บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลการวิจัย และอภิปรายผล
คัด แยกแบคที เรี ย แลคติ ก จากอาหารหมัก ต่ า งๆ 5 ชนิ ด คื อ หอยดอง มาจากใน
ห้างสรรพสิ นค้า ฟิ วเจอร์ ปาร์ คบางแค , แหนม มาจากบริ เวณข้างห้างสรรพสิ นค้า เดอะ มอลล์
บางแค, แหนม ยีห่ ้อ ห้วยแก้ว, ปลาส้ม ยี่ห้อ คุณยายทองวัน และ ไส้กรอกอีสาน มาจากบริ เวณ
ข้างห้างสรรพสิ นค้า เดอะ มอลล์ บางแค ได้เชื้ อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด 10 สายพันธุ์ โดยทาการเลี้ยง
ในอาหารเลี้ ยงเชื้ อเอ็มอาร์ เอสอาการ์ จากนั้นทาการทดสอบลักษณะต่างๆของแบคทีเรี ยเพื่อยืนยัน
ลักษณะของแบคที เรี ย พบว่าเชื้ อที่ แยกได้มีรูป ร่ างกลมและท่ อน แกรมบวก ไม่สร้ างเอนไซม์
แคตาเลส จัดเป็ นแบคทีเรี ยแลคติก (ปิ่ นมณี , 2546-2547)
จากนั้นทาการคัดเลือกแบคทีเรี ยแลคติกที่สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้ อทดสอบโดยเชื้ อ
ที่ ใ ช้ ท ดสอบ ได้ แ ก่ Escherichia coli เป็ นเชื้ อ ที่ มี รู ป ร่ า งท่ อ นสั้ น ติ ด สี แกรมลบ Bacillus
subtilis เป็ นเชื้ อที่ มีรูปร่ างท่อน ติ ดสี แกรมบวก Staphylococcus aureus เป็ นเชื้ อที่ มีรูปร่ างกลม
ติดสี แกรมบวก โดยใช้เกณฑ์การตัดสิ นจากบริ เวณใสที่เกิดขึ้นบนอาหารนิ วเทรี ยนอาการ์ ที่ผสม
เชื้อทดสอบนัน่ เอง จากการทดลองสามารถแยกเชื้อที่มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งเชื้ อทดสอบได้ 6
สายพันธุ์ คือ N1 M2 P1 P2 S1 และ S2โดยเชื้ อ S1 และ S2 มี ประสิ ท ธิ ภาพยับยั้ง E. coli ได้ดี
ที่สุด เท่ากับ 2.6 และ P2 มีประสิ ทธิ ภาพยับยั้ง B . subtilis ได้ดีที่สุด เท่ากับ 2.2 ส่ วนเชื้ อที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพในการยับ ยั้ง S. aureus ได้ ดี ที่ สุ ดคื อ S2 เท่ า กั บ 3.2 จะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ ท าการ
เปรี ยบเทียบความสามารถในการยับยั้งเชื้ อทดสอบของแบคทีเรี ยแลคติกพบว่า แบคทีเรี ยแลคติกมี
ความสามารถในการยับ ยั้งแบคที เรี ยแกรมบวกได้ดีก ว่าแกรมลบ ซึ่ งสอดคล้องกับ การทดลอง
ของฐาปนี และ ศิริกานต์ (2543) ซึ่ งพบว่าแบคทีเรี ยแกรมลบมีช้ นั นอกสุ ดของเยื่อหุ ้มเซลล์ (outer
membrane layer) ท าให้ ส ารยับ ยั้ง เข้ า สู่ เซลล์ ไ ด้ ย ากกว่ า แบคที เรี ยแกรมบวก อย่ า งไรก็ ต าม
แบคทีเรี ยแลคติกที่คดั เลือกได้สามารถสร้า งสารที่มีผลยับยั้งการเจริ ญในแบคทีเรี ยแกรมบวกและ
แกรมลบ แต่ยงั ไม่สามารถสรุ ปได้วา่ การยับยั้งนั้นเกิดจากสารใด เพราะแบคทีเรี ยแลคติกสามารถ
สร้ างสารหลายชนิ ดที่ มีผลยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อได้ เช่ น กรดแลคติ ก กรดแอซิ ติก ไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ ไดอะเซทิล และแบคเทอริ โอซิ น เป็ นต้น (Daeschel, M.A., 1989 และ Jay, J.M.,
1982)
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เมื่อศึกษาความสามารถในการผลิตกรดของแบคทีเรี ยแลคติกทั้ง 6 สายพันธุ์ พบว่า
P1 มีการผลิตกรดน้อยที่สุดเท่ากับ 0.56 เปอร์ เซนต์ และ P2 มีการผลิตกรดมากที่สุดเท่ากับ 2.46
เปอร์ เซนต์ การผลิตกรดแลคติกเป็ นการใช้น้ าตาลกลูโคสและน้ าตาลแลคโตสเป็ นแหล่งคาร์ บอน
ได้ผลิตภัณฑ์หลักเป็ นกรดแลคติก (ปิ่ นมณี , 2546-2547) จากนั้นทาการศึกษาถึงความสามารถใน
การยับยั้งเชื้ อทดสอบของกรดแลคติกบริ สุทธิ์ ที่ เปอร์ เซนต์ความเข้มข้นต่างๆ ตามที่ เชื้ อผลิ ตจริ ง
(0.5-2.46 เปอร์ เซนต์) และมากกว่าที่เชื้ อผลิ ตจริ ง (2.5 และ 50 เปอร์ เซนต์) พบว่า มีเฉพาะเชื้ อ
B . subtilis เท่านั้นที่ ถูกยับยั้งการเจริ ญได้โดยใช้กรดแลคติ กบริ สุทธิ์ ความเข้มข้น 2.5 และ 50
เปอร์ เซนต์ โดยความสามารถในการยับยั้งของกรดเท่ากับ 1.63 และ 2.33 ตามลาดับ แต่ความ
เข้มข้นของกรดที่ ใช้ยงั ไม่สามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อทดสอบชนิ ดอื่นได้ ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า
ความสามารถในการยับยั้งเชื้ อทดสอบของแบคทีเรี ยแลคติกเป็ นผลมาจากสารชนิ ดอื่นซึ่ งไม่ใช่ผล
จากกรดแลคติกที่เชื้อผลิตได้ในปริ มาณดังกล่าว
จากนั้นทาการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลในการผลิตและทาให้สารยับยั้งจุลินทรี ยท์ ี่ผลิตจาก
แบคที เรี ยแลคติ ก ท างานได้ดี คื อ อุ ณ หภู มิ และ ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง เมื่ อพิ จารณาผลของ
อุ ณ หภู มิ ที่ ท ดสอบ (30, 37 และ 45 องศาเซลเซี ย ส) เชื้ อ ทุ ก สายพัน ธุ์ จะผลิ ต สารยับ ยั้ง เชื้ อ
ทดสอบได้ท้ งั 3 ชนิด โดยมีประสิ ทธิภาพดีที่สุดที่ 37 องศาเซลเซี ยส รองลงมาเป็ น 30 และ 45
องศาเซลเซี ย ส ตามล าดับ ยกเว้นที่ 45 องศาเซลเซี ยส ไม่ ส ามารถยับ ยั้ง เชื้ อ S . aureus ได้
เนื่ องจากความสามารถในการยับยั้งจุ ลินทรี ยข์ ้ ึ นอยู่กบั อุ ณ หภูมิ ที่เหมาะสมในการเจริ ญของเชื้ อ
แบคที เรี ย แลคติ ก ซึ่ งจากรายงานของ Tomas et al., 2003 พบว่าแบคที เรี ย จะเจริ ญ ได้ดี ภายใต้
อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 37 องศาเซลเซียส ซึ่ งภายใต้สภาวะเช่นนี้ จะทาให้ได้เซลล์มีปริ มาณมาก
สุ ด มีอตั ราการเจริ ญสู งสุ ด และมีช่วง lag phase สั้นสุ ด และในรายงานยังพบอีกว่าความสามารถ
ในการยับ ยั้ง จุ ลิ น ทรี ย์ช นิ ด อื่ น จะเกิ ด ขึ้ นในช่ ว งลอกอะลิ ทึ ม เฟส (logarithmic phase) และ
เออลีสเตชัน่ นารี่ เฟส (early stationary phase) ส่ วนด้านของค่าความเป็ นกรด-ด่าง พบว่า เชื้ อ S1
และ S2 จะผลิตสารยับยั้งเมื่อเลี้ยงในอาหารที่มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 3 5 7 และ 9 โดย
จะยับยั้งเชื้ อ B . subtilis ได้ ยกเว้น S2 เมื่อเลี้ยงในอาหารที่มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 5 จะ
ไม่ ส ามารถยับ ยั้ง B. subtilis ส่ ว น S . aureus ถู ก S1 และ S2 ยับ ยั้ง ที่ ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง
เท่ากับ 7 เท่านั้น แต่ที่ค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 11 เชื้ อทุกชนิ ดไม่สามารถยับยั้งเชื้อทดสอบ
ได้เลย จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซี ยส และ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ
7 มีผลต่อการทางานของสารยับยั้งจุลินทรี ยท์ ี่ผลิตจากแบคทีเรี ยแลคติกมากที่สุด ในการยับยั้งเชื้ อ
E . coli B. subtilis และ S .aureus เนื่ องจากช่วงอุณหภูมิ และค่าความเป็ นกรด-ด่าง ดังกล่าว มี
ผลทาให้แบคทีเรี ยแลคติกเจริ ญได้ดีที่สุดและส่ งผลให้ผลิตสารยับยั้งได้มากตามไปด้วย แต่ในบาง
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ช่วงของอุณหภูมิ และ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของเชื้ อบางชนิ ดจะไม่มีผลในการยับยั้งการเจริ ญของ
เชื้ อ ทดสอบ เนื่ อ งจากสภาวะดัง กล่ า วอาจไม่ เหมาะต่ อ การเจริ ญ และการผลิ ต สารยับ ยั้ง ก็ ไ ด้
ความสามารถในการยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ยค์ วามสัมพันธ์กบั ค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการ
เจริ ญ ของเชื้ อแบคที เรี ยที่ ผลิ ตกรดแลคติ ก ซึ่ งสอดคล้องกับ การทดลองของ Tomás, M.S.J. et al
(2003) ที่ รายงานว่า เชื้ อ Lactobacillus acidophilus มี อุณหภู มิที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเท่ากับ 37
องศาเซลเซี ยส ซึ่ งภายใต้สภาวะดังกล่าวจะส่ งผลให้เชื้อสามารถเจริ ญได้สูงสุ ด และมีช่วงแลคเฟส
สั้ น โดยเชื้ อ จะสามารถผลิ ต สารมายับ ยั้ง จุ ลิ น ทรี ย ์ช นิ ด อื่ น ได้ดี ใ นช่ ว งลอกอะลิ ทึ ม เฟส และ
เออลีสเตชัน่ นารี่ เฟส
นอกจากนี้ สารบางชนิ ดที่ ผลิ ตออกมา อาจไม่มีประสิ ทธิ ภาพพอที่จะยับยั้งการเจริ ญ
ั ญา (2548) ที่
ของจุลินทรี ย ์ ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับการทดลองของธิ ติมา และ ศิริกญ
พบว่า สารยับ ยั้งจุ ลิ นทรี ยท์ ี่ ผ ลิ ตจากแบคที เรี ยแลคติ กมี ค วามสามารถในการทนความร้ อนได้ที่
อุณหภูมิ 25 37 และ 60 องศาเซลเซี ยส โดยจะสู ญเสี ยความสามารถในการยับยั้งเมื่ออุณหภูมิ
สู งขึ้น และมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อทดสอบได้ที่ค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 6-8
จากการทดสอบความไวของสารยับยั้งแบคที เรี ยจากแบคที เรี ยแลคติกต่อความร้ อน
เปรี ยบเทียบกับแบคเทอริ โอซิ นทางการค้า พบว่าสารที่ผลิตขึ้นจากเชื้ อ S1 ไวต่อการถูกทาลายด้วย
ความร้อนที่ระดับ 20 และ 30 นาทีมากสุ ด สารที่ผลิ ตขึ้นจากเชื้ อ S2 และสารไนซิ น ไวต่อการถูก
ทาลายด้วยความร้อนที่ระดับ 30 นาทีมากสุ ด ซึ่ งสารที่ผลิ ตขึ้นจากแบคทีเรี ยแลคติกที่คดั แยกได้
แต่ละสายพันธุ์จะทนความร้อนได้เป็ นเวลานานแตกต่างกัน โดยสารที่ผลิตขึ้นจากเชื้ อที่คดั แยกได้
สามารถทนความร้อนได้นอ้ ยลงเมื่อใช้เวลาเพิ่มขึ้น
จากการทดสอบความไวของสารยับ ยั้งแบคที เรี ยจากแบคที เรี ยแลคติ ก ต่อเอนไซม์
โปรติโอไลติก เปรี ยบเทียบกับแบคเทอริ โอซิ นทางการค้า พบว่าสารที่ผลิตจากเชื้ อ S1 ไวต่อการถูก
ทาลายด้วยทริ ปซิ นมากสุ ด สารที่ผลิ ตจากเชื้ อ S2 ไวต่อการถูกทาลายด้วยทริ ปซิ นมากสุ ด ในการ
ทาลาย B. subtilis และ S. aureus ไวต่อการถูกทาลายด้วยโปรติเนส เค มากสุ ด ในการทาลาย
E. coli และ S. aureus ส่ วนสารไนซิ นพบว่า ไวต่ อการถู ก ท าลายด้วยทริ ป ซิ นมากสุ ด ในการ
ทาลาย B. subtilis และ S. aureus และไวต่อการถูกทาลายด้วยโปรติเนส เค มากสุ ด ในการทาลาย
B. subtilis และ S. aureus
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากการทดลองพบว่าเชื้ อ S1 และ S2 น่ าจะเป็ นเชื้ อสายพันธุ์ ที่ดีเหมาะที่ จะนาไปใช้
ประโยชน์ในการเป็ นหัวเชื้ อในการผลิตอาหารหมักที่ดีทาให้อาหารหมักมีคุณภาพดี เนื่ องจากเชื้ อ
สามารถยับยั้งเชื้ อทดสอบซึ่ งเป็ นเชื้ อก่ อโรค และทาให้อาหารเน่ าเสี ยได้ในช่ วงอุณหภูมิ และค่า
ความเป็ นกรด-ด่าง ที่กว้าง

