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บทคัดย่อ 
การศึกษาคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ าพริก 9 ชนิด ได้แก่ น้ าพริกที่มีส่วนผสมของปลาร้า มี 6 ชนิด คือแจ่วปลา

ร้า น้ าพริกปลาทูใส่ปลาร้า น้ าพริกปลาร้าสับคั่ว ปลาร้าสับ ซุปมะเขือและน้ าพริกปลาร้า และมีส่วนผสมของกะปิ 3 ชนิด คือ 
น้ าพริกกุ้งจ่อม น้ าพริกกะปิ น้ าพริกกะปิลงเรือ พบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรียแลคติกได้ 16 ไอโซเลต จากน้ าพริก 7 ชนิด ซึ่งทุก
ไอโซเลตจะเจริญในอาหาร MRS agar ผสม CaCO3 เข้มข้นร้อยละ 1 และท าให้เกิด clear zone รอบๆ โคโลนีของเช้ือ พบว่า
โคโลนีของเช้ือมีลักษณะผิวเรียบจนถึงผิวขรุขระ นูนน้อยถึงนูนมาก และเมื่อน ามาตรวจดูการย้อมติดสีแกรม พบว่ามีรูปร่างท่อน 
ติดสีแกรมบวก จ านวน 13 ไอโซเลต ได้แก่ B1, B2, B3, E1, E2, E3, F1, G1, G2, H1, I1, I2 และ I3 และมีรูปร่างกลม ติดสีแกรม
บวก จ านวน 3 ไอโซเลต C, G3, H2 พบว่าทั้ง 16 ไอโซเลต ไม่สร้างเอนไซม์แคตาเลส จากการศึกษาความสามารถของแบคทีเรีย
กรดแลคติก 16 ไอโซเลต ในการยับยั้งเช้ือ Bacillus subtilis TISTR 001, Escherichia coli TISTR 780 และ Staphylococcus 
aureus TISTR 118  ด้วยวิธี agar well diffusion assay พบว่าแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งเช้ือ
ทดสอบ 3 ชนิด ได้แก่ B.subtilis E.coli และ S.aureus คือ E1 ที่ไม่ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งให้ผลการยับยั้ง inhibition 
clear zone เท่ากับ 12.33±0.58, 14.00±1.73 และ14.00±0.00 มิลลิเมตร ตามล าดับ 
ค ำส ำคัญ: น ้าพริก, แบคทีเรียกรดแลคติก, การยับยั งแบคทีเรีย 
 
Abstract 
 The isolation of lactic acid bacteria from nine chili pastes was investigated. Nine chili pastes were 
grouped into two types of chili pastes due to ingredient from “pla-raa” or “ka-pi”. There were 6 types; jaew-
pla-raa, nam-prik-pla-too-sai-pla-raa, nam-prik-pla-raa-sub-kua, pla-raa-sub, soup-ma-kaur and nam-prik-pla-raa 
containing pla-raa and 3 types; nam-prik-kung-jom, nam-prik-ka-pi and nam-prik-ka-pi-long-rae containing ka-pi. 
Sixteen isolate lactic acid bacteria were isolated from 7 of 9 types of chili pastes which grew in MRS agar with 
clear zone around their colony. The morphology of them was smooth to rough, convex to very convex. All 
isolated were examined by Gram’s staining and catalase test. Sixteen isolates were not able to produce 
catalase and were gram positive bacteria with two different shapes; 13 bacilli shapes (B1, B2, B3, E1, E2, E3, 
F1, G1, G2, H1, I1, I2 and I3)  and 3 cocci shapes (C, G3, H2).  Antibacterial activity against Bacillus subtilis 
TISTR 001, Escherichia coli TISTR 780 and Staphylococcus aureus TISTR 118 were conducted using agar well 
diffusion assay. The isolate E1 (no adjust pH) was the highest against B. subtilis, E. coli and S. aureus with 
inhibition clear zone at 12.33±0.58, 14.00±1.73 and 14.00±0.00 mm, respectively. 
Keywords: chili paste, lactic acid bacteria, inhibiting bacteria 
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บทน้า 
 น้ าพริกเป็นอาหารไทยประเภทเครื่องจิ้มชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ใช้รับประทานคู่กับผัก ที่มีส่วนประกอบส าคัญคือ พริกที่ต้อง
ต าละเอียด มีอยู่หลายอย่างเรียกตามส่วนประกอบที่ใส่ลงไป น้ าพริกยังเป็นผลิตภัณฑ์ส่งขายออกนอกประเทศด้วย น้ าพริกถูกใช้
เป็นส่วนประกอบของอาหารต่าง ๆ หรือใช้ในการรับประทาน เป็นกับข้าว ก็ได้ และยังได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ส าหรับน้ าพริกแบบที่ใช้เป็นเครื่องปรุงส่วนผสมนั้น เกิดขึ้นเพราะอาหารไทยจ าพวกแกง จ าเป็นที่จะต้องมีส่วนประกอบ หรือ
กรรมวิธีการท าท่ีค่อนข้างซับซ้อน ผู้ปรุงจึงคิดท าน้ าพริกข้ึน เพื่อรวบรวมส่วนผสมต่าง ๆ นั้นเข้าด้วยกัน เป็นการลดขั้นตอนการปรุง
ลง และยังสามารถท าเก็บไว้ได้ในจ านวนมาก (1) จากรายงานการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและความปลอดภัยทางอาหารของ
น้ าพริก โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขช้ีว่า คนไทยมากถึงร้อยละ 98.0 นิยมบริโภคน้ าพริก และกว่าร้อยละ 64.1 จัดให้
น้ าพริกเป็นอาหารประจ าครอบครัวที่ขาดไม่ได้  น้ าพริกเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพราะน้ าพริกแต่ละถ้วยอุดมด้วยวัตถุดิบที่มี
ประโยชน์ อาทิ กุ้งแห้ง กะปิ และปลาร้า รวมถึงเครื่องเทศต่าง ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นพริก กระเทียม หอมแดง ฯลฯ ล้วนแต่เป็นสมุนไพร
ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ(2) ส่วนประกอบหลายชนิดของน้ าพริกมีฤทธิ์ทางสมุนไพรและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ตัวอย่างเช่น พริก    
มีสารที่ท าให้มีรสเผ็ดร้อน คือ แคปไซซิน (capsaicin) ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร ท าให้เพิ่มการหลั่งของน้ าลายและกรด            
ในกระเพาะอาหาร ช่วยย่อยอาหาร กระเทียมมีสรรพคุณ ได้แก่ ขับลมในล าไส้แก้กลากเกลื้อน แก้ไข ช่วยย่อยอาหาร  พบสาร      
อัลลิซินในกระเทียมที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย นอกจากน้ียังช่วยลดปริมาณไขมันในเลือด ได้อีกด้วย(3) น้ าพริกถือว่าเป็น
อาหารอย่างหนึ่งที่สามารถพบจุลินทรีย์ทั้งที่มีประโยชน์ และมีโทษ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่อาจตรวจพบ เช่น แบคทีเรียกรด      
แลคติก เป็นแบคทีเรียที่สามารถสร้างกรดอินทรีย์ เช่น กรดแลคติก และสารชนิดอื่นที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรค 
และที่ท าให้อาหารเน่าเสีย เช่น แบคทีริโอซิน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไดอะเซททิล และไมโครเกรด เป็นต้น จากงานวิจัยของ 
นวัฒน์ และคณะ (4)  ได้ท าการคัดแยกแบคทีเรยีกรดแลคตกิจากน้ าพริกโดยเพาะเลีย้งในอาหาร de Man Regosa Sharpe agar ที่
มีแคลเซียมคาร์บอนเนตร้อยละ 1 จากน้ าพริกปลาร้าและน้ าพริกหนุ่ม ซึ่งพบแบคทีเรียกรดแลคติกทั้งหมด 11 และ 5 ไอโซเลต 
ตามล าดับ เมื่อตรวจสอบลักษณะสัณฐานและทดสอบทางชีวเคมีแล้ว พบว่าน่าจะเป็นแบคทีเรียกรดแลคติก จะเห็นได้ว่าน้ าพริกมี
ทั้งส่วนผสมและสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค อีกทั้งหากมีแบคทีเรียกรดแลคติกอยู่ในน้ าพริกด้วยก็จะยิ่งมีประโยชน์
มากยิ่งข้ึน และยังส่งผลช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ าพริก  
 การศึกษาครั้งน้ี มีจุดมุ่งหมายในการคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีคัดแยกได้จากน้ าพริกที่มีความสามารถในการยับยั้ง
แบคทีเรียที่ท าให้ก่อให้เกิดโรค และท าให้อาหารเน่าเสีย เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อเริ่มต้นในการผลิตส่วนประกอบที่จะน ามาท าเป็นน้ าพริก 
และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์น้ าพริกให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ศึกษาการคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้้าพริก(4)  
 การเก็บตัวอย่างน้ าพริก  
 เก็บตัวอย่างน้ าพริกที่มีส่วนผสมของปลาร้าและกะปิ จ านวน 9 ตัวอย่าง จากแหล่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ น้ าพริกที่มีส่วนผสม
ของปลาร้า มี 6 ชนิด ได้แก่ 1) แจ่วปลาร้า มาจากตลาดหมู่บ้านเพชรเกษม 2, 2) น้ าพริกปลาทูใส่ปลาร้า มาจากซอยเพชรเกษม 
55/2, 3) น้ าพริกปลาร้าสับคั่วทรงเครื่อง มาจากตลาดบางแค , 4) ปลาร้าสับ มาจากตลาดพุทธมณฑลสาย 2 , 
5) ซุปมะเขือ มาจากตลาดพุทธมณฑลสาย 2 และ 6) น้ าพริกปลาร้า มาจากตลาดพุทธมณฑลสาย 2  และมีส่วนผสมของกะปิ 3 
ชนิด ได้แก่ 1) น้ าพริกกุ้งจ่อม มาจากตลาดหมู่บ้านเพชรเกษม 2, 2) น้ าพริกกะปิ มาจากซอยเพชรเกษม 55/2 และ 3) น้ าพริก
กะปิลงเรือ มาจากตลาดบางแค 
 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ าพริก 
 ช่ังตัวอย่างของน้ าพริก (9 ตัวอย่าง) ชนิดละ 25 กรัม ใส่ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 0.85 ที่ฆ่า
เชื้อแล้วปริมาตร 225 มิลลิลิตร (ความเจือจางเท่ากับ 10-1) แล้วดูดเฉพาะส่วนที่เป็นของเหลวมาเจือจางต่อที่ระดับความเจือจาง
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เป็น 10-2 จากนั้นน าตัวอย่างอาหารที่เจือจางแล้วมา spread ลงบนอาหาร de Man Regosa Sharpe (MRS) agar ที่ผสม
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ความเข้มข้น ร้อยละ 1 บ่มเช้ือที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง คัดเลือก
โคโลนีท่ีเกิดเป็นวงใส บนจานเพาะเชื้อมาตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยการย้อมแกรม และทดสอบการสร้างเอนไซม์แค
ตาเลส ตามวิธีของดวงพร(5) 
 ศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกรดแลคติกในการผลิตสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย 
 การเตรียมเชื้อแบคทีเรียทดสอบ(6)   
 เตรียมเชื้อแบคทีเรยี 3 ชนิด  ได้แก่ Bacillus subtilis TISTR 001, Escherichia coli TISTR 780 และ 
Staphylococcus aureus TISTR 118 โดยเลี้ยงเชื้อในอาหาร nutrient broth ปริมาตร 50 มิลลิลติร บ่มไว้ท่ี 37 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นท าการเจือจางจากเชื้อแบคทีเรีย ใหเ้ชื้อเริ่มต้นมีค่าความขุ่น (Optical density, O.D.) ที่ความยาว
คลื่น 600 นาโนเมตร เท่ากับ 0.2 (ปริมาณเช้ือ 108 CFU/ml) ด้วย nutrient broth  
 การเตรียมสารยับยั้งจากแบคทีเรยีกรดแลคติก 
 น าแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้เลี้ยงในอาหารเหลว MRS broth ปริมาตร 50 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นเจือจางเชื้อทดสอบจนมีค่าความขุ่น เท่ากับ 0.5 ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร (ประมาณ 
108 CFU/ml) ด้วย MRS broth(7) จากนั้นแบ่งสายละลายเช้ือเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1: กรองให้ปราศจากเชื้อโดยใช้กระดาษกรอง Membrane filter ที่มีขนาดรูพรุน 0.45 ไมโครเมตร  
(มีค่า pH อยู่ระหว่าง 4-5) 
 ส่วนท่ี 2: ปรับ pH ให้เท่ากับ 7 ด้วย 1 N NaOH กรองให้ปราศจากเชื้อโดยใช้กระดาษกรอง Membrane  
filter ที่มีขนาดรูพรุน 0.45 ไมโครเมตร 
 การทดสอบความสามารถของแบคทีเรียกรดแลคติกในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียด้วยวิธี agar well diffusion assay (8)   
 น าเชื้อทดสอบ จากข้อ 2.1 ที่มีค่าความขุ่นที่ 600 nm เท่ากับ 0.2 มาเลี้ยงเช้ือบนจานเพาะเช้ือ ด้วยวิธี spread plate 
บนอาหารเลี้ยงเช้ือ nutrient agar  เจาะวุ้นด้วย cork border เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 มิลลิเมตร จากนั้นปิเปตสารกรองที่ได้ 
(culture filtrate) จากข้อ 2.2 ปริมาตร 50 ไมโครลิตร  ใส่ลงหลุมในจานเพาะเช้ือ น ามาบ่มไว้ท่ี 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-
48 ช่ัวโมง สังเกตการเกิดบริเวณใสรอบ ๆ หลุม (Inhibition zone) วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการเกิดวงใส  ค านวณ
ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบตามสูตรดังนี้ 
 
 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาการแยกแบคทีเรียกรดแลคติก 
ศึกษาการคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ าพริกที่มีส่วนผสมของปลาร้าและกะปิ 9 ตัวอย่าง ได้แก่ น้ าพริกที่มี

ส่วนผสมของปลาร้า มี 6 ชนิด ได้แก่ แจ่วปลาร้า (ตลาดหมู่บ้านเพชรเกษม 2)  น้ าพริกปลาทูใส่ปลาร้า (ซอยเพชรเกษม 55/2)  
น้ าพริกปลาร้าสับคั่วทรงเครื่อง (ตลาดบางแค)  ปลาร้าสับ (ตลาดพุทธมณฑลสาย 2) ซุปมะเขือ (ตลาดพุทธมณฑลสาย 2)  น้ าพริก
ปลาร้า (ตลาดพุทธมณฑลสาย 2)  และมีส่วนผสมของกะปิ 3 ชนิด ได้แก่ น้ าพริกกุ้งจ่อม (ตลาดหมู่บ้านเพชรเกษม 2)   น้ าพริก
กะปิ (ซอยเพชรเกษม 55/2)  น้ าพริกกะปิลงเรือ (ตลาดบางแค) โดยท าการคัดแยกเช้ือบนอาหาร MRS agar ที่ผสมแคลเซียม
คาร์บอเนต และสังเกตลักษณะ clear zone ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 1  
 จากการศึกษาพบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกได้ทั้งหมด 16 ไอโซเลต โคโลนีมีลักษณะผิวเรียบจนถึงผิว
ขรุขระ นูนน้อย ถึงนูนมาก การเกิด clear zone รอบ ๆ โคโลนีของเช้ือ เนื่องจาก เช้ือผลิตกรดออกมาแล้วมีผลในการย่อยสลาย
แคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นส่วนผสมในอาหารเลี้ยงเช้ือ(8) และเมื่อน ามาตรวจดูการย้อมติดสีแกรม พบว่าเช้ือมีรูปร่างท่อน จ านวน 

ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียทดสอบ (มลิลลิิตร) 

= ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงใสรอบหลุม - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุม 
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13 ไอโซเลต ได้แก่ B1, B2, B3, E1, E2, E3, F1, G1, G2, H1, I1, I2 และ I3 และมีรูปร่างกลม จ านวน 3 ไอโซเลต ได้แก่ C, G3, 
H2 พบว่าท้ัง 16 ไอโซเลต ติดสีแกรมบวก และไม่สร้างเอนไซม์แคตาเลส ส่วนน้ าพริกที่ตรวจไม่พบแบคทีเรียกรดแลคติก มี 2 ชนิด 
ได้แก่ น้ าพริกปลาทูใส่ปลาร้า จากปากซอยเพชรเกษม และน้ าพริกกุ้งจ่อม จากตลาดหมู่บ้านเพชรเกษม 2 ผลการทดลองนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวัฒน์ และคณะ(4)  ได้ท าการคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติก จากน้ าพริกโดยเพาะเลี้ยงในอาหาร de 
Man Regosa Sharpe agar (MRS) ที่มีแคลเซียมคาร์บอนเนต (CaCO3) ร้อยละ 1 พบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติก
ทั้งหมด 11 ไอโซเลต จากน้ าพริกปลาร้า และ 5 ไอโซเลต จากน้ าพริกหนุ่ม เมื่อตรวจสอบลักษณะสัณฐานและทดสอบทางชีวเคมี
แล้ว พบว่าเป็นแบคทีเรียกรดแลคติก  โดยสามารถแบ่งเป็นสกุลต่างๆ ได้แก่ Lactobacillus spp. และ Weisella spp. เป็นต้น 
แบคทีเรียแลคติกเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ย้อมติดสีแกรมบวก ไม่สร้างสปอร์ ไม่สร้างเอนไซม์คะตะเลส เซลล์มีรูปร่างหลายแบบ คือ มี
ทั้งแบบกลม (cocci) หรือแบบท่อน (rods) พบว่าแบคทีเรียกรดแลคติกเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ได้รับความสนใจในวงการอาหารและ
เภสัชกรรมอย่างมาก เนื่องจากแบคทีเรียกลุ่มนี้ไม่ก่อโรคแก่มนุษย์และสัตว์ แบคทีเรียแลคติกจะเปลี่ยนอาหารที่มีน้ าตาลให้เป็น
กรดแลคติกประมาณร้อยละ 50 และผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไดอะเซทิล อะเซโทอิน และกรดอินทรีย์ 
แบคทีเรียแลคติกได้รับการยอมรับว่าเป็นแบคทีเรียที่ปลอดภัย (generally recognized as safe bacteria; GRAS status) และ
มักใช้ในการหมักอาหารและถนอมอาหาร ซึ่งอาจหมักตามธรรมชาติโดยใช้แบคทีเรียแลคติกที่มีอยู่ในวัตถุดิบหรืออาจเติมแบคทีเรีย
แลคติกในรูปเช้ือตั้งต้น (starter culture) เติมลงในอาหารภายใต้ภาวะควบคุม ตัวอย่างของจีนัสที่ใช้เป็นเช้ือตั้งต้นในกระบวนการ
หมักผลิตภัณฑ์นม เนื้อ และผัก ได้แก่ Lactococcus, Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc, Lactobacillus และ 
Carnobacterium(9, 10)   

ผลจากการศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกรดแลคติกที่สร้างสารยับย้ังแบคทีเรีย 
จากนั้นน า culture filtrate ของจุลินทรีย์ทั้ง 16 ไอโซเลต ทั้งที่ปรับและไม่ปรับ pH มาทดสอบความสามารถในการ

ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ด้วยวิธี agar well diffusion assay โดยใช้เช้ือทดสอบ คือ Bacillus subtilis TISTR 001, 
Escherichia coli TISTR 780 และ Staphylococcus aureus TISTR 118  ซึ่งเป็นท้ังแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค และท าให้อาหาร
เน่าเสีย แสดงผลการทดลองดังตารางที่ 2  

เมื่อเปรียบเทียบแบคทีเรียกรดแลคติกทั้ง 9 ไอโซเลต ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือทดสอบ พบว่า  culture filtrate 
ที่ไม่ปรับค่า pH ส่วนใหญ่ มีผลในการยับยั้งการเจริญของเช้ือทดสอบ โดยมีเพียงบางไอโซเลตเท่านั้นที่ culture filtrate ที่มีการ
ปรับค่า pH มีผลในการยับยั้งเช้ือทดสอบ ได้แก่ E1 G2 I1 และ I2  เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือทดสอบชนิด
เดียวกัน พบว่าแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ B.subtilis ได้ดีที่สุดคือ E1 (ไม่ปรับค่า pH) ให้ผลการยับยั้ง
ระดับ+++ (12.33±0.58 มิลลิเมตร)  แบคทีเรียกรดแลคติกท่ีมีผลในการยับยั้ง E.coli ได้ดีที่สุด คือ E1 (ไม่ปรับค่า pH) ให้ผลการ
ยับยั้งระดับ+++ (14.00±1.73 มิลลิเมตร) ส่วนแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีผลในการยับยั้ง S.aureus ได้ดีที่สุด คือ B3 (ไม่ปรับค่า 
pH) ให้ผลการยับยั้งระดับ+++ (14.67±0.58 มิลลิเมตร) แสดงให้เห็นว่าน้ าพริกกะปิลงเรือ จากตลาดบางแค (พบเช้ือ E1 E2 และ 
E3) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือทดสอบทั้ง 3 ชนิดได้ดีที่สุด จากการทดลองพบว่า culture filtrate ส่วนใหญ่ที่ไม่ปรับค่า pH 
มีผลในการยับยั้งเชื้อทดสอบได้ดีกว่าที่ปรับ pH เนื่องจากกรดแลคติก หรือสารที่ท างานได้ดีในสภาวะเป็นกรด ที่แบคทีเรียกรดแล
คติกผลิตขึ้นมีผลในการยับยั้งเช้ือได้ดีกว่าสารที่ไม่ใช่กรดแลคติกหรือสารที่ท างานในสภาวะเป็นกลาง ซึ่งการทดลองดังกล่าว
สอดคล้องกับการทดลองของผุสดีและคณะ(11)  ที่ได้ท าการคัดแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีสมบัติความเป็นโปร
ไบโอติกเบื้องต้นจากผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก 42 ตัวอย่าง จากนั้นทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ 
Staphylococcus aureus  Listeria monocytogenes  Salmonella Typhimurium และ Escherichia coli พบว่าแบคทีเรีย
กรดแลคติกทั้ง 26 ไอโซเลต สามารถรอดชีวิตและเจริญได้มากกว่า106 CFU/ml ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบคทีเรียกรดแลคติกมีค่า 
pH เหมาะสมต่อการเจริญโดยอยู่ในช่วง 5.58-6.20 แต่จะมีอัตราการเจริญลดลง เมื่อมีค่า pH ลดลง หรือเพิ่มขึ้น(12)   
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ตารางที่ 1 ลักษณะโคโลนี การติดสีแกรม รูปร่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การสร้างเอนไซม์แคตาเลส และความกว้างของวงใส 
(clear zone) ของแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีคัดแยกได้จากน้ าพริก 

ตัวอย่างอาหาร 
(แหล่ง) 

รหัส ลักษณะโคโลนี 
การติด 
สีแกรม 

รูปร่างภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ 

การสร้างเอนไซม ์
แคตาเลส 

ความกว้างของวงใส 
(มิลลิเมตร) 

1. แจ่วปลาร้า B1 ผิวเรียบ สีขาวขุ่น นูนน้อย แกรมบวก ท่อนสั้น ไม่สร้าง 3 
(ตลาดหมู่บ้านเพชร
เกษม 2) 

B2 ผิวขรุขระ สีขาวขุ่น นูนน้อย แกรมบวก ท่อนสั้น ไม่สร้าง 2 

 
B3 ผิวเรียบ สีขาว นูนมาก แกรมบวก ท่อน ไม่สร้าง 1 

2. น้ าพริกกะป ิ C ผิวเรียบ สีขาว นูนนอ้ย แกรมบวก กลม ไม่สร้าง 1 

3. น้ าพริกกะปิลงเรือ E1 ผิวเรียบ สีขาว นูนมาก แกรมบวก ท่อนสั้น ไม่สร้าง 5 

(ตลาดบางแค) E2 ผิวเรียบ สีขาว นูนนอ้ย แกรมบวก ท่อนสั้น ไม่สร้าง 5 

 
E3 ผิวเรียบ สีขาว นูนนอ้ย แกรมบวก ท่อนสั้น ไม่สร้าง 3 

4. น้ าพริกปลารา้สับ
ค่ัวทรงเครื่อง (ตลาด
บางแค) 

F1 ผิวเรียบ สีขาวขุ่น นูนน้อย แกรมบวก ท่อนยาว ไม่สร้าง 3 

5. ปลาร้าสับ G1 ผิวเรียบ สีขาวขุ่น นูนน้อย แกรมบวก ท่อนยาว ไม่สร้าง 4 
(ตลาดสาย2) G2 ผิวเรียบ สีขาว นูนมาก แกรมบวก ท่อนยาว ไม่สร้าง 4 

 
G3 ผิวเรียบ สีครีม นูนมาก แกรมบวก กลม ไม่สร้าง 3 

6. ซุปมะเขือ H1 ผิวเรียบ สีขาว นูนนอ้ย แกรมบวก ท่อนสั้น ไม่สร้าง 1 

(ตลาดสาย2) H2 ผิวแห้ง สีขาว นูนมาก แกรมบวก กลม ไม่สร้าง 2 

7. น้ าพริกปลารา้ I1 ผิวเรียบ สีขาว นูนนอ้ย แกรมบวก ท่อนสั้น ไม่สร้าง 2 
(ตลาดสาย2) I2 ผิวเรียบ สีขาวขุ่น นูนน้อย แกรมบวก ท่อนสั้น ไม่สร้าง 2 

 
I3 ผิวเรียบ สีขาว นูนนอ้ย แกรมบวก ท่อนยาว ไม่สร้าง 2 

 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียกรดแลคติกในการยับยั้งการเจริญแบคทีเรียทดสอบ  

รหัส 
ไอโซเลต 

ประสิทธภิาพการยับยัง้การเจรญิของแบคทีเรียทดสอบ (mm) 

Bacillus subtilis Escherichia coli Staphylococcus aureus 

ไม่ปรับ pH ปรับ pH ไม่ปรับ pH ปรับ pH ไม่ปรับ pH ปรับ pH 

B1 - - 10.00±0.00 
(++) 

- 10.00±0.00 
(++) 

- 

B2 - - 10.00±0.00 
(++) 

- 10.00±0.00 
(++) 

- 

B3 - - 10.00±0.00 
(++) 

- 14.67±0.58 
(+++) 

- 

C - - - - - - 

E1 12.33±0.58 
(+++) 

- 14.00±1.73 
(+++) 

10.67±1.15 
(++) 

14.00±0.00 
(+++) 

- 

E2 10.67±1.15 
(++) 

- - - 14.33±1.15 
(+++) 

- 

E3 9.33±1.15 
(++) 

- 10.00±0.00 
(++) 

- - - 
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รหัส 
ไอโซเลต 

ประสิทธภิาพการยับยัง้การเจรญิของแบคทีเรียทดสอบ (mm) 

Bacillus subtilis Escherichia coli Staphylococcus aureus 

ไม่ปรับ pH ปรับ pH ไม่ปรับ pH ปรับ pH ไม่ปรับ pH ปรับ pH 

F1 - - - - - - 

G1 - - - - - - 

G2 - 10.00±0.00 
(++) 

- - - - 

G3 - - - - - - 

H1 - - - - - - 

H2 - - - - - - 

I1 - - - 7.00±0.00 
(+) 

9.00±1.00 
(++) 

10.00±0.00 
(++) 

I2 - - 9.67±0.58 
(++) 

6.00±1.15 
(+) 

- - 

I3 - - - - - - 

หมายเหตุ ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ มี 4 ระดับ ไม่เกิด clear zone = (-) 1-8 mm = (+) 8-12 
mm = (++) มากกว่า 12 mm = (+++) 

แบคทีเรียกรดแลคติกสามารถสร้างสารยับยั้งจุลินทรีย์ได้หลายชนิด เนื่องจากแบคทีเรียกรดแลคติกสามารถผลิตสาร 
ได้แก่ กรดแลคติก ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แบคทีริโอซิน และไดอะเซทิล (13) แบคทีริโอซินจะเข้าสู่เยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์
เป้าหมายโดยอาศัยแรงไฟฟ้าสถิต (electrostatic) เหนี่ยวน าให้เกิดรูบนเยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์เป้าหมาย และขัดขวาง
กระบวนการแรงขับเคลื่อนโปรตอน (proton motive force) รวมทั้งรบกวนสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง เป็นผลให้เกิดการ
รั่วไหลของกรดอะมิโนและไอออน เกิดการสลายตัวของของอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (adenosine triphosphate, ATP) ท าให้เซลล์
ตายในที่สุด(14) อีกทั้งนฤมล(15) ได้รายงานว่ากรดแลคติกสามารถท าลายช้ันลิโพพอลลิแซ็กคาไรด์ (lipopolysaccharide layer) 
ของเมมเบรนชั้นนอก (outer membrane) ของ E.coli จนท าให้ E.coli ตายได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Noonpakdee et 
al. (2009) (16) ที่ศึกษาแบคทีเรียกรดแลคติก L.plantarum PMU33 ซึ่งแยกได้จากปลาส้มฟัก โดยพบว่าสามารถผลิตแบคทีริ
โอซินในปริมาณสูงและทนความร้อนสูงได้ และสามารถยับยั้ง S.aureus B.cereus และ L.monocytogenes ซึ่งเป็นเช้ือสาเหตุ
ของอาหารเน่าเสียและก่อโรคในคนได้อีกด้วย 

การศึกษาครั้งน้ี แสดงให้เห็นว่าในน้ าพริกส่วนใหญ่ที่มีส่วนผสมของกะปิ และปลาร้า จะสามารถตรวจพบแบคทีเรียกรด
แลคติกท่ีมีความสามารถในการผลิตสารที่มีผลในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ท าให้ก่อให้เกิดโรค และท าให้อาหารเน่าเสีย ดังนั้นหากเรา
น าเอาแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีคัดแยกได้มาเป็นหัวเช้ือในการหมักกะปิ หรือปลาร้า ก็จะเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่น้ าพริก และส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์น้ าพริกให้นานข้ึน  
 
สรุป 
 การศึกษานี้สามารถคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกได้ 16 ไอโซเลต จากน้ าพริก 9 ชนิด  ที่มีส่วนผสมของปลาร้า และมี
ส่วนผสมของกะปิ เมื่อตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาแล้วพบว่าท้ัง 16 ไอโซเลต พบว่าติดสีแกรมบวก มีรูปร่างกลมและท่อน ส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นท่อน และเมื่อน าไปศึกษาความสามารถในการสร้างสารยับยั้ง เช้ือ Bacillus subtilis  Escherichia coli  และ 
Staphylococcus aureus  พบว่าแบคทีเรียแต่ละไอโซเลตมคีวามสามารถในการยับยั้งเช้ือได้แตกต่างกัน โดยไอโซเลตส่วนใหญ่ มี
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ความสามารถในการยับยั้งเช้ือทดสอบ เมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรด พบว่าแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้ง
เชื้อทดสอบ 3 ชนิด คือ E1 (ไม่ปรับค่า pH) ซึ่งคัดแยกได้จากน้ าพริกกะปิลงเรือ  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม ทีส่นับสนุนท้ังงบประมาณ สถานท่ีและ
อุปกรณ์ในการท าวิจยั 
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