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บทคัดย่อ
เนยแข็งมอสซาเรลล่าเป็ นเนยแข็งชนิ ดนุ่ ม ถูกใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิตพิซซ่ า งานวิจยั นี เป็ นการศึกษาผล
ของแบคทีเรี ยโปรไบโอติก ชนิ ด ได้แก่ Lactobacillus acidophilus TISTR 1339, Lactobacillus casei TISTR 453 และ
Lactobacillus plantarum TISTR 543ในการยับยังการเจริ ญของเชือ Listeria monocytogenes พบว่า L. casei TISTR 453
และ L. plantarum TISTR 543 มีผลในการยับ ยัง L. monocytogenes ได้สูงสุ ดโดยไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิติแต่ยบั ยังได้มากกว่า L. acidophilus อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) จากนันได้เลือกเชื อ L. plantarum TISTR
543 เพื อศึก ษาความสามารถในการยับ ยังเชื อ L. monocytogenes ในเนยแข็งมอสซาเรลล่ า โดยได้จ าํ ลองระดับ การ
ปนเปื อนของ L. monocytogenes 3 log CFU/g แล้วนําไปเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4ซ เป็ นเวลา 7 วัน โดยระหว่างการเก็บ
ได้สุ่ มตัวอย่างเนยแข็งมานับจํานวนเชื อ L. monocytogenes ทีระยะเวลา 0, 6, 24, 48, 72 ชัวโมง และ 7 วัน ที ระดับการ
ปนเปื อนดังกล่าวเชือ L. monocytogenes มีปริ มาณเชือลดลงตําทีสุ ดทีระยะเวลา 72 ชัวโมง
ABSTRACT
Mozzarella cheese is a soft cheese used as ingredient for making pizza. This research was conducted to
determine the effects of three types of probiotic bacteria including Lactobacillus acidophilus TISTR 1339,
Lactobacillus casei TISTR 453 and Lactobacillus plantarum TISTR 543 on growth inhibition of Listeria
monocytogenes. It was found that Lactobacillus casei TISTR 453 and Lactobacillus plantarum TISTR 543 could
inhibit Listeria monocytogenes the most but they were not significantly different (p>0.05) whereas they could inhibit
significantly higher than L. acidophilus (p≤0.05). After that, Lactobacillus plantarum TISTR 543 was selected to
determine the capability of Listeria monocytogenes inhibition in Mozzarella cheese via artificial contamination at 3
Log cfu/g and cheese samples were subsequently kept at 4C for 7 days. Meanwhile, cheeses were sampled for
Listeria monocytogenes enumeration after 0, 6, 24, 48, 72 hrs and 7 days. It was found that Listeria monocytogenes
decreased to the lowest numbers after 72 hrs.
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เนยแข็งมอสซาเรลล่า (Mozzarella cheese) เป็ นเนยแข็งชนิ ดนุ่ม สี ขาว และไม่ผา่ นการบ่ม ทําให้มีอายุการเก็บ
สัน แต่เดิมมีต้นกําเนิ ดจากประเทศอิตาลี และทําจากนํานมควายแต่ในปั จจุบ นั นิ ยมทําจากนํานมวัว ลักษณะที สําคัญ
ประการหนึ งของเนยแข็งชนิ ดนี คือ ในกระบวนการผลิต เคิร์ดจะถูกยืดออกในนําร้อน ทําให้ได้ลกั ษณะเนื อสัมผัสเรี ยบ
เนี ย นนิ ย มใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิ ตพิ ซ ซ่ า เนื องจากเนยแข็ง มอสซาเรลล่าเป็ นเนยแข็ง สดที มี ค วามชื นสู ง ใน
กระบวนการผลิตมี การใช้มื อร่ ว มด้วยในขันตอนการยืด จึง มี ค วามเสี ยงต่ อการปนเปื อนด้วยเชื อก่ อโรคต่ างๆ เช่ น
Staphylococcus aureus และ Listeria monocytogenes ซึ งเป็ นเชือทีมักพบในผลิตภัณฑ์จากนมหลายชนิ ดรวมทังเนยแข็ง
โดย L. monocytogenes เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก รู ปท่อน ไม่สร้างสปอร์ เจริ ญได้ทงสภาวะที
ั
มีและไม่มีอากาศ อุณหภูมิ
ทีเหมาะสมในการเจริ ญคื อ 30-37 องศาเซลเซี ยส แต่มีรายงานว่าสามารถเจริ ญได้ทีอุณหภูมิตาคื
ํ อ -0.4 องศาเซลเซีย ส
(Walker et al.,
) ทําให้อาหารทีเก็บทีอุณหภูมิตูเ้ ย็น ยังคงมีความเสี ยงต่อเชือ L. monocytogenes โดยเฉพาะในกลุ่ม
อาหารพร้อมรับประทาน เช่น ผลไม้ตดั แต่ง ปลารมควัน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากนํานม
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีความกังวลเกียวกับการใช้สารเคมีสงั เคราะห์ในอาหารทีอาจมีผลต่อสุ ขภาพ ดังนันจึงคิด
หาวิธีทีเป็ นทางเลือกในการยืดอายุการเก็บ ทังวิธีท างกายภาพและทางเคมี ซึ งรวมถึงการใช้สารจากธรรมชาติในการ
ยับยังเชือก่อโรคและเชือทีทําให้เกิดการเสื อมเสี ย หนึ งในวิธีดงั กล่าวคือ การใช้สารออกฤทธิในการยับยังแบคทีเรี ยชนิ ด
อืนหรื อแบคเทอริ โ อซิ น (Bacteriocin) ทังนี พบว่าแบคที เรี ยหลายชนิ ด มีค วามสามารถหลังสารที เป็ นผลิตภัณ ฑ์จาก
กระบวนการเมตาบอลิ ซึ ม (metabolic products) ที มี ผ ลต่ อ การยับ ยังการเจริ ญของเชื อก่ อ โรคได้ เช่ น เชื อ L.
monocytogenes ตัวอย่างการใช้แบคเทอริ โอซินเชิงการค้าได้แก่ ALTA® 2341 ซึงเป็ นแบคเทอริ โอซินในกลุ่ม pediocin
ที ใช้ใ นการยื ด อายุก ารเก็ บ และยับ ยังการเจริ ญ ของ L. monocytogenes ในผลิ ต ภัณ ฑ์ เนื อสั ต ว์แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์ น ม
(Rodriguez et al., 2002)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาผลของ Lactobacillus acidophilus TISTR 1339, Lactobacillus casei TISTR 453 และ Lactobacillus
plantarum TISTR 543 ในการยับยังแบคทีเรี ย L. monocytogenes
2. เพือศึกษาผลของแบคทีเรี ยโปรไบโอติกชนิ ดทีเหมาะสม ในการยับยังแบคทีเรี ย L. monocytogenes ทีระดับ
การปนเปื อน 3 log CFU/g ในระหว่างการผลิตเนยแข็งมอซซาเรลล่า
วิธีการวิจยั
และ Ghosh, Singh, 1996)
1. การผลิตเนยแข็งมอสซาเรลล่า (ดัดแปลงจาก Patel et al.,
เริ มต้นโดยการนํานํานมวัวดิบมาพาสเจอไรซ์ทีอุณหภูมิ 63±2 องศาเซลเซียส นาน นาที จากนันทําให้
เย็น ลงด้ว ยการแช่ ใ นถัง นําแข็ง มาที อุณ หภู มิ 37± 2 องศาเซลเซี ยส และเติม เชื อเริ มต้น คือ Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus และ Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ซึ งเป็ น commercial starter ในอัตราส่ ว น : ที
ปริ มาณ 2 % โดยปริ มาตร แล้วนําไปบ่มที อุณหภูมิ ± องศาเซลเซี ยส จนกระทังพีเอชลดลงมาที .8 โดยใช้เวลา
ประมาณ 2 ชัวโมง จากนันจึงเติมเอนไซม์เรนนิ น (Rennet Type II from Mucor miehei) กรัม/นํานมดิบ กิโลกรัม
เพือตกตะกอนโปรตีนเคซีน แล้วแยกส่วนของเวย์ออกโดยการตัดเคิร์ดให้มีขนาดประมาณ1 ลูกบาศก์เซนติเมตร จากนัน
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เพิมอุณ หภูมิเป็ น 45±2 องศาเซลเซีย ส เป็ นเวลา 20 นาที และนําเคิร์ ดทีได้ไปยืดด้วยมือ ในนําร้อนทีอุณหภูมิ 80 ±5
องศาเซลเซียส จนได้เป็ นเนยแข็งมอสซาเรลล่า เนยแข็งทีได้จะถูกเก็บทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
นํานมดิบ
พาสเจอไรซ์ ทอุี ณหภูมิ 63 °ซ เวลา 30 นาที
ทําให้ เย็นทีอุณหภูมิ 37 °ซ
เติมเชือเริมต้น 2% โดยปริมาตรของนํานม
เติมเอนไซม์เรนนิน 1 กรัม/100 กิโลกรัม
แยกเวย์ ออก
(เพิมอุณหภูมิเป็ น 45 °ซ)
ยืดก้อนเนยแข็งในนําร้ อน ( 80-85 °ซ)
เป็ นเวลา 3-5 นาที
บรรจุเนยแข็งมอสซาเรลล่ าในภาชนะบรรจุ
รูปที 1 ขันตอนการผลิตเนยแข็งมอสซาเรลล่า
2. ศึกษาผลของ Lactobacillus acidophilus TISTR 1339, Lactobacillus casei TISTR 453 และ Lactobacillus
plantarum TISTR 543 ในการยับยังแบคทีเรีย Listeria monocytogenes (ดัดแปลงจาก Xiao et al., 2010)
แบคทีเรี ยโปรไบโอติกทีใช้ในการประเมินกิจกรรมในการยับยัง L. monocytogenes นํามาจากห้องปฏิบตั ิการ
จุ ลชี ววิท ยาทางอาหารขันสู ง ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ซึ งประกอบไปด้ว ย
Lactobacillus acidophilus TISTR 1339, Lactobacillus casei TISTR 453 และ Lactobacillus plantarum TISTR 543 โดยวิ ธี ที
ใช้ในการศึ กษาคื อ paper disc diffusion (Sobrino et al., 1991) เพื อคัดเลือกหาแบคที เรี ยโปรไบโอติ กชนิ ดที มี ผลในการ
ยับยังเชือ L. monocytogenes ได้สูงสุด
2.1 การเตรียมเชื อโปรไบโอติก
2.1.1 นํ า เชื อ L. casei TISTR 453, L. acidophilus TISTR 1339 และ L. plantarum TISTR 543 มา
ถ่ายลงในอาหาร MRS broth แล้วบ่มทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง จากนันถ่ายเชือ (subculture) อีก
อย่างน้อยสามครัง เพือกระตุน้ ให้เชือมีการเจริ ญเต็มทีและแข็งแรงสมําเสมอสําหรับใช้ในการทดลอง
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2.1.2 ใช้ลูปถ่ายเชือจากข้อ 2.1.1 แล้ว streak ลงบน MRS agar slant จากนันนําไปบ่มทีอุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส นาน 24 ชัวโมง แล้วเก็บเชือทีเจริ ญแล้วไว้ทีอุณหภูมิตาสํ
ํ าหรับใช้เป็ นเชือสํารอง (working stock culture)
2.2 การเตรียมเชื อ Listeria monocytogenes
นําเชือ L. monocytogenes มาถ่ายลงในอาหาร TS broth นําไปบ่มทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา ชัวโมง จากนันถ่ายเชื อ (subculture) อย่างน้อยสามครั งเพื อกระตุ ้น ให้เชือเจริ ญเต็ม ที และแข็งแรงสมําเสมอ
สําหรับใช้ในการทดลอง
2.3 การทดสอบความสามารถของแบคทีเรียโปรไบโอติกในการยับยัง L. monocytogenes
2.3.1 เพาะเลียง L. monocytogenes บนอาหารเลียงเชื อ TS agar แล้วนําไปบ่มที อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 14 ชัวโมง
2.3.2 ถ่ า ยเชื อแบคที เรี ย โปรไบโอติ ก ได้แ ก่ L. casei TISTR 453, L. acidophilus TISTR 1339
และ L. plantarum TISTR 543 ซึงได้เพาะเลียงเป็ นเวลา 24 ชัวโมง นําไปปั นเหวียงที 2000 ×g เป็ นเวลา 10 นาที จากนัน
ทิงส่วนใสแล้วเก็บส่วนทีเป็ นตะกอนไว้
2.3.3 นํากระดาษปลอดเชือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร วางบนจานเพาะเชือในข้อ 2.3.1
จากนันดูดเชือแบคทีเรี ยโปรไบโอติกในข้อ 2.3.2 ปริ มาณ 100 ไมโครลิตร หยดลงบนกระดาษปลอดเชือข้างต้น
2.3.4 นําไปบ่มทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง จากนันวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
โซนใส (clear zone) ด้วยไม้บรรทัดในหน่วยมิลลิเมตร (mm)
โดยเกณฑ์ทีใช้ในการตัดสิ นคือ เลือกแบคทีเรี ยโปรไบโอติคชนิ ดทีให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
โซนใสสูงสุด
แผนการทดลอง
ศึ ก ษาโดยใช้ แ ผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design) ทรี ต เมนต์ที ศึ ก ษา คื อ
แบคทีเรี ยโปรไบโอติ กต่างชนิ ดกัน จํานวน ชนิ ด จากนันเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่าเฉลียทรี ตเมนต์โดยใช้
Duncan’s New Multiple Range Test และทําการทดลอง ซํา
3. ศึกษาผลของแบคทีเรียโปรไบโอติกชนิดทีเหมาะสม ในการยับยังแบคทีเรีย L. monocytogenes ทีระดับ
การปนเปื อน 3 log CFU/g ในระหว่ างการผลิตเนยแข็งมอซซาเรลล่า (ดัดแปลงจาก Coelho et al., 2014)
นําเชื อแบคที เรี ยโปรไบโอติกชนิ ดทีมี ผลในการยับยัง L. monocytogenes ได้ดีทีสุ ดในการทดลองข้อ 2 มา
ศึกษาผลของการยับยังในระหว่างการผลิตเนยแข็ง โดยการจําลองการปนเปื อนของ L. monocytogenes ก่อนการบรรจุและ
เก็บไว้ทอุี ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
3.1 เตรี ยมเชือ L. monocytogenes ทีระดับ 3 log CFU/g โดยเจือจางกับ 0.85% NaCl จากนันดูดสารละลายที
ระดับการเจือจางข้างต้น 10 มิลลิลิตร มาผสมให้ทวเนยแข็
ั
งทีแบ่งเป็ นก้อนนําหนักประมาณ 10 กรัม
3.2 นําเชือแบคทีเรี ยโปรไบโอติกจากการทดลองที 2 ทีมีความสามารถในการยับยัง L. monocytogenes ได้ดี
ทีสุ ดในระดับปริ มาณ 8 logCFU/mL โดยนําอาหารเลียงเชือเหลวทีมีการเจริ ญไปปั นเหวียงที 2000× g เป็ นเวลา 10 นาที เก็บ
ส่ ว นที ตกตะกอนล้างกับ สารละลาย 0.85% NaCl 2 ครั ง เพื อขจัดอาหารเลี ยงเชื อส่ วนเกิ น จากนั นนําตะกอนผสมกับ
สารละลายเกลือ 0.85% NaCl 100 ไมโครลิตรแล้วผสมให้ทวเนื
ั อเนยแข็งในข้อ 3.1 ส่ วนเนยแข็งกลุ่มควบคุม (control) จะมี
เพียง L. monocytogenes เท่านัน
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3.3 นําตัวอย่างเนยแข็งทังหมด มาเก็บทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 7 วัน โดยสุ่ มตัวอย่างที 0, 6,
24, 48, 72 ชัวโมง และ7 วันตามลําดับ และตรวจหาปริ มาณเชือ L. monocytogenes โดยใช้เนยแข็งปริ มาณ 10 กรัม เจือ
จางใน 0.85% NaCl 90 มิ ลลิลิตร ตี ผสมให้เข้ากัน แล้วเจื อจางตามลําดับ จากนันนํามาเพาะเลี ยงในอาหารเลียงเชื อ
PALCAM ซึ งเป็ น selective media ของเชือ L. monocytogenes แล้วบ่มทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
ทําการทดลอง 2 ซํา
ผลการวิจัย
1. ผลของแบคทีเรียโปรไบโอติกต่างชนิดกัน ในการยับยังแบคทีเรีย Listeria monocytogenes
ผลของแบคทีเรี ยโปรไบโอติ กทัง 3 ชนิ ด ในการยับยังเชื อ Listeria monocytogenes ให้ผลดังตารางที 1
โดย Lactobacillus acidophilus TISTR 1339 ให้ส่ว นใสขนาดเส้นผ่านศูน ย์กลาง 12.33 มิลลิเมตร L. casei TISTR 453
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.33 มิลลิเมตร และ L. plantarum TISTR 543 ขนาดเส้นผ่านศูน ย์กลาง 16.00 มิลลิเมตร ซึ ง
จะเห็ น ได้ ว่ า เชื อ L. acidophilus TISTR 1339 ให้ ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางน้ อ ยกว่ า L. casei TISTR 453 และ L.
plantarum TISTR 543 (p ≤ 0.05) ในขณะที L. casei TISTR 453 และ L. plantarum TISTR 543 ให้ ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ในการทดลองครังนี จึงเลือกใช้ L. plantarum TISTR 543 ในการยับยังเชือ Listeria
monocytogenes ในเนยแข็งมอสซาเรลล่า

รูปที 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใส (clear zone) ในการยับยัง Listeria monocytogenes โดย
L. casei TISTR 453, L. plantarum TISTR 543 และ L. acidophilus TISTR 1339
ตารางที 1 ชนิดของโปรไบโอติกและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใส (มม.)ในการยับยัง Listeria monocytogenes
ชนิดของแบคทีเรียโปรไบโอติก
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของโซนใส (มม.)
12.33b±0.94
Lactobacillus acidophilus TISTR 1339
15.33 a±0.43
Lactobacillus casei TISTR 453
16.00 a±0.82
Lactobacillus plantarum TISTR 543
a, b ค่าเฉลียทีมีอกั ษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บความเชือมันร้อยละ
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2. ผลของ L. plantarum ในการยับ ยัง L. monocytogenes ที ระดับ การปนเปื อน 3 log CFU/g ในระหว่ าง
การผลิตเนยแข็งมอซซาเรลล่า
เมือใช้ ระดับการปนเปื อนของเชือ L. monocytogenes 3 log CFU/g จะได้โปรไฟล์การเจริ ญของเชือแสดง
ดังรู ปที 3 ซึงจะเห็น ว่าเชือ L. monocytogenes เพิมขึนสู งสุดทีเวลาการเก็บ 6 ชัวโมง ทังกลุ่มควบคุมและกลุ่มทีมีการเติม
เชื อ L. plantarum TISTR 543 และค่อยๆลดตําลงจากชัวโมงที 6 โดยพบว่าชัวโมงที 72 ปริ มาณเชือ L. monocytogenes
กลุ่ ม ควบคุ ม มี ป ริ ม าณ 2.2 log CFU/g และในกลุ่ ม ทดลองที มี ก ารเติ ม L. plantarum TISTR 543 มี ป ริ ม าณเชื อ L.
monocytogenes 1.7 log CFU/g โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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รูปที 3 การเปลียนแปลงของปริ มาณเชือ L. monocytogenes ทีระดับการปนเปื อนประมาณ 3 log CFU/g ในระหว่างการ
เก็บเนยแข็งทีอุณหภูมิ 4 °ซ เป็ นเวลา 7 วัน
(เส้นสี แดงแทนเนยแข็งทีการเติม L. plantarum TISTR 543 เส้นสี นาเงิ
ํ นแทนเนยแข็งกลุ่มควบคุม)
L. plantarum TISTR 543 ส่ ง ผลในการยับ ยังการเจริ ญ ของ L. monocytogenes เนื องจากความสามารถ
ของเชื อกลุ่มแบคทีเรี ยแลคติก ในการสร้ างสารทีมีฤทธิ ในการยับ ยังการเจริ ญของแบคที เรี ยชนิ ดอืน (Ammor et al.,
2006) ในเบืองต้นกลไกการยับยังการเจริ ญของเชือจุลินทรี ยช์ นิดอืนทีผลิตโดยแบคทีเรี ยแลคติกได้แก่ การสร้างกรดและ
ส่ งผลต่อการลดลงของพีเอช ซึ งปริ มาณและชนิ ดของกรดอิน ทรี ยท์ ี ผลิตในระหว่างการเจริ ญขึนอยู่กบั สายพัน ธุ์ของ
แบคทีเรี ยแลคติกและสภาวะการเจริ ญ สําหรับสารต้านการเจริ ญของจุลินทรี ยช์ นิดอืนๆมีหลายชนิด เช่น low-moleculemass (LMM) compounds ได้แก่ Hydrogen peroxide (H2O2), Carbon dioxide (CO2), diacetyl และ high-molecule-mass
(HMM) ซึงเป็ นสารจําพวกแบคเทอริ โอซินทีสร้างขึน โดยแบคเทอริ โอซินจัดเป็ นสารธรรมชาติทีสร้างขึนจากแบคทีเรี ย
หลายชนิ ดโดยมีผลต่อแบคทีเรี ยชนิดอืน การใช้แบคเทอริ โอซินจึงเป็ นทางเลือกหนึงในการยืดอายุการเก็บทังยังเป็ นการ
ลดการใช้ส ารเคมีในอาหาร ดังจะเห็ น ได้ใ นงานวิจยั ทีมี การใช้แบคเทอริ โอซิ น ในการควบคุ ม การเจริ ญ ของเชือ L.
monocytogenes ในผลิตภัณฑ์เนยแข็ง (Bello et al., 2012; Liu et al., 2008; Ross et al., 1999)
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การเจริ ญ ของเชื อ L. monocytogenes ที อุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ยส สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ Coelho et al.
(2014) ทีมีการใช้แบคทีเรี ยโปรไบโอติกในการยับยังการเจริ ญของ L. monocytogenes ในเนยแข็งชนิ ดนุ่ ม และเนื องจาก
ความสามารถในการเจริ ญได้ทีอุณหภูมิตาของ
ํ
L. monocytogenes ส่ งผลให้ปริ มาณเชือค่อยๆเพิมสู งขึนในช่วงระยะหลัง
ของการเก็บ ประกอบกับ การเจริ ญของ L. plantarum TISTR 543 ซึ งเป็ นเชื อที เจริ ญได้ดีที อุณ หภู มิป านกลางทําให้
กิ จกรรมต่ างๆของเชื อ L. plantarum TISTR 543 เกิ ด ขึ นได้ช้าหรื อลดลงเมื อเก็ บ ไว้ที อุณ หภู มิต าํ แต่ ยงั คงเห็ น ผลที
แตกต่างจากเนยแข็งทีไม่มีก ารเติมเชื อ L. plantarum TISTR 543 ซึ งมีป ริ มาณเชื อ L. monocytogenes สู งกว่าตลอดช่ วง
อายุการเก็บทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 7 วัน
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
เชือ Lactobacillus plantarum TISTR 543 เป็ นเชือโปรไบโอติกทีใช้ในการทดสอบการยับยังการเจริ ญของ Listeria
monocytogenes ทีระดับการปนเปื อน 3 log CFU/g ในเนยแข็งมอสซาเรลล่าทีเก็บไว้ทีอุณหภูมิ 4 °ซ เป็ นเวลา 7 วัน พบว่า L.
plantarum TISTR 543 สามารถลดปริ มาณเชือ L. monocytogenes ได้ตากว่
ํ ากลุ่มทีไม่มีการเติมเชือ L. plantarum TISTR 543
โดยจากโปรไฟล์ของเชื อพบว่า L. monocytogenes มีปริ มาณสูงสุดและตําสุ ด ทีชัวโมงที 6 และ วันที 3 ตามลําดับ
กิตติกรรมประกาศ
ผม นายภานุวฒั น์ วิเชียรทอง ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ ลีนานนท์ ทีคอยให้คาํ ปรึ กษาและ
กําลังใจตลอดการดําเนินงานและขอขอบคุณครอบครัวทีคอยอยูเ่ คียงข้างเสมอมา
เอกสารอ้างอิง
Ammor S, Tauveron G, Dufour E, Chevallier I. Antibacterial activity of lactic acid bacteria against spoilage and
pathogenic bacteria isolated from the same meat small-scale facility 1-screening and characterization of the
an tibacterial compounds. Food Control 2006; 17: 454-461.
Bello BD, Cocolin L, Zeppa G, Field D, Cotter PD, Hill C. Technological characterization of bacteriocin producing
Lactococcus lactis strains employed to control Listeria monocytogenes in Cottage cheese. International
Journal of Food Microbiology 2012; 153: 58-65.
Coelho MC, Silva CCG, Ribeiro SC, Dapkevicius MLNE, Rosa HJD. Control of Listeria monocytogenes in fresh
cheese using protective lactic acid bacteria. International Journal of Food Microbiology 2014; 191: 53-59.
Ghosh BC, Singh S. A comparison of cow and buffalo milk Mozzarella cheese. Indian Journal of Dairy Science.
1996; 49: 38-41.
Liu L, O'Conner P, Cotter PD, Hill C, Ross RP. Controlling Listeria monocytogenes in Cottage cheese through
heterologous production of enterocin A by Lactococcus lactis. Journal of Applied Microbiology
2008; 104: 1059-1066.
Patel GC, Vyas SH, Upadhyay KG. Evaluation of Mozzarella cheese made from buffalo milk using direct
acidification technique. International Journal of Dairy Science 1986; 39: 394-403.
Rodriguez JM, Martinez MI, Kok J. Pediocin PA-1, a wide-spectrum bacteriocin from lactic acid bacteria.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2002; 42: 91-121.

574

BMP2-8
Ross RP, Galvin M, McAuliffe O, Morgan SM, Ryan MP, Twomey DP, Meaney WJ, et al. Developing applications
for lactococcal bacteriocins. Antonie Van Leeuwenhoek 1999; 76: 337-346.
Sobrino OJ, Rodriguez JM, Moreira WL, Fernandez MF, Sanz B, Hernandez PE. Antibacterial activity of
Lactobacillus sake isolated from dry fermented sausages. International Journal of Food Microbiology
1991; 13: 1-10.
Walker S, Archer P, Banks J. Growth of Listeria monocytogenes at refrigeration temperatures. Journal of Applied
Microbiology 2008; 68: 157-162.
Xiao HG, Jong MK, Hyang MN, Shin YP, Jae MK. Screening lactic acid bacteria from swine origins for multistrain
probiotics based on in vitro functional properties. Anaerobe 2010; 16: 321-326.

575

