บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง
สรุปผล
1. ไดแยกเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 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 โดยแยกเชื้อที่ 44 องศาเซลเซียส
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. ผลของฟาจที่มีค วามสามารถสลายเชื้อ แบคทีเ รีย ผลิต กรดแลกติก ไดม ากที่สุด
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 เชื้อ B เกษตรกรรายยอย รหัส 7021 เชื้อ A, B,D,L จากสหกรณโคนมแมโจ เชื้อ B, C, F,
G, I, J, a จากสหกรณโคนมสันปาตอง- แมวาง เชื้อ B, C, E, F, R, c, h, i พบวาเชื้อแบคทีเรีย
ผลิตกรดแลกติกของตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมแมโจ เชื้อ 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 ของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากตัวอยางน้ํานมดิบจาก
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 เชื้อ L และ Lb.
bulgaricus TISTR 892 สามารถใช กรดอะมิโน Tyrosine ได ซึ่งตัวอยางน้ํานมดิบจาก
สหกรณโ คนมแมโ จเ ชื้อ I ซึ่ง เปน เชื้อ ที่ค าดวา นา จะทนตอ แบคทีริโ อฟาจมากที่สุด
ไมสามารถใชกรดอะมิโนได จึงเหมาะที่จะใชกับอุตสาหกรรมนม
9. การศึกษาการสรางกรดในหางนมขาดมันเนยรอยละ 10 และความสามารถ
ในการสรางสารประกอบพวก acetyl-methyl carbinol เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกที่
นํามาศึกษาสามารถสรางกรด และปริมาณกรดเพิ่มขึ้นและสูงขึ้นมาก เมื่อระยะเวลาการบม
24 ชั่วโมง และสามารถสรางสารประกอบพวก acetyl-methyl carbinol ในหางนมเขมขน
รอยละ 10 ได ยกเวนเชื้อ Lactobicillus สายพันธุตาง ๆ ที่เปนเชื้อมาตรฐาน
10. เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกที่นํามาศึกษาการเจริญเติบโตและการสราง
กรด คือ เชื้อ IMJ (44) และ h สต (44) ซึ่งเปนเชื้อที่แยกไดจากตัวอยางน้ํานมดิบของ
สหกรณโคนมแมโจและสหกรณโคนมสันปาตอง - แมวาง ซึ่งใชเปนตัวแทนของเชื้อ
แบคทีเรียผลิต กรดแลกติกที่มีความทนและไมทนตอแบคทีริโอฟาจตามลําดับ และเชื้อ S.
thermophilus TISTR 894 และ Lb. bulgaricus TISTR 895 จะเห็น ไดวาฟาจของ
F7010 (40) 3.2 (φFSCMU 40-061) ทําลายแบคทีเรียไดจริง โดยทําใหจํานวนเซล และ
ความเปนกรดลดลง แตไมมีผลตอ Lb. bulgaricus TISTR 895 เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติ
กของตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมแมโจ มีความทนตอฟาจมากกวาเชื้อแบคทีเรียผลิต
กรดแลกติก ของตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมสันปาตอง - แมว าง รหัส h
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เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากตัวอยาง Lb. bulgaricus TISTR 895 มีความทนตอ
ฟาจมากกวาเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากตัวอยาง S. thermophilus TISTR 894 และ
เมื่อนํามานับ ปริม าณ plaque ของฟาจพบวา ปริม าณฟาจจากเชื้อ แบคทีเ รีย ผลิต
กรดแลกติกของตัวอยางน้ํานมดิบจากสหกรณโคนมแมโจ รหัส I นาจะทนตอฟาจของ
F7010 (40) 3.2 (φFSCMU 40-061) มากที่สุด
11. แบคทีเรียผลิตกรดแลกติกทั้ง IMJ และ hสต ไดรับการวินิจฉัยจากชุด
ทดสอบ API Strep20 เปน Leuconostoc spp. ทั้งสองสายพันธุ
12. ฟาจของ F7010(40)3.2(φFSCMU40-061) เปนแบคทีริโอฟาจที่แยกได
จากแบคทีเรียจากน้ํานมดิบ ของผูผลิตรายยอยของสมาชิกโรงงานนม อสค. หวยแกว
เชียงใหม ไดรับการวินิจฉัยเปน E. faecium (FSCMU40-061) เปนฟาจที่ยอยสลาย
แบคทีเ รีย ไดห ลายสายพัน ธุ เหมาะที่จ ะนํา ไปใชศึก ษาเปน vector ใชสงถา ยยีน สที่มี
ประโยชนในทางการแพทยได (Douglas, 1975)
13. แบคทีเรีย IMJ หรือ Leuconostoc spp. (FSCMU44-10) ที่แยกไดจากน้ํานม
ดิบจากสหกรณโคนมแมโจรหัส I จัดเปนเชื้อที่มีคุณสมบัติสําหรับเปนกลาเชื้อตั้งตนเพื่อ
ใชทําผลิตภัณฑนมแปรรูปไดดีสายพันธุหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติสรางกรดไดดี สราง
กลิ่นที่ใหรสชาติเฉพาะ (diacetyl) ของผลิตภัณ ฑน มได ไมสรางสาร tyramine (ซึ่ง
เปนสารทําใหรสชาติของผลิตภัณฑนมเสีย) จากกรดอะมิโน tyrosine และสามารถมีความ
ตานทานตอแบคทีริโอฟาจไดดีพอสมควร
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยขั้นตอไป
1. ควรทําการวินิจฉัยเชื้อ Leuconostoc spp. (FSCMU44-10) จนถึงระดับ
species และ สายพันธุ และทดลองใชแปรรูปผลิตภัณฑนมที่อุณหภูมิ ต่ํากวา 44 องศา
เซลเซียส และในนมที่มีของแข็งทั้งหมดเพิ่มขึ้น อาจทําใหเพิ่มอัตราการสรางกรดเร็วขึ้น
2. ควรวินิจฉัยแบคทีริโอฟาจใหถึงระดับ familyโดยดูรูปรางจากกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอน และควรศึกษาคุณลักษณะของดีเอนเอ ซึ่งอาจจะนําไปใชประโยชนตอ
ยอดตอไป
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3. ควรทํา การวิจัย ทดสอบแบคทีเ รียผลิต กรดแลกติก และแบคทีริโ อฟาจที่
แยกไดจ ากโครงการนี้ ซึ่ง แยกไวเ ปน จํานวนมาก ไดใชเวลาสิ้นเปลืองมากสําหรับ
ขั้นตอนนี้ เพื่อทดสอบคัดเลือกหาคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับผลิตผลิตภัณฑนม จะ
ไดมีก ลา เชื้อ คุณภาพแตกตางกันหลายชนิด เพื่อใชประโยชนจากการใชกลาเชื้อผสมตาม
วัตถุประสงคตางๆ

