บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

2.1 แบคทีเรียแลคติก
แบคทีเรี ยแลคติก (lactic acid bacteria) เป็ นแบคที เรี ยแกรมบวก ไม่เคลื่ อนที่ (nonmotile) ไม่ ส ร้ า งเอนไซม์ แ คตาเลส (catalase negative) ไม่ ส ร้ า งสปอร์ (non-spore forming)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่า มีท้ งั รู ปร่ างแท่งและรู ปร่ างกลม การจัดเรี ยงกลุ่มแบคทีเรี ยแลคติก
ในสกุลต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั รู ปร่ างลักษณะรู ปแบบของการหมักน้ าตาลกลูโคส การใช้น้ าตาลชนิ ดต่างๆ
และการเจริ ญที่อุณหภูมิต่างๆ การผลิ ตเกลื อแลคติ กเชื้ อเจริ ญในที่มีเกลื อความเข้มข้นสู ง และการ
ทนต่อกรดหรื อด่าง (Wood and Holzapfel, 1997) แบคทีเรี ยกลุ่มนี้เป็ นแบคทีเรี ยที่สร้างกรดแลคติก
เป็ นสารเมตาบอไลท์ ทุ ติ ย ภู มิ พบในอาหารหลายชนิ ด โดยเฉพาะในนม ผัก และผลไม้
ส่ วนมากแบคทีเรี ยนี้ เป็ นแบคทีเรี ยที่เจริ ญในสภาวะที่ไม่มีอากาศ แต่ในสภาวะที่มีอากาศก็ไม่ตาย
แบคทีเรี ยแลคติกขาดสารไซโตโครม (cytochromes) และฟอร์ไฟลิน (porphyrins) จึงไม่ให้เอนไซม์
แคตาเลสและออกซิเดส (สุ มณฑา, 2545)
แบคที เรี ย แลคติ ก สร้ างพลังงานจากการหมัก คาร์ โบไฮเดรต เกิ ด กรดแลคติ ก จาก
ปฏิ กิ ริ ยา 2 ทาง คื อ วิ ถี ท างที่ ไ ด้ แ ลตเตทเพี ย งอย่ า งเดี ย ว เรี ยกว่ า โฮโมเฟอร์ เมนเทที ฟ
(homofermentative) และวิถี ท างที่ ไ ด้แลคเตทร่ วมกับ สารอื่ น ในปริ ม าณที่ ใ กล้เคี ย งกัน เรี ย กว่า
เฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟ (heterofermentative) (สมใจ, 2537)
1) โฮโมเฟอร์เมนเตทีฟแบคทีเรี ย เป็ นแบคทีเรี ยที่ผลิตกรดแลคติกได้ในปริ มาณ
ร้อยละ 85 หรื อมากกว่าจากการหมักคาร์ โบไฮเดรต ซึ่ งพวกนี้ จะหมักน้ าตาลกลูโคส 1 โมล เป็ น
กรดแลคติก 1.8 โมล และได้กรดอะซิติก เอทานอล และ คาร์บอนไดออกไซด์เล็กน้อย
2) เฮทเทอโรเฟอร์เมนเตทีฟ เป็ นแบคทีเรี ยที่หมักคาร์โบไฮเดรต เช่น น้ าตาลกลูโคส
ให้กรดแลคติก ประมาณ ร้ อยละ 50 นอกนั้นให้ กรดอะซิ ติก แอลกอฮอล์ คาร์ บอนไดออกไซด์
ซึ่ งจะหมักน้ าตาลกลูโคส 1 โมล แล้วสร้างกรดแลคติกได้นอ้ ยกว่า 1.8 โมล
ในปั จจุบนั ได้มีการจัดจาแนกแบคทีเรี ยแลคโตบาซิ ลไลออกเป็ นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ดังนี้
(สุ มณฑา, 2545)
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1) กลุ่ ม ที่ ท าให้ เกิ ด การหมัก แบบโฮโมเฟอร์ เมนเทที ฟ เพี ย งอย่ า งเดี ย ว (obligate
homofermenter) ส ปี ชี ที่ นิ ย ม ใช้ ห มั ก ไ ด้ แ ก่ Lactobacillus acidophilus, L. delbruckii แ ล ะ
L. helveticus
2) กลุ่มที่ทาให้เกิดการหมักได้ท้ งั สองแบบ (facultative heterofermenter) สปี ชีที่นิยม
ใช้หมัก ได้แก่ L. plantarum, L. casei และ L. sake
3) กลุ่ มที่ ทาให้เกิ ดการหมักแบบเฮทเทอโรเฟอร์ เมนเทที ฟ เพียงอย่างเดี ยว (obligate
heterofermenters) สปี ชีที่นิยมใช้หมัก ได้แก่ L. bervis, L. fermentum และ L. kefir
ส าหรั บ แบคที เรี ยแลคติ ก ชนิ ด อื่ น ๆ ที่ มิ ใ ช่ แ ลคโตแบซิ ล ไล (สุ มณฑา, 2545)
ประกอบด้วย
1) จีนสั ลิวโคนอสตอค (Leuconostoc) เป็ นแบคทีเรี ยแลคติกที่มีรูปร่ างกลมอันเป็ น
ลักษณะสาคัญ ที่ ทาให้สามารถจาแนกออกจากพวกแลคโตแบซิ ลไลได้ง่าย แบคที เรี ยชนิ ดนี้ ไม่
นิยมนามาใช้ในการหมักกรดแลคติก เพราะเกิดเมือก
2) จีนสั เพดิโอคอกคัส (Pediococcus) เป็ นแบคทีเรี ยแลคติกที่นิยมนามาใช้หมักกรด
แลคติกมากกว่า เช่น P. pentosaceus ส่ วน P. halophilus ในปั จจุบนั ถูกจัดไว้ในสปี ชี ใหม่ในชื่ อว่า
Tetragenococcus halophilus
3) จีนสั เสตรปโตคอกคัส (Streptococcus) เป็ นแบคทีเรี ยแลคติกอีกสปี ชี หนึ่ ง จาก
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรี ยในกลุ่มเสตรปโตคอกไคมีลกั ษณะเด่นที่สามารถจาแนกย่อยออก
ได้เป็ น 3 กลุ่ม (จีนสั ) คือ Enterococci, Lactococcus และ Streptococcus
2.2 ผลิตภัณฑ์ ทผี่ ลิตได้ จากแบคทีเรียแลคติก
แบคที เรี ยแลคติ กได้ถู กนามาใช้ในการผลิ ตอาหารหมัก จากผลิ ตผลทางการเกษตร
หลายชนิ ด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์นม เช่ น นมเปรี้ ยว โยเกิร์ต ผลิ ตภัณฑ์ผกั และผลไม้ดอง เช่น กิ มจิ
ผักกาดดอง ใช้ในผลิ ตภัณฑ์ปลา เช่ น ปลาร้ า ปลาส้ ม ปลาจ่อม ใช้ในผลิ ตภัณฑ์เนื้ อสัตว์ เช่ น
แหนม ไส้กรอกเปรี้ ยว นอกจากนั้นในการผลิ ตอาหารสัตว์บางชนิ ดยังมีการใช้แบคทีเรี ยแลคติก
เช่น การทาหญ้าหมัก ซึ่ งเชื่ อว่าได้หญ้าหมักที่มีคุณภาพดี มีคุณค่าทางอาหารสู ง เหมาะกับการเลี้ยง
สั ตว์ ตัวอย่างของการใช้แบคที เรี ยแลคติ ก ในอาหารหมัก ดองบางชนิ ดมี รายละเอี ยดพอสั งเขป
ดังต่อไปนี้ (ปิ่ นมณี ขวัญเมือง, 2546-2547)
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2.2.1 ผลิตภัณฑ์นม (dairy products)
ผลิตภัณฑ์นมหมักเตรี ยมได้จากนมหลายชนิด (อาจเป็ นนมสด นมขาดมันเนย
นมข้นหรื อนม คืนรู ปจากนมผงที่ขาดหรื อพร่ องมันเนย) นามาผ่านการโฮโมจีไนซ์เพื่อให้อนุ ภาค
ของไขมันเล็กลงหรื อไม่ก็ได้ นามาฆ่าเชื้ อด้วยการสเตอริ ไลซ์แล้วหมักต่อด้วยจุลินทรี ยท์ ี่ผา่ นการ
คัดเลื อกแล้ว ซึ่ งอาจจะเป็ นแบคที เรี ยหรื อยีสต์ หรื อทั้งสองชนิ ดร่ วมกัน หลักการของแบคที เรี ย
กรดแลคติกในผลิ ตภัณฑ์นมหมัก คือ การสร้ างกรดแลคติกของกล้าเชื้ อ คือ การสร้ างกรดแลคติก
ของกล้าเชื้ อในระหว่างการหมักทาให้ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของผลิตภัณฑ์ลดลง และเกิดการจับตัว
ของโปรตีนในนม เกิดเป็ นเคิร์ด (curd) รสชาติของผลิตภัณฑ์มีรสเปรี้ ยว ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นม
ที่ใช้แบคทีเรี ยแลคติก ได้แก่ นมเปรี้ ยว โยเกิ ร์ต และชี ส เชื้ อแบคทีเรี ยแลคติกที่เกี่ ยวข้องกับการ
ผลิ ตโยเกิร์ต ได้แก่ Streptococcus salivarius subsp. thermophilus และ Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus
2.2.2 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (meat products)
ผลิ ตภัณฑ์เนื้ อสัตว์ที่ใช้แบคที เรี ยแลคติ กในการผลิ ตส่ วนใหญ่ เป็ นผลิ ตภัณฑ์
เนื้อหมัก เช่น แหนม รวมทั้งไส้กรอกแห้ง และไส้กรอกกึ่งแห้ง เช่น ซาลามิ เปปเปอโรมิ เป็ นต้น
แหนมจัดเป็ นผลิ ตภัณฑ์เนื้ อหมักของไทยที่ มีความแตกต่างจากผลิ ตภัณฑ์ใน
แถบยุโรป เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีปริ มาณไขมันต่า ใช้ระยะเวลาในการหมักค่อนข้างสั้น ไม่มีการทาให้
แห้ง ผลิตจากเนื้ อหมูบดละเอียด หนังหมู ข้าวสุ ก กระเทียม และส่ วนผสมอื่นๆ คลุกเคล้าให้เข้า
กันแล้วนามาบรรจุลงในถุ งพลาสติก อาจมีการห่ อทับด้วยใบตอง ปั จจุบนั นิ ยมบรรจุลงในหลอด
พลาสติก เพื่อป้ องกันการระเหยของน้ า ระหว่างการหมักมีการสร้างกรดแลคติกเกิดขึ้น ทาให้ค่า
ความเป็ นกรด-ด่ าง ของส่ วนผสมลดลงจาก 6.5-6.6 เป็ น 5.0-4.5 ซึ่ งการลดลงของค่ าความเป็ น
กรด-ด่ าง จะมี ผ ลต่ อรสชาติ ข องแหนม ตามรายงานของ Adam and Moss (1995) นอกจากนั้นยัง
ทาให้การเจริ ญของเชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่ ปนเปื้ อนรวมถึ งจุลินทรี ยท์ ี่ ก่อให้เกิ ดโรคลดลงด้วย ซึ่ งผลการ
ยับยั้งเชื้ อจุลินทรี ยเ์ กิดขึ้นจากสารที่ผลิตจากกล้าเชื้ อหรื อจากแบคทีเรี ยที่พบในแหนม เช่น สารใน
กลุ่มแบคเทอริ โอซิ น ตามรายงานของ Swetwiwathana et al. (2003) โดยจุลินทรี ยท์ ี่ใช้เป็ นหัวเชื้ อนี้
ช่ ว ยให้ แ หนมมี ค วามปลอดภัย ต่ อ การบริ โ ภคและเก็ บ ไว้ไ ด้น านขึ้ น แบคที เรี ย กรดแลคติ ก ที่
เกี่ ยวข้องกับการหมักแหนมที่พบ ได้แก่ Lactobacillus sp. และ Pediococcus sp. ซึ่ งทั้งสองสาย
พันธุ์ใช้เป็ นกล้าเชื้ อในทางการค้าของผลิตภัณฑ์เนื้ อหมักในต่างประเทศ นอกนั้นบางผลิตภัณฑ์ยงั
ใช้ Micrococcus ซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ยที่รีดิวซ์ไนเทรตเป็ นไนไทรต์ มีผลทาให้สีของผลิตภัณฑ์มีความ
คงทนยิง่ ขึ้น
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2.2.3 ผลิตภัณฑ์ปลาหมัก (fermented fish products)
ผลิตภัณฑ์ปลาหมักหลายชนิดในแถบเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
เกี่ยวข้องกับแบคทีเรี ยแลคติก ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาส้ม และส้มฟั ก โดยที่ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้
จัดอยูใ่ นชนิ ดผลิตภัณฑ์หมักจากปลา/เกลือ/คาร์ โบไฮเดรต และยังมีผลิตภัณฑ์ชนิดฟี ช ซอส (fish
sauce) เช่ น น้ าปลา และเพซท (paste) ซึ่ งส่ วนผสมหลัก ในการผลิ ต ประกอบด้วยปลา เกลื อ
ตัวอย่างเช่ น การผลิ ตน้ าปลา จะใช้เวลาหมักเป็ นเวลาประมาณ 18 เดื อน ซึ่ งในระหว่างการหมัก
ปลา จะมีการสลายตัวเองโดยกิ จกรรมของเอนไซม์ในตัวปลา ได้ผลผลิ ตเป็ นของเหลวสี น้ าตาล
ออกมา ซึ่ งของเหลวนี้ประกอบด้วยกรดอะมิโน โปรตีนที่ละลายและนิวคลีโอไทด์ ทาให้น้ าปลามี
คุ ณ ค่ าทางโภชนาการมากขึ้ น และนิ ยมใช้เป็ นเครื่ องปรุ งในการประกอบอาหารหลายประเภท
แบคที เรี ยแลคติ ก ที่ พ บในผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ลาหมั ก ได้ แ ก่ Lactobacillus farciminis, L. pentosu,
L. plantarum, Lactobacillus sp. และ Leuconostoc sp. ตามรายงานของ Tanasupawat et al.
(1998)
2.2.4 ผลิตภัณฑ์ผกั ดองเปรี้ ยว (fermented vegetable products)
การทาผักดอง เป็ นการแปรรู ปผักอีกวิธีหนึ่ งที่นาผักสดที่มากเกิ นการบริ โภค
มาแปรรู ป ทาให้ เก็บไว้บริ โภคได้นาน และยังรวมไปถึ งการผลิ ตผลไม้ดองด้วย การดองส่ วน
ใหญ่เกิดจากกิจกรรมของแบคทีเรี ยแลคติก ผักที่นิยมนามาดอง ได้แก่ กะหล่ าปลี หอม แตงกวา
หน่ อไม้ ส่ วนผลไม้ที่นิยมนามาดอง ได้แก่ มะขาม มะม่วง มะกอก เป็ นต้น ในประเทศไทย
ผักดองในลักษณะนี้ ซ่ ึ งเป็ นที่ รู้จกั กันทัว่ ไป ได้แก่ ผักเสี้ ยนดอง หน่ อไม้ดอง หอมดอง ผักกาด
ดอง ตัว อย่า งแบคที เรี ย แลคติ ก ที่ พ บในการดองผัก เสี้ ยน ได้ แ ก่ Leuconostoc mesenteroides,
L. plantarum, L. brevis, L. buchineri, L. fermentum และ Pediococcus cerevisiae ตามรายงาน
ของ Steinkraus (1996)
2.2.5 ผลิตภัณฑ์จากถัว่ และธัญพืช (Legume and cereal products)
ผลิ ตภัณ ฑ์ จากพื ช ที่ นอกเหนื อจากผัก และผลไม้แล้ว ถั่วและธัญ พื ชนับ เป็ น
อาหารอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการศึกษา โดยเป็ นการหมักที่ใช้ถวั่ และธัญพืชเป็ นสับสเตรท เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่
เกี่ยวข้องมีหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ยีสต์ รา และแบคทีเรี ยตัวอย่างได้แก่ ซี อิ๊ว ซึ่ งสับสเตรทใน
การหมักส่ วนใหญ่ประกอบด้วยถัว่ เหลืองและข้าวสาลี เชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่เกี่ยวข้องกับการหมัก ได้แก่
Aspergillus oryzae, P. halophillus และ L. delbrueckii อาหารหมัก ชนิ ดนี้ ใช้เป็ นเครื่ อ งปรุ ง รส
ในอาหารหมักกลุ่ ม ของถั่วหมัก (fermented bean) เช่ น ทามานะโตะ (hamanatto) ทู -ชิ น (toushin) และ เตา-ชิ (tao-si) ซึ่ งเป็ นอาหารหมัก ของญี่ ปุ่ น ใช้ถ ั่วเหลื อ งทั้ง เมล็ ด และแป้ งข้าวสาลี
เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Aspergillus, Streptococcus และ Pediococcus

8

2.3 สภาวะทีเ่ หมาะสมในการเพาะเลีย้ งเชื้อแบคทีเรียแลคติก (ดวงรัตน์ และนันทพล, 2539)
2.3.1 อุณหภูมิ
การเลี้ยงเชื้ อจุลินทรี ยใ์ ดๆ ก็ตามเพื่อให้ได้ปริ มาณมาก จาเป็ นต้องควบคุมอุณหภูมิให้
เหมาะสมกับเชื้ อนั้นๆ สาหรับแบคทีเรี ยแลคติ ก อุณหภูมิที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
สกุล ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริ ญของแบคทีเรี ยแลคติก
สกุล
Lactobacillus spp.
thermobacterium
streptobacterium
betabacterium
Pediococcus spp.
Streptococcus spp.
Leuconostoc spp.

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
37 – 45
28 – 32
28 – 40
25 – 33
30 – 37
20 - 25

2.3.2 ระดับค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ถึ ง แม้แ บคที เรี ย แลคติ ก จะเจริ ญ ได้ที่ ร ะดับ ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง ในช่ ว ง
ค่อนข้างกว้าง (4-7.5) แต่ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมโดยทัว่ ๆ ไปจะอยูใ่ นช่วงประมาณ 6-6.5
และเนื่ องจากแบคทีเรี ยกลุ่มนี้ จะเมแทบอไลซ์น้ าตาลเป็ นกรดแลคติก ทาให้ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ของอาหารลดลงอย่างรวดเร็ ว จึงจาเป็ นต้องคอยปรับ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ให้สูงขึ้น การเลี้ยงเชื้ อ
ในสภาวะที่เป็ นกรดนั้น นอกจากการเจริ ญจะช้าลงแล้ว ยังมีผลต่อการอยูร่ อดของเชื้ อในขณะเก็บ
เมื่ออยูใ่ นสภาวะที่มีกรดมากๆ เซลล์บางส่ วนจะบาดเจ็บ และไม่สามารถดาเนิ นกิ จกรรมการหมัก
ได้ทนั ที
2.3.3 ออกซิเจน
แบคทีเรี ยแลคติกเป็ นจุลินทรี ยก์ ลุ่มที่เรี ยกว่าไมโครแอโรไฟล์ (microaerophile)
ซึ่ งเมแทโบไลซ์สารอาหารด้วยกระบวนการเฟอร์ เมนเตชันในสภาวะที่มีอากาศเพียงเล็กน้อย ดังนั้น
ในการเพาะเลี้ยงจึงไม่ตอ้ งพ่นอากาศ แต่เพื่อให้อาหารเป็ นเนื้ อเดียวกันตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเชื้ อ
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จึงจาเป็ นต้องมีการกวน ซึ่งมีผลให้อากาศลงไปในอาหารได้ และทาให้เกิดการสะสมของไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ ในสภาวะเช่ นนี้ เชื้ อจะเจริ ญช้าลง ซึ่ งการแก้ปัญหาอาจทาได้โดยการเติมเอนไซม์
แคตาเลสหรื อสารรี ดิวส์ อื่นๆ เช่ น ไพรู เวตหรื อเฟอรั ส-ซัลเฟต นอกจากการเติ มสารต่างๆ ดังได้
กล่าวแล้ว การพ่นก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลงในถังเลี้ ยงเชื้ อ เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่ขจัดปั ญหาการเกิ ด
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้
2.4 การสร้ างสารยับยั้งการเจริญของจุลนิ ทรีย์
บทบาทของแบคที เรี ยแลคติ ก ในอาหารหมัก พบว่า สามารถยับ ยั้งการเจริ ญ ของ
จุลินทรี ยท์ ี่ ทาให้เกิ ดโรค ทาให้ผลิ ตภัณฑ์มีความปลอดภัยสู งขึ้ น ตลอดจนเก็บรักษาได้นานขึ้ น
โดยปั จจัยที่เกี่ยวข้อง (สุ มณฑา, 2545) ได้แก่
2.4.1 การลดลงของค่าความเป็ นกรด-ด่าง และการเกิดกรดอินทรี ย ์
การเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยแลคติก จะให้กรดอินทรี ย ์ คือ กรดแลคติกและ
กรดอะซิ ติก เป็ นสารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิ ทาให้ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของซับสเตรตต่าลง ความ
เป็ นกรดสู งและค่าความเป็ นกรด-ด่าง ต่า จึงมีผลยับยั้งจุลินทรี ย ์
2.4.2 การเกิดแบคเทอริ โอซิน (bacteriocin)
แบคเทอริ โอซิ นเป็ นสารประเภทเปปไทด์หรื อโปรตีนที่สามารถฆ่าแบคที เรี ย
ซึ่ งมีลกั ษณะนิ สัยคล้ายกับแบคทีเรี ยที่ให้กรดแลคติกได้ เนื่องจากแบคเทอริ โอซิ นเป็ นสารที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ จึ งมี ความปลอดภัยมากกว่าสารเคมี สังเคราะห์ ที่ นามาใช้เป็ นยาปฏิ ชีวนะเพื่ อ
ยับ ยั้งจุ ลิ นทรี ย ์ อย่างไรก็ ตาม แบคเทอริ โอซิ นที่ ยอมรั บ และอนุ ญาตให้ นามาใช้ก ับ ผลิ ตภัณ ฑ์
อาหารได้ในขณะนี้ มีเพียงไนซิ นอย่างเดียว ไนซิ นผลิตมาจากแบคทีเรี ย Lactococcus lactis บาง
สายพันธุ์ในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นบางประเทศได้ใช้ไนซิ นเป็ นวัตถุ กนั เสี ยในอาหารมา
ตั้งแต่ตน้ ทศวรรษที่ 1950 ในขณะที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริ กา (The United States
Food and Drug Administration) ผ่านกฎหมายยอมรั บไนซิ นเป็ นวัตถุ เจือปน (กันเสี ย) เมื่ อปี ค.ศ.
1988 ลัก ษณะการท าลายแบคที เรี ย ของไนซิ น เป็ นแบบท าลาย แบคที เรี ย แกรมบวกทั่ ว ไป
และสามารถท าลายเยื่อ หุ ้ ม ภายนอกเซลล์ ข องแบคที เรี ย แกรมลบบางชนิ ด มี ล ัก ษณะคล้ายกับ
ถู ก บ าบั ด ด้ ว ยส ารคี เ ลทติ้ ง (chelating agent) เช่ น กรดเอธิ ลลี น ไดเอมี นเตตระอะซิ ติ ก
(Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA) สปอร์ ของแบคทีเรี ยไวต่อไนซิ น แรกทีเดียวการนาไน
ซิ นมาใช้ในอาหารก็เพื่อวัตถุ ประสงค์ที่จะหยุดการเจริ ญของสปอร์ แบซิ ลลัสในผลิ ตภัณฑ์อาหาร
บางชนิ ดเท่านั้น เช่ น เนยแข็ง และอาหารกระป๋ อง แต่เมื่อใช้ไนซิ นกับเซลล์ของแบคทีเรี ยจะมีผล
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ทาให้เกิดรู พรุ นขึ้นกับเยือ่ หุ ้มพลาสมา ทาให้เกิดการรั่วซึ มและการรั่วไหลขององค์ประกอบภายใน
เซลล์ เป็ นผลให้เซลล์สูญเสี ยความสามารถในการทาหน้าที่ไป
2.4.3 การเกิดไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2)
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เป็ นสารยับ ยั้งจุ ลิ นทรี ย ์ แบคที เรี ยแลคติ ก สามารถ
สร้างไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ สารนี้ ทาหน้าที่ เป็ นตัวรับออกซิ เจน เนื่ องจากแบคที เรี ยแลคติกมี
เอนไซม์ฟลาโวโปรตีนออกซิ เดส แต่ขาดเอนไซม์คะตาเลส แบคทีเรี ยแลคติกจะสร้างไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ ในสภาวะที่มีออกซิเจนเท่านั้น เหตุที่แบคทีเรี ยแลคติกสามารถสร้างไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ แบคทีเรี ยแลคติกจึงทนสารนี้ ได้มากกว่าแบคทีเรี ยอื่นๆ จากการสังเกตพบว่าในอาหาร
หมัก บางชนิ ด เกิ ด ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ส ะสม แม้ว่าปริ ม าณที่ เกิ ด ขึ้ น จะไม่ ม ากนัก ก็ ตาม
เนื่ อ งจากการหมัก กรดแลคติ ก เกิ ด ขึ้ น ในสภาวะไร้ อ ากาศ ซึ่ งเป็ นสภาวะที่ ไ ม่ เอื้ อ ต่ อ การเกิ ด
ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ปริ ม าณไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ที่ เกิ ด ขึ้ น ในการหมัก กรดแลคติ ก
ขึ้ น กับ ปริ ม าณของออกซิ เจนที่ ล ะลายอยู่ใ นซับ สเตรตในตอนเริ่ ม ต้น ของการหมัก เท่ า นั้น แต่
ข้อจากัดนี้ กลับเป็ นผลดี เพราะหลังจากการหมักดาเนิ นไปแล้ว จะไม่เกิดไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ขึ้นมาอีก การเกิดไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์มากเกินไปอาจจะไปยับยั้งแบคทีเรี ยแลคติกที่เป็ นตัวการ
หมักได้
2.4.4 การเกิดเอธานอล
การหมักเฮทเทอโรเฟอร์ เมนเทที ฟในสภาวะที่ ไม่มีอากาศทาให้เกิ ดเอธานอล
ขึ้น เอธานอลเป็ นสารยับยั้งจุลินทรี ยท์ ี่สาคัญอีกชนิ ดหนึ่ ง ทาให้แบคทีเรี ยแลคติกได้เปรี ยบในการ
แข่ ง ขัน เหนื อ แบคที เรี ย อื่ น ๆ ในการเจริ ญ เติ บ โต แม้ว่ า เอธานอลที่ เกิ ด ขึ้ นไม่ ม ากนั ก ก็ ต าม
นอกจากนี้ แบคที เรี ย แลคติ ก ยัง มี ป ระโยชน์ ใ นด้ า นอื่ น ๆ อี ก แต่ มี ค วามส าคัญ น้ อ ยกว่ า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปริ มาณกรดแลคติกที่แบคทีเรี ยผลิต (อาจถึง 100 มิลลิโมลาร์ ) จนมีผลทาให้ ความ
เป็ นกรด-ด่าง ของซับสเตรตลดลงมาอยูร่ ะหว่าง 3.5-4.5 แลคติกเป็ นกรดที่มีราคาแพงและสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและยา
2.4.5 การเกิดไดอะเซทิล (diacetyl หรื อ 2,3-butanediol)
เป็ นผลจากการย่อยสารอาหารจากแบคทีเรี ยแลคติกบางสปี ชี ส์ มีความสาคัญ
ต่ออุตสาหกรรมการทาเนย เพราะเป็ นสารให้กลิ่ นในผลิ ตภัณฑ์นมหมัก และยังมีคุณสมบัติใน
การยับยั้งจุลินทรี ย ์ แต่ตอ้ งใช้ในปริ มาณมาก และทาให้มีกลิ่นรบกวนจึงทาให้สามารถใช้ในอาหาร
ได้เพียงบางชนิด
ไดอะเซทิ ล ได้รับ การยอมรั บ ว่าสามารถบริ โภคได้อ ย่างปลอดภัย (GRAS
(Generally Recognized as Safe)) ว่าปลอดภัย สามารถใช้เป็ นสารกันบูดในอาหารแต่มีขอ้ จากัด
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เนื่ องจากต้องใช้จานวนมาก จึ งจะมี ผลต่อการถนอมอาหาร อย่างไรก็ตามไดอะเซทิ ลอาจใช้ฆ่า
เชื้ อ จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น ภ าช น ะ เค รื่ อ งมื อ เค รื่ อ งใช้ ที่ สั ม ผั ส อ าห ารได้ เพ ราะ ระ เห ยง่ า ย
(http://www.gpo.or.th/rdi/htmls/LAB.html)
2.4.6 ริ วทีริน (Reuterin)
เป็ นสารที่มีโมเลกุลต่าที่ไม่ใช่โปรตีน น้ าหนักโมเลกุลต่า และสามารถละลาย
น้ าได้ดีที่ค่าความเป็ นกรด-ด่าง เป็ นกลาง สามารถยับยั้งแบคทีเรี ยแกรมบวก และแกรมลบ ยีสต์
รา รวมทั้ง โปรโตซัว จึงสามารถนาไปใช้ในการถนอมอาหารเพื่อลดจุลินทรี ยท์ ี่ก่อโรค และทาให้
อาหารเน่าเสี ย(http://www.gpo.or.th/rdi/htmls/LAB.html)
2.5 ประโยชน์ ของแบคทีเรียแลคติก
แบคทีเรี ยแลคติกที่มีต่ออาหารหมัก มีประโยชน์ (ปิ่ นมณี ขวัญเมือง, 2546-2547)
ดังนี้
2.5.1 ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ จากการศึกษาในกลุ่มของธัญพืชพบว่าคุณค่าทาง
อาหารของผลิ ตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมการหมักที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิ ต เช่ น
ในเทมเป้ จากข้าวสาลี เพราะมีจุลินทรี ยบ์ างชนิ ดสังเคราะห์วิตามินที่จาเป็ นต่อการเจริ ญ จึงทาให้
องค์ประกอบของวิตามินในอาหารที่ผา่ นการหมักสู งกว่าอาหารที่ไม่ผา่ นกระบวนการหมัก
2.5.2 การยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ บทบาทของแบคทีเรี ยกรดแลคติกในอาหาร
หมักพบว่า สามารถยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรค ทาให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
สู งขึ้น ตลอดจนเก็บรักษาได้นาน
2.5.3 แบคที เรี ยกรดแลคติ กมี กิจกรรมในการลดปริ ม าณคอเลสเทอรอลในกระแส
เลือด
2.5.4 กิ จ กรรมในการป้ องกัน มะเร็ ง โดยเฉพาะ Lactobacillus acidophilus เป็ น
แบคทีเรี ยที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ งในลาไส้ใหญ่
2.5.5 ช่วยกระตุน้ ภูมิคุม้ กัน
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2.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
มีงานวิจยั หลายฉบับที่ทาการศึกษาการคัดแยกแบคทีเรี ยแลคติก และศึกษาการผลิต
สารยับยั้งจุลินทรี ยช์ นิดอื่นที่ได้มาจากแบคทีเรี ยแลคติก ดังนี้
Kojic, M. et al. (1991) ได้ ศึ ก ษาแบคเทอริ โอซิ น ซึ่ งผลิ ต ได้ จ ากเชื้ อ Lactococcus
lactis subsp. diacitilactis S50 โดยเรี ยกว่าแบคเทอริ โอซิ น เอส 50 (bacteriocin S50) ซึ่ งสารนี้ จะ
สามารถยับยั้งการเจริ ญของแบคทีเรี ยบางชนิ ดเท่านั้น และกิจกรรมของแบคเทอริ โอซิ น เอส 50 จะ
ไวต่อเอนไซม์โปรติ เอส สารนี้ จะยังคงมี ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งจุลินทรี ยห์ ลังจากที่ ให้ความ
ร้อนที่ 100 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลามากกว่า 60 นาที และในช่วง pH 2 ถึง 11
Sarkar, P.K. and Banerjee, S. (1996) ได้ทาการคัดแยกแบคทีเรี ยแลคติกจากหลายๆ
แหล่ ง ได้เชื้ อ 171 ไอโซเลต ซึ่ งอยู่ในกลุ่ ม ของ Lactobacillus (106 สายพันธุ์ ) Lactococcus (53
สายพันธุ์) Leuconostoc (6 สายพันธุ์) และ Pediococcus (6 สายพันธุ์) จุลินทรี ยท์ ี่คดั แยกได้ท้ งั หมด
นี้ จะมี 24 สายพันธุ์ ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรี ยแลคติก 19 สายพันธุ์ ซึ่ งทดสอบด้วยวิธีอาการ์สปอท
เทสต์ (agar spot test) และเวลล์ ดิฟฟิ วชันแอสเซย์ (well diffusion assay) และภายใต้สภาวะที่มี
การก าจั ด อิ ท ธิ พลของกรดอิ น ทรี ย์ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ และ แบคเทอริ โอฟาส
(bacteriophages) Lactobacillus 7 ไอโซเลต จะแสดงความสามารถในการยับ ยั้ง แบคที เรี ย ได้
เนื่องจากเชื้อพวกนี้ผลิตสารที่คล้ายกับแบคเทอริ โอซิ น
Rattanachaikunsopon, P. and Phumkhachorn, P. (2000) ได้คดั แยกแบคทีเรี ยแลคติก
จากอาหารพื้นบ้าน ที่มีคุณสมบัติในการผลิตแบคเทอริ โอซิ น ภายใต้สภาวะที่มีการกาจัดไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ และกรดอินทรี ย ์ สารยับยั้งแบคทีเรี ยที่ผลิตขึ้นได้จากแบคทีเรี ย 1 สายพันธุ์ ซึ่ งก็คือ
Lactobacillus lactis subsp. lactis ซึ่ งเชื้ อนี้ ผลิตแบคเทอริ โอซิ น ซึ่ งไวต่อเอนไซม์โปรติโอไลติก
(proteolytic enzymes) ทนความร้ อ น และมี คุ ณ สมบัติ ใ นการยับ ยั้ง แบคที เรี ย ที่ จ าเพาะ โดย
แบคเทอริ โอซิ นที่ ผ ลิ ต ได้ จ าก L. lactis subsp. lactis มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการฆ่ า เชื้ อ Leuconostoc
mesenteroides (TISTR 473) โดยไม่ตอ้ งทาลายเซลล์ แบคเทอริ โอซิ นจะถูกตรวจสอบได้เป็ นครั้ง
แรกในช่วงล๊อก เฟส (log phase) และจะมีความสามารถในการฆ่าเชื้ อได้สูงสุ ดในช่วงสเตชัน่ นารี่
เฟส (stationary phase)
Bromberg, R. et al (2004) ได้คดั แยกแบคทีเรี ยแลคติกที่ผลิตแบคเทอริ โอซิ นด้วยวิธี
แซนวิช (sandwich test) จากตัวอย่างเนื้ อ และผลิ ตภัณฑ์จากเนื้ อทั้งหมด 285 ตัวอย่าง พบว่า ใน
174 ตัวอย่าง จะสามารถแยกเชื้ อแบคทีเรี ยแลคติกได้ 813 สายพันธุ์ เชื้ อที่ แยกได้จะยับยั้งการ
เจริ ญของเชื้ อ Staphylococcus aureus CTC33 และ/หรื อ Listeria innocua Lin 11 เมื่ อ มี ก าร
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ทดสอบด้วยวิธี เวลล์ดิฟ ฟิ วชันแอสเซย์ (well-diffusion assay) พบว่าเชื้ อ 128 สายพันธุ์ สามารถ
ยับยั้งแบคทีเรี ยที่เป็ นดัชนีได้ เชื้อที่คดั แยกได้น้ ีจะสามารถยับยั้งเชื้อได้ท้ งั แบคทีเรี ยแกรมบวก และ
แบคที เรี ยแกรมลบ S. aureus จะไวต่ อการทดสอบมากสุ ด ขณะที่ Enterococcus faecalis และ
Lactobacillus plantarum จะทนได้ม ากสุ ด สารประกอบทั้ง หมดที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จากเชื้ อ แบคที เรี ย
แลคติกจะถูกยับยั้งการทางานบางส่ วนหรื อทั้งหมดด้วยเอนไซม์โปรติโอไลติกบางชนิด

