
 

 

บทท่ี 4 
ผลการทดลองและการวิจารณ 

 
4.1 ผลการเพาะเลี้ยงและการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากน้ํานมดิบ  
 

1) ผลการเพาะเล้ียงเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก  
จากตารางท่ี 3 ผลการตรวจนับปริมาณเช้ือแบคทีเรียในตัวอยางน้ํานมดิบจากแหลงน้ํานม

ดิบของกลุมเกษตรกรผูผลิตนมดิบรายยอยเชียงใหมและเชียงราย 3 แหง คือ ตัวอยางน้ํานมดิบจาก
สมาชิกโรงงานนม อสค. หวยแกว เชียงใหม 3 รายไดแก ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7010, 
ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7021, และ ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7009 สหกรณโคนม   
แมลาว สหกรณโคนมแมโจ และ สหกรณโคนมสันปาตอง - แมวาง ปริมาณเช้ือแบคทีเรียท่ีตรวจ
นับไดของตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมแมลาวไดจํานวน colony ท่ีตรวจนับไดมากท่ีสุดคือ 
เปนจํานวน 2.5x109 cfu/ml  และปริมาณเช้ือแบคทีเรียท่ีตรวจนับไดนอยท่ีสุด เทากับ 1.1x105 

cfu/ml ซ่ึงมาจากตัวอยางน้ํานมดิบจากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7010  
 

ตารางท่ี 3 ผลการตรวจนับปริมาณเช้ือแบคทีเรียในตัวอยางน้ํานมดิบ ท่ีทําการบมท่ีอุณหภูมิ                  
44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 72 ช่ัวโมง 

แหลงน้ํานมดบิ ปริมาณ cfu/ml 
ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหสั 7010 1.1x105 
ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหสั 7021 1.7x106 
ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหสั 7009 9.6x106 
สหกรณโคนมแมลาว (มล) 2.5x109 
สหกรณโคนมแมโจ (MJ) 2.0x105 
สหกรณโคนมสันปาตอง - แมวาง(สต) 2.1x106 
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2) การคัดแยกเช้ือแบคทีเรียจากตัวอยางน้ํานมดิบ ไดผลดังตารางท่ี 2  
เมื่อทําการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกโดยดูจากการเปลี่ยนแปลง

ของ Litmus milk และการทดสอบเอนไซม catalase โดยในการศึกษาการเจริญใน litmus milk 
เช้ือท่ีไมสามารถเจริญใน litmus milk ไดจะถูกตัดท้ิง และการทดสอบ catalase test ถากรณี
ท่ีเช้ือใหผลบวก (เกิดฟองแกสภายใน 15 วินาที หลังจากหยด 3% H2O2) จะถูกตัดท้ิง สวน
เช้ือท่ีใหผลลบ (ไมมีฟองแกสเกิดข้ึนหลังจากหยด H2O2 เขมขนรอยละ3) จะถูกนําไปใชใน
การทดสอบทางชีวเคมีตอไป ผลที่ได คือจะได จํานวนเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก  
จํานวน 20 สายพันธุ ประกอบดวย ตัวอยางนํ้านมดิบจากสมาชิกโรงงานนม อสค. หวยแกว 
เชียงใหม จากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7021 จํานวน 4 สายพันธุ ผูผลิตรายยอย 
(เชียงใหม) รหัส 7009 จํานวน 1 สายพันธุ ตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมแมโจ 
จํานวน 7 สายพันธุและตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง จํานวน            
8 สายพันธุ ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการคัดแยกเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 

ตัวอยางน้ํานมดิบ รหัสและลักษณะโคโลน ี litmus milk   catalase test 
ผูผลิตรายยอย  
(เชียงใหม) 
รหัส 7010 

A, สีเขียวเขมรูปรางกลมขนาด
ประมาณ 4 มม.  

- + 

B, สีเขียวรูปวงรีขนาดเล็กขนาด
ประมาณ 1 มม.  

- + 

C, สีเขียวรูปวงรีขนาดใหญขนาด
ประมาณ 3 มม. 

- + 

 D, สีเขียวมีจุดสีเขียวเขมตรงกลาง
ขนาดประมาณ 4 มม. 

- + 

 E, สีเขียวรูปวงรีขนาดกลางขนาด
ประมาณ 2 มม. 

- + 

 F, สีเขียวเขมรูปรางวงกลมขนาด
เล็กขนาดประมาณ 2 มม. 

- + 
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ตารางท่ี 4 (ตอ)  

ตัวอยางน้ํานมดิบ รหัสและลักษณะโคโลน ี litmus milk catalase test 
 G, สีเขียวออนขนาดเล็กขนาด 

ประมาณ 2 มม. 
- + 

ส ห ก ร ณ โ ค น ม  
แมลาว (มล) 

A, สีเขียวเขมรูปรางกลมขนาด
ประมาณ 2-3 มม. 

- - 

 B, สีเขียวรูปวงรีขนาดเล็กขนาด
ประมาณ 1-2 มม. 

- - 

 C, สีเขียวรูปวงรีขนาดใหญขนาด
ประมาณ 3 มม. 

- - 

 D, สีเขียวมีจุดสีเขียวเขมตรงกลาง
ขนาดประมาณ 3-4 มม. 

+ + 

 E, สีเขียวรูปวงรีขนาดกลางขนาด
ประมาณ 2-3 มม. 

- - 

 F, สีเขียวเขมรูปรางวงกลมขนาด
เล็กขนาดประมาณ 2 มม. 

- - 

 K, สีเขียวขอบไมเรียบขนาดใหญ
ขนาดประมาณ 5 มม. 

- - 

ผูผลิตรายยอย  
(เชียงใหม) 
รหัส 7021 

A, สีเขียวเขมรูปรางกลมขนาด
ประมาณ 2-3 มม. 

++ - 

B, สีเขียวรูปวงรีขนาดเล็กขนาด
ประมาณ 2 มม. 

++ - 

 D, สีเขียวมีจุดสีเขียวเขมตรงกลาง
ขนาดประมาณ 3-4 มม. 

++ - 

 E, สีเขียวรูปวงรีขนาดกลางขนาด
ประมาณ 3 มม. 

- + 

 L, สีขาวรูปรางวงกลมขนาดประมาณ 
4  มม. 

++ - 
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ตารางท่ี 4 (ตอ)  

ตัวอยางน้ํานมดิบ รหัสและลักษณะโคโลน ี litmus milk catalase test 
 M, สีขาวรูปรางวงรีขนาดประมาณ 

2-3 มม. 
- + 

 N, สีขาวรูปรางเหล่ียมขนาดประมาณ 
4  มม. 

- + 

ผูผลิตรายยอย  
(เชียงใหม) 
รหัส 7009 

A, สีเขียวเขมรูปรางกลมขนาด
ประมาณ 3-4 มม. 

- + 

B, สีเขียวรูปวงรีขนาดเล็กขนาด
ประมาณ 1 มม. 

++ - 

 C, สีเขียวรูปวงรีขนาดใหญขนาด
ประมาณ 3 มม. 

- + 

 D, สีเขียวมีจุดสีเขียวเขมตรงกลาง
ขนาดประมาณ  4-5 มม. 

- + 

 E, สีเขียวรูปวงรีขนาดกลางขนาด
ประมาณ 2 มม. 

- + 

 F, สีเขียวเขมรูปรางวงกลมขนาด
เล็กขนาดประมาณ 1 มม. 

+ + 

 P, สีขาวมีลักษณะเปนปุยขนาด
ประมาณ 2 มม. 

- + 

สหกรณโคนม 
แมโจ 

A, สีเขียวเขมรูปรางกลมขนาด
ประมาณ 3-4 มม. 

- - 

 B, สีเขียวรูปวงรีขนาดเล็กขนาด
ประมาณ 1 มม. 

+ - 

 C, สีเขียวรูปวงรีขนาดใหญขนาด
ประมาณ 3 มม. 

++ - 

 E, สีเขียวรูปวงรีขนาดกลางขนาด
ประมาณ 2 มม. 

+ + 
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ตารางท่ี 4 (ตอ)  

ตัวอยางน้ํานมดิบ รหัสและลักษณะโคโลน ี litmus milk catalase test 
 F, สีเขียวเขมรูปรางวงกลมขนาด

เล็กขนาดประมาณ 2 มม. 
+ - 

 G, สีเขียวออนขนาดเล็กขนาด
ประมาณ 2 มม. 

+ - 

 I, สีเขียวเขมมีขอบสีเขียวออนขนาด
ประมาณ 2 มม.   

++ - 

 J, กลมเอียงสีเขียวเขมมีขอบสีเขียว
ออนขนาดประมาณ 2-3 มม. 

++ - 

 M, สีขาวรูปรางวงรีขนาดประมาณ 
2-3 มม. 

++ + 

 O, สีขาวขนาดใหญขนาดประมาณ 
7 มม. 

++ + 

 T, สีเขียวตรงกลางมีสีขาว รูปราง
วงกลม ขนาดประมาณ 4-5 มม. 

++ + 

 U, สีเขียวออน รูปรางกลมเอียง 
ขนาดประมาณ 3-4  มม. 

++ + 

 X, สีเขียวขอบเหลือง รูปรางวงกลม 
ขนาดประมาณ 3-4  มม. 

++ + 

 Z, สีเขียว รูปรางกลมเอียง มีสวน
นูนออกมานอกวุน ขนาดประมาณ 
3 มม. 

- + 

 a, สีเขียว รูปรางวงกลม มีโซนสีขาว
คลายรูปถ่ัวลอมรอบ ขนาด
ประมาณ 3-4  มม. 

++ - 

 b, สีเขียวเขม รูปรางวงกลมติดกัน 2 
อัน ขนาดประมาณ 4-5  มม. 

++ + 
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ตารางท่ี 4 (ตอ)  

ตัวอยางน้ํานมดิบ รหัสและลักษณะโคโลน ี litmus milk catalase test 
สหกรณโคนม 
สันปาตอง - แมวาง 

B, สีเขียวรูปวงรีขนาดเล็กขนาด
ประมาณ 1 มม. 

++ - 

C, สีเขียวรูปวงรีขนาดใหญขนาด
ประมาณ  3 มม. 

++ - 

 E, สีเขียวรูปวงรีขนาดกลางขนาด
ประมาณ 2 มม. 

++ - 

 F, สีเขียวเขมรูปรางวงกลมขนาด
เล็กขนาดประมาณ 2 มม. 

+ - 

 R, สีเขียวออนขอบสีขาว รูปราง
วงกลมขนาดประมาณ 3-4  มม. 

+ - 

 c, สีขาวขนาดใหญ ภายใน colony 
มี colony เหล่ียม สีขาวซอนอยู  
ขนาดประมาณ 4-5 มม. 

+ - 

 h, สีขาวคลายถ่ัว ขนาดประมาณ  
3 มม. 

++ - 

 i, สีขาวรูปรางหลายเล่ียม ขนาด
ประมาณ 3 มม. 

++ - 

 
หมายเหตุ  
++  หมายถึง  litmus milk มีการเปล่ียนแปลงสีจากสีมวงออนเปนไมมีสีและแข็งตัว       
 (clot) ภายใน 24 ช่ัวโมง        
+      หมายถึง litmus milk มีการเปล่ียนแปลงสีจากสีมวงออนเปนไมมีสีและแข็งตัว 

 (clot) ภายใน 48 ช่ัวโมง 
-       หมายถึง litmus milk มีการเปล่ียนแปลงสีจากสีมวงออนเปนไมมีสีและแข็งตัว 

 (clot) หลังจาก 48 ช่ัวโมง เปนตนไป หรือ ไมมีการเปล่ียนแปลง 
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4.2 การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก  
 

เม่ือนําตัวอยางเช้ือแบคทีเรียท่ีใหผลบวกตอการทดสอบกับ Litmus milk มา streak 
plate 2 ครั้ง จนไดโคโลนีเดี่ยวของทุกเชื้อ มาทําการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ไดผล  
ดังตารางที่ 5 และจากตารางที่ 5 สรุปแลวแยกเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกได 20            
ไอโซเลท (isolate) คือ 1)  FSCMU 44-01 (B7009), 2) FSCMU 44-02 (A7021), 3) FSCMU 44-03 
(B7021),  4) FSCMU 44-04 (D7021), 5) FSCMU 44-05 (L7021), 6) FSCMU 44-06 (BMJ), 7) 
FSCMU 44-07 (CMJ), 8) FSCMU 44-08 (FMJ), 9) FSCMU 44-09 (GMJ), 10) FSCMU 44-10 
(IMJ), 11) FSCMU 44-11 (JMJ), 12) FSCMU 44-12 (aMJ), 13) FSCMU 44-13 (Bสต), 14) 
FSCMU 44-14 (Cสต), 15) FSCMU 44-15 (Eสต), 16) FSCMU 44-16 (F สต), 17) FSCMU 44-17 
(Rสต),  18) FSCMU 44-18 (cสต), 19) FSCMU 44-19 (hสต), 20) FSCMU 44-20 (iสต) ซ่ึงพบวา 
เปนแบคทีเรียแกรมบวกทุกไอโซเลท มีรูปรางท้ังแบบทอนและแบบกลม โดยสวนใหญมีรูปราง
กลม คือมีรูปรางกลม 19 ไอโซเลท และมีรูปรางทอน 1 ไอโซเลท ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของ Lopeze และ Mayo (1997) ซ่ึงพบแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกรูปรางกลม  61.11 เปอรเซ็นต 
และรูปทอน 38.89 เปอรเซ็นต และ Medina และคณะ (1995) ศึกษาการแยกแบคทีเรียผลิต               
กรดแลกติกจากเนยแข็งท่ีผลิตโดยไมมีการเติมกลาเช้ือ พบวาแบคทีเรียกรดแลกติกในน้ํานมดบิ
และนมที่เกิดเคิรดมีรูปรางกลมทั้งหมด (อางโดยนอมจิตต, 2542) 
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ตารางที่ 5  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อแบคทีเรียที่คาดวานาจะเปนเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก  
ร หัส เชื้ อ /
ตั ว อ ย า ง
น้ํานมดิบ 

ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี 

1. 
Limus 
milk 

2. 
อุณหภูมิ  (องศาเซลเซียส) 

3 .  
ทน    

อุณหภูมิ 
55 องศา-
เซลเซียส 
15 นาท ี

4. 
สามารถ Oxidized และ Fermented น้ําตาล 

5. 
ความทนเกลือ (%) 

6. 
Catalase 

7. 
VP 
test 

Gram 
stain 

10 37 44 55 mannitol lactose glucose 2 4 6.5 

O F O F O F 

B/7009 ++ -G- ++G- ++G- -G- - +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ + - ++ G+bacilli 

A/7021 + -G- -G- -G- -G- - - - ++ ++ - - - - - - + G+cocci 

B/7021 ++ -G- +++G- +++G- -G- + +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ + - - G+cocci 

D/7021 ++ -G- +++G- +++G- -G- ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ + - - G+cocci 

L/7021 ++ -G- ++G- +++G- -G- ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ - - ++ G+cocci 

B / MJ ++ -G- +++ G- +++ G- -G- ++ - - ++ +++ ++ ++ ++ ++ - - - G+cocci 

C / MJ ++ -G- +++G- +++ G- -G- ++ - - +++ +++ ++ ++ ++ ++ + - + G+cocci 

F / MJ (+) -G- +++G- +++ G- -G- ++ - - +++ +++ +++ +++ ++ ++ - - - G+cocci 

G / MJ ++ -G- +++ G- +++ G- -G- ++ - - +++ +++ ++ ++ ++ ++ + - + G+cocci 

I / MJ ++ +G- +++G- ++G- -G- + - - +++ +++ +++ +++ ++ ++ + - + G+cocci 

J / MJ ++ -G- +++G- +++ G- -G- ++ - - +++ +++ +++ +++ ++ ++ - - - G+cocci 

a / MJ ++ -G- ++G- +G- -G- + - - ++ ++ +++ +++ ++ ++ - - + G+cocci 

B / สต (+) -G- +++ G- +++ G- -G- - ++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ + - - G+cocci 

C / สต (+) -G- +++ G- +++ G- -G- - +++ ++ ++ +++ +++ +++ + + + - + G+cocci 

E / สต (+) +G- +++ G- +++ G- +G- ++ - - +++ +++ +++ +++ + + + - + G+cocci 

F / สต (+) -G- +++ G- +++ G- -G- - ++ ++ +++ +++ +++ +++ + + + - - G+cocci 

R / สต (+) -G- +++ G- +++ G- -G- - +++ ++ ++ +++ +++ +++ + + + - + G+cocci 

c / สต (+) -G- +++ G- +++ G- -G- - ++ ++ +++ +++ +++ +++ + + + - + G+cocci 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

ร หัส เชื้ อ /
ตั ว อ ย า ง
น้ํานมดิบ 

ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี 

1. 
Limus 
milk 

2. 
อุณหภูมิ  (องศาเซลเซียส) 

3. 
ทน

อุณหภูมิ 
55 องศา-
เซลเซียส
นาน 

15 นาที 

4. 
การทดสอบความสามารถในการ              

Oxidized และ Fermented น้ําตาล 

5. 
ความทนเกลือ (%) 

6. 
Catalase 

7. 
VP 
test 

Gram 
stain 

10 37 44 55 mannitol lactose glucose 2 4 6.5 

O F O F O F 

h / สต ++ -G- +++ G- +++ G- -G- - - - +++ +++ +++ +++ ++ ++ + - - G+cocci 

i / สต (+) -G- +++ G- +++ G- +G- ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + + - + G+cocci 

 

หมายเหตุ : 1) ในคอลัมนการทดสอบใน Litmus milk เปนการทดสอบการใชน้ําตาล lactose  
                                         Litmus milk ++    คือ  litmus milk มีการเปลี่ยนแปลงสีจากสีมวงออนเปนสีน้ําตาลออนและแข็งตัว (clot) ภายใน 24  ชั่วโมง 

    +      คือ  litmus milk มีการเปลี่ยนแปลงสีจากสีมวงออนเปนสีน้ําตาลออนและแข็งตัว (clot) ภายใน 48  ชั่วโมง 
- คือ litmus milk มีการแข็งตัวและเปลี่ยนสี โดยใชเวลามากกวา 48 ชั่วโมงขึ้นไป 
(+)    คือ litmus milk มีการแข็งตัวและเปลี่ยนสี โดยใชเวลามากกวา 72 ชั่วโมงขึ้นไป 

2) ในคอลัมนการทดสอบการเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ  ผล +++, ++, และ + คือ MRS broth มีการเปลี่ยนแปลงจากสีน้ําเงินเปนสีเหลือง 
(หรือสีเขียวออน) สีเขียว และมีสีตามเดิมซึ่งมีการเจริญในระดับต่ํา เกิดตะกอนในปริมาณนอย ตามลําดับ  ผล – คือ MRS broth ยังคง
เปนสีน้ําเงินตามเดิม  และ G- คือไมพบฟองกาซภายในหลอดดักกาซ  
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(MRS broth            Approx. Formula/Liter*           Dextrose 20.0 gm, Ammonium Citrate 2.0 gm, Sodium Acetate 5.0 gm, Meat Peptone 10.0 gm, Tween 
80 1.0  gm, Disodium Phosphate 2.0 gm, Beef Extract 10.0 gm, Magnesium Sullfate 0.1 gm, Yeast Extract 5.0 gm, Manganese Sulfate 0.05 gm.
โดยการเตรียม MRS broth สําเร็จรูปตามที่ระบุในฉลากของบริษัทผูผลิตแลวทําการเติมอินดิเคเตอร คือ Bromocresol green  รอยละ 2 ลงไป ใน
อัตราสวน MRS broth 1,000 มิลลิลิตรจะใช Bromocresol green รอยละ 2 จํานวน 1 มิลลิลิตร)     
                     3) ในคอลัมนการทดสอบการทนตออุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที  ผล ++ และ + คือ มีโคโลนีขึ้นตามแนวการทํา streak 
plate ภายในระยะเวลา 48 และ 72 ชั่วโมงตามลําดับ  สวนผล –  คือ ไมมีโคโลนีขึ้นตามแนวการทํา streak plate 
                     4) ในคอลัมนการทดสอบความสามารถในการ Oxidized และ Fermented น้ําตาล glucose, lactoseและ mannitol  ผล +++,++, และ + 
คือ Hugh & Leifson medium มีการเปลี่ยนแปลงจากสีมวงเปนสีเหลืองทั้งหลอด Hugh & Leifson medium มีการเปลี่ยนแปลงจากสีมวงเปนสีเหลือง
มากกวาสีมวง และ Hugh & Leifson medium มีการเปลี่ยนแปลงจากสีมวงเปนสีเหลืองแตนอยกวา หรือใกลเคียงกับสีมวง ตามลําดับ  สวนผล – คือ 
Hugh & Leifson medium ยังคงมีสีมวงตามเดิม 
                    5) ในคอลัมนการทดสอบความสามารถทนเกลือ NaCl  ผล ++ และ + คือ MRS broth มีการขุนและตกตะกอนในปริมาณมาก และมี
การตกตะกอนในปริมาณปานกลาง- นอยตามลําดับ สวนผล – คือ MRS broth ไมมีการขุนและตกตะกอน 
       6) ในคอลัมนการทดสอบความสามารถในการยอยสลาย H2O2 (catalase test)  ผล + คือเกิดฟองกาซหลังจากหยดสารละลาย H2O2 
เขมขนรอยละ 3 และผล – คือ ไมเกิดฟองกาซหลังจากหยดสารละลาย H2O2 เขมขนรอยละ 3 
                        7) ในคอลัมนการทดสอบ Voges-Proskauer (VP test) ผล ++ และ + คือ เกิดสีแดงภายในเวลา 30 นาที และ ภายใน 2 ชั่วโมง
ตามลําดับ  สวนผล – คือ เปนสีน้ําตาลเขมอมเหลืองตามเดิม 
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4.3 การคัดแยกแบคทีริโอฟาจจากเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก และการทําใหแบคที-  
ริโอฟาจมีความบริสุทธ์ิ 
 

  4.3.1 ก. การหาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางสารละลายเชื้อแบคทีเรีย 
(host) และสารลายใส (phage lysate)  

จากตารางท่ี 6 เม่ือทําการตรวจนับจํานวนฟาจท่ีไดจากตัวอยางเชื้อแลกติกที่แยก
ไดจากน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมสันปาตอง – แมวาง รหัส B ไดจํานวนฟาจมากท่ีสุดคือ    
ฟาจกลุมท่ี 1 ท่ีเปนชุดการทดลองท่ีใชเชื้อแบคทีเรีย (host) 100 ไมโครลิตร+ สารละลายใสท่ี
เปนพวกชุดเติมน้ํากล่ัน 10 ไมโครลิตร รหัสฟาจท่ี 9 ไดจํานวนฟาจเทากับ 2.4x106 pfu/ml 
และตัวอยางเช้ือแลกติกท่ีแยกไดจากน้ํานมดิบจากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส B 7021 
ไดจํานวนฟาจนอยท่ีสุด คือฟาจกลุมท่ี 5 ท่ีใชเช้ือแบคทีเรีย (host) 100 ไมโครลิตร+ 
สารละลายใสท่ีเปนพวกชุดเติม Mitomycin C 200 ไมโครลิตร รหัสฟาจท่ี 1 ไดจํานวน               
ฟาจเทากับ 1.0x103 pfu/ml 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนฟาจท่ีตรวจนับไดจากตัวอยางเช้ือแลกติกท่ีแยกไดจากน้ํานมดิบ 

ตัวอยางเชื้อ        
แลกติกท่ีแยกได
จากน้ํานมดิบ 

กลุม รหัสของ
plaque (ฟาจ) 

จํานวน plaque         
ท่ีตรวจนับได 

ปริมาณ 
plaque        

ท่ีคํานวณได 
(pfu/ml) 

10-2 10-4 10-6 

ผู ผ ลิ ต ร า ย ย อ ย 
(เชียงใหม) 
รหัส B 7021 

1 2 >250 45 69 4.5x105 
1 3 139 127 66 1.39 x104 
1 4 16 32 87 3.2 x105 

 2 4 >250 169 148 1.69 x106 

 2 8 >250 36 28 3.6 x105 

 2 10 >250 84 69 8.4 x105 

 5 1 10 10 11 1.0 x103 

ผู ผ ลิ ต ร า ย ย อ ย 
(เชียงใหม) 
รหัส L 7021 

2 8 62 50 74 6.2 x103 
 10 42 30 84 4.2 x103 
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ตารางท่ี 6 (ตอ)  

ตัวอยางเชื้อ        
แลกติกท่ีแยกได
จากน้ํานมดิบ 

กลุม รหัสของ
plaque (ฟาจ) 

จํานวน    plaque       
ท่ีตรวจนับได 

ปริมาณ 
plaque        

ท่ีคํานวณได 
(pfu/ml) 

10-2 10-4 10-6 

ผู ผ ลิ ต ร า ย ย อ ย 
(เชียงใหม) 
รหัส B 7009 

1 2 73 109 144 7.3 x103 
2 7 79 70 59 7.9 x103 

สหกรณโคนม 
สันปาตอง – แมวาง 
รหัส C 

2 9 29 35 19 2.9x103 

สหกรณโคนม 
สันปาตอง – แมวาง 
รหัส B 

1 6 219 >250 240 2.19 x104 
9 >250 240 232 2.4 x106 
10 178 168 >250 1.78 x104 

2 7 128 213 >250 1.28x104 

   10 51 40 86 5.1 x103 

สหกรณโคนม 
แมโจ รหัส G 

2 7 49 120 100 4.9 x103 

 
หมายเหตุ: ปริมาณฟาจท้ังหมดท่ีตรวจนับได รายงานคาจาก dilution แรกท่ีอานได เนื่องจาก
จํานวนฟาจท่ีตรวจนับไดมีปริมาณไมแนนอน อาจเปนผลมาจาก ยังคงมีการเจริญของฟาจ
เกิดข้ึนอีก เนื่องจากฟาจสามารถเจริญและแบงตัวเพิ่มปริมาณมากข้ึนโดยใชเวลานอย ดังนั้นใน
ตัวอยางท่ีมีความเจือจางสูงยังคงนับจํานวน plaques ไดปริมาณสูง 
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4.3.1 ข.  แสดงลักษณะ plaque ท่ีไดจากตัวอยางเช้ือแลกติกท่ีแยกได 
จากน้ํานมดิบ  

จากผลการทดลองจะเห็นไดวา ตัวอยางน้ํานมดิบจากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) 7021 
รหัส B ได plaque ท่ีมีลักษณะตางกันมากท่ีสุดคือ จํานวน 37 ลักษณะ คือ  
 1. ส่ีเหล่ียมคางหมูขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางประมาณ 1x1 มม., 2. ส่ีเหล่ียม
ลักษณะเบ้ียว เสนผานศูนยกลางประมาณ 2x1.5 มม., 3. สามเหล่ียมขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 1 มม., 4. วงกลมเบ้ียว เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 มม., 5. วงกลมขนาดเล็ก 
เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 6. ส่ีเหล่ียมคางหมู เสนผานศูนยกลางประมาณ       
2x1 มม., 7. ส่ีเหล่ียมลักษณะเบี้ยว เสนผานศูนยกลางประมาณ 1x2 มม., 8. สามเหล่ียม
ลักษณะเบ้ียว เสนผานศูนยกลางประมาณ 1x2 มม., 9. สามเหล่ียมลักษณะเบ้ียว เสนผาน-
ศูนยกลางประมาณ 1.5x1มม., 10. วงกลมขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 
11. วงกลมขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 12. ถังเบียรแคบ เสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 1x0.5 มม., 13. จุดไขปลาขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม.,                   
14. สามเหลี่ยมลักษณะเบี้ยวขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางประมาณ 1มม., 15. สี่เหลี่ยม
ขาวหลามตัด เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 16. จุดไขปลาขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 0.5 มม., 17. ลูกน้ํา เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 18. รูปจันทรเส้ียว               
เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 19. วงกลมเบ้ียว เสนผานศูนยกลางประมาณ 2 มม., 
20. ถังเบียร เสนผานศูนยกลางประมาณ 1x0.5 มม., 21. ส่ีเหล่ียมคางหมู เสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 1.5x1 มม., 22. รูปทอนขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 มม.,                   
23. หาเหล่ียมลักษณะเบ้ียว เสนผานศูนยกลางประมาณ 2x3 มม., 24. วงกลมขนาดเล็ก  
เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 25. หาเหล่ียมลักษณะเบ้ียว เสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 0.5 มม., 26. วงกลมเบ้ียว เสนผานศูนยกลางประมาณ 1.5 มม., 27. รูปทอนส้ัน 
เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 มม., 28. รูปส่ีเหล่ียมลักษณะเบ้ียว เสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 2x1 มม., 29. ส่ีเหล่ียมคางหมูลักษณะเบ้ียว เสนผานศูนยกลางประมาณ                   
3x1.5มม., 30. จุดไขปลา เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 31. รูปทอนสั้น                  
เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 32. รูปส่ีเหล่ียมเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.5x0.5 มม., 
33. จุดไขปลา เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 34. ส่ีเหล่ียมลักษณะเบ้ียว เสนผาน-
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ศูนยกลางประมาณ 1.5x1 มม., 35. วงรี เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 มม., 36. จุดไขปลา 
เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 37. จุดไขปลา เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม.  

รองลงมาคือ ตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมสันปาตอง – แมวาง รหัส C             
28 ลักษณะ คือ 1. รูปทอนงอ ความยาวประมาณ 3 มม., 2. รูปตัววี ขนาดประมาณ               
3 มม., 3. รูปทอนสั้นขนาดประมาณ 2 มม., 4. รูปเสนงอ ขนาดประมาณ 3 มม.,              
5. รูปสามเหลี่ยมเบี้ยว ขนาดฐานประมาณ 3 มม ความยาวประมาณ 4 มม. (มีแบคทีเรีย
เจริญอยู)., 6. วงกลมขนาดเล็ก ขนาดไมถึง 1 มม., 7. สามเหล่ียมเบ้ียวขนาดเล็ก ขนาดประมาณ       
0.5x1 มม., 8. ส่ีเหล่ียมผืนผาเบ้ียวขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 2.5 มม ความกวางไมถึง 
0.5 มม., 9. รูปตัววี ขนาดฐานประมาณ 5.5 มม  ความยาวประมาณ 4.5 และ5 มม., 10. จุดไขปลา 
ขนาดไมถึง 0.5 มม., 11. รูปแคปซูลลักษณะโปง ความยาวประมาณ 4 มม 12. รูปทอนส้ัน 
ความยาวประมาณ 2 มม., 13. รูปจันทรเส้ียว ขนาดประมาณ 3x3  มม., 14. รูปสามแฉก 
ขนาดประมาณ 3x3 มม., 15. วงกลมเบ้ียวขนาดเล็ก ขนาดไมถึง 1 มม., 16. รูปเคร่ืองหมายถูก 
ความยาวประมาณ 2.5 มม., 17. รูปเสนเพรียว ความยาวประมาณ 3.5 มม., 18. รูปจุดไขปลา 
ขนาดไมถึง 1 มม., 19. รูปตัวยูขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 3 มม., 20. รูปทอนงอ ขนาด
ประมาณ 1.5 มม., 21. รูปตัวยู ขนาดประมาณ 1 ซม., 22. วงกลมขนาดเล็ก ขนาดไมถึง              
1 มม., 23. รูปกระสุนปน ขนาดฐานประมาณ 2 มม ความยาวประมาณ 5 มม.,                        
24. รูปสามเหล่ียมขนาดใหญ ขนาดฐานประมาณ 1 มม ความยาวประมาณ 8 มม., 25. รูปทอนงอ 
ความยาวประมาณ 3x3.5 มม., 26. รูปทอนตรงขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 0.5x3 มม.,                
27. ส่ีเหล่ียมขาวหลามตัดลักษณะเบ้ียว ขนาดประมาณ 2.5x4 ซม., 28. รูปเสนตรง ความยาว
ประมาณ 3-4 มม. 

ตัวอยางน้ํานมดิบจากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส L 7021 20 ลักษณะ คือ                
1. รูปพระจันทรเส้ียวขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 มม., 2. รูปเขาควายขนาดเล็ก 
เสนผานศูนยกลางประมาณ 2 มม., 3. สามเหล่ียมตรงขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางประมาณ 
1 มม., 4. รูปทอนขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 1 มม. ความกวางประมาณ 0.5 มม.,              
5. ส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน ความยาวประมาณ 1.5x0.5 มม., 6. รูปพระจันทรเส้ียว เสนผาน-
ศูนยกลางประมาณ 3 มม, 7. รูปเสนขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 1-1.5 มม., 8. จุดไขปลา
ขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 9. ทอนโคง ขนาดฐานประมาณ 0.5 มม. 
ความยาวประมาณ 2.5 มม., 10.รูปพระจันทรเส้ียว เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 11. 
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ส่ีเหล่ียมลักษณะเบ้ียว เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 12. วงกลมเบ้ียว เสนผาน-
ศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 13. รูปทอนขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางประมาณ 1-1.5 มม., 
14. รูปทอน ขนาดฐานประมาณ 0.5 มม. ความยาวประมาณ 4 มม., 15. สามเหล่ียมเบ้ียว
ขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม., 16. รูปเสนขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 0.5 มม.,  17. รูปสามเหล่ียมหนาจั่ว ลักษณะเบ้ียว ขนาดฐานประมาณ 2.5 มม., 
18. ความกวางประมาณ 1.5 มม., 19. รูปตัว Y ความยาวประมาณ 6 มม., 20. รูปตัว L  
ความยาวประมาณ 3.5 มม. ขนาดฐานประมาณ 3 มม. (มีแบคทีเรียเจริญอยู)    

ตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนม แมโจ รหัส G 18 ลักษณะ คือ 1. สามเหล่ียม
ขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 1 มม., 2. จุดไขปลาขนาดไมถึง 0.5 มม., 3. วงกลมเบ้ียวขนาด
ประมาณ 1 มม., 4. รูปทอนตรง ขนาดฐานประมาณ 0.5 มม ความยาวประมาณ 3 มม.,               
5. รูปสามเหล่ียมคอนขางเบ้ียวขนาดประมาณ 4x4.5 มม., 6. รูปทอนงอ ขนาดประมาณ 
0.5x3-4 มม., 7. รูปทอนตรง ความยาวประมาณ 0.5x4-5 มม., 8. รูปสามเหล่ียมเบ้ียว ขนาด
ประมาณ 1.5x1.5 มม., 9. รูปตัววี ลักษณะแคบ ขนาดประมาณ 2.5x2.5 มม., 10. รูปตัววี 
ขนาดใหญ ความหนาประมาณ 0.5 มม ความยาวประมาณ 5 มม., 11. รูปตัวยูขนาดเล็ก 
ขนาดประมาณ 3 มม., 12. รูปทอนขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 0.5x1.5 มม., 13. รูปสามเหล่ียม
เบ้ียว ขนาดประมาณ 2x4 มม., 14. สามเหล่ียมขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 1.5 มม.,                        
15. รูปทอนขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 0.5x1.5 มม., 16. รูปเครื่องหมายถูกความยาว
ประมาณ 5 มม., 17. รูปสามเหล่ียมเบ้ียว ขนาดประมาณ 2 มม., 18. รูปจันทรเส้ียว ความยาว
ประมาณ 7 มม. 

4.3.2 ตัวอยาง plaque ท่ีแยกไดจากเช้ือแลกติกจากน้ํานมดิบท่ีคัดเลือกมา
ทําการแยกฟาจใหไดฟาจท่ีบริสุทธ์ิ  

ผลในข้ันตอนการทําใหฟาจบริสุทธิ์จํานวนฟาจที่ไดจะลดลงจากเดิมเนื่องมาจาก
วาการทําใหฟาจบริสุทธ์ิจะตองทําใหไดฟาจท่ีมีลักษณะเดิมเหมือนฟาจตัวแรก คือไดฟาจท่ี
มีความบริสุทธ์ิสําหรับใชทดสอบท่ีมีความบริสุทธ์ิและไมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  

จากผลการทดลองจะพบวาตัวอยางเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกที่แยกไดจาก
ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส B 7021 เหลือลักษณะ plaque ที่ได 7 ลักษณะ คือ                       
1. สี่เหลี่ยมลักษณะเบี้ยว เสนผานศูนยกลางประมาณ 2x1.5 มม., 2. สี่เหลี่ยมคางหมู                 
เสนผานศูนยกลางประมาณ 2x1 มม., 3. ส่ีเหล่ียมลักษณะเบ้ียว เสนผานศูนยกลางประมาณ                    
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1x2 มม., 4. ถังเบียรแคบ เสนผานศูนยกลางประมาณ 1x0.5 มม., 5. วงกลมเบ้ียว เสนผาน-
ศูนยกลางประมาณ 2 มม., 6. หาเหล่ียมลักษณะเบ้ียว เสนผานศูนยกลางประมาณ 2x3 มม., 
7. ส่ีเหล่ียมคางหมูลักษณะเบ้ียว เสนผานศูนยกลางประมาณ 3x1.5 มม. 

ตัวอยางเช้ือแลกติกท่ีแยกไดจากน้ํานมดิบจากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส               
L7021 เหลือลักษณะ plaque ที่ได 2 ลักษณะ คือ 1. รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว ลักษณะเบี้ยว 
ขนาดฐานประมาณ 2.5 มม. ความกวางประมาณ 1.5 มม., 2. รูปตัว Y ความยาวประมาณ  6 มม. 

ตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมสันปาตอง – แมวาง รหัส B เหลือลักษณะ plaque 
ท่ีได 6 ลักษณะ คือ 1. รูปตัวยูขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 3 มม., 2. รูปสามเหล่ียม ความยาว
ประมาณ 3 มม., 3. รูปเคร่ืองหมายถูก ขนาดประมาณ 5 มม., 4. รูปคลายเลขหนึ่งไทย ขนาด
ประมาณ 1 ซม., 5. รูปสามเหล่ียมขนาดใหญ ขนาดฐานประมาณ 1 มม. ความยาวประมาณ             
8 มม., 6. ส่ีเหล่ียมขาวหลามตัดลักษณะเบ้ียว ขนาดประมาณ 2.5x4 ซม. 

ตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมสันปาตอง – แมวาง รหัส C เหลือลักษณะ plaque 
ท่ีได 1 ลักษณะ คือ 1. รูปตัวยูขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 3 มม. 

ตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมสันปาตอง – แมวาง รหัส G เหลือลักษณะ plaque 
ท่ีได 1 ลักษณะ คือ 1. รูปจันทรเส้ียว ความยาวประมาณ 7 มม. 

สรุปแลวแยกแบคทีริโอฟาจจากแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากน้าํนมดบิท่ีบมทีอุ่ณหภมิู 
40 และ 44 องศาเซลเซียส ได 56 ไอโซเลท ประกอบดวย แบคทีริโอฟาจจากแบคทีเรียผลิต
กรดแลกติกจากน้ํานมดิบที่บมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 39 ไอโซเลท (isolate) คือ   

1. φFSCMU 40-001 (Lactobacillus exp 7), 2. φFSCMU 40-002 (Lactobacillus exp 11), 3. φFSCMU  

40-003 (Lactobacillus control 14), 4. φFSCMU 40-011 (exp 4 ของ A 7010 (40)), 5. φFSCMU 40-

012 (exp 6 ของ A 7010 (40), 6. φFSCMU 40-031 (exp 7 ของ C 7010 (40)), 7. φFSCMU 

40-032 (exp 8 ของ C 7010 (40)), 8. φFSCMU 40-033 (Control 2ของ C 7010 (40)),              

9. φFSCMU 40-034 (Control 5 ของ C 7010 (40)), 10. φFSCMU 40-061(3.2 ของ F7010 

(40)), 11. φFSCMU 40-062 (6.7 ของ F7010 (40)), 12. φFSCMU 40-063 (6.9 ของ F7010 

(40)), 13. φFSCMU 40-064 (6.10 ของ F7010 (40)), 14. φFSCMU 40-091 (exp 4 ของ               

I 7010 (40)), 15. φFSCMU 40-092 (exp 5ของ I 7010 (40)), 16. φFSCMU 40-093 (exp 7

ของ I 7010 (40)), 17. φFSCMU 40-094 (Control 3 ของ I 7010 (40)), 18. φFSCMU 40-

095 (Control 5 ของ I 7010 (40)), 19. φFSCMU 40-096 (Control 11 ของ I 7010 (40)),         
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20. φFSCMU 40-111 (exp 2 ของ B มล (40)), 21. φFSCMU 40-112 (exp 3 ของ B มล 

(40)), 22. φFSCMU 40-113 (exp 8 ของ B มล (40)), 23. φFSCMU 40-114 (Control 4 

ของ B มล (40)), 24. φFSCMU 40-131 (exp 5 ของ D มล (40)), 25. φFSCMU 40-132 

(Control 9 ของ D มล (40)), 26. φFSCMU 40-171 (exp 4 ของ K มล (40)), 27. φFSCMU 

40-172 (Control 8 ของ K มล (40)), 28. φFSCMU 40-221 (Control 1 ของ L7009 (40)), 

29. φFSCMU 40-381 (V MJ (40) exp 8), 30.φFSCMU 40-382 (V MJ (40) control 12),                           

31. φFSCMU 40-431 (H สต (40) control 3), 32. φFSCMU 40-432 (H สต (40) control 14), 

33. φFSCMU 40-433 (H สต (40) control 15), 34. φFSCMU 40-0001 (1.2 ของ streptococcus),                

35. φFSCMU 40-0002 (1.3 ของ streptococcus), 36. φFSCMU 40-0003 (1.5 ของ 

streptococcus), 37. φFSCMU 40-0004 (3.8 ของ streptococcus), 38. φFSCMU 40-

0005 (5.4 ของ streptococcus), 39. φFSCMU 40-0006 (6.4 ของ streptococcus) (เรณู และ
คณะ 2552) และจากแบคทีริโอฟาจจากแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากน้ํานมดิบที่บมท่ี

อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส 17  ไอโซเลท คือ 1. φFSCMU 44-011 (exp 7ของ B7009 (44)),              

2. φFSCMU 44-012 (Control 4 ของ B7009 (44)), 3. φFSCMU 44-031 (1.2 ของ B7021 (44)),                

4. φFSCMU 44-032 (1.3 ของ B7021 (44)), 5. φFSCMU 44-033 (1.4 ของ B7021 (44)), 

6. φFSCMU 44-034 (2.4 ของ B7021 (44)), 7. φFSCMU 44-035 (2.8 ของ B7021 (44)), 

8. φFSCMU 44-036 (2.10 ของ B7021 (44)), 9. φFSCMU 44-051 (exp 8ของ L7021 

(44)), 10. φFSCMU 44-052 (exp 10 ของ L7021 (44)), 11. φFSCMU 44-091 (G MJ (44) exp 7),                

12. φFSCMU 44-131 (B สต (44) exp 7), 13. φFSCMU 44-132 (B สต (44) control 6), 

14. φFSCMU 44-133 (B สต (44) exp 10), 15. φFSCMU 44-134 (B สต (44) control 9), 

16. φFSCMU 44-135 (B สต( 44) control 10), 17. φFSCMU 44-141 (C สต (44) exp 9)  
 
หมายเหตุ: แบคทีริโอฟาจจากแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากน้ํานมดิบที่บมที่อุณหภูมิ                 
40 องศาเซลเซียส ไดมาจากการทดลองในโครงการวิจัยการผลิตกลาเช้ือแบคทีเรีย                
ผลิตกรดแลกติกท่ีทนตอแบคทีริโอฟาจของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (เรณู ปนทองและคณะ 2552) 
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4.4 การทดสอบความตานทานตอแบคทีริโอฟาจ การทดสอบความตานทานของ
แบคทีเรียผลิตกรดแลกติกตอแบคทีริโอฟาจโดยวิธี spot test  

 
จากตารางท่ี 7 แสดงวาแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก h สต (FSCMU 44-19) ซ่ึงแยก

ไดจากสหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง รหัส h มีความตานทานตอฟาจนอยท่ีสุด คือ ถูก
ยอยสลายโดยฟาจจํานวน 43 ไอโซเลท สวนแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก IMJ (FSCMU 44-
10) ซ่ึงเปนแบคทีเรียท่ีแยกไดจากสหกรณโคนมแมโจ รหัส I มีความตานทานตอฟาจมากท่ีสุด 
คือ ถูกทําลายโดยฟาจเพียง 8 ไอโซเลท สวนแบคทีเรียตัวที่เหลือก็ไมทนตอฟาจได
มากกวาเช้ือมาตรฐาน Lb. bulgaricus  TISTR 892, Lb. bulgaricus  TISTR 895 และ              
S. thermophilus TISTR 894 ซ่ึงถูกยอยสลายโดยฟาจ 18, 12 และ 33 ไอโซเลท ตามลําดับ  
 นอกจากนี้แบคทีเรียท่ีถูกยอยสลายโดยฟาจหรือไมมีความตานทานตอฟาจจะเกิด 
plaque 4 ลักษณะคือ 

1. plaque ขนาดเล็กประมาณ 2 มิลลิเมตร  
2. plaque ขนาดใหญ 3-5 มิลลิเมตร 
3. plaque ที่มีลักษณะเปนวงแหวนใสขนาด 2-3 มิลลิเมตร ลอมรอบ

บริเวณขุนมัวท่ีมีแบคทีเรียเจริญเรียกลักษณะนี้วาเกิด lysogen คือ แบคทีเรียนี้มีความตานทาน
ตอฟาจได โคโลนีจึงไมถูกยอยสลายท้ังหมด ดังนั้นแบคทีเรียนี้จะไมเกิดบริเวณใสทั้งหมด
ในบริเวณท่ีหยด phage lysate  

4. plaque ท่ีมีลักษณะคลาย lysogen แตมีบริเวณใสเล็ก ๆ ตรงกลางบริเวณ
พื้นขุนท่ีลอมรอบดวยวงแหวนใส 

สวนแบคทีเรียท่ีตานทานตอฟาจจะไมถูกยอยสลายโดยฟาจ ทําใหบริเวณพ้ืน           
อาหารเล้ียงเช้ือท่ีแบคทีเรียเจริญจะไมมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดข้ึน  

ลักษณะ plaque บนจานเล้ียงเช้ือเม่ือหยด phage lysate ของ φFSCMU 40-061(3.2 
ของ F7010 (40)) กับ h สต (FSCMU 44-19), S. thermophilus  TISTR 894, Lb. bulgaricus 
TISTR 895 คือ (+)  ( เกิด plaque ขนาดเล็ก) และ IMJ (FSCMU 44-10) คือ * ( เกิดลักษณะ lysogen)  

 ฟาจท่ียอยสลายแบคทีเรียไดมากท่ีสุดคือ ฟาจ φFSCMU 40-061(3.2 ของ F7010 
(40)) สลายแบคทีเรียท่ี 40 องศาเซลเซียสได 31 ไอโซเลท จากท้ังหมด 32 ไอโซเลท (เรณู 
ปนทองและคณะ2552) และสามารถสลายแบคทีเรียท่ี 44 องศาเซลเซียส ได 16 ไอโซเลท จาก
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ท้ังหมด 17 ไอโซเลท คือ รวม φFSCMU 40-061(3.2 ของ F7010 (40)) สามารถยอยสลาย
แบคทีเรียไดรวม 47 ไอโซเลท ซ่ึงมากท่ีสุด จึงนําไปใชทดสอบในนมขาดมันเนยรอยละ 10 
ตามการศึกษาการหมักในนมของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 
 
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบความตานทานตอแบคทีริโอฟาจของแบคทีเรีย จํานวนท้ังหมด 
56 ไอโซเลท  

 
แบคทีเรีย 

จํานวนไอโซเลท (isolate) แบคทีรีโอฟาจ 

ยอยสลายแบคทีเรีย3. ไมยอยสลาย
แบคทีเรีย 

1. B7009  (FSCMU 44-01)1. 33 23 
2. L7021 (FSCMU 44-05) 36 20 
3. GMJ (FSCMU 44-09) 39 17 
4. B สต (FSCMU 44-13) 31 25 
5. C สต (FSCMU 44-14) 41 15 
6. CMJ (FSCMU 44-07) 41 15 
7. h สต (FSCMU 44-19) 43 13 
8. B7021 (FSCMU 44-03) 41 15 
9. Clone2. of  L7021 exp.8 (FSCMU 44-051) 39 17 
10. Clone of B7009 (44) control 4 
(FSCMU 44-012) 

33 23 

11. Clone of C  สต exp.9 (FSCMU 44-141) 38 18 
12. Clone of B สต exp.10 (FSCMU 44-131) 35 21 
13. Clone of B สต control 6 (FSCMU 
44-132) 

38 18 

14. Clone  of  B7021 1.3 (FSCMU 44-032) 40 16 
15. Clone  of  B7021 2.8 (FSCMU 44-035) 39 17 
16. Clone  of  B7021 2.10 (FSCMU 44-036) 40 16 
17.IMJ (FSCMU 44-10) 8 48 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

 
แบคทีเรีย 

จํานวนไอโซเลท (isolate) แบคทีรีโอฟาจ 

ยอยสลายแบคทีเรีย ไมยอยสลาย
แบคทีเรีย 

18. Lb. bulgaricus  TISTR 892 18 38 
19. Lb. bulgaricus  TISTR 895 12 44 
20. S. thermophilus TISTR 894 33 23 
 
หมายเหตุ: 1. ช่ือแบคทีเรียไดต้ังรหัสตามสถาบันท่ีแยกเช้ือได คือ FSCMU หมายถึง 
FS : Food Science and Technology Dept., CMU: Chiang Mai University กํากับดวยตัวเลข
ของอุณหภูมิท่ีบมเช้ือ และ ลําดับตัวเลขตามท่ีมาของนมดิบท่ีนํามาแยกเช้ือ ในท่ีนี้ FSCMU 
44-01 (B7009(44))  ตัวเลข 44 คือ แบคทีเรียไดจากการบมเช้ือท่ี 44  องศาเซลเซียส และแยก
ไดจากนมดิบจากเกษตรกรผูผลิตรายยอยของสมาชิกโรงงานนม อสค. หวยแกวรหัส 7009 
ตัวเลข 01 หมายถึง เปนเช้ือลําดับท่ี 1 จากเช้ือท่ีมีท่ีมาจากแหลงเดียวกัน 

  2. แบคทีเรียที่เปน clone หมายถึงเชื้อที่แยกไดเมื่อแบคทีเรียตั้งตนมี
ปฏิกิริยา Lysogenic กับฟาจท่ีทดสอบในจานเล้ียงเช้ือแบบ spot test เชน Clone of  L7021 
exp 8 (FSCMU 44-051) เปนเชื้อที่แยกไดจากโคโลนีของเชื้อ L7021 ที่เกิดปฏิกิริยา 
Lysogenic ตอฟาจ เม่ือทดสอบ spot test  
  3. แบคทีริโอฟาจที่ยอยสลายแบคทีเรียได plaque 4 ลักษณะรวมกันคือ 
ขนาดใหญ ขนาดเล็ก ลักษณะ lysogen และลักษณะ lysogen ท่ีมีจุดใสขนาดเล็กอยูตรงกลาง 
 
4.5 การวินิจฉัย (identify) เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก  
   

4.5.1 การวินิจฉัยยืนยันของเช้ือท่ีมีรูปรางเปน cocci โดยการทํา 16S rRNA 
sequencing (รูปท่ี 1) และ 4.5.2 การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีในการยอยสลาย Arginine 
การใชน้ําตาล Arabinose, Mannitol และ Sorbitol แสดงดังตารางท่ี 8 

จากตารางท่ี 8 จะเห็นไดวาเม่ือทําการวินิจฉัย (identify) ยืนยันของเช้ือท่ีมีรูปราง
เปน cocci โดยการทํา 16S rRNA sequencing และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีในการ
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ยอยสลาย Arginine การใชน้ําตาล Arabinose, Mannitol และ Sorbitol เช้ือแบคทีเรียผลิต
กรดแลกติก จากเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจํานวน 20 ไอโซเลท และ เช้ือแบคทีเรียผลิต
กรดแลกติกมาตรฐานจํานวน 4 ไอโซเลท จะได E.faecium 10 ไอโซเลท, E. faecalis 3    
ไอโซเลท และE.durans 5 ไอโซเลท  

เม่ือจําแนกแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกตามแหลงท่ีมาของน้ํานมดิบ สามารถจําแนกได 
1. รหัส 7009 เปน E.faecium 1 สายพันธุ ไดแก  

1. E.faecium FSCMU 44-01 (B7009)  
2. รหัส 7021 เปน E. faecalis 2 สายพันธุ และ E.faecium 2 สายพันธุ ไดแก 

1. E. faecalis FSCMU 44-02 (A7021)  
2. E. faecalis FSCMU 44-05 (L7021)  
3. E.faecium FSCMU 44-03 (B7021)  
4. E.faecium FSCMU 44-04 (D7021)  

3. สหกรณโคนมแมโจ (MJ) เปน E.durans 4 สายพันธุ, E. faecalis 1 สายพันธุ 
และ Leuconostoc sp. 1 สายพันธุ ไดแก 

1. E.durans FSCMU 44-06 (BMJ)  
2. E.durans FSCMU 44-07 (CMJ)  
3. E.durans FSCMU 44-11 (JMJ) 
4. E.durans FSCMU 44-12 (aMJ) 
5. E. faecalis FSCMU 44-09 (GMJ) 
6. Leuconostoc sp. FSCMU 44-10 (IMJ) 

 ไมไดรับการวินิจฉัย 1 สายพันธุ ไดแก FMJ 
  4. สหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง (สต) เปน E.faecium 6 สายพันธุ และ 
E.durans 1 สายพันธุ ไดแก 
   1. E.faecium FSCMU 44-13 (Bสต) 
   2. E.faecium FSCMU 44-14 (Cสต) 
   3. E.faecium FSCMU 44-16 (Fสต) 
   4. E.faecium FSCMU 44-17 (Rสต) 
   5. E.faecium FSCMU 44-18 (c สต) 
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   6. E.faecium FSCMU 44-20 (i สต) 
   7. E.durans FSCMU 44-19 (h สต) 

ไมไดรับการวินิจฉัย 1 สายพันธุ ไดแก E สต 
 สวนเช้ือแบคทีเรียแลกติกมาตรฐาน S. thermophilus TISTR 894 เปน E.faecium ซ่ึงการ
ทดสอบน้ีสามารถบอกคุณลักษณะของเช้ือไดเพียงบางเช้ือเทานั้น เนื่องมาจากวาคุณสมบัติ
ทางชีวเคมีไมเปนไปตามความสามารถในการใชน้ําตาลของเช้ือซ่ึงการระบุเชื้อจากการทํา
การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีในการใชน้ําตาล Arabinose, Mannitol และ Sorbitol สามารถ
จําแนกเช้ือไดดังตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 8  แสดงการ identify เช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกท่ีมีรูปรางเปน cocci และผล
การทดสอบการยอยสลาย Arginine การใชน้ําตาล Arabinose, Mannitol  และ Sorbitol 
เช้ือ เช้ือแบคทีเรีย

ผลิตกรดแลกตกิ
ที่ไดรับการ
วินิจฉัย           
สายพันธุ 

ผลการระบุเช้ือ
จากการทํา
sequence       
ของยีน         

16S rRNA 

การยอย
สลาย 

Arginine 
 
 

การ Oxidized และ Fermented น้ําตาล 

Arabinose Mannitol Sorbitol 

O F O F O F O F 
1. B เกษตรกรรายยอย    

(รหัส 7009)  
(FSCMU 44-01) 
(E.faecium) 

E. faecalis  
E. faecium 
E.durans 
%ID = 99% 

++ + +++ +++ ++ ++ - - 

2. A เกษตรกรรายยอย    
(รหัส 7021)  
(FSCMU 44-02) 
(E. faecalis) 

E. faecalis  
E.faecium 
E.durans 
%ID = 100% 

+++ +++ + + - - +++ +++ 

3. B   เกษตรกรรายยอย  
(รหัส 7021) 
(FSCMU 44-03) 
(E.faecium) 

E. faecalis  
E.faecium 
E.durans  
%ID = 100% 

+++ +++ +++ +++ ++ ++ - - 

4. D เกษตรกรรายยอย    
(รหัส 7021)  
(FSCMU 44-04) 
(E.faecium) 

E. faecalis  
E.faecium 
E.durans  
%ID = 100% 

+++ +++ +++ +++ ++ ++ - - 
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 

เช้ือ เช้ือแบคทีเรีย
ผลิตกรดแลกตกิ
ที่ไดรับการ
วินิจฉัย           
สายพันธุ 

ผลการระบุเช้ือ
จากการทํา
sequence       
ของยีน         

16S rRNA 

การยอย
สลาย 

Arginine 
 
 

การ Oxidized และ Fermented น้ําตาล 

Arabinose Mannitol Sorbitol 

O F O F O F O F 
5. L เกษตรกรรายยอย 

(รหัส 7021) 
(FSCMU 44-05) 
(E.faecalis) 

E. faecalis  
E.faecium 
E.durans 
%ID = 100% 

- +++ - + ++ +++ +++ +++ 

6. B สหกรณโคนม 
แมโจ (MJ)  
(FSCMU 44-06) 
(E.durans) 

- 
 

+ + - + - - - - 

7. C สหกรณโคนม 
แมโจ (MJ)  
(FSCMU 44-07) 
(E.durans) 

E. faecalis  
E.faecium 
E.durans  
%ID = 99% 

+ + +++ +++ - - - - 

8. F สหกรณโคนม 
แมโจ (MJ)  
(FSCMU 44-08) 

- ++ +++ +++ +++ - - - - 

9. G สหกรณโคนม 
แมโจ (MJ)  
(FSCMU 44-09) 
(E.faecalis) 

E. faecalis  
E.faecium 
E.durans  
%ID = 99% 

- + ++ +++ - - ++ - 

10. I สหกรณโคนม 
แมโจ (MJ)  
(FSCMU 44-10) 
(Leuconostoc sp.) 

- - - ++ + - - - - 

11.J สหกรณโคนม 
แมโจ (MJ)  
(FSCMU 44-11) 
(E.durans) 

- 
 

+ + - + - - - - 
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 

เช้ือ เช้ือแบคทีเรีย
ผลิตกรดแลกตกิ
ที่ไดรับการ
วินิจฉัย           
สายพันธุ 

ผลการระบุเช้ือ
จากการทํา
sequence       
ของยีน         

16S rRNA 

การยอย
สลาย 

Arginine 
 
 

การ Oxidized และ Fermented น้ําตาล 

Arabinose Mannitol Sorbitol 

O F O F O F O F 
12.a สหกรณโคนม   

แมโจ (MJ)  
(FSCMU 44-12) 
(E.durans) 

E. faecalis  
E.faecium 
E.durans  
%ID = 98% 

++ + +++ +++ - - - - 

13.B สหกรณโคนม 
สันปาตอง-             
แมวาง (สต)  
(FSCMU 44-13) 
(E.faecium) 

E. faecalis  
E.faecium 
E.durans  
%ID = 100% 

+++ +++ +++ +++ ++ +++ - - 

14. C สหกรณโคนม 
สันปาตอง-             
แมวาง (สต) 
(FSCMU 44-14) 
(E.faecium) 

E. faecalis  
E.faecium 
E.durans  
%ID = 100% 

+++ + +++ +++ +++ ++ - - 

15. E สหกรณโคนม 
สันปาตอง-             
แมวาง (สต) 
(FSCMU 44-15) 

- + - +++ +++ - - - - 

16. F สหกรณโคนม 
สันปาตอง-             
แมวาง (สต) 
 (FSCMU 44-16) 
(E.faecium) 

- ++ + +++ +++ ++ ++ - - 
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 

เช้ือ เช้ือแบคทีเรีย
ผลิตกรดแลกตกิ
ที่ไดรับการ
วินิจฉัย           
สายพันธุ 

ผลการระบุเช้ือ
จากการทํา
sequence       
ของยีน         

16S rRNA 

การยอย
สลาย 

Arginine 
 
 

การ Oxidized และ Fermented น้ําตาล 

Arabinose Mannitol Sorbitol 

O F O F O F O F 
17. R สหกรณโคนม 

สันปาตอง-             
แมวาง (สต)  
(FSCMU 44-17) 
(E.faecium) 

- +++ + +++ +++ +++ ++ - - 

18. c สหกรณโคนม 
สันปาตอง-             
แมวาง (สต)  
(FSCMU 44-18) 
(E.faecium) 

- +++ + +++ +++ ++ ++ - - 

19. h สหกรณโคนม 
สันปาตอง-             
แมวาง (สต) 
(FSCMU 44-19) 
(E.durans) 

E. faecalis  
E.faecium 
E.durans  
%ID = 100% 

+ + +++ +++ - - - - 

20. i สหกรณโคนม 
สันปาตอง-             
แมวาง (สต)  
(FSCMU 44-20) 
(E.faecium) 

- +++ + +++ +++ +++ +++ - - 

21. S. thermophilus 
(TISTR 894) 
(E.faecium) 

E. faecalis  
E.faecium 
E.durans  
%ID = 99% 

- - - - ++ +++ + + 
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ตารางท่ี 8   (ตอ) 

เช้ือ เช้ือแบคทีเรีย
ผลิตกรดแลกตกิ
ที่ไดรับการ
วินิจฉัย           
สายพันธุ 

ผลการระบุเช้ือ
จากการทํา
sequence       
ของยีน         

16S rRNA 

การยอย
สลาย 

Arginine 
 
 

การ Oxidized และ Fermented น้ําตาล 

Arabinose Mannitol Sorbitol 

O F O F O F O F 
22. Lb. acidophilus 

(TISTR 1034) 
Lb. murinus 
%ID = 100% 

- - - - - - ++ + 

23. Lb. bulgaricus  
(TISTR 892) 

Lb. murinus 
%ID = 99% 

- ++ - - +++ +++ +++ +++ 

24. Lb. salivarius 
(TISTR 1112) 

Lb. murinus 
%ID = 99% 

- - - - - - ++ ++ 

 
หมายเหตุ :   1. ในคอลัมนการทดสอบการยอยสลาย Arginine  ผล +++, ++, และ + คือ 
TSSA มีการเปลี่ยนแปลงเปนสีชมพูเขม สีชมพูหรือชมพูออน และสีแดงออนตามลําดับ  
สวนผล –  คือ TSSA มีการเปล่ียนแปลงเปนสีเหลืองออน สีสมออน หรือยังคงมีสีสมตามเดิม 
     2. ในคอลัมนการทดสอบความสามารถในการ Oxidized และ Fermented 
น้ําตาล Arabinose Mannitol และ Sorbitol  ผล +++,++, และ + คือ Hugh & Leiffson 
medium มีการเปล่ียนแปลงจากสีมวงเปนสีเหลืองโดยตลอดท้ังหลอด และอาจพบหรือ                      
ไมพบฟองกาซขนาดเล็กจํานวนนอยตามแนวการ stab  และ Hugh & Leifson medium มี
การเปล่ียนจากสีมวงเปนสีเหลืองในพื้นท่ีสวนใหญ (4/5, 3/4, หรือ 2/3)  และ Hugh & 
Leifson medium มีการเปล่ียนแปลงจากสีมวงเปนสีเหลืองเพียงบางสวน (1/2 หรือ 1/3) 
ตามลําดับ  สวนผล –  คือ Hugh & Leifson medium ยังคงมีสีมวงตามเดิม 
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ตารางท่ี 9 การจําแนกเช้ือ Enterococcus โดยการใชน้ําตาล Arabinose, Mannitol และ 
Sorbitol  

เชื้อ ผลการระบุเชื้อจากการใชน้ําตาล 

 Arabinose Mannitol Sorbitol 

E. faecalis - + + 
E.faecium + + - 
E.durans - - - 

 
+   =  90% are positive 
(+) =  75-90% are positive 
v  =  26-74% are positive 
(-) =  11-25% are positive 
- =  10 or less are positive 

ท่ีมา:  Bergy’s Manual of Determinative Bacteriology. 9th ed. 1995. John G. Oholt., Noel 
R. Krieg., Peter H.A. Sneath, James T. Staley., Stanley T. Williams.  Williams&Wilkins ; 
Batimore. 535-540. 
 Manero, A. and Blanch A.R.(1999) Indentification of Enterococcus spp. with a 
biochemical key. Applied and Enviromental Microbiology. 65 (10) : 4425-4430. 
 

จากรูปท่ี 1 แสดง DNA และ 16S rRNA สําหรับวินิจฉัยเช้ือแบคทีเรียผลิตกรด
แลกติก โดยวิธี sequencing technique เช้ือแบคทีเรียแลกติกมาตรฐาน S. thermophilus 
TISTR 894 วินิจฉัยไดเปน E.faecium, Lb. acidophilus TISTR 1034, Lb. bulgaricus 
TISTR 892, Lb. salivarius TISTR 1112 วินิจฉัยไดเปน Lb. murinus เหมือนกันท้ัง 3 ชนิด 
เช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากแหลงน้ํานมดิบ คือ B สต (FSCMU 44-01) วินิจฉัยได
เปน E.faecium, D7021 (FSCMU 44-04) วินิจฉัยไดเปน E.faecium, A7021 (FSCMU 44-
02) วินิจฉัยไดเปน E. faecalis, Cสต (FSCMU 44-14) วินิจฉัยไดเปน E.faecium, B7021 
(FSCMU 44-03) วินิจฉัยไดเปน E.faecium, L7021 (FSCMU 44-05) วินิจฉัยไดเปน E. 
faecalis, และ GMJ (FSCMU 44-09) วินิจฉัยไดเปน E. faecalis ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) 
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รูปท่ี 1 แสดงการยืนยนัเช้ือท่ีมีรูปรางเปน cocci โดยการทํา 16S rRNA sequencing 
 

แถวบน (A) DNA 
M. DNA MARKER 
1. DNA ของ  S. thermophilus TISTR 894 
2. DNA ของ  Lb. acidophilus TISTR 1034 
3. DNA ของ  Lb. bulgaricus TISTR 892   
4. DNA ของ  Lb. salivarius TISTR 1112 

  M        1        2        3        4        5        6        7         8        9        10     11    

M        1         2        3        4         5        6        7         8        9       10      11    

3000 bp 
2500 bp 
2000 bp 
1500 bp 
1200 bp 
1000 bp 
  900 bp 
  800 bp 
  600 bp 
  500 bp 
  400 bp 
  100 bp 
  100 bp 

1500 bp 
1200 bp 
1000 bp 

A 

B 
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5. DNA ของ  B สต(44) (FSCMU 44-13) 
6. DNA ของ D7021(44) (FSCMU 44-04) 
7. DNA ของ A7021(44) (FSCMU 44-02) 
8. DNA ของ C สต(44) (FSCMU 44-14) 
9. DNA ของ B7021(44) (FSCMU 44-03) 
10. DNA ของ L7021(44) (FSCMU 44-05) 
11. DNA ของ GMJ(44) (FSCMU 44-09) 

 แถวลาง (B) PCR 
M. PCR marker (Vivantis,USA) 
 1.   PCR product ท่ีทําใหบริสุทธ์ิแลวของ S. thermophilus TISTR 894 
 2.   PCR product ท่ีทําใหบริสุทธ์ิแลวของ Lb. acidophilus TISTR 1034 
 3.   PCR product ท่ีทําใหบริสุทธ์ิแลวของ Lb. bulgaricus TISTR 892   
 4.   PCR product ท่ีทําใหบริสุทธ์ิแลวของ Lb. salivarius TISTR 1112 
 5.   PCR product ท่ีทําใหบริสุทธ์ิแลวของ B สต(44) (FSCMU 44-13) 
 6.   PCR product ท่ีทําใหบริสุทธ์ิแลวของ D7021(44) (FSCMU 44-04)  
 7.   PCR product ท่ีทําใหบริสุทธ์ิแลวของ A7021(44) (FSCMU 44-02) 
 8.   PCR product ท่ีทําใหบริสุทธ์ิแลวของ C สต(44) (FSCMU 44-14) 
 9.   PCR product ท่ีทําใหบริสุทธ์ิแลวของ B7021(44) (FSCMU 44-03) 
10.   PCR product ท่ีทําใหบริสุทธ์ิแลวของ L7021(44) (FSCMU 44-05) 
11.   PCR product ท่ีทําใหบริสุทธ์ิแลวของ GMJ(44) (FSCMU 44-09) 

 

4.5.3 การยืนยันเช้ือ Streptococcus โดยใชชุดทดสอบ  API 20 Strep  
จากตารางท่ี 10 จะเห็นไดวาเม่ือทําการยืนยันเช้ือ Streptococcus โดยใชชุดทดสอบ  

API 20 Strep กับเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจํานวน 6 ไอโซเลท จะเห็นไดวา เชื้อ
แบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจํานวน 5 ไอโซเลท เปน E.faecium และมี 2 ไอโซเลท ท่ีเปน 
Leuconostoc spp. (ตารางท่ี 11) นอมจิตต (2542) แยก E.faecium KUPB 20 ไดจากน้ํานมดิบ
เชนกัน จากฟารมโคนมในจังหวัดเพชรบูรณ บม 4-6 ช่ัวโมง ท่ี 42-44 องศาเซลเซียส ให
กรดรอยละ 0.72 จากนมที่มีของแข็งท้ังหมดรอยละ 15 
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สําหรับเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก F7010 (40) (FSCMU 40-06) วินิจฉัยไดเปน  

E. faecium เปนแบคทีเรียท่ีปลดปลอยฟาจ F7010 (40-061) 3.2 (φFSCMU 40-061) ซ่ึงใช
ในการทดสอบความตานทานของแบคทีเรีย IMJ และ h สต ตอฟาจในน้ํานม (หัวขอ 4.4) 
ทั้ง IMJ (FSCMU 44-10) และ h สต (FSCMU 44-19) ไดรับการวินิจฉัยในที่นี้เปน 
Leuconostoc spp. ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบผลการวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกโดยวิธี 
gene sequencing technique  และ API test kit จะวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
ไดตรงกัน ยกเวน h สต (FSCMU 44-19) เม่ือวินิจฉัยโดยวิธี gene sequencing technique  
จะไดเปน E.durans  (ตารางท่ี 8) 
 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการทดสอบเช้ือ Streptococcus โดยใชชุดทดสอบ  API 20 Strep  
TESTS Active 

Ingredients 
Results 

B7021 B สต IMJ S.thermophilus 
TISTR 894 

F7010 h สต 

VP sodium pyruvate - - + + - + 
HIP hippuric acid + - - - + - 
ESC esculin ferric 

citrate 
+ + + + + - 

PYRA Pyroglutamic 
acid-β-
naphthylamide 

+ + - + + + 

αGAL 6-bromo-2-
naphthyl-αD-
galactopyranoside 

- - - - - - 

βGUR naphthol ASBI-
glucuronic acid 

- - - - + - 

βGAL 2-naphthyl-βD-
galactopyrano 
side 

+ + + + + - 

PAL 2-naphthyl 
phosphate 

- - - - - - 
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ตารางท่ี 10 (ตอ)  
TESTS Active 

Ingredients 
Results 

B7021 B สต IMJ S.thermophilus 
TISTR 894 

F7010 h สต 

LAP L-leucine-β-
naphthylamide 

+ + + + + + 

ADH L-arginine + + - + + - 
RIB D-ribose + + + + + + 
ARA L-arabinose + + + + + + 
MAN D-mannitol + + - - + - 
SOR D-sorbitol - - - - - - 
LAC D- lactose 

(bovine origin) 
+ + + + + + 

TRE D-trehalose + + + + + + 
INU inulin - - - - - - 
RAF D-raffinose - - + + + - 
AMD starch (2) + - - + - - 
GLYG glycogen - - - + - - 
βHEM hemolyse - - - - - - 

 
ตารางท่ี 11 แสดงผลการระบุเช้ือ Streptococcus โดยใชชุดทดสอบ  API 20 Strep   

เช้ือแบคทีเรีย ผลการระบุเช้ือ 

B7021 (FSCMU 44-03) E.faecium, %ID = 92.4% 

B สต (FSCMU 44-13) E.faecium, %ID = 92.8% 

IMJ (FSCMU 44-10) Leuconostoc spp, %ID = 99.1% 

S. thermophilus TISTR 894 E.faecium, %ID = 89.9% 

F7010 (40) (FSCMU 40-06) E.faecium, %ID = 98.7% 

h สต (FSCMU 44-19) Leuconostoc spp, %ID = 85.2% 
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4.5.4 การยืนยันเช้ือ Lactobacillus โดยใชชุดทดสอบ API 50 CHB  
จากตารางท่ี 12, 13 เม่ือทําการยืนยันเช้ือ Lactobacillus โดยใชชุดทดสอบ API 

50 CHB โดยทําการทดสอบกับเช้ือมาตรฐาน 2 ไอโซเลท จะเห็นไดวาเมื่อทดสอบกับ
เชื้อมาตรฐานคือ Lb. salivarius TISTR 1112 ชุดทดสอบ API 50 CHB ระบุไดเปนเชื้อ 
Lb.plantarum สวน Lb. bulgaricus TISTR 895  ชุดทดสอบ API 50 CHB ระบุไดเปนเชื้อ 
L. cremoris ในผลการระบุเชื้อโดยใชชุดทดสอบ API 20 Strep และ API 50 CHB 
สามารถยอมรับได ถาคา % ID มากกวาหรือเทากับ 80 % ในกรณีท่ีคา % ID ไมถึง 80 % 
ตองทําการทดสอบเพิ่มนอกเหนือจากจํานวนการทดสอบที่มีอยูในแถบ strip และจากผล
การทดลองเชื้อมาตรฐานที่นํามาทดสอบเมื่อทําการยืนยันเชื้อโดยใชชุดทดสอบ API 50 
CHB จะไดเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกที่ไมตรงกับเชื้อดั้งเดิม อาจเนื่องมาจากการ 
subculture หรือ อาจเกิดการปนเปอนจึงทําใหเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกมีคุณสมบัติ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกโดยวิธี 
gene sequencing technique  และ API test kit จะวินิจฉัยเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกได
ตางกัน คือ 
  1. L. salivarius TISTR 1112  เปน L. murinus และ L. plantarum ตามลําดับ 

     2. L. bulgaricus TISTR 895  เปน L. helveticus และ L. cremoris  ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการทดสอบเช้ือ Lactobacillus โดยใชชุดทดสอบ  API 50 CHB          

TESTS Active Ingredients Results 

Lb. salivarius 
TISTR 1112 

Lb. bulgaricus 
TISTR 895 

GLY Glycerol - - 
RRY Erythritol - - 
DARA D-Arabinose - - 
LARA L- Arabinose - - 
RIB D-Ribose + - 
DXYL D-Xylose + - 
LXYL L- Xylose - - 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 

TESTS Active Ingredients Results 

Lb. salivarius 
TISTR 1112 

Lb. bulgaricus 
TISTR 895 

ADO D-Adonitol - - 
MDX Methyl-βD-

Xylopyranoside 
- - 

GAL D-Galactose - - 
GLU D-Glucose + + 
FRU D-Fructose + + 
MNE D-Mannose + - 
SBE L-Sorbose + + 
RHA L-Rhamnose - - 
DUL Dulcitol - - 
INO Inositol - - 
MAN D-Mannitol - - 
SOR D-Sorbitol + - 
MDM Methyl-αD-

Mannopyranoside 
- + 

MDG Methyl-αD- 
Glucopyranoside 

- - 

NAG N-AcetylGlucosamine + + 
AMY Amygdalin - - 
ARB Arbutin + - 
ESC Esculin ferric citrate + + 
SAL Salicin + - 
CEL D-Cellobiose + - 
MAL D-Maltose + - 
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ตารางท่ี 12  (ตอ) 

TESTS Active Ingredients Results 

Lb. salivarius 
TISTR 1112 

Lb. bulgaricus 
TISTR 895 

LAC D-Lactose (bovine 
origin) 

+ + 

MEL D-Melibiose + - 
SAC D-Saccharose (sucrose) + - 
TRE D-Trehalose - - 
INU Inulin - - 
MLZ D-Melezitose - - 
RAF D-Raffinose + - 
AMD Amidon(starch) - - 
GLYG Glycogen - - 
XLT Xylitol - - 
GEN Gentiobiose + - 
TUR D-Turanose + - 
LYX D-Lyxose - - 
TAG D-Tagatose - - 
DFUC D-Fucose - - 
LFUC L-Fucose - - 
DARL D-Arabitol - - 
LARL L-Arabitol - - 
GNT potassium Gluconate - - 
2KG potassium 2-

KetoGluconate 
- - 

5KG potassium 5-
KetoGluconate 

- - 
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการระบุเช้ือ Lactobacillus โดยใชชุดทดสอบ API 50 CHB                           

เชื้อแบคทีเรีย ผลการระบุเชื้อ 

 Lb. salivarius TISTR 1112 
(FSCMU 40-51) 

Lb.plantarum 1, %ID = 78.6% 

Lb. bulgaricus TISTR 895 (FSCMU 
40-50) 

L. cremoris 2, %ID = 94.1% 
L. helveticus, %ID = 5.6 % 
Lb. delbrueckii, %ID = 0.1% 

   
4.6 การศึกษาความสามารถในการใช Amino acid ความสามารถในการสรางกรด และ
ความสามารถในการสรางสารประกอบพวก acetyl-methyl carbinol ในหางนมเขมขน         
รอยละ 10  

4.6.1 การศึกษาความสามารถในการใช Amino acid  
จากตารางท่ี 14 จะเห็นไดวาเม่ือทําการศึกษาความสามารถในการใช Amino 

acid ของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกพบวาเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกทุกตัวไม
สามารถใชกรดอะมิโน Lysine, Histidine, และ Tryptophan ได แตเม่ือทําการทดสอบการใช
กรดอะมิโน Tyrosine เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากตัวอยางน้ํานมดิบจากผูผลิตราย
ยอย (เชียงใหม) รหัส L 7021 และ Lb. bulgaricus TISTR 892 สามารถใชกรดอะมิโน 
Tyrosine ได ซ่ึงก็แสดงใหเห็นวาตัวอยางน้ํานมดิบจากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส L 
7021 และ Lb. bulgaricus TISTR 892 ไมเหมาะสมในการนํามาใชในกระบวนการหมัก
เนื่องจากสามารถจะสรางกล่ินท่ีไมดีในผลิตภัณฑ และทําใหรสชาติผลิตภัณฑนมเสีย (Madera 
et al.,2003)  ดังนั้น เช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก IMJ (FSCMU 44-10), h สต (FSCMU 
44-19) และ Lb. bulgaricus TISTR 895 ซ่ึงไมสามารถยอยสลาย Amino acid ไดจึงถูกนําไปใช
ทดสอบในนมขาดมันเนยรอยละ 10 ตามการศึกษาการหมักในนมของเช้ือแบคทีเรีย ผลิต
กรดแลกติก เนื่องจากมีคุณสมบัติท่ีดีในการคัดเลือกในอุตสาหกรรมนม  
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ตารางท่ี 14 แสดงความสามารถในการใช Amino acid ของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 

เชื้อแบคทีเรีย กรดอะมิโน 

Lysine Tyrosine Histidine Tryptophan 
h สต(FSCMU 44-19) - - - - 
B สต(FSCMU 44-13) - - - - 
CMJ(FSCMU 44-07) - - - - 
L 7021(FSCMU 44-05) - + - - 
IMJ(FSCMU 44-10) - - - - 
B 7009 (FSCMU 44-01) - - - - 
Lb. acidophilus TISTR 1034 - - - - 
Lb. bulgaricus TISTR 326  - - - - 

Lb. bulgaricus TISTR 892  - + - - 

Lb. bulgaricus TISTR 895   - - - - 

L. lactis TISTR 785  - - - - 
Lb. salivarius TISTR 1112 - - - - 

E. faecalis TISTR 1482 - - - - 
E. faecium TISTR 1283 - - - - 
S. thermophilus  TISTR 458 - - - - 
S. thermophilus  TISTR 894 - - - - 
หมายเหตุ : 1. เคร่ืองหมาย +  หมายความวามีการเกิด clear zone โดยรอบโคโลนีท่ีเจริญ
บนจานเล้ียงเช้ือของ MRS agar ซ่ึงเติมกรดอะมิโนชนิดนั้น ๆ  
       2. เคร่ืองหมาย - หมายความวาไมมีการเกิด clear zone โดยรอบโคโลนีท่ีเจริญ
บนจานเล้ียงเช้ือของ MRS agar ซ่ึงเติมกรดอะมิโนชนิดนั้น ๆ  
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4.6.2 ความสามารถในการสรางกรดและการสรางสารประกอบพวก 
acetyl-methyl carbinol  

จากตารางที่ 15 จะเห็นไดวาเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกที่นํามาทดสอบ
การสรางกรดในนมขาดมันเนยรอยละ 10 ทุกไอโซเลท สรางกรดไดในอัตราท่ีชา และ
สรางกรดไดดีเมื่อมีระยะเวลาการบมที่ 24 ชั่วโมง จึงทําใหนมขาดมันเนยรอยละ 10 มี
การแข็งตัวที่ระยะเวลาการบมท่ี 24 ช่ัวโมง เม่ือนํามาทดสอบการสรางกรดในนมขาด    
มันเนย รอยละ 10 ทุกไอโซเลทสามารถสรางสารประกอบพวก acetyl-methyl carbinol ใน
หางนมเขมขนรอยละ 10 ไดซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีดีในกระบวนการหมัก เนื่องจากสามารถสราง
กล่ินรสท่ีดีในผลิตภัณฑหมักได ยกเวนเช้ือ Lactobacillus สายพันธุตางๆ ท่ีเปนเช้ือ
มาตรฐาน ซ่ึงไมสามารถสรางสารประกอบพวก acetyl-methyl carbinol ในหางนม
เขมขนรอยละ 10 โดยจะเห็นไดวาเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก IMJ (FSCMU 44-10), 
h สต (FSCMU 44-19) ซึ่งเปนเชื้อที่มีความทนและไมทนตอแบคทีริโอฟาจตามลําดับ 
สามารถสรางกรดไดใกลเคียงกับเช้ือมาตรฐาน และสามารถสรางสารประกอบพวก acetyl-
methyl carbinol ในหางนมเขมขนรอยละ 10 ได ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่ดีในกระบวนการหมัก
เนื่องจากสามารถสรางกล่ินรสท่ีดีในผลิตภัณฑนมได  (Madera et al.,2003)  จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปใชศึกษาการหมักในนม  
 
ตารางท่ี 15 แสดงการสรางกรดในนมขาดมันเนยรอยละ 10 ของเชื้อแบคทีเรีย                  
ผลิตกรดแลกติก 

เชื้อแบคทีเรีย ปริมาณกรดในชั่วโมงท่ี การแข็งตัวของนมขาดมัน
เนยรอยละ 10  ในชั่วโมงท่ี 

VP 
Test 

0 4 6 8 24 0 4 6 8 24 
h สต (FSCMU 44-19) 0.08 0.15 0.20 0.23 0.59 - - - - ++ ++ 
B สต (FSCMU 44-13) 0.08 0.15 0.20 0.25 0.60 - - - - ++ ++ 
CMJ (FSCMU 44-07) 0.08 0.12 0.18 0.21 0.60 - - - - ++ ++ 
L 7021(FSCMU 44-05) 0.07 0.09 0.12 0.15 0.56 - - - - ++ ++ 
I MJ (FSCMU 44-10) 0.08 0.13 0.16 0.20 0.55 - - - - ++ ++ 
B 7009 (FSCMU 44-01) 0.06 0.10 0.19 0.26 0.53 - - - - ++ ++ 
Lb. acidophilus  
TISTR 1034 

0.08 0.10 0.13 0.18 0.37 - - - - (+) - 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) 
เชื้อแบคทีเรีย ปริมาณกรดในชั่วโมงท่ี การแข็งตัวของนมขาดมัน

เนยรอยละ 10  ในชั่วโมงท่ี 
VP 

Test 

0 4 6 8 24 0 4 6 8 24 
Lb. bulgaricus TISTR892  0.08 0.09 0.11 0.18 0.45 - - - - (+) ++ 
Lb. bulgaricus TISTR 895   0.09 0.14 0.17 0.20 0.41 - - - - (+) - 
Lb.  delbrueckii TISTR 326 0.08 0.10 0.12 0.18 0.36 - - - - (+) - 
L. lactis TISTR 785 0.07 0.10 0.13 0.19 0.39 - - - - (+) - 
Lb. salivarius  
TISTR 1112 

0.06 0.08 0.11 0.13 0.20 - - - - (+) - 

E. faecalis TISTR 1482 0.08 0.14 0.19 0.23 0.59 - - - - ++ ++ 
E. faecium TISTR 1283 0.08 0.16 0.21 0.28 0.60 - - - (+) ++ ++ 
S. thermophilus TISTR 458 0.06 0.12 0.18 0.24 0.51 - - - - +++ + 
S. thermophilus TISTR 894 0.06 0.11 0.16 0.20 0.59 - - - - +++ ++ 

หมายเหตุ  : การแข็งตัวของนมขาดมันเนยรอยละ 10  ผล ++ คือ หางนมรอยละ10 มี
การแข็งตัวและมีน้ําเวยสีเหลืองใสปริมาณนอยแยกช้ันออกมาทางดานช้ันบนของหลอด   
  :  ผล +++ คือ หางนมรอยละ 10 มีการแยกช้ันระหวางสวนของแข็งกับ             
น้ําเวยสีเหลืองขุนในสัดสวน 1:1 หรือ หางนมรอยละ 10 มีสภาพกึ่งแข็งโดยมีสวนของแข็ง
มากกวาของเหลวดานบน เนื่องจากโปรตีนเคซีนในนมแข็งตัวมานานแลว สวนท่ีแข็งตัว 
(เคิรด) จะถูกยอยโดยเอนไซมที่ยอยโปรตีน (proteolytic enzyme) จึงปรากฎเปน
น้ําเวยใสเพ่ิมข้ึน) (White, et al. 1968).  

:  ผล (+) คือ หางนมรอยละ 10 ไมมีการแข็งตัวแตมีความขนหนืดสูงข้ึน
เม่ือเทียบกับชุดควบคุมหรือมีความขนหนืดมากจนเกือบแข็งตัว  ผล – คือ หางนมรอยละ 
10 ไมมีการแข็งตัวและไมมีการขนหนืดเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับชุดควบคุม 
    การทดสอบ Voges-Proskauer test (VP Test) ผล ++ และ + คือ เกิด              
วงแหวนสีแดงข้ึนท่ีดานบนของสารละลายผสมหลังจากหยดสารละลาย L-naphthol 
เขมขนรอยละ 6 และ KOH เขมขนรอยละ 16 ภายในเวลา 20 นาที และ ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง
ตามลําดับ ผล – คือ ไมเกิดวงแหวนสีแดงขึ้นที่ดานบนของสารละลายผสมหลังจากหยด
สารละลาย L-naphthol เขมขนรอยละ 6 และ KOH เขมขนรอยละ 16โดยใชเวลาสังเกตผล
มากกวา 2 ช่ัวโมง 
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4.7 การศึกษาการหมักในนมของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 
 

หลังจากเล้ียงเช้ือในนมผงขาดมันเนยรอยละ 10  บมเช้ือ IMJ และ h สต ท่ีอุณหภูมิ               
44 องศาเซลเซียส สวน S. thermophilus TISTR 894 และ Lb. bulgaricus TISTR 895             
บมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  บมเช้ือในสภาพไรอากาศ ตรวจนับจํานวนเช้ือ % กรด 
และ pH ทุก 2 ช่ัวโมงท่ี 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, และ 14 ช่ัวโมง ในสภาวะไมเติมแบคทีริโอฟาจ

(no phage) และเติมแบคทีริโอฟาจ (ฟาจ, with phage) จาก F7010(40)3.2 (φFSCMU40-
061) ทําการทดลองท่ีเหมือนกัน 3 คร้ังๆละ 2 ซํ้า ปรากฎผลดังขางลางนี้ 

4.7.1 โดยภาพรวมคาเฉล่ียของจํานวนเช้ือ % กรด และpH ของเช้ือ IMJ,  h สต, 
S. thermophilus TISTR 894 และ Lb. bulgaricus TISTR 895 แสดงในภาพท่ี 2 จากภาพท่ี 2 
(a,c) แสดงผลการทดลองเปรียบเทียบปริมาณเช้ือ %กรด (% titratable acidity) และ pH 
ระหวางเช้ือ IMJ และ h สต ในกรณีของ IMJ ในสภาวะไมเติมฟาจและเติมฟาจมีความ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมคือ7.66-7.53 เปลี่ยนเปน 10.08-11.34 log10cfu/ml, 0.152-0.147 
เปล่ียนเปน 0.520-0.499 % และ pH จากเดิม 6.44-6.39 เปล่ียนเปน 4.75-4.86 ตามลําดับ 
สวน สายพันธุ h สต ภาพท่ี 2 (b,d) 6.66-7.88 เปล่ียนเปน 19.01-8.97 log10cfu/ml, 0.154-
0.124 เปล่ียนเปน 0.404-0.329 % และ pH จากเดิม 6.30-6.35 เปลี่ยนเปน 4.80-4.94 
ตามลําดับ หลังจากบมเช้ือนาน 14 ช่ัวโมง จะเห็นวาหลังจากเติมฟาจมีผลทําใหจํานวนเซล 
เปอรเซนตกรดของเช้ือ h สต เปล่ียนแปลงลดลงมากกวา IMJ อยางชัดเจน  นอกจากนี้เช้ือ   
h สต ยังมีปริมาณฟาจเจริญรวม 5.63-9.81 log10pfu/ml มากกวาฟาจเจริญรวมกับเชื้อ IMJ 
5.02-7.51 log10 pfu/ml  

เม่ือเปรียบเทียบระหวาง S. thermophilus TISTR 894 และ Lb. bulgaricus 
TISTR 895จํานวนเซล เปอรเซนตกรด และ pH ของเช้ือ ในกรณีของ S. thermophilus 
TISTR 894 (ภาพที่ 3 (e,g)) ในสภาวะไมเติมฟาจและเติมฟาจมีความเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมคือ 6.79-6.66 เปล่ียนเปน 13.87-11.76 log10cfu/ml, 0.147-0.134 เปล่ียนเปน 0.607-
0.533 % และ pH จากเดิม 6.43-6.44 เปล่ียนเปน 4.41-4.46 ตามลําดับ สวนสายพันธุ Lb. 
bulgaricus  TISTR 895 (ภาพท่ี 3 (f,h)) 6.70-6.78 เปล่ียนเปน 13.92-13.00 log10cfu/ml, 
0.149-0.136 เปล่ียนเปน 0.703-0.697 % และ pH จากเดิม 6.43-6.44 เปล่ียนเปน 4.41-4.46 
ตามลําดับ หลังจากบมเช้ือนาน 14 ช่ัวโมง จะเห็นวาหลังจากเติมฟาจมีผลทําใหจํานวนเซล 
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เปอรเซนตกรด  และpH ของเช้ือ S. thermophilus TISTR 894 เปล่ียนแปลงมากกวา Lb. 
bulgaricus  TISTR 895 อยางชัดเจน แตระดับ pH ปรากฎความแตกตางไมชัดเจนเทากับ
จํานวนเช้ือและเปอรเซนตกรด นอกจากนี้เช้ือ S. thermophilus TISTR 894 ยังมีปริมาณฟาจ
เจริญรวม 5.40-10.08  log10pfu/ml มากกวาฟาจเจริญรวมกับเช้ือ Lb. bulgaricus TISTR895 
5.12-7.93 log10pfu/ml  

 
สรุป การวิเคราะหทดลองนี้ทําใหทราบดังนี้ 
 

1) ฟาจของF7010(40)3.2 (ไดใหชื่อรหัสเปนφFSCMU40-061) สามารถมีผล
ทําลายเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจําพวกกรัมบวก รูปรางเซลกลม (Gram positive 
cocci) ทั้ง 3 สายพันธุ คือ IMJ(FSCMU 44-10) สายพันธุ h สต (FSCMU 44-19) และ              
S. thermophilus TISTR 894 ได โดยทําใหแบคทีเรียท้ัง 3 ชนิดเจริญและมีจํานวนเซล รวมท้ัง
ผลิตกรดลดลง แตไมมีผลตอ Lb. bulgaricus TISTR 895 ซ่ึงเปนแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
ท่ีมีเซลรูปรางแทง ติดสีกรัมบวก (Gram positive rod)     

2) การทดลองนี้ทําใหทราบวาเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก IMJ มีความตานทาน
ตอฟาจ F7010(40) 3.2ไดมากกวาเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก h สต สวน Lb. bulgaricus 

TISTR 895 มีความตานทานตอฟาจ F7010(40)3.2 (หรือ φFSCMU40-061) ไดมากกวาเช้ือ                        
S. thermophilus TISTR 894  

   3) ฟาจφFSCMU40-061) เจริญรวมกับ S. thermophilus TISTR 894 ไดมากท่ีสุด 
รองลงมา คือเจริญรวมกับ เช้ือ h สต ลําดับถัดไปเปน Lb. bulgaricus TISTR 895 และ เช้ือ 
IMJ นอยท่ีสุด 

นอกจากนี้จากการทดลองนี้แสดงวา พลาค (plaque) จากแบคทีเรียผลิตกรด
แลกติกF7010(40)3.2 ซึ่งใชเตรียมเปนสารละลายฟาจ (phage lysate) มีแนวโนมท่ี
จะเปนแบคทีริโอฟาจมากกวาเปนแบคทีริโอซิน (bacteriocin) เนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณ
รวมกับแบคทีเรีย สวนแบคทีริโอซินจะมีปริมาณคอนขางคงท่ีไมเพิ่มข้ึนหลังจากแบคทีเรีย
ไดผลิตข้ึนแลว (Kilic, et al.1996)        

การทดลองน้ีใหผลเหมือนงานวิจัยของ Madera et al.,2003 ไดทดลองเล้ียง
แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก L. lactis สายพันธุที่มีความตานทานตอฟาจ เปรียบเทียบกับ   
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L. lactis  สายพันธุ ท่ีไมมีความตานทานตอฟาจ ซ่ึงแยกไดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ทําเนยแข็ง เพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือนมผงขาดมันเนยรอยละ 11 บมท่ีอุณหภูมิ 30 
องศา-เซลเซียส เปนเวลา 8 ช่ัวโมง พบวาสายพันธุทนฟาจยังคงมีจํานวนเซลและผลิตกรด
ในสภาวะไมเติมฟาจและเติมฟาจไดเทากัน และมีจํานวนฟาจเจริญรวมไดนอยกวา
ตัวอยาง  L. lactis สายพันธุท่ีไมมีความตานทานตอฟาจ รวมท้ังพบจํานวนเซลแบคทีเรีย
และสรางกรดไดนอยกวาตัวอยางที่ไมเติมฟาจ เหตุผลของสายพันธุสามารถตานทานตอ
ฟาจได เนื่องจากฟาจไมสามารถเขาเกาะกับเซลแบคทีเรีย (adsorption)ไดดี และ
บางสวนเกิดจากแบคทีเรียมียีนสปองกันไมใหฟาจสรางดีเอนเอได (genetic abortive 
infection mechanism) (Deng et al., 1999)  

นอกจากนี้อัตราการสรางกรดของ IMJ, h สต, S. thermophilus TISTR 894 
และ   Lb. bulgaricus TISTR 895 นอยกวา L. lactis อาจเนื่องจากพันธุกรรมของเชื้อเอง 
และการใชสารละลายนมที่มีปริมาณของแข็งจากนมผงขาดมันเนยนอยกวา (รอยละ10) 
ในการทดลอง 
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รูปท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวาง pH และปริมาณกรดของเช้ือแบคทีเรียผลิต

กรดแลกติกในสภาวะท่ีไมมีฟาจ(    ,    )  และมีฟาจ (    ,    ) กับความสัมพันธระหวางการ
เจริญของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกในสภาวะท่ีไมมีฟาจ (   ) และมีฟาจ (   ) กับปริมาณ 
plaque ของฟาจ (   ) ของเช้ือจากตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมแมโจ รหัส I (a, c) 
และสหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง รหัส h (b, d) ในนมขาดมันเนยรอยละ 10  
 
 
 

a

c d

b
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รูปท่ี 3 แสดงความสัมพันธระหวาง pH และปริมาณกรดของเช้ือแบคทีเรียผลิต

กรดแลกติกในสภาวะท่ีไมมีฟาจ (    ,    ) และมีฟาจ (    ,   ) กับความสัมพันธระหวางการ
เจริญของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกในสภาวะท่ีไมมีฟาจ (   ) และมีฟาจ (   ) กับปริมาณ 
plaque ของฟาจ (   ) ของ S. thermophilus TISTR 894 (e, g) และ Lb. bulgaricus TISTR 
895 (f, h) ในนมขาดมันเนยรอยละ 10     
 
 
 

e f

g h
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4.7.2  ผลเปรียบเทียบระหวางสายพันธุแบคทีเรียไมเติมฟาจและเติมฟาจ  
ปริมาณเชื้อ ปริมาณกรด และ pH ของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกแตละชนิดใน

สภาวะท่ีเติมฟาจ F7010(40)3.2 (φFSCMU40-061) และไมเติมฟาจ แสดงดังตารางท่ี 16              
พบวาเช้ือ IMJ มีปริมาณเซลล และปริมาณกรด ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P ≥ 0.05)   
ในสภาวะไมเติมฟาจและเติมฟาจ แสดงวาแบคทีเรียนี้มีความตานทานตอฟาจ 

φF7010(40)3.2 (หรือφFSCMU40-061) ถึงแมจะมี pH ลดลงเล็กนอยเม่ือเติมฟาจ  เช้ือ h สต 
มีปริมาณเซลลลดลงมากเม่ือเติมฟาจ แตมีกรดและ pH ไมแตกตางกันในทั้ง 2 สภาวะ 
สําหรับ S. thermophilus TISTR 894 มีปริมาณเซลล และปริมาณกรดลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P 
≤ 0.05) และมี pHลดลงนอยกวาเม่ือเติมฟาจ  สวน Lb. bulgaricus TISTR 895 ปริมาณ
เซลล ปริมาณกรด และ pH ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P ≥ 0.05)  ในสภาวะไมเติมฟาจ
และเติมฟาจ แสดงวาเช้ือนี้มีความตานทานตอฟาจชนิดนี้มากท่ีสุด เช้ือ IMJ มีผลระหวาง     
h สต และ Lb. bulgaricus TISTR 895 จึงมีความทนตอฟาจเปนอันดับรอง และทนตอฟาจ                 
สูงกวา h สต เล็กนอย เนื่องจาก h สต ผลิตกรดลดลงเม่ือเติมฟาจ แต IMJ ไมแตกตางกันใน
ท้ัง 2 สภาวะ สําหรับ S. thermophilus TISTR 894 มีความตานทานตอฟาจนอยท่ีสุด  
อยางไรก็ตาม S. thermophilus TISTR 894 ในสภาวะไมเติมฟาจสามารถผลิตปริมาณกรด
ไดไมแตกตางกับ Lb. bulgaricus TISTR 895 และเช้ือท้ัง 2 ชนิดผลิตกรดไดสูงกวาเช้ือ IMJ 
และ h สต 

เช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจําพวกกรัมบวก รูปรางเซลกลม (Gram 
positive cocci) ทั้ง 3 สายพันธุ คือ IMJ (FSCMU 44-10) h สต (FSCMU 44-19) และ          

S. thermophilus TISTR 894 จะทนตอฟาจ F7010(40) 3.2 (φFSCMU40-061) ไดนอยกวา          
Lb. bulgaricus TISTR 895 ซ่ึงเปนแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกท่ีมีเซลรูปรางแทง ติดสีกรัมบวก 

(Gram positive rod) ทําใหฟาจ F7010(40)3.2 (φFSCMU40-061) ไมสามารถเขาทําลาย
ไดงาย เนื่องจากฟาจสายพันธุนี้มีความจําเพาะ (specific) กับโฮสตท่ีเปนแบคทีเรียผลิตกรด
แลกติกท่ีมีเซลรูปรางกลม ติดสีกรัมบวก (Gram positive cocci) มากกวา (Douglas,1975; 
Madera, et al. 2003) 
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ตารางท่ี 16  แสดงการเปรียบเทียบระหวางเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกแตละตัวใน
สภาวะท่ีมีฟาจและไมมีฟาจดานปริมาณเช้ือ ปริมาณกรด และ pH  

 Lactic Acid Bacteria Log(cfu/ml) % Acidity pH 
1 IMJ No Phage 12.24bc .317bc 5.69c 
2 IMJ With Phage 11.61b .308bc 5.51b 
3 h สต No Phage  13.47d .291ab 5.42b 
4 h สต With Phage  10.18a .268a 5.50b 
5 S. thermophilus TISTR 894 No Phage 12.63c .369d 5.20a 
6 S. thermophilus TISTR 894 With Phage 11.63b .331c 5.42b 
7 Lb. bulgaricus TISTR 895 No Phage 12.36bc .381d 5.20a 
8 Lb. bulgaricus TISTR 895 With Phage 11.95bc .373d 5.14a 

หมายเหตุ คา P ≤ 0.05 แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน
ท่ี 95 % 
-คาเฉล่ียจากการทดลองท่ีเหมือนกัน 3 คร้ังๆละ 2 ซํ้า 

   -คาท่ีมีอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางอยาง
  มีนัยสําคัญ (p≤ 0.05) 

- IMJ - เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกแยกไดจากน้ํานมดิบจากสหกรณ              
  โคนมแมโจรหัส I หรือมีรหัสใหมวา FSCMU 44-10 
                  - h สต - เช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกแยกไดจากน้ํานมดิบจากสหกรณ            
  โคนมสันปาตอง-แมวางรหัส h หรือมีรหัสใหมวา FSCMU 44-19 

- S. thermophilus TISTR 894 - Streptococcus thermophilus TISTR 894 
- Lb. bulgaricus TISTR 895 - Lactobacillus delbrueckii subsp.  

  bulgaricus TISTR 895 
- No phage   - ไมเติมแบคทีริโอฟาจ  
-With phage - เติมแบคทีริโอฟาจแยกจากแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก  

  F7010(40)3.2 หรือต้ังรหัสใหมเปน FSCMU40-061 และรหัสใหมของ

  ฟาจนี้คือ φFSCMU40-061 
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- เล้ียงเช้ือในนมผงขาดมันเนยรอยละ 10  บมเช้ือ IMJ และ h สต ท่ี 
  อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส 

 สวน S. thermophilus TISTR 894 และ Lb. bulgaricus TISTR 895 บม
  เช้ือท่ีอุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียส ตรวจนับจํานวนเช้ือ % กรด และpH  
  ทุก 2 ช่ัวโมง ท่ี 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 ช่ัวโมง 

สรุป การทดลองนี้ทําใหทราบวาเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก IMJ มีความ
ตานทานตอฟาจ F7010(40)3.2ไดมากกวาเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก h สต และ 

Lb. bulgaricus TISTR 895 มีความตานทานตอฟาจ F7010(40)3.2 (หรือ φFSCMU40-
061) ไดมากกวาเช้ือ S. thermophilus TISTR 894  
 

4.7.3 ปริมาณฟาจ F7010(40)3.2 (φFSCMU40-061)ในแบคทีเรียแตละสายพันธุ
เพาะเล้ียงในนมผงขาดมันเนยรอยละ 10  

จะเห็นวาปริมาณฟาจ F7010(40)3.2 (φFSCMU40-061) เพาะเล้ียงรวมกับ
แบคทีเรียแตละสายพันธุ ในนมผงขาดมันเนยรอยละ 10 ในขณะเร่ิมตนท่ี 0 ช่ัวโมง มี
จํานวนฟาจใกลเคียงกันคือ 5.02-5.63 log10pfu/ml หลังจากบมตอไปท่ี 4, 8 และ 14 ช่ัวโมง 
จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนในอัตราที่ไมเทากัน โดยจํานวนฟาจท่ีเล้ียงรวมกับ S. thermophilus  
TISTR 894 จะมีอัตราการเจริญรวดเร็วท่ีสุดและมีปริมาณฟาจมากที่สุด 5.40-10.08 
log10pfu/ml รองลงมาคือสายพันธุ h สต(FSCMU 44-19) มีฟาจ 5.63-9.81 log10pfu/ml สวน
ในแบคทีเรียสายพันธุ IMJ(FSCMU 44-10) และ Lb. bulgaricus TISTR 895 มีปริมาณฟาจ
เจริญรวมนอยกวา 2 สายพันธุแรก คือ 5.02-7.51 และ 5.12-7.93 log10pfu/ml ตามลําดับ 
แสดงวาเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกสายพันธุ IMJ(FSCMU44-10) มีความตานทานตอ

ฟาจ F7010(40)3.2 (φFSCMU40-061)ไดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับแบคทีเรียผลิต
กรดแลกติกที่มีเซลรูปรางกลม ติดสีกรัมบวก(Gram positive cocci) อีก 2 สายพันธุคือ 
สายพันธุ h สต (FSCMU 44-19) และ S. thermophilus TISTR 894 สวน Lb. bulgaricus 
TISTR 895 มีปริมาณฟาจนอยกวา 2 สายพันธุคือ h สต (FSCMU 44-19) และ S. thermophilus  
TISTR 894 เชนกัน อาจเนื่องจาก Lb. bulgaricus TISTR 895 เปนแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 
ที่มีเซลรูปรางแทง ติดสีกรัมบวก (Gram positive rod) ทําใหฟาจ F7010(40)3.2 

(φFSCMU40-061)ไมสามารถเขาทําลายไดงาย เนื่องจากฟาจสายพันธุนี้มีความจําเพาะ
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(specific)กับโฮสตท่ีเปนแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกท่ีมีเซลรูปรางกลม ติดสีกรัมบวก(Gram 
positive cocci)ไดแก 2 สายพันธุคือ สายพันธุ h สต (FSCMU 44-19) และ S. thermophilus  
TISTR 894 (Douglas,1975; Madera et al., 2003) 

นอกจากนี้จากการทดลองนี้แสดงวา พลาค (plaque) จากแบคทีเรียผลิตกรด
แลกติกF7010(40)3.2 ซ่ึงใชเตรียมเปนสารละลายฟาจ (phage lysate) มีแนวโนมท่ีจะเปนแบคที-       
ริโอฟาจ มากกวาเปนแบคทีริโอซิน(bacteriocin) เนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณรวมกับ
แบคทีเรีย สวนแบคทีริโอซินจะมีปริมาณคอนขางคงท่ีไมเพิ่มข้ึนหลังจากแบคทีเรียไดผลิต
ข้ึนแลว (Kilic, et al.1996)            

จากตารางท่ี 17 และ ตารางท่ี 18 เม่ือทําการเปรียบเทียบปริมาณฟาจในแตละคู
ของแบคทีเรียทุกตัว จะพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p≤ 0.05) เม่ือเรียงลําดับ 
ปริมาณฟาจจากนอยท่ีสุดไปมากสุดใน bacteria จะเห็นไดวา IMJ มีจํานวนฟาจนอยท่ีสุด 
รองลงมาคือ Lb. bulgaricus TISTR 895 เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกของตัวอยาง
น้ํานมดิบจากสหกรณโคนมสันปาตอง- แมวาง รหัส h และเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 
จาก S. thermophilus  TISTR 894 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี  17 แสดงปริมาณฟาจเจริญรวมกับแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกแตละสายพันธุ 

เชื้อแบคทีเรีย ปริมาณฟาจ log10 (pfu/ml) 

ชั่วโมงท่ี 0 ชั่วโมงท่ี 4 ชั่วโมงท่ี 8 ชั่วโมงท่ี 14 
IMJ (FSCMU 44-10) 5.02±0.06 5.18±0.09 7.28±0.05 7.51±0.03 
h สต (FSCMU 44-19) 5.63±0.04 5.71±0.03 7.70±0.02 9.81±0.02 
S. thermophilus TISTR 894 5.40±0.04 8.09±0.01 8.13±0.01 10.08±0.01 
Lb. bulgaricus TISTR 895 5.12±0.13 5.65±0.04 7.70±0.03 7.93±0.02 
 
หมายเหตุ คาเฉล่ียจากการทดลองท่ีเหมือนกัน 3 คร้ังๆ ละ 2 ซํ้า 

- LAB –Lactic acid bacteria เช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 
- log10(pfu/ml)= Phage titers in log10 of plagues forming unit per 
millilitres of each    LAB. 
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- บมเช้ือ IMJ (FSCMU 44-10) และ h สต (FSCMU 44-19) ท่ี 44 องศา-
เซลเซียส 
- บมเช้ือ S. thermophilus TISTR 894 และ Lb. bulgaricus TISTR 895 ท่ี 
40 องศาเซลเซียส 
 

ตารางท่ี  18 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณฟาจในแตละคูของแบคทีเรียทุกตัว                       
(Pair T-Test of mean) 
Pair 
No. Phage titers in LAB pairs Mean 

Std. 
Deviation t df P 

Pair 1 log10(pfu/ml) h สต  6.21 1.78 3.404 11 .006 
 log10(pfu/ml) IMJ 5.33 1.13    
Pair 2 log10(pfu/ml) h สต  6.21 1.78 -4.839 11 .001 
 log10(pfu/ml)                          

S. thermophilus TISTR 894    
7.67 2.35 

   

Pair 3 log10(pfu/ml)hสต   6.21 1.78 2.662 11 .022 

 log10(pfu/ml)                          
Lb. Bulgaricus TISTR 895 

5.59 1.28    

Pair 4 log10(pfu/ml) IMJ  5.33 1.13 -5.229 11 .000 
 log10(pfu/ml)                          

S. thermophilus TISTR 894 
7.67 2.35    

Pair 5 log10(pfu/ml) IMJ  5.33 1.13 -2.632 11 .023 
 log10(pfu/ml)                          

Lb. Bulgaricus TISTR 895 
5.59 1.28    

Pair 6 log10(pfu/ml)                          
S. thermophilus TISTR 894 

7.67 
 

2.35 
 

5.664 11 .000 

 log10(pfu/ml)                          
Lb. bulgaricus TISTR 895 

5.59 1.28    



 

 

98

หมายเหตุ คา P ≤ 0.05 แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน
ท่ี 95 % 
-  คาเฉล่ียจากการทดลองท่ีเหมือนกัน 3 คร้ังๆละ 2 ซํ้า 
-  LAB –Lactic acid bacteria เช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 
- log10(pfu/ml) = Phage titers in log10 of plagues forming unit per 
millilitres of each LAB. 
 

4.7.4 การตรวจกิจกรรมการปนเปอนในอุตสาหกรรมนม  
จากตารางท่ี 19 ทําใหทราบวาเม่ือเติมฟาจลงในแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก IMJ,     

h สต, S. thermophilus TISTR 894, Lb. bulgaricus TISTR 895  เล้ียงในนมผงขาดมันเนย
รอยละ 10  เปนเวลา 0  4  8  14 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 40-44 องศาเซลเซียส ทําใหผลิตกรด
แลกติก     ลดลงเปนรอยละ 2.92, 7.93,10.21และ 2.31 ตามลําดับ และสอดคลองกับจํานวน
ฟาจท่ีสามารถเกาะ (adsorb) บนแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกท้ัง 4 สายพันธคือ 5.33,  6.2, 7.67 
และ  5.59 Log10 (pfu/ml) ตามลําดับ ยืนยันวาแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก IMJ และ Lb. 
bulgaricus  TISTR 895  มีฟาจท่ีสามารถเกาะ(adsorb) บนแบคทีเรียท้ัง 2 สายพันธุไดนอย
คือ 5.33 และ 5.59 Log10 (pfu/ml) ตามลําดับ ทําใหผลิตกรดแลกติกลดลงรอยละ 2.92 และ 
2.31 ตามลําดับ ซ่ึงลดลงนอยกวา h สต รอยละ 7.93 และ S. thermophilus TISTR 894   
รอยละ10.21  เพราะวาแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 2 สายพันธุ หลังนี้มีจํานวนแบคที-          
ริโอฟาจ  มาเกาะมากกวาคือ 6.2 และ 7.67 Log10 (pfu/ml) ตามลําดับ ถาคํานึงถึงจํานวน
ฟาจท่ีเกาะแบคทีเรียจะเห็นวาแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก IMJ สามารถทนฟาจไดมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ Lb. bulgaricus TISTR 895  สวนแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก S. thermophilus 
TISTR 894  สามารถทนฟาจไดนอยที่สุด รองลงมาคือ h สต เพราะวามีฟาจเกาะมาก
เปนอันดับหนึ่งและสอง ซึ่งกิจกรรมการปนเปอนของฟาจสามารถดูไดจาก % การลด
การผลิตกรดของกลาเช้ือ ถากลาเช้ือสรางกรดลดลงมากกวารอยละ10 แสดงวากลาเช้ือ
ปนเปอนดวยฟาจ (Harrigan, 1998.) 
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ตารางท่ี 19  เปรียบเทียบ % titratable acidity ของแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก IMJ, h สต,  
S. thermophilus TISTR 894 และ Lb. bulgaricus TISTR 895  ในสภาวะท่ีไมเติมและเติมฟาจ2 

Pair Lactic acid 
bacteria no phage 
and with phage1 

% titratable 
acidity produced 

(mean) 2 

% acidity 
reduction3 

Log10(pfu/ml) 4 

Pair 1 IMJ No Phage 0.317  nd5 
 IMJ With Phage 0.308 2.92 5.33 
Pair 2 hสต No Phage 0.291  nd 
 h สต With Phage 0.268 7.93 6.2 
Pair 3 S. thermophilus 

TISTR 894                  
No Phage 

0.369  nd 

 S. thermophilus 
TISTR 894               
With Phage 

0.331 10.21 7.67 

Pair 4 Lb. bulgaricus 
TISTR 895                  
No Phage 

0.381  nd 

 Lb. bulgaricus 
TISTR 895                 
With Phage 

0.373 2.31 5.59 

หมายเหตุ 1. คือ แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก IMJ, h สต, S. thermophilus TISTR 894 และ 
Lb. bulgaricus TISTR 895  ในสภาวะท่ีไมเติม (No Phage) และเติมฟาจ 
(With Phage) 

 2. คาเฉล่ียของ % titratable acidity วัดท่ี 0  2  4  6  8  10  12  14 ช่ัวโมง 
 3. % กรดลดลงหลังจากเติมฟาจ = {(% กรดไมเติมฟาจ - % กรดเม่ือเติมฟาจ 
 (% กรดไมเติมฟาจ)}100  



 

 

100

   4. จํานวนฟาจ Log10 (pfu/ml)ในแบคทีเรียแลกติก IMJ(FSCMU 44-10), 
   h สต (FSCMU 44-19), S. thermophilus TISTR 894, Lb. bulgaricus                       
   TISTR 895  ท่ีเติมฟาจท่ี 0, 4, 8 และ 14 ช่ัวโมง 

       5. nd = not done 
        6. ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑนมหมักสามารถตรวจการปนเปอนของ
   ฟาจในผลิตภัณฑไดจากกิจกรรมการสรางกรดของกลาเชื้อ ถากลาเชื้อมี
   กิจกรรมผลิตกรดลดลงมากกวารอยละ 10 ถือวาเช้ือเร่ิมตนมีฟาจปนเปอน 
   อางอิงจากหนังสือบทปฏิบัติการ (Laboratory Methods in Food  
   Microbiology, 3rd ed. Academic Press. p. 257) ของ Harrigan (1998)  

 
 


