
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการทดลอง 

 
สรุปผล 
 

1. ไดแยกเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก จากแหลงน้ํานมดิบของกลุมเกษตรกรผูผลิต
นมดิบรายยอยเชียงใหมและเชียงราย 3 แหง ไดแก ตัวอยางน้ํานมดิบจากสมาชิกโรงงานนม อสค. 
หวยแกว เชียงใหม 3 ราย คือ จากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7010, ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) 
รหัส 7021, และผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7009, สหกรณโคนมแมลาว, สหกรณโคนมแมโจ, 
และ สหกรณโคนมสันปาตอง - แมวาง  บน MRS agar ไดจํานวน 20 ไอโซเลท โดยแยกเช้ือท่ี 44 องศา-
เซลเซียส 

2. นําแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกนี้ไปแยกแบคทีริโอฟาจได 17 ไอโซเลทที่ 44 องศา
เซลเซียส 

3. การทดสอบความตานทานของแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกตอแบคทีริโอฟาจโดยวิธี 
spot test พบวาเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกที่ทนตอฟาจมากที่สุด ไดแก IMJ (FSCMU 44-10)  
รองลงมาคือ  Lb. bulgaricus TISTR 895 (FSCMU 40-50) 

4. ผลของฟาจที่มีความสามารถสลายเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกไดมากที่สุด 

ไดแก φFSCMU 40-061(3.2 ของ F7010 (40)) 
5. ผลการวินิจฉัยดวย Sequencing technique พบวาเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก            

18 ไอโซเลท เปน E. faecalis, E. faecium, E.durans ทุก isolate  
6. การศึกษา การยอยสลาย Arginine และศึกษาความสามารถในการ Oxidized และ 

Fermented น้ําตาล ของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากตัวอยางน้ํานมดิบจาก เกษตรกรรายยอย 
รหัส 7009  เช้ือ B เกษตรกรรายยอย รหัส 7021 เช้ือ A, B,D,L จากสหกรณโคนมแมโจ เช้ือ B, C, F, 
G, I, J, a  จากสหกรณโคนมสันปาตอง- แมวาง เช้ือ B, C, E, F, R, c, h, i  พบวาเช้ือแบคทีเรีย            
ผลิตกรดแลกติกของตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมแมโจ เช้ือ I ไมสามารถยอยสลาย 
Arginine ได และพบวาเปน E. faecium  9 ไอโซเลท, E. faecalis 3 ไอโซเลท และ E.durans 5 ไอโซเลท 
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7. ผลการวินิจฉัยดวย ชุดทดสอบ  API 20 Strep และ ชุดทดสอบ API 50 CHB 
พบวาเปน E. faecium 5 ไอโซเลท Leuconostoc spp 1 ไอโซเลท Lb. plantarum 1     
ไอโซเลท  Lb. cremoris 1 ไอโซเลท  

8. ผลการศึกษาความสามารถในการใชกรดอะมิโน Lysine, Tyrosine, 
Histidine, และ Tryptophan ของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากตัวอยางน้ํานมดิบจาก
สหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง เชื้อ h, B, จากสหกรณโคนมแมโจเชื้อ C, I, จาก
เกษตรกรรายยอย รหัส 7021 เชื้อ L, จากเกษตรกรรายยอย รหัส 7009 เชื้อ B, 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, และ S. thermophilus  
TISTR 894 พบวาตัวอยางน้ํานมดิบจากเกษตรกรรายยอย รหัส 7021 เช้ือ L และ Lb. 
bulgaricus TISTR 892 สามารถใช กรดอะมิโน Tyrosine ได ซ่ึงตัวอยางน้ํานมดิบจาก
สหกรณโคนมแมโจเชื้อ I ซึ่งเปนเชื้อที่คาดวานาจะทนตอแบคทีริโอฟาจมากที่สุด  
ไมสามารถใชกรดอะมิโนได จึงเหมาะท่ีจะใชกับอุตสาหกรรมนม  

9. การศึกษาการสรางกรดในหางนมขาดมันเนยรอยละ 10 และความสามารถ
ในการสรางสารประกอบพวก acetyl-methyl carbinol เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกท่ี
นํามาศึกษาสามารถสรางกรด และปริมาณกรดเพิ่มข้ึนและสูงข้ึนมาก เม่ือระยะเวลาการบม            
24 ช่ัวโมง และสามารถสรางสารประกอบพวก acetyl-methyl carbinol ในหางนมเขมขน 
รอยละ 10 ได ยกเวนเช้ือ Lactobicillus สายพันธุตาง  ๆ ท่ีเปนเช้ือมาตรฐาน 

10. เช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกท่ีนํามาศึกษาการเจริญเติบโตและการสราง
กรด คือ เช้ือ IMJ (44) และ h สต (44) ซ่ึงเปนเช้ือท่ีแยกไดจากตัวอยางน้ํานมดิบของ
สหกรณโคนมแมโจและสหกรณโคนมสันปาตอง - แมวาง ซึ่งใชเปนตัวแทนของเชื้อ
แบคทีเรียผลิต    กรดแลกติกท่ีมีความทนและไมทนตอแบคทีริโอฟาจตามลําดับ และเช้ือ S. 
thermophilus TISTR 894  และ Lb. bulgaricus TISTR 895 จะเห็นไดวาฟาจของ 

F7010 (40) 3.2 (φFSCMU 40-061) ทําลายแบคทีเรียไดจริง โดยทําใหจํานวนเซล และ
ความเปนกรดลดลง แตไมมีผลตอ Lb. bulgaricus TISTR 895 เช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติ
กของตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมแมโจ มีความทนตอฟาจมากกวาเช้ือแบคทีเรียผลิต                      
กรดแลกติกของตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมสันปาตอง - แมวาง รหัส h              
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เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากตัวอยาง Lb. bulgaricus TISTR 895 มีความทนตอ               
ฟาจมากกวาเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากตัวอยาง S. thermophilus TISTR 894 และ
เม่ือนํามานับปริมาณ plaque ของฟาจพบวาปริมาณฟาจจากเชื้อแบคทีเรียผลิต                       
กรดแลกติกของตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมแมโจ รหัส I นาจะทนตอฟาจของ 

F7010 (40) 3.2 (φFSCMU 40-061) มากท่ีสุด 
11. แบคทีเรียผลิตกรดแลกติกท้ัง IMJ และ hสต ไดรับการวินิจฉัยจากชุด

ทดสอบ API Strep20 เปน Leuconostoc spp. ท้ังสองสายพันธุ 

12. ฟาจของ F7010(40)3.2(φFSCMU40-061) เปนแบคทีริโอฟาจที่แยกได
จากแบคทีเรียจากน้ํานมดิบ ของผูผลิตรายยอยของสมาชิกโรงงานนม อสค. หวยแกว
เชียงใหม ไดรับการวินิจฉัยเปน E. faecium (FSCMU40-061) เปนฟาจท่ียอยสลาย
แบคทีเรียไดหลายสายพันธุ เหมาะที่จะนําไปใชศึกษาเปน vector ใชสงถายยีนสที่มี
ประโยชนในทางการแพทยได (Douglas, 1975) 

13. แบคทีเรีย IMJ หรือ Leuconostoc spp. (FSCMU44-10)  ท่ีแยกไดจากน้ํานม
ดิบจากสหกรณโคนมแมโจรหัส I จัดเปนเช้ือที่มีคุณสมบัติสําหรับเปนกลาเช้ือต้ังตนเพื่อ
ใชทําผลิตภัณฑนมแปรรูปไดดีสายพันธุหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติสรางกรดไดดี สราง
กล่ินท่ีใหรสชาติเฉพาะ (diacetyl) ของผลิตภัณฑนมได ไมสรางสาร tyramine (ซึ่ง
เปนสารทําใหรสชาติของผลิตภัณฑนมเสีย) จากกรดอะมิโน tyrosine และสามารถมีความ
ตานทานตอแบคทีริโอฟาจไดดีพอสมควร 

 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยขั้นตอไป 
 

1. ควรทําการวินิจฉัยเช้ือ Leuconostoc spp. (FSCMU44-10) จนถึงระดับ 
species และ สายพันธุ และทดลองใชแปรรูปผลิตภัณฑนมที่อุณหภูมิ ตํ่ากวา 44 องศา
เซลเซียส และในนมท่ีมีของแข็งท้ังหมดเพิ่มข้ึน อาจทําใหเพิ่มอัตราการสรางกรดเร็วข้ึน 

2. ควรวินิจฉัยแบคทีริโอฟาจใหถึงระดับ familyโดยดูรูปรางจากกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอน และควรศึกษาคุณลักษณะของดีเอนเอ ซ่ึงอาจจะนําไปใชประโยชนตอ
ยอดตอไป 
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3. ควรทําการวิจัยทดสอบแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกและแบคทีริโอฟาจท่ี
แยกไดจากโครงการนี้ ซึ่งแยกไวเปนจํานวนมาก ไดใชเวลาสิ้นเปลืองมากสําหรับ
ขั้นตอนนี้ เพื่อทดสอบคัดเลือกหาคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับผลิตผลิตภัณฑนม จะ
ไดมีกลาเชื้อคุณภาพแตกตางกันหลายชนิด เพื่อใชประโยชนจากการใชกลาเช้ือผสมตาม
วัตถุประสงคตางๆ 


