แบคที เ รี ย ผลิ ต กรดแลกติ ก ชนิ ด อื่ น ๆ ตรวจสอบพบเฉพาะ
กรดแลกติ ก เท า นั้ น ดังนั้นเทคนิค TLC จึง เหมาะสํา หรับการตรวจสอบและระบุเ ชื้อ
ไบฟโดแบคทีเรียในระดับจีนัสไดอยางรวดเร็ว
Viscardi et al. (2002) รายงานการคัดเลือกเชื้อ S. thermophilus ที่กลายพันธุ
และมีความตานทานตอแบคทีริโอฟาจ โดยใชแอนติบอดีชนิด anti-phage antibodies หรือ
Hoechst 33258-lacbelled phage พบวาเชื้อที่กลายพันธุ 2 ชนิดจากทั้งหมด 8 ชนิดมี
คุณสมบัติการสรางกรดลดลง
Madera et al. (2003) รายงานการจําแนกลักษณะของ L. lactis ที่ทนตอการเขา
ทําลายของฟาจ พบวา L.lactis ที่แยกจากเนยแข็งที่ผลิตจากฟารมจํานวน 33 ชนิด จาก 100
ชนิดมีสมบัติทนตอการเขาทําลายของฟาจกลุม c2 และ 936 และ L. lactis ที่แยกได 6 ชนิด
ไมมีสมบัติการเปนกลาเชื้อเนื่องจากเปน lysogenic และเชื้ออื่นอีก 5 ชนิดสราง tyramine
สวนเชื้ออีก 16 ชนิด สามารถสรางกรดแลกติก ไดดี ยอยโปรตีน ไดปานกลาง และ
สรางไดอะซิติลจากซิเตรตได
2.6 การเก็บรักษาเชื้อแลกติกแอสิคแบคทีเรีย (อางโดย ไพรินทร, 2544)
การเก็บเชื้อแลกติกแอสิคแบคทีเรียไวเปน stock culture มักประสบปญหาเชื้อ
ตายงายหรือลดประสิทธิภาพของเชื้อบางอยาง (ลด activity) เนื่องจากกรดที่เชื้อผลิตขึ้น
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สามารถทําลายหรือฆาตัวมันเองได อีกทั้งการเก็บโดยวิธีมาตรฐานหรือการเก็บแบบแหง
ภายใตสุญญากาศ (freeze drying) หรือเก็บแบบแชแข็งที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส
ในถังไนโตรเจนเหลว ซึ่งเปนวิธีมาตรฐานที่ยอมรับกันแพรหลาย แตก็มีขอจํากัดคือ
อุปกรณมีร าคาแพงตอ งอาศัย บุค ลากรที่มีค วามเชี่ย วชาญเนื่อ งจากมีขั้น ตอนยุง ยากจึง
ทํา ให เ กิด อุปสรรคในดานการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย
การเก็บ แบคทีเ รีย ผลิต กรดแลกติก ก็ป ระสบปญ หาและอุป สรรคนี้เ ชน กัน
ดังนั้นจึงมี ผู ศึ ก ษาค น คว า การเก็ บ ด ว ยเทคนิ ค ง า ยๆ และประหยั ด ดั ง เช น การเคลื อ บ
เซลล Lactobacilli บนผิวเม็ดแกวแลวนําไปเก็บไวที่อุณหภูมิ -60 องศาเซลเซียส ถึง -80
องศา-เซลเซียส (Jones et al., 1984) วันเชิญและคณะ (2537) ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
วิธีการเก็บรั ก ษาแบคที เ รี ย แลกติ ก โดยวิ ธี เ ก็ บ บนกระดาษกรอง เก็ บ ในเจลาติ น เก็ บ
ในเม็ ด แก ว เปรียบเทียบกับการเก็บดวยวิธีมาตรฐานแบบถาวร (lyophilization) พบวาจาก
ผลการตรวจนับเซลลที่รอดชีวิตหลังจากเก็บไว 12 เดือน ทั้ง 3 วิธีจะเหลือเซลลที่รอดชีวิต
อยูระหวาง 103-106 หนวยโคโลนีตอมิลลิลิตรในขณะที่เก็บโดยวิธีมาตรฐานจะเหลือเซลล
รอดชีวิต 106 หนวยโคโลนีตอมิลลิลิตร ซึ่งการเก็บรักษาแบคทีเรียแลกติกทั้ง 3 วิธี
จํานวนเซลลที่รอดชีวิตอยูในจํานวนที่กําหนดไวเปนที่ยอมรับของสากลคือไมต่ํากวา 103
หนวยโคโลนี ตอมิลลิลิตร ศิริพรรณ (2535) ไดเสนอการเก็บเชื้อแบคทีเรียทั่วไปใน 20%
glycerol broth ไวในตูแชแข็ง -20 องศาเซลเซียส หรือเก็บในชองทําน้ําแข็งของตูเย็น
ธรรมดา สามารถเก็บรักษาเชื้อไวใ ชไ ดทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวหลายๆ ปไ ด
สอดคลองกับการเก็บเชื้อแบคทีเรียแลกติกของชลัท (2542) ที่เก็บเชื้อไวอาหารเหลว M17
หรือ MRS ที่เติม glycerol 15% และเก็บไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
2.6.1 วิธีการเก็บเชื้อแบคทีเรียแลกติก (วันเชิญ และคณะ, 2537) (อางโดย
ไพรินทร, 2544)
1. การเก็บบนกระดาษกรอง นํากระดาษกรอง Whatman เบอร 4 มาตัด
เปนชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 1 เซนติเมตร x 1 เซนติเมตร หอดวยกระดาษฟอลยนําไปนึ่งฆาเชื้อ
ดวย autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที นําแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงไวจนเจริญ
เต็มที่ ผสมกับ 10% skim milk ที่ฆาเชื้อแลวเรียงแผนกระดาษกรอง ปดฝาจานเลี้ยงเชื้อ
แลวนําไปใสในโถดูดความชื้นดูดอากาศออกโดยใหโถอยูในสภาพสุญญากาศนาน 3-4
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อาทิตย จนกระดาษซับเชื้อแหงสนิท เก็บเชื้อไวในหลอดฝาเกลียวที่ฆาเชื้อแลวปดฝาให
สนิทเพื่อเก็บไวใชตอไป
2. การเก็บในเจลาติน นําแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงไวจนเจริญเต็มที่มาผสม
กับ nutrient gelatin 3 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองที่ฆาเชื้อแลว ผสมใหเขากันแลวเทลงบน
จานพลาสติก (plastic petridish) ที่ฆาเชื้อแลว นําไปใสในตูแชแข็ง -20 องศาเซลเซียส
ถึง -40 องศาเซลเซียส เพื่อใหเจลาตินแข็งตัว แลวนํามาใส freeze dryer เพื่อดูดน้ําออกจาก
เจลาตินจนกระทั่งแหงสนิท จะไดเม็ดเจลาตินที่มีเชื้ออยู และเก็บไวในหลอดแกวฆา
เชื้อปดฝาใหสนิทเพื่อเก็บไวใชตอไป
3. การเก็บในเม็ดแกว ใช MRS broth+15% (v/v) glycerol 1 มิลลิลิตร
ผสมกับเชื้อที่ตองการเก็บ นํา เม็ด แกวปลอดเชื้อที่เ ตรีย มไวใ สไปในหลอดทดลอง ตั้ง
ทิ้ง ไวใ หเซลลแ บคที เ รี ย เคลื อ บผิ ว เม็ ด แก ว ดู ด สารละลายที่ เ หลื อ ออกนํา หลอดเม็ ด
แก ว เก็ บ ไว ใ นตู แ ช แ ข็ ง -70 องศาเซลเซียส ถึง -80 องศาเซลเซียส
4. การเก็ บ เชื้ อ ใน 20% glycerol tryptose broth (ศิ ริ พ รรณ และ
วนิ ด า, 2535) เตรียม broth สําหรับเก็บเชื้อดังนี้ : Tryptose broth 2% 80 มิลลิลิตร,
Glycerol A.R. 20 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดีแลวบรรจุในหลอด ๆ ละ 2 มิลลิลิตร นําไปนึ่ง
ฆาเชื้อที่ 15 ปอนด 15 นาที เขี่ยโคโลนีเชื้อประมาณ 1 หวงถายเชื้อ คนใหเชื้อกระจายตัวไม
จับกันเปนกอนใน glycerol broth ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 5-10 นาที นําเขาตูแช
แข็ง -20 องศาเซลเซียส หรือชองทําน้ําแข็งของตูเย็นธรรมดา เวลาตองการนําเชื้อกลับมาใช
ใหเตรียมอาหารในลักษณะอาหารเหลวที่ เ หมาะสมกั บ การเจริ ญ ของเชื้ อ นํา หลอด
เก็ บ เชื้ อ ออกมาตั้ ง ทิ้ ง ไว ที่ อุณหภูมิหองจนละลายจึงถายเชื้อลงในอาหารเหลวนําไปบมที่
อุณหภูมิและเวลาตามความเหมาะสมกับการเจริญของเชื้อ แลวนําไปถายเชื้อลงบนจาน
อาหารแข็ง ซึ่งวิธีการเก็บเชื้อแบบนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับการเก็บแบคทีเรียทั่วไปได

