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บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้เพื่อแยกเชื้อแบคทีเรี ยแลคติกที่มีสมบัติเป็ นโพรไบโอติกจํานวน 81 ไอโซเลท ที่แยกได้จากอาหาร
หมักต่างๆ โดยทดสอบความสามารถในการเจริ ญในอาหารที่มีสภาวะความเป็ นกรด (พีเอช 2, 3, 4, 6) และเกลือนํ้าดี (0.3%) และ
คัดเลือกแบคทีเรี ยแลคติกที่ผลิตกรดแลคติกได้สูงในนมถัว่ เหลือง พบว่า มีแบคทีเรี ยแลคติกคัดเลือกได้จาํ นวน 2 ไอโซเลท ผลิต
กรดแลคติกได้สูงพอควร ( 0.26%) เมื่อมีการเลือกใช้สารอาหารที่เหมาะสมเติมในนมถัว่ เหลือง คือ ยีสต์เอกซ์แทรค พบว่า
แบคทีเรี ยแลคติกผสม 2 ไอโซเลทที่คดั เลือกได้ผลิตกรดแลคติกได้สูงขึ้นเป็ น 0.95% ส่วนการหมักในนมถัว่ เหลืองที่ผา่ นการ
ปรับปรุ งแล้วบ่มเป็ นระยะเวลานาน 0-48 ชัว่ โมง พบว่า มีจาํ นวนเซลล์แบคทีเรี ยแลคติกสูง (p>0.05) คือ 1.6 x 109 CFU/ml และ
1.4 x 109 CFU/ml ที่ระยะเวลาการบ่มนาน 12 และ 18 ชัว่ โมง ตามลําดับ
คําสําคัญ : โยเกิร์ตถัว่ เหลือง การแยกแบคทีเรี ยแลคติก การผลิตกรดแลคติก

Abstract

This study was to select probiotic properties of 81 lactic acid bacteria (LAB) from various fermented foods. These
isolates were evaluated from the ability of growth in acidic (pH 2, 3, 4, 6) and bile salt (0.3%) medium condition. the selected
LAB was further studied for the best lactic acid production in soymilk. It was found that the 2 selected isolates produced
slightly high lactic acid contents (0.26%). The soymilks were added with selected medium such as optimized yeast extract
contents for lactic acid production. It showed that the mixed 2 selected isolates produced high lactic acid contents in soymilk
of 0.95%. In addition, the mixed 2 selected LAB were cultured in the optimal soymilk to study the fermentation time course
for 48 hours. The results showed that the highest bacterial counts (p>0.05) were of 1.6 x 109 CFU/ml and 1.4 x 109 CFU/ml at
incubation time for 12 and 18 hour, respectively.
Keywords : Soy yoghurt, Isolation of Lactic acid bacteria, Lactic acid production

1. บทนํา

ถัว่ เหลืองเป็ นแหล่งอาหารทางโภชนาการที่อุดมด้วยโปรตีนและไขมัน ถัว่ เหลืองเป็ นผลิตผลทางการเกษตรที่มีราคา
ไม่แพง ( Liener, 1972) นมถัว่ เหลืองเป็ นอาหารที่น่าสนใจสําหรับบริ โภค เพราะว่ามีปริ มาณคอเลสเตอรอล เกลือ กรดไขมัน
อิ่มตัวและพลังงานตํ่า แต่มีปริ มาณโปรตีนและกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง นอกจากนั้นอาหารประเภทถัว่ เหลืองมีสารอาหารที่สาํ คัญ
ได้แก่ ไอโซฟลาโวนส์ ที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งอาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด โรคหัวใจ ( Lathia
and Kruchten, 1996; Carroll and Kurowska, 1995) และแนวโน้มลดอัตราการเสี่ ยงต่อมะเร็ งเต้านม (breast cancer) (Adlercreutz,
2002) โยเกิร์ตถัว่ เหลืองอาจเป็ นอาหารเพื่อสุขภาพและมีแบคทีเรี ยแลคติกที่เจริ ญและอยูร่ อดต่อการทนกรดในกระเพาะอาหาร
(gastric acidity) และเกลือนํ้าดี (bile salts) (Chesson et al., 2002) ดังนั้นจึงน่าสนใจในการคัดเลือกแบคทีเรี ยแลคติกจากอาหาร
หมักประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้จุลินทรี ยเ์ ดี่ยวหรื อผสมเฉพาะที่เหมาะสมซึ่งทนต่อสภาวการณ์ต่างๆ ในระบบร่ างกายและผลิตกรด
แลคติกได้ดีในนํ้านมถัว่ เหลือง

2. วิธีการทดลอง

2.1 การแยกเชื้อแบคทีเรียแลคติกจากตัวอย่ างอาหาร

เก็บตัวอย่างอาหารหมักต่างๆ โดยใช้ตวั อย่าง 10 กรัม ใส่ถุงพลาสติกและเติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.85%
ปริ มาตร 90 มิลลิลิตร ได้ระดับความเจือจาง 1:10 และเจือจางต่อให้ได้ระดับความเจือจาง 1:100, 1:1000, 1:10000 และ
1:100000 ดูดสารละลายในแต่ละระดับความเจือจางที่ได้ปริ มาตร 0.1 มิลลิลิตร ถ่ายลงในจานเพาะเชื้อที่มีอาหารแข็ง MRS agar
(มี bromocresol purple 0.004%) ใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยมปราศจากเชื้อเกลี่ยให้ทว่ั จานเพาะเชื้อ นําไปบ่มแบบไม่ใช้อากาศใน
Anaerobic jar ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2-3 วัน จากนั้นเลือกโคโลนีเดี่ยวที่มีสีรอบโคโลนีเป็ นสี เหลืองและมี
ลักษณะแตกต่างกัน 5-10 โคโลนี นํามาขีดเชื้อซํ้าบนอาหาร MRS agar จนได้เชื้อบริ สุทธิ์ เก็บเชื้อบริ สุทธิ์ที่ได้ใน MRS agar ที่มี
กลีเซอรอล 20% ปิ ดทับผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อใช้สาํ หรับในการศึกษาต่อไป

2.2 การคัดเลือกเชื้อทีเ่ จริญได้ ในกรดเกลือและเกลือนํา้ ดี

การทดสอบการเจริ ญในอาหาร MRS broth ที่มีกรดเกลือและเกลือนํ้าดีเพื่อคัดเลือกเชื้อที่มีความสามารถในการเจริ ญ
ในสภาวะที่มีกรดและด่าง โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Gilliland et. al (1984)โดยทดสอบการเจริ ญได้ในกรด เกลือ โดยนํา
แบคทีเรี ยแลคติกที่ได้จากข้อ 2.1 เลี้ยงในอาหารเหลว MRS บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง จากนั้นปิ เปต
ซัสเพนชัน่ ของสารละลายเชื้อ 1 มิลลิลิตร เติมลงในอาหาร MRS (ปริ มาตร5 มิลลิลิตร) ที่ปรับพีเอชเป็ น 2.0, 3.0, 4.0 และ 6.0
(ด้วย HCl 5 N) นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง การศึกษาการเจริ ญในเกลือนํ้าดี ทําโดยนําแบคทีเรี ย
แลคติกที่ได้จากข้อ 2.1 เลี้ยงในอาหารเหลว MRS บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง จากนั้นปิ เปต
ซัสเพนชัน่ ของสารละลายเชื้อปริ มาณ 1 มิลลิลิตร เติมลงในอาหาร MRS ที่มีการเติมเกลือนํ้าดี 0.3% นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง จากนั้นตรวจวัดการเจริ ญได้โดยวัด การดูดกลืนแสง (O.D.) ด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
(spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร

2.3 การผลิตกรดแลคติกในนมถั่วเหลือง (โยเกิร์ตถั่วเหลือง) โดยใช้ เชื้อทีแ่ ยกได้

2.3.1 การทํานํา้ นมถั่วเหลือง
แช่ถวั่ เหลืองด้วยนํ้า อัตราส่วน 1 :6 นาน 16-18 ชัว่ โมง จึงลอกถัว่ เหลืองออกให้หมด ต้มถัว่ เหลืองด้วย สารละลาย
0.25% NaHCO3 (NaHCO3 2.5 กรัม : นํ้า 1 ลิตร) ในอัตราส่วน 1:5 ต้มเดือด 10 นาที นํานํ้าถัว่ เหลืองที่ตม้ แล้วไปทําการล้างด้วย
นํ้าจนหมดด่าง และล้างนํ้าสุดท้ายด้วยนํ้ากรอง (วัดพีเอ ชของนํ้าที่ได้จาการล้างถัว่ เหลือง pH 6.8-7.2) นํา ถัว่ เหลืองที่ได้ ไปปั่ น
โดยใช้น้ าํ กรองต้มเดือดผสมในโถปั่ น (Panasonic, MX-795N) โดยใช้อตั ราส่วน 1:5 นําถัว่ เหลืองที่ปั่นจนละเอียดแล้วไปต้มให้
เดือด นาน 2 นาที โดยใช้ไม้พายคนตลอด ทําให้เย็นทันที นําไปปั่ นผสมด้วยเครื่ องโฮโมจีไนส์ (JANKE & KUNKET, ULTRA-
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TURRAK-T25) จนกระทัง่ นํ้านมถัว่ เหลืองมีความเนียนมากขึ้น วัดพีเอชให้อยูใ่ นช่วงระหว่าง 6.8-7.2 (ถ้ามีค่าพีเอชมากกว่าให้
ปรับด้วยกรดอะซิติก 1%) จากนั้นนําไปแยกกากออกโดยใช้เครื่ องเซนตริ ฟิวจ์ (WASINO) ที่มีถุงกรองบรรจุอยูใ่ นเครื่ องเซนตริ
ฟิ วจ์ ทําการปั่ นแยกกากออกจนได้น้ าํ นมถัว่ เหลืองไว้ศึกษา
2.3.2 วิธีการทําหัวเชื้อโยเกิร์ต (Inoculum)
นํานํ้านมถัว่ เหลืองที่ได้จากการเตรี ยมในข้อ 2.3.1 เติมนํ้าตาลลงในนํ้านมถัว่ เหลืองโดยใช้ระดับนํ้าตาล 1% เทนํ้านม
ถัว่ เหลืองใส่ลงไปในขวดแก้วขนาด 100 มิลลิลิตรที่ผา่ นการลวกฆ่าเชื้อแล้วปริ มาณ 100 มิลลิลิตร ปิ ดฝาขวดแต่อย่าให้แน่นมาก
นําไปฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน ( Autoclave) ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ปล่อยให้อุณหภูมิลดลง จากนั้นเติม
หัวเชื้อที่คดั เลือกจากข้อ 2 ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร (2%) นําไปบ่มในตูบ้ ่มอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 12-18 ชัว่ โมง ได้หวั เชื้อ
โยเกิร์ตเก็บไว้ในตูเ้ ย็น อุณหภูมิประมาณ 2- 5 องศาเซลเซียส
2.3.3 วิธีการทําโยเกิร์ตถั่วเหลืองสําหรับผลิตกรดแลคติก
นํานํ้านมถัว่ เหลืองที่ได้จากการเตรี ยมได้ในข้อ 2.3.1 เติมนํ้าตาลลงในนํ้านมถัว่ เหลืองโดยใช้ระดับนํ้าตาล 2% บรรจุ
นํ้านมถัว่ เหลืองที่ได้ลงในขวดแก้วขนาด 100 มิลลิลิตรที่ผา่ นการฆ่าเชื้อแล้วปิ ดฝาขวดแต่อย่าให้แน่นมาก นําไปฆ่าเชื้อในหม้อ
นึ่งความดัน (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ทําให้เย็นอุณหภูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียส เติมหัว
เชื้อโยเกิร์ตที่ได้จากการเตรี ยมได้ในข้อ 2.3.2 ปริ มาณ 2 มิลลิลิตร ในนํ้านมถัว่ เหลือง 100 มิลลิลิตร นําไปบ่มในตูบ้ ่มอุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส นาน 10 ชัว่ โมง ได้โยเกิร์ตถัว่ เหลืองเก็บไว้ในตูเ้ ย็นอุณหภูมิประมาณ 5 องศาเซลเซียส

2.4 การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการผลิตกรดแลคติกในโยเกิร์ตถั่วเหลือง

2.4.1 ชนิดของโปรตีนบางชนิดทีม่ ผี ลต่ อการผลิตกรดแลคติก
นํ้านมถัว่ เหลืองที่ได้จากการเตรี ยมในข้อ /2.3.1 เติมโปรตีนชนิดต่างๆ คือ เปปโตน ( peptone) ยีสต์เอกซ์แทรค (yeast
extract) และ สกิมมิลค์ (skim milk) ปริ มาณความเข้มข้น 1% จํานวน 3 ซํ้า ส่วนวิธีการเตรี ยมหัวเชื้อ และ วิธีการทําโยเกิร์ตถัว่
เหลืองทําเช่นเดียวกับข้อ 2.3.2 และ 2.3.3 ตามลําดับ หลังจากเพาะเชื้อนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10
ชัว่ โมง นํามาวิเคราะห์ค่าพีเอชโดยใช้ pH meter และปริ มาณกรดแลคติกโดยใช้วธิ ี AOAC (1984)
2.4.2 ปริมาณความเข้ มข้ นของโปรตีนทีม่ ผี ลต่ อการผลิตกรดแลคติก
นํ้านมถัว่ เหลืองที่ได้จากการเตรี ยมในข้อ 2.3.1 เติมชนิดโปรตีนที่เหมาะสมจากข้อ 2.4.1 ให้มีความเข้มข้นต่างๆ คือ
0.1, 0.2, 0.5, 1.0 และ 1.5% จํานวน 3 ซํ้า ส่วนวิธีการเตรี ยมหัวเชื้อ และ วิธีการทําโยเกิร์ตถัว่ เหลืองทําเช่นเดียวกับข้อ 2.3.2 และ
2.3.3 ตามลําดับ หลังจากเพาะเชื้อ แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ น เวลานาน 10 ชัว่ โมง นํามาวิเคราะห์ค่าพีเอช
และปริ มาณกรดแลคติก

2.5 ศึกษาการเจริญของแบคทีเรียแลคติกในโยเกิร์ตถั่วเหลือง

นําโยเกิร์ตถัว่ เหลืองที่เติมชนิดโปรตีนที่เหมาะสม เติมหัวเชื้อแบคทีเรี ยที่คดั เลือกได้ 2% บ่มเป็ นระยะเวลาแตกต่าง
กัน คือ 0, 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36 และ 48 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างโยเกิร์ตถัว่ เหลืองมาวิเคราะห์ค่าพี
เอช ปริ มาณกรดแลคติก จํานวนจุลินทรี ย ์

2.6 การวิเคราะห์ ทางสถิติ

การทดสอบทางด้านเคมี วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้แผนการทดลองแบบ Factorial in CRD (Completely
Randomized Design) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test)
ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
3.1 การแยกเชื้อจากตัวอย่ างอาหาร

แยกเชื้อจากตัวอย่างอาหารหมักต่างๆ รวม 13 ตัวอย่าง คือ ไส้กรอกเปรี้ ยว หน่อไม้แผ่นดอง หน่อไม้เส้นดอง แหนม
ใบผักกาดดอง ผักเสี้ ยนดอง ปลาร้า หอยดอง กุง้ จ่อม ปลาจ่อม โยเกิร์ต 1, 2 และ 3 ทําการแยกเชื้อโดยวิธีสเปรดเพลท (spread
plate) ได้จาํ นวนเชื้อทั้งหมด 81 ไอโซเลต (isolate) เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก และให้ผลลบกับสารละลายไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 3% ซึ่งเป็ นลักษณะทัว่ ไปของแบคทีเรี ยแลคติกแล้ว เก็บเชื้อเพื่อใช้ศึกษาการเจริ ญในกรดเกลือและเกลือนํ้าดี

3.2 การแยกเชื้อจากการเจริญในกรดเกลือและเกลือนํา้ ดี

จากการศึกษาการเจริ ญในอาหาร MRS broth ที่มีการปรับพีเอชเป็ น 2, 3 , 4, 6 ด้วยกรดเกลือ และเกลือนํ้าดี ที่มีความ
เข้มข้น 0.3% แล้วบ่มเป็ นเวลานาน 18 ชัว่ โมง พบว่า ส่วนใหญ่ไอโซเลตที่แยกได้จะเจริ ญได้นอ้ ยที่พีเอช 2.0 (ตารางที่ 1) แต่
แบคทีเรี ย แลคติก 4 ไอโซเลต คือ FM6, FM7, FM8 และ PJ4 ที่พีเอช 2.0 มีค่าการดูดกลืนแสง ( O.D.660 นาโนเมตร) คือ 0.153,
0.155, 0.158 และ 0.174 (ไม่มีในรายงาน ) ตามลําดับ จัดว่ามีการเจริ ญ น้อย ( +1) แต่มีค่าสูงกว่าไอโซเลตอื่นที่พีเอชเดียวกัน
เล็กน้อย จึงคัดเลือกไว้ศึกษาต่อไป
ส่วนจากการศึกษาการเจริ ญในอาหาร MRS broth ที่มีเติมเกลือนํ้าดีปริ มาณ 0.3% แล้วบ่มเป็ นเวลานาน 18 ชัว่ โมง
พบว่า ทุกไอโซเลตที่แยกได้จะเจริ ญได้ดีมาก คือมีค่าการดูดกลืนแสง (O.D., Optical density) มากกว่า 1.1 จัดว่ามีการเจริ ญดี
มาก (+4) แสดงว่าเกลือนํ้าดีความเข้มข้น 0.3% ไม่มีผลต่อการเจริ ญของทุกไอโซเลตที่ทาํ การศึกษา

3.3 การแยกเชื้อโดยคัดเลือกจากการผลิตปริมาณกรดแลคติกได้ ดีในนํา้ นมถั่วเหลือง

จากการศึกษาการผลิตปริ มาณกรดแลคติกในนํ้านมถัว่ เหลืองด้วยแบคทีเรี ยที่คดั เลือกได้ 4 ไอโซเลต คือ FM6, FM7,
FM8 และ PJ4 บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 10 ชัว่ โมง พบว่า ถ้าใช้เชื้อเพียงไอโซเลตเดียวจะได้ปริ มาณกรด
น้อย แต่ถา้ ใช้เชื้อ 2 ไอโซเลตในนมถัว่ เหลือง จะได้ปริ มาณกรดแลคติกอยูร่ ะหว่าง 0.23-0.26% (ตารางที่ 2) ซึ่งต่อไปจะพิจารณา
ใช้เชื้อผสม 2 ไอโซเลต ในการทดลอง

3.4 ชนิดโปรตีนทีม่ ีผลต่ อการผลิตกรดแลคติกในโยเกิร์ตถั่วเหลือง

จากการศึกษาการผลิตปริ มาณกรดแลคติกในนํ้านมถัว่ เหลืองที่มีการเสริ มอาหารด้วยโปรตีนชนิดต่างๆ คือ เปปโตน
ยีสต์เอกซ์แทรค และสกิมมิลค์ โดยใช้เชื้อแบคทีเรี ยที่คดั เลือกได้ (FM6, FM7, FM8 และ PJ4) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลานาน 10 ชัว่ โมง พบว่า ใช้เชื้อ 2 ไอโซเลตในการหมักนมถัว่ เหลืองจะผลิตปริ มาณกรดแลคติกได้สูงในนํ้านมถัว่ เหลืองที่
มีการเสริ มอาหารด้วยยีสต์เอกซ์แทรค คือ ไอโซเลตผสมของ FM6+FM7, FM8+PJ4, FM7+FM8 และ FM6+FM8 พบว่า มีการ
ผลิตปริ มาณกรดแลคติกได้ 0.94%, 0.88%, 0.86% และ 0.85% ตามลําดับ (ตารางที่ 3) แม้วา่ แบคทีเรี ยเผสม FM6+FM7 ผลิต
ปริ มาณกรดแลคติกได้ไม่แตกต่าง (p>0.05) จากแบคทีเรี ยผสม FM8+PJ4 แต่ได้พิจารณาใช้แบคทีเรี ย 2 ไอโซเลต (FM6+FM7)
นี้ในการทดลองครั้งต่อไป เนื่องจากมีแนวโน้มผลิตปริ มาณกรดแลคติกได้สูงกว่าเล็กน้อย นมถัว่ เหลืองที่เสริ มด้วยยีสต์เอกซ์
แทรคให้ผลผลิตกรดแลคติกสูงกว่าโปรตีนชนิดอื่นๆ อาจเป็ นเพราะว่ายีสต์เอกซ์แทรคนอกจากจะมีโปรตีนแล้วยังมีวติ ามิน และ
แร่ ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ ( http://www.foodnetworksolution.com, 2560) อาจ มีส่วนช่วยส่งเสริ มการเจริ ญของแบคทีเรี ย
แลคติกและสนับสนุนการสร้างกรดแลคติกเพิ่มขึ้น

3.5 ปริมาณยีสต์ เอกซ์ แทรคทีม่ ีผลต่ อการผลิตกรดแลคติกในโยเกิร์ตถั่วเหลือง

เมื่อใช้ปริ มาณยีสต์เอกซ์แทรคในนมถัว่ เหลืองเพิ่มขึ้น (0.1-1.5%) ทําให้แบคทีเรี ยแลคติกผลิตกรดแลคติกที่มีปริ มาณ
เพิ่มขึ้น (p<0.05) (ตารางที่ 4) พีเอชมีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อมีปริ มาณยีสต์เอกซ์แทรคเพิ่มขึ้นเป็ น 1.0-1.5% ค่าพีเอชเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ( p>0.05) ขณะที่มีปริ มาณกรด แลคติกเพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ( p<0.05) อาจเกี่ยวกับ buffer capacity
(https://en.wikipedia.org/wiki/Buffer solution#Buffer capacity, 2561) ทําให้พีเอชเปลี่ยนแปลงน้อยหรื อไม่ลดลง เพื่อเป็ นการ
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ลดต้นทุน ในการใช้ปริ มาณยีสต์เอกซ์แทรคแต่ยงั คงมีปริ มาณกรดสูงในระดับที่ยอมรับได้ จะเลือกใช้ปริ มาณยีสต์เอกซ์แทรค
0.5% ซึ่งผลิตกรดแลคติกได้ปริ มาณ 0.95% ในการศึกษาทดลองต่อไป

ตารางที่ 1 การเจริญของแบคทีเรียในอาหาร MRS ทีป่ รับพีเอช 2, 3, 4, 6 และอาหาร MRS ทีม่ ีการเติมเกลือนํา้ ดี
0.3% บ่ มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 18 ชั่ วโมง
ตัวอย่างอาหารหมัก
(จํานวนไอโซเลทที่คดั เลือกได้)1

1. ไส้กรอกเปรี้ ยว (10)

ค่าการดูดกลืนแสง (O.D.) ของจํานวนไอโซเลท ที่ความยาวคลื่น 660 นาโน
เมตร ที่พีเอชต่างๆ1
2.0
3.0
4.0
6.0
+1 (10)

+1 (10)

ค่าการดูดกลืนแสง
จากอาหาร MRS ที่มี
การเติมเกลือนํ้าดี
0.3%1
+4 (10)

+3 (5)
+4 (10)
+4 (5)
2. แหนม (9)
+1 (9)
+1 (9)
+1 (1)
+4 (9)
+4 (9)
+4 (8)
3. ใบผักกาดดอง (10)
+1 (10)
- (2)
0 (1)
+4 (10)
+4 (10)
+1 (8)
+1 (1)
+2 (1)
+3 (3)
+4 (4)
4. ผักเสี้ ยนดอง (5)
+1 (5)
+1 (5)
+4 (5)
+4 (5)
+4 (5)
5. ปลาร้า (5)
+1 (5)
+1 (5)
+4 (5)
+4 (5)
+4 (5)
6. หอยดอง (10)
+1 (10)
+1 (10)
+4 (10)
+4 (10)
+4 (10)
7. กุง้ จ่อม (5)
+1 (5)
+1 (5)
+2 (1)
+4 (5)
+4 (5)
+4 (4)
8. ปลาจ่อม (6)
+1 (6)
+1 (5)
+1 (3)
+4 (6)
+4 (6)
+2 (1)
+3 (1)
+4 (2)
9. โยเกิร์ต 1 (6)
+1 (6)
+1 (6)
+3 (5)
+4 (6)
+4 (6)
+4 (1)
10. โยเกิร์ต 2 (8)
+1 (8)
+1 (8)
+3 (3)
+4 (8)
+4 (8)
+4 (5)
11. โยเกิร์ต 3 (7)
- (3)
- (2)
+1 (2)
+4 (7)
+4 (7)
+1 (4)
+1 (5)
+2 (1)
+4 (4)
หมายเหตุ วัดค่าการเจริ ญของแบคทีเรี ยในอาหาร MRS ที่ปรับพีเอชด้วย HCl และอาหาร MRS ที่เติมเกลือนํ้าดี 0.3% วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น (OD) 660 นาโนเมตร ด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยกําหนดค่าการเจริ ญ ดังนี้
ค่า O.D. 0.0-0.05 แสดงว่าไม่มีการเจริ ญ (-)
ค่า O.D. 0.06-0.30 แสดงว่ามีการเจริ ญน้อย (+1)
ค่า O.D. >0.30-0.70 แสดงว่ามีการเจริ ญพอควร (+2)
ค่า O.D. >0.70-1.1 แสดงว่ามีการเจริ ญดี (+3)
ค่า O.D. >1.1
แสดงว่ามีการเจริ ญดีมาก (+4)
1
ตัวเลขที่อยูใ่ นวงเล็บ คือ จํานวนไอโซเลท
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ตารางที่ 2 การผลิตปริมาณกรดแลคติกในนมถั่วเหลืองด้ วยแบคทีเรียทีค่ ัดเลือกได้ โดยบ่ มทีอ่ ุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 10 ชั่ วโมง
ไอโซเลทที่คดั เลือกได้

พีเอช

ปริ มาณกรด
(% ปริ มาตร/นํ้าหนัก)
d
FM6
5.47 ± 0.01
0.22cde±0.02
FM7
6.06a±0.08
0.16f±0.01
FM8
5.78b±0.02
0.21e±0.01
PJ4
5.32gh±0.01
0.22de±0.01
0.26a±0.02
FM6+FM7
5.44de±0.01
FM6+ FM8
5.40ef±0.04
0.25ab±0.02
0.23bcd±0.01
FM6+PJ4
5.36fg±0.07
FM7+FM8
5.50cd±0.01
0.25ab±0.01
FM7+PJ4
5.55c±0.02
0.23bcd±0.0
0.24abc±0.00
FM8+PJ4
5.27h±0.03
นํ้านมถัว่ เหลือง (ไม่ลงเชื้อ)
7.02±0.04
0.10±0.0
หมายเหตุ แต่ละทรี ตเมนท์ทาํ 3 ซํ้า และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งอักษรที่เหมือนกันแสดงว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p>0.05)

ตารางที่ 3 ชนิดโปรตีนทีม่ ีผลต่ อการผลิตกรดแลคติกในโยเกิร์ตถั่วเหลืองทีห่ มักด้ วยแบคทีเรียแลคติกทีค่ ัดเลือก
ไอโซเลทที่คดั เลือกได้
FM6+FM7

ชนิดโปรตีน
พีเอช
ปริ มาณกรด (%)
d
เปปโตน
4.17 ±0.02
0.54d±0.04
ยีสต์เอกซ์แทรค
3.95ef±0.02
0.94a±0.03
สกิมมิลค์
5.23b±0.18
0.46d±0.10
4.06de±0.04
0.70c±0.06
FM6+FM8
เปปโตน
ยีสต์เอกซ์แทรค
3.89f±0.04
0.85b±0.01
สกิมมิลค์
4.76c±0.10
0.68c±0.06
FM7+FM8
เปปโตน
4.14d±0.03
0.64c±0.02
ยีสต์เอกซ์แทรค
4.06de±0.03
0.86b±0.01
สกิมมิลค์
5.90a±0.02
0.22e±0.00
FM8+PJ4
เปปโตน
3.95f±0.02
0.68c±0.04
ยีสต์เอกซ์แทรค
3.91f±0.04
0.88ab±0.02
0.66c±0.10
สกิมมิลค์
4.78c±0.01
หมายเหตุ แต่ละทรี ตเมนท์ทาํ 3 ซํ้า และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งอักษรที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p>0.05)
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ตารางที่ 4 ปริมาณยีสต์ เอกซ์ แทรคทีม่ ีผลต่ อการผลิตกรดแลคติกในโยเกิร์ตถั่วเหลืองโดยใช้ แบคทีเรียแลคติก
FM6+FM7
ยีสต์เอกซ์แทรค (%)
พีเอช
ปริ มาณกรดแลคติก (%)
a
0.1
4.16 ±0.07
0.63e±0.0
0.2
3.91bc±0.06
0.75d±0.01
0.95c±0.02
0.5
3.88c±0.02
1.0
4.00ab±0.07
1.01b±0.02
1.5
4.15a±0.12
1.08a±0.06
หมายเหตุ แต่ละทรี ตเมนท์ทาํ 3 ซํ้า และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งอักษรที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p>0.05)

3.6 การศึกษาการเจริญของแบคทีเรียแลคติกในโยเกิร์ตถั่วเหลือง

ในระหว่างการหมัก (0-48 ชัว่ โมง) พบว่า ค่าพีเอชลดลง ขณะที่ปริ มาณกรดแลคติกเพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
(p<0.05) (ภาพที่ 1) ตามระยะเวลาการหมักที่นานขึ้น อาจเนื่องจากแบคทีเรี ยแลคติกใช้น้ าํ ตาลในการผลิตกรดแลคติก
การศึกษาการเจริ ญของแบคทีเรี ยแลคติกเชื้อผสม FM6 และ FM7 ในโยเกิร์ตถัว่ เหลืองที่มีการเติมยีสต์เอกซ์แทรค
0.5% บ่มที่ระยะเวลา 0, 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36 และ 48 ชัว่ โมง พบว่า ปริ มาณแบคทีเรี ยแลคติกจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในระยะเวลา
เริ่ มต้นของการหมัก จนกระทัง่ ถึงระยะเวลาการบ่มที่ 12 และ 18 ชัว่ โมง พบว่า มีปริ มาณเชื้อสูงขึ้น ( p>0.05) คือ 1.6 x 109
CFU/ml และ 1.4 x 109 CFU/ml (ภาพที่ 1) ตามลําดับ หลังจากนั้นปริ มาณแบคทีเรี ยแลคติกจะลดลงเรื่ อยๆ เมื่อระยะเวลาการบ่ม
นานขึ้นอาจเนื่องจากปริ มาณกรดแลคติกเพิ่มขึ้นและปริ มาณสารอาหารลดลง จึงทําให้แบคทีเรี ยแลคติกไม่สามารถเพิ่มจํานวน
เซลล์ได้ (นภา, 2535)

ภาพที่ 1 การเจริญของแบคทีเรียแลคติกในโยเกิร์ตถั่วเหลือง เมื่อบ่ มทีอ่ ุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส เป็ น
ระยะเวลานาน 48 ชั่ วโมง
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4. สรุปผลการทดลอง

การแยกเชื้อแบคทีเรี ยแลคติกจากตัวอย่างอาหารหมักต่างๆ แบคทีเรี ยแลคติกที่คดั เลือกได้เจริ ญในสภาวะที่มีพีเอชตํ่า
(2.0) ผลิตกรดแลคติกได้ในระดับที่นอ้ ยในนมถัว่ เหลือง (0.26%) การพัฒนาสารอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม เช่น โปรตีน พบว่า
การเติมยีสต์เอกซ์แทรค 0.5% ทําให้แบคทีเรี ยแลคติกผสม 2 ไอโซเลท ที่คดั เลือกได้ผลิตกรดแลกติกได้สูงขึ้นเป็ น 0.95% ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากเดิม 3.65 เท่า ส่วนการศึกษาระยะเวลาการหมักของแบคทีเรี ยแลคติกผสมที่คดั เลือกได้ในโยเกิร์ตถัว่ เหลือง พบว่า ที่
ระยะเวลาการบ่มนาน 12 และ18 ชัว่ โมง มีปริ มาณแบคทีเรี ยแลคติกมากที่สุด ( p>0.05) คือ 1.6×109 และ 1.4×109 CFU/ml
ตามลําดับ

5. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอขอบคุณสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ ได้อาํ นวย
ความสะดวกในด้านห้องปฏิบตั ิการ เครื่ องมือและอุปกรณ์
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