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ชื่อเรื่อง
ชื่อผูวิจัย
ปที่วิจัย

การพิสู จน เอกลั กษณและคุ ณลั กษณะของแบคทีเรีย ยีส ต และราที่ แยกจากเนื้ อ
ตาลโตนดสุก น้ําตาลสด และน้ําตาลเมา ในจังหวัดชัยนาท
อํ า นาจ ภั ก ดี โ ต และผู ช ว ยศาสตราจารย น.สพ.ดร. สุร พล พหลภาคย และ
สัณฐิตา ตังคจิวางกูร
พ.ศ. 2554

บทคัดยอ
งานวิ จัย นี้ ได ทํ า การแยก ตรวจนั บ พิ สู จน เอกลั ก ษณ และทดสอบคุ ณสมบั ติตา งๆของ
จุลินทรียที่เจริญอยูใน เนื้อตาลโตนดสุก น้ําตาลสด และน้ําตาลเมา จํานวน 6, 6 และ 7 ตัวอยาง
ตามลําดับ หลังจากทําการตรวจนับแบคทีเรีย ยีสต และรา ทั้งหมด และตรวจวิเคราะหหาแบคทีเรีย
กอโรคใน เนื้อตาลโตนดสุก น้ําตาลสด และน้ําตาลเมา พบวา มีแบคทีเรียในเนื้อตาลโตนดสุกมีอยู
จํานวน 3.3x107 - 4.7x1010 CFU/ml ยีสตและรา มีจํานวน 2.1x105 - 1.7x108CFU/ml น้ําตาลสด
มีแบคทีเรียจํานวน 1.2x108 - 2.5x1010CFU/ml ยีสตและรา จํานวน 1.2x107 - 3.1x108 CFU/ml และ
น้ําตาลเมามีแบคทีเรียจํานวน 1.2x107 - 1.9x1010 CFU/ml ยีสตและรา จํานวน 1.3x106 - 2.6x108
CFU/ml นอกจากนี้ยังพบเชื้อแบคทีเรียกอโรค ในในเนื้อตาลโตนดสุก คือ Bacillus cereus น้ําตาล
สด คือ Escherichia coli และ Bacillus cereus น้ําตาลเมา คือ Staphylococcus aureus
หลังจากนําแบคทีเรียกรดแลคติก แบคทีเรียกรดอะซิติก ยีสตและรา ที่แยกไดจากตัวอยางมี
จํานวน 85, 95, 22 และ 24 ไอโซเลต ตามลําดับ มาทําการทดสอบการสรางเอนไซมอะไมเลส และ
โปรตี เอส พบว า แบคที เรี ย ทั้ ง แบคที เรี ก รดแลคติ ก และแบคที เ รี ย กรดอะซิ ติก ไม ส ามารถสร า ง
เอนไซมโปรติเอสยอยเคซีนได แตพบยีสต จํานวน 6 ไอโซเลต สามารถสรางเอนไซมอะไมเลสยอย
แปงได นอกจากนี้ยังพบเชื้อราที่แยกไดสามารถสรางเอนไซมอะไมเลส (amylase) ไดทุกไอโซเลต
อีกดวย
จุลิ นทรี ย ก อโรคสายพั นธุ ม าตรฐานจํ า นวน 10 สายพั นธุ และ แบคที เรี ย กรดแลคติ ก
แบคทีเรียกรดอะซิติก ยีสต และรา ชนิดละ 3 สายพันธุ ถูกนํามาทดสอบดวยสารสกัดจากเนื้อ
พะยอม เปลือกพะยอม เนื้อมะเกลือ และเปลือกมะเกลือ พบวา สารสกัดจากเนื้อพะยอมสามารถทํา
การยับยั้งจุลินทรียกอโรคสายพันธุมาตรฐานไดดีกวาสารสกัดจากเปลือกพะยอม สวนสารสกัดจาก
เนื้ อมะเกลื อ และเปลื อกมะเกลื อไมส ามารถออกฤทธิ์ยั บยั้ งจุ ลิ นทรีย กอโรคสายพั นธุม าตรฐาน
ทั้งหมด และยีสตที่แยกไดจากน้ําตาลเมา เนื้อตาลโตนดสุก และน้ําตาลสด นอกจากนี้ ผลการวิจัยยัง
พบวาทั้งสารสกัดจากเนื้อพะยอม เปลือกพะยอม เนื้อมะเกลือ และเปลือกมะเกลือ ยังไมสามารถ
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ออกฤทธิ์ยับยั้งทั้งแบคทีเรียกรดแลคติก แบคทีเรียกรดอะซิติกไดอีกดวย แตมีผลออกฤทธิ์บางกับ
ยีสตและราบางสายพันธุแตนอยมากจนไมมีผลทางนัยสําคัญ
หลังจากทําการพิสูจนเอกลักษณโดยอาศัยคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมีพบวา
แบคที เ รี ย กรดแลคติ ก แบคที เ รี ย กรดอะซิ ติ ก ยี ส ต และรา พบว า แบคที เ รี ย กรดแลคติ ก สกุ ล
Lactobacillus, Streptococcus และ Pediococcus แบคทีเรียกรดอะซิติก สกุล Acetobacter และ
Gluconobacter ยีสตสกุล Saccharomyces และ ราสกุล Alternaria, Penicillium และ Nigrospora.
คําสําคัญ : แบคทีเรียกรดแลคติก, แบคทีเรียกรดอะซิติก , ยีสต, รา, เนื้อตาลโตนดสุก ,
น้ําตาลสด, น้ําตาลเมา

