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บทคดัย่อ 

งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปริมาณเชือเริมตน้ทีเหมาะสมในการผลิตคีเฟอร์ และผลของจุลินทรียโ์ปร

ไบโอติกการเหลือรอดของ Listeria monocytogenes ในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ เริมจากการศึกษาปริมาณเชือ

เริมต้น (Lactobacillus casei : Saccharomyces cerevisiae = : ) โดยแปรทีระดบั %, % และ % (v/v) ในการหมัก

ผลิตภณัฑค์ีเฟอร์ พบว่าปริมาณเชือเริมตน้ % (v/v) มีความเหมาะสม เพราะใชเ้วลาในการหมกั 16 ชวัโมง จนค่าพีเอชล

ดลงถึง 4.6-4.8 ซึงไม่แตกต่างจากค่าพีเอชทีใช้ระดบัปริมาณเชือเริมต้น 3% และ 4% (v/v) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

(p˃0.05) และลกัษณะเคิร์ดทีได้เป็นทียอมรับ จากนันศึกษาผลของจุลินทรียโ์ปรไบโอติกต่อการเหลือรอดของ L. 

monocytogenes ทีไดจ้าํลองปริมาณการปนเปือนของเชือทีระดบั ,  และ  log CFU/mL ในระหว่างการเก็บรักษา

ผลิตภณัฑท์ีอุณหภูมิ 4 °ซ พบว่าเชือโปรไบโอติกมีผลต่อการลดลงของปริมาณเชือ L. monocytogenes อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถติิ (p≤0.05) 

 

ABSTRACT 

This research was aimed to determine the suitable amount of initial starter for kefir production and the effects of 

probiotic microorganisms on survival of Listeria monocytogenes during product storage. First, the amounts of initial starter 

(Lactobacillus casei : Saccharomyces cerevisiae = 1:1) were varied at 2%, 3% and 4% (v/v) for kefir fermentation. It 

was found that 2 %  initial starter was appropriate because it took 16 hours of fermentation with a decrease of pH to 4.6-4.8 

which was not significantly different from the ones using 3%  and 4%  levels and the curd was also acceptable. Then, the 

effects of probiotic microorganisms on the survival of  L. monocytogenes with the artificial contamination at 2 , 3 and 4  log 

CFU/ mL during storage of products at 4 °C were investigated and it was revealed that probiotic microorganisms 

significantly had the effect on a decrease in Listeria monocytogenes numbers (p≤0.05).   

 

 

 

 

คาํสําคญั:  โปรไบโอติก ลิสทีเรียโมโนไซโตจีเนส คีเฟอร์ 

Keywords: Probiotics, Listeria monocytogenes, Kefir 

* นักศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

576



   BMP3-2 

 
 

บทนํา 

 เชือแบคทีเรีย L. monocytogenes สามารถพบไดใ้นสิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น ดิน นาํ อาหาร และสิงปฏิกูล รวมไป

ถึงระบบทางเดินอาหารของมนุษยแ์ละสตัว ์ดงันนัในกระบวนการผลิตอาหารจึงอาจมีการปนเปือนของเชือดงักล่าวลงสู่

ผลิตภณัฑไ์ดห้ากไม่มีการควบคุมการผลิตทีดี โดยมกัพบการปนเปือนและการระบาดของ L. monocytogenes ในนาํนม

ดิบและผลิตภณัฑน์มต่างๆ (Center for disease control [CDC], 2017) ดว้ยเหตุนี จึงมีโอกาสสูงทีจะพบการปนเปือนของ

เชือดงักล่าวในผลิตภณัฑน์มหมกั เช่น คีเฟอร์ (Kefir) ซึงเป็นผลิตภณัฑน์มหมกัแบบดงัเดิมชนิดหนึง ทีมีการบริโภคมา

นานแลว้และยงัคงไดรั้บความนิยม เพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเนืองจากเป็นแหล่งของจุลินทรียโ์ปรไบโอติกทีมีชีวิต 

โดยคีเฟอร์เกิดจากการหมกันาํนมดว้ยเม็ดคีเฟอร์ (Kefir grains) ทปีระกอบดว้ยแบคทีเรียแลคติกและยีสตท์ีมีประโยชน์ 

เช่น Lactobacillus casei และ Saccharomyces cerevisiae (The Food and Drug Administration [FDA], 2013) แบคทีเรีย

แลคติกถูกจดัเป็นโปรไบโอติก ซึงเป็นกลุ่มของแบคทีเรียแกรมบวก (Gram positive bacteria) ทนต่อกรดและด่าง 

สามารถหมกันาํตาลกลูโคส (glucose) นาํตาลแลก็โทส (lactose) ให้เกิดกรดแลคติก (lactic acid) ทีมีฤทธิตา้นจุลินทรีย ์

นอกจากนีแบคทีเรียแลคติกยงัสามารถสร้างสารแบคเทอริโอซิน (bacteriocin) เพือยบัยงัการเจริญของจุลินทรียช์นิดอืน 

สําหรับยีสต์จะทาํหน้าทีหมกันําตาลแลคโตสไดเ้ป็นเอทิลแอลกอฮอล์ ทาํให้ผลิตภณัฑ์คีเฟอร์มีส่วนประกอบของ

แอลกอฮอลอ์ยูป่ระมาณ  เปอร์เซ็นต ์ดงันนัการมีจุลินทรียโ์ปรไบโอติก 2 ชนิด ในผลิตภณัฑ์คีเฟอร์ทีผลิตได ้น่าจะมี

ผลต่อการลดปริมาณเชือแบคทีเรียก่อโรค L. monocytogenes ทปีนเปือนลงสู่ผลิตภณัฑไ์ด ้

 

วัตถุประสงค์การวจัิย 

 การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปริมาณเชือเริมตน้ทีเหมาะสมในการหมกัผลติภณัฑ์คีเฟอร์ และศึกษา

ผลของจุลินทรียโ์ปรไบโอติกต่อการเหลือรอดของแบคทีเรียก่อโรคในระหว่างกระบวนการเกบ็รักษาผลิตภณัฑคี์เฟอร์ 

 

วิธีการวิจยั 

ขนัตอนการผลติคเีฟอร์ (พชิยั, ) 

 

นาํนมโคดิบ + นาํตาลซูโครส 0.45%    

 
พาสเจอร์ไรซ์ 92±1 °ซ เป็นเวลา  นาที 

 
ทาํให้เยน็ทีอุณหภูมิ 22±1 °ซ 

 
เติม Starter culture  

Lactobacillus casei : Saccharomyces cerevisiae อตัราส่วน 1:1  
 

หมกัทีอุณหภูมิ 22±1 °ซ นาน  ชวัโมง จนมีค่า pH 4.6-4.8 
 

ทาํให้เยน็ลงทีอุณหภูมิ 9±1 °ซ จนมีค่า pH 4.5  
 

เกบ็ทอีุณหภูมิ  °ซ นาน  วนั 
 
 
 

รูปที    ขนัตอนการผลิตคีเฟอร์ 
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1. ศึกษาระดบัปริมาณเชือเริมต้นทีเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ 

1.1 นาํนาํนมโคดิบมาเติมนาํตาลซูโครส . % โดยนาํหนกั พาสเจอไรส์ทีอุณหภูมิ 92±1 °ซ ดว้ยหมอ้

ไฟฟ้านาน  นาที ทาํใหเ้ยน็ลงอย่างรวดเร็วบนถงันาํแขง็จนมีอุณหภูมิเท่ากบั 22±1 °ซ 

1.2 นําเชือแบคทีเรียโปรไบโอติก (L. casei TISTR 453) และเชือยีสต์โปรไบโอติก (S. cerevisiae 

Hansen TISTR 5011) เติมลงในนาํนมทีผ่านการพาสเจอไรส์แลว้ปริมาตร  มิลลิลิตร โดยแปรปริมาณเชือเริมตน้ซึง

เป็นเชือผสมระหว่าง เชือ L. casei และ S. cerevisiae ในอตัราส่วน :  ทรีะดบั % % และ % โดยปริมาตร  

1.3 นาํไปหมกัทีอุณหภูมิ 22±1 °ซ ในตูบ้่มเชืออุณหภูมิตาํ (Incubator) แลว้ติดตามการเปลียนแปลงของ

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) จนกระทงัไดค่้าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดลงอยู่ในช่วง 4.6-4.8 พร้อมทงัสังเกตการเกิด

เคิร์ดของคีเฟอร์ ทีมีลกัษณะอ่อนเหลวไม่มีการแยกชนัของเวย ์(Syneresis) เพือพิจารณาเปอร์เซ็นตป์ริมาณเชือเริมตน้ที

เหมาะสมในการผลิตคีเฟอร์ 

แผนการทดลอง  

ศึกษาโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ทรีตเมนต์ทีใช้ใน

การศึกษา คือ ระดบัปริมาณเชือเริมตน้ทีแตกต่างกนั  ระดบั จากนันเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียทรีตเมนต์

โดยใช ้Duncan’s New Multiple Range Test และทาํการทดลอง  ซาํ 

2. ศึกษาผลของจุลนิทรีย์โปรไบโอติกในการยบัยังแบคทีเรียก่อโรคในระหว่างการเกบ็รักษาผลิตภัณฑ์คเีฟอร์ 

2.1 นาํนาํนมโคดิบมาเติมนาํตาลซูโครส . % โดยนาํหนกั พาสเจอไรส์ทีอุณหภูมิ 92±1 °ซ ดว้ยหมอ้

ไฟฟ้านาน  นาที ทาํใหเ้ยน็ลงอย่างรวดเร็วบนถงันาํแขง็จนมีอุณหภูมิเท่ากบั 22±1 °ซ  

2.2 นําเชือแบคทีเรียแลคติก L. casei และเชือยีสต์ S. cerevisiae มาเติมลงในนาํนมทีผ่านการพาสเจอ

ไรส์แลว้ปริมาตร  มิลลิลิตร โดยเลือกใช้เปอร์เซ็นต์ปริมาณเชือเริมต้นทีเหมาะสมจากข้อ .  มาใช้ในการผลิต

ผลิตภณัฑคี์เฟอร์ 

2.3 นาํไปหมกัทีอุณหภูมิ 22±1 °ซ ในตูบ่้มเชืออุณหภูมิตาํ (Incubator) นาน  ชวัโมง จนกระทงัมีค่า

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดลงอยู่ในช่วง 4.6-4.8 จากนนัลดอุณหภูมิลงมาที 9±1 °ซ ทิงไวเ้ป็นเวลา  ชวัโมง ในตู้บ่ม

เชืออุณหภูมิตาํ (Incubator) จนกระทงัมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากบั .   

2.4 จากนนัเติมเชือแบคทีเรียก่อโรค (L. monocytogenes DMST 17303) ทีระดบัปริมาณเชือ ,  และ  

log CFU/mL เพอืจาํลองการปนเปือนของเชือลงสู่ผลิตภณัฑค์ีเฟอร์ 

2.5 เก็บรักษาผลิตภณัฑคี์เฟอร์ในตูเ้ยน็ทีอุณหภูมิ 4±1 °ซ เป็นเวลา  วนั โดยในระหว่างการเก็บรักษา

จะสุ่มตัวอย่างคีเฟอร์ ทีระยะเวลา , 1, 3, 7,  และ  วัน   เพือตรวจนับจาํนวน L. casei, S. cerevisiae และ L. 

monocytogenes โดยใชเ้ทคนิคการ Pour plate บนอาหาร MRS agar, PDA agar และ PALCAM agar ตามลาํดบั จากนัน

บ่มจานเพาะเชือไวท้ีอุณหภูมิ ,  และ  °ซ ตามลาํดบั เป็นเวลา -  ชวัโมง 

แผนการทดลอง  

ศึกษาโดยใชแ้ผนการทดลองแบบ x2 Factorial Experimental in Completely Randomized Design ปัจจยั

ทีใช้ในการศึกษา คือ ปริมาณเชือก่อโรค L. monocytogenes เริมตน้ทีแตกต่างกัน  ระดบัและสภาวะทีมีและไม่มีเชือ

เริมตน้ จากนนัเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียทรีตเมนตค์อมบิเนชนัโดยใช ้Duncan’s New Multiple Range Test 

และทาํการทดลอง  ซาํ  
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ผลการวจิัย 

1. ระดับปริมาณเชือเริมต้นทีเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์คเีฟอร์ 

1.1  ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของคีเฟอร์ทีเวลา  ชัวโมง อุณหภูมิ  °ซ ทีมีปริมาณเชือเริมต้น 

(starter culture) แตกต่างกนั 

 

ตารางที 1  ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของคีเฟอร์ทีเวลา  ชวัโมง หมกัทีอุณหภูมิ  °ซ 

ปริมาณเชือเริมต้น (v/v) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

2% 

3% 

4% 

4.88a±0.01 

4.84a±0.01 

4.79b±0.01 

a, b.. ค่าเฉลียทีมีอกัษรต่างกนัมีความหมายแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  
 

 จากตารางที  พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของคีเฟอร์ทีมีปริมาณเชือเริมตน้ (starter culture) 

ร้อยละ 2 และ 3 โดยปริมาตร เมือใช้เวลา  ชัวโมงเท่ากัน จะลดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไปที 4.88 และ 4.84 

ตามลาํดบั ซึงอยู่ในช่วง . - 4.8 ขณะทีตวัอย่างคีเฟอร์ทีมีเชือเริมตน้ร้อยละ  โดยปริมาตร จะให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) นอ้ยกวา่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีค่าเท่ากบั .  ทเีวลา  ชวัโมง ของการหมกัทอีุณหภูมิ  °ซ 

1.2 ลกัษณะเคิร์ดของคีเฟอร์ เมือหมกัทอุีณหภูมิ  °ซ เป็นเวลา  ชัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท ี2 ลกัษณะเคิร์ดของคีเฟอร์ เมือหมกัโดยใชป้ริมาณเชือเริมตน้ (starter culture) แตกต่างกนัทีอุณหภูมิ  °ซ เป็น

เวลา  ชวัโมง 
 

รูปที  แสดงลกัษณะเคิร์ดของคีเฟอร์ทีหมกัดว้ยปริมาณเชือเริมตน้ (starter culture) ร้อยละ ,  และ 

 โดยปริมาตร ทีอุณหภูมิ  °ซ เป็นเวลา  ชวัโมง พบว่า ตวัอย่างคีเฟอร์ทีมีปริมาณเชือเริมตน้ร้อยละ  และ  โดย

ปริมาตร มีการแยกชนัของเวย ์(syneresis) อยา่งชดัเจน แต่ตวัอย่างคีเฟอร์ทีมีปริมาณเชือเริมตน้ร้อยละ  โดยปริมาตร มี

2% 3% 4% 

2% 3% 4% 
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การแยกชนัของเวย ์(syneresis) น้อยกวา่ และเคิร์ดมีลกัษณะอ่อนเหลวกว่าการใชป้ริมาณเชือเริมตน้ร้อยละ  และ  โดย

ปริมาตร 

จากผลการวิจัย การผลิตคีเฟอร์ทีมีการแปรปริมาณเชือเริมต้นทีระดับร้อยละ ,  และ  โดย

ปริมาตร บ่มทีอุณหภูมิ  °ซ พบว่าการใชป้ริมาณเชือเริมตน้แตกต่างกนั เมือระยะเวลาในการบ่มนานขึนจะทาํให้ค่า

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดลง โดยค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของคีเฟอร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) ทีระยะเวลาการหมกั  ชวัโมง แต่ทงันีพบว่าปริมาณเชือเริมตน้ร้อยละ ,  และ  โดยปริมาตร ใชเ้วลา  

ชวัโมงเท่ากนั ในการลดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้อยูใ่นช่วง .  - .  เมือพิจารณาลกัษณะเคิร์ดของคีเฟอร์ควบคู่กบั

การลดลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า ตวัอย่างคีเฟอร์ทีมีปริมาณเชือเริมตน้ร้อยละ  โดยปริมาตร เคิร์ดทีได้มี

ลกัษณะอ่อนเหลวกว่าการใช้ปริมาณเชือเริมตน้ทีมากกว่า และลกัษณะเคิร์ดทีไดเ้ป็นทียอมรับโดยมีการแยกชนัของเวย ์

(syneresis) น้อยกว่าเคิร์ดทใีช้ปริมาณเชือเริมตน้ร้อยละ  และ  โดยปริมาตร ดงันันการใชป้ริมาณเชือเริมตน้ร้อยละ  

โดยปริมาตร จึงเหมาะสมทีจะใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑคี์เฟอร์ 

2. ผลของจุลนิทรีย์โปรไบโอตกิในการยบัยังแบคทีเรียก่อโรคในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์คเีฟอร์ 

2.1  การเปลียนแปลงปริมาณเชือจุลินทรีย์ระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ทีอุณหภูมิ  °ซ เป็น

เวลา  วัน 

  จากรูปที  แสดงการเปลียนแปลงของปริมาณจุลินทรียโ์ปรไบโอติก  ชนิด ไดแ้ก่ L. casei และ S. 

cerevisiae และเชือแบคทีเรียก่อโรค L. monocytogenes ในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์คีเฟอร์ทีอุณหภูมิ  °ซ เป็น

เวลา  วนั โดยมีการสุ่มตวัอย่างในวนัที , 1, 3, 7,  และ  วนั แลว้นับจาํนวนเชือจุลินทรียบ์นอาหารเลียงเชือที

จาํเพาะต่อเชือจุลนิทรียน์นัๆ (selective media) โดยเทคนิค spread plate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3 การเปลยีนแปลงของปริมาณเชือจุลนิทรียใ์นคีเฟอร์ ทีมีการปนเปือนของเชือแบคทีเรียก่อโรค L. monocytogenes          

            ปริมาณแตกต่างกนั ในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภณัฑคี์เฟอร์ทีอุณหภูมิ  °ซ เป็นเวลา  วนั 

 

L. casei 

S. cerevisiae 

L. monocytogenes 

มีการปนเปือนของเชือ L. mono ปริมาณ  log CFU/mL มีการปนเปือนของเชือ L. mono ปริมาณ 3 log CFU/mL 

มกีารปนเปือนของเชือ L. mono ปริมาณ 4 log CFU/mL 
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จากรูปที  พบว่าทีเวลา  วนั เชือจุลินทรียโ์ปรไบโอติกทงั  ชนิด คือ L. casei และ S. cerevisiae มี

ปริมาณเชือ .  และ .  ลอ็กโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) ตามลาํดบั และเชือ L. monocytogenes มีปริมาณเชือ . , .  

และ .  ลอ็กโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) ในระหว่างการเก็บรักษา  วนั เชือจุลินทรียโ์ปรไบโอติกทงั  ชนิด มีการ

เปลียนแปลงของปริมาณเชือเพียงเล็กน้อย แต่พบว่าเชือ L. monocytogenes มีปริมาณเชือเพิมขึน . - .  ล็อกโคโลนีต่อ

มิลลิลิตร (log CFU/mL) หลงัจากการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์คีเฟอร์  วนั เชือจุลินทรียท์งั  ชนิด จะมีปริมาณเชือลดลงอย่าง

ต่อเนือง และพบว่าในวนัที  เชือโปรไบโอติกทงั  ชนิด มีปริมาณเชือ . - .  ล็อกโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) 

และ . - .  ล็อกโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) ตามลาํดบั ซึงเชือจะลดลง -  ลอ็กโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) 

จากวนัแรกของการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์คีเฟอร์ เช่นเดียวกับเชือ L. monocytogenes ทีมีปริมาณเชือลดลงอย่างต่อเนืองและ

ลดลงไป .  ลอ็กโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) จากวนัแรกของการเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์ซึงแนวโน้มการเปลียนแปลง

ของปริมาณจุลินทรียท์งั  ชนิด ในผลิตภณัฑ์คีเฟอร์ทีมีการปนเปือนดว้ยเชือ L. monocytogenes ทีแตกต่างกัน  ระดบั มี

แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกนั จากงานวิจยัของ Gahan et al. ( ) ทีศึกษาการปนเปือนของเชือ L. monocytogenes ปริมาณ 

 ลอ็กโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) ลงไปในผลิตภณัฑ์นมหมกัทีมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากบั .  พบว่าเชือ 

L. monocytogenes จะมีปริมาณลดลงและ ลดลงมากกว่า  ลอ็กโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) 

2.2  ปริมาณเชือแบคทีเรียก่อโรค L. monocytogenes เมือเก็บรักษาผลติภัณฑ์คีเฟอร์ทีอุณหภูมิ  °ซ เป็นเวลา 

 วัน 

ศึกษาปริมาณเชือ L. monocytogenes กลุ่มควบคุม และ L. monocytogenes ในผลิตภณัฑ์คีเฟอร์ทีมีเชือ

เริมต้น (starter culture) หรือจุลินทรีย์โปรไบโอติกร่วมอยู่ด้วย ในผลิตภัณฑ์คี เฟอร์ทีมีการแปรปริมาณเชือ L. 

monocytogenes เริมตน้เป็น  ระดบั หลงัสินสุดเวลาในการเกบ็รักษาผลิตภณัฑคี์เฟอร์ทีอุณหภูมิ  °ซ นาน  วนั 

 

 ตารางท ี2  ปริมาณเชือแบคทีเรียก่อโรค L. monocytogenes หลงัสินสุดเวลาในการเก็บรักษาผลิตภณัฑคี์เฟอร์ทีอุณหภูมิ 

4 °ซ เป็นเวลา  วนั 

ปริมาณเชือ L. monocytogenes  

ปนเปือนเริมต้น  

(log CFU/mL) 

ปริมาณเชือ L. monocytogenes ทีเวลา  วัน  

(log CFU/mL) 

L. monocytogenes (Control) L. monocytogenes ในผลติภณัฑ์คเีฟอร์ 

2.64 

3.82 

4.71 

4.37c±0.02 

5.33b±0.01 

6.06a±0.03 

1.32f±0.20 

3.14e±0.10 

3.87d±0.06 

a-d ในคอลมัน์และแถว..ค่าเฉลียทีมีอกัษรต่างกันมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั      

ร้อยละ 95 

 

จากตารางที  ศึกษาปริมาณของเชือ L. monocytogenes ในผลิตภณัฑ์คีเฟอร์เปรียบเทียบกบัการเจริญของเชือ 

L. monocytogenes ในกลุ่มควบคุม ทีเก็บรักษาไวที้อุณหภูมิ  °ซ เป็นเวลา  ว ัน พบว่า ทีระดับการปนเปือนของเชือ           

L. monocytogenes เริมตน้เท่ากนั ปริมาณ L. monocytogenes ในคีเฟอร์กบักลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

(p≤0.05) และพบว่าปริมาณเชือ L. monocytogenes กลุ่มควบคุม มีปริมาณเชือเพิมขึนจากระดบัการปนเปือนเริมตน้ประมาณ 

.  ล็อกโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) ซึงปริมาณเชือ L. monocytogenes ในกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั
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ทางสถิติ (p≤0.05) และปริมาณเชือ L. monocytogenes ในผลิตภณัฑ์คีเฟอร์ มีปริมาณเชือลดลงจากระดบัการปนเปือน

เริมต้นประมาณ .  ล็อกโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) ซึงปริมาณเชือ L. monocytogenes ในผลิตภณัฑ์คีเฟอร์

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) และงานวิจยัของ Ryser, Marth ( ) ไดศึ้กษาผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตทมีีการ

ปนเปือนของเชือ L. monocytogenes หลงักระบวนการหมกัโยเกิร์ต ซึงเชือ L. monocytogenes จะเจอกบัสภาวะกรดอยา่ง

เฉียบพลนั (Acid shock) โดยพบว่าการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์โยเกิร์ตไว้ทีอุณหภูมิ  °ซ นาน  วนั ส่งผลให้เชือ L. 

monocytogenes มีปริมาณลดลง  ลอ็กโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) 

จากผลการวิจยัในช่วงการเก็บรักษาผลติภณัฑคี์เฟอร์ ซึงผลิตภณัฑเ์กิดการหมกัจนมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) อยูใ่นช่วง .  - .  จากนนัจึงจาํลองการปนเปือนของเชือแบคทีเรียก่อโรคคือ L. monocytogenes ในระดบัปริมาณ

แตกต่างกนัลงสู่ผลิตภณัฑใ์นช่วงการบรรจุคีเฟอร์ลงในบรรจุภณัฑ์ แลว้เก็บรักษาทีอุณหภูมิ  °ซ นาน  วนั พบว่า

ในช่วง  วนัของการเก็บรักษา เชือจุลินทรียท์งั  ชนิด มีปริมาณเชือเพิมมากขึน แต่หลงัจากวนัที  ของการเก็บรักษา

พบว่าปริมาณเชือจุลินทรียท์งั  ชนิด มีปริมาณเชือค่อยๆลดลง เนืองจากเชือจุลินทรียโ์ปรไบโอติกทงั  ชนิด ทีนาํมาใช้

เป็นเชือเริมต้นมีการสร้างกรด แบคเทอริโอซิน (bacteriocin) และแอลกอฮอล์ ซึงมีผลต่อการยบัยงัการเจริญของ

เชือจุลินทรียช์นิดอืน และกรดทีสร้างเพิมมากขึนเมือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิมขึนก็จะมีผลต่อการยบัยงัเชือโปร

ไบโอติกดว้ย ซึงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของคีเฟอร์จะลดลงไปที . - .  ใน  วนั และจะลดลงอย่างต่อเนืองใน

ระหว่างการเก็บรักษาผลิตภณัฑน์มหมกัทีอุณหภูมิ  °ซ (Katsiari et al., 2002; Koktas et al., 2013) และพบว่าการผลิต

กรดแลคติกของแบคทีเรียแลคติกนันจะเกิดขึนไดช้้าลงในกรณีทีมีเชือยีสตร่์วมอยู่ดว้ย (Collar, 1996) จึงทาํให้จาํนวน

เชือจุลินทรียท์งั  ชนิด ในผลิตภณัฑ์คีเฟอร์มีปริมาณเชือลดลงเมือเวลาการเก็บเพิมมากขึน โดยพบว่าเชือก่อโรค L. 

monocytogenes มีจาํนวนเชือลดลง .  ลอ็กโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) ทีเวลาการเก็บ  วนั เมือเปรียบเทียบ

กบัปริมาณเชือปนเปือนเริมตน้และเมือเปรียบเทียบปริมาณเชือ L. monocytogenes กลุ่มควบคุมกับ L. monocytogenes 

กลุ่มทีมีเชือโปรไบโอติกร่วมอยู่ดว้ย พบว่าเชือโปรไบโอติกมีผลต่อการลดลงของปริมาณเชือ L. monocytogenes อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) 

ทงันีการเพิมจาํนวนของ L. monocytogenes ในระหว่างการเก็บรักษาทอีุณหภูมิ  °ซ อาจเนืองมาจากเชือ

แบคทีเรียก่อโรคชนิดนีสามารถเจริญไดที้อุณหภูมิตูเ้ยน็ (psychrotrophic pathogen) ซึงเชือชนิดนีสามารถดาํรงชีพและ

เจ ริญได้ตังแต่อุณหภูมิ  -  °ซ แต่เจริญได้ดีทีอุณห ภูมิ -  °ซ (Leimeister-Wächter et al., 1992) และแม้ว่า               

L. monocytogenes จะสามารถทนกรดไดเ้ลก็น้อย แต่ไม่สามารถเจริญไดใ้นสภาวะทีมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตาํกว่า 

4.5-4.6 (Koutsoumanis et al., 2003) ซึงการปนเปือนลงในคีเฟอร์ยงัอยู่ในช่วงทีคีเฟอร์ยงัมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

อยูที่ .  - .  ทาํให ้L. monocytogenes ยงัสามารถเจริญไดใ้นช่วงแรกของการปนเปือน 

โปรไบโอติกมีฤทธิยบัยงัการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทีทาํให้เกิดโรค เช่น Escherichia coli O157:H7, 

Listeria monocytogenes, Salmonella spp. และอืนๆ (Haris et al., 1989; Chateau et al., ) การยบัยงันีเกิดขึนเนืองจากการ

ผลิตกรดแลคติกของแบคที เรียแลคติก เช่น L. casei ปริมาณกรดที เพิมมากขึนมีผลต่อการย ับยงัการเจริญของ L. 

monocytogenes เนืองจากเป็นสภาวะทีไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเชือ นอกจากนันแบคทีเรียแลคติกยงัสามารถผลิตสาร

ยบัยงั เช่น แบคเทอริโอซิน (bacteriocin) หรือกรดอินทรีย ์(Zubillaga et al., ) สําหรับแบคเทอริโอซิน (bacteriocin) จะ

ทาํให้เกิดรูรัวทีผนังเซลลข์องเซลลแ์บคทีเรียเป้าหมาย มีผลต่อสมดุลการเขา้ออกของสารภายในเซลล ์(Delesa, 2017) การ

ทาํงานของแบคเทอริโอซิน (bacteriocin) ร่วมกบัปัจจยัอืนๆทีก่อให้เกิดความเครียดจะเสริมประสิทธิภาพในการควบคุมการ

เจริญของเชือก่อโรคและแบคทีเรียทีทําให้เกิดการเน่าเสียในอาหารได้ดียิงขึน (Pal et al., 2015) โดยแบคเทอริโอซิน 

(bacteriocin) จากแบคที เรียแลคติก ส่วนผลของแอลกอฮอล์ต่อ L. monocytogenes ย ังไม่ได้รับการยืนย ันทีแน่ชัด แต่
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แอลกอฮอล์มีผลต่อเยอืหุ้มเซลลใ์นส่วนทีเป็นลิปิด และการสูญเสียโครงสร้างของผนังเซลลมี์ผลให้การซึมผ่านของ

โปรตอนเพิมมากขึน ซึงจะส่งผลต่อกิจกรรมภายในเซลลข์องแบคทีเรีย (Wan et al., 2002) 

  

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั 

ปริมาณเชือเริมตน้ร้อยละ  โดยปริมาตร เหมาะสมต่อการหมกัผลิตภณัฑ์คีเฟอร์ เพราะใช้ปริมาณเชือ

เริมตน้น้อยกว่า และใชเ้วลาในการหมกัผลิตภณัฑ์คีเฟอร์  ชวัโมง จนค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดลงเป็น . - .  

เท่ากบัการใช้ปริมาณเชือเริมตน้ร้อยละ  และ  โดยปริมาตร และลกัษณะเคิร์ดของผลิตภณัฑค์ีเฟอร์ทีผลิตจากปริมาณ

เชือเริมต้นร้อยละ  โดยปริมาตร เป็นทียอมรับโดยมีการแยกชนัของเวย ์(syneresis) น้อยกว่าเคิร์ดทีใช้ปริมาณเชือ

เริมตน้ร้อยละ  และ  โดยปริมาตร นอกจากนีพบว่าเชือ L. monocytogenes ในผลิตภณัฑ์คีเฟอร์มีปริมาณเชือลดลง

ประมาณ .  ลอ็กโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) และในกลุ่มควบคุมมีปริมาณเชือเพิมขึนประมาณ .  ลอ็กโคโลนี

ต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) โดยปริมาณเชือ L. monocytogenes มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p≤0.05) 

ดงันนัเชือจุลินทรียโ์ปรไบโอติกมีผลต่อการลดลงของปริมาณเชือก่อโรค L. monocytogenes 
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