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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปริ มาณเชือเริ มต้นทีเหมาะสมในการผลิตคีเฟอร์ และผลของจุลินทรี ยโ์ ปร
ไบโอติกการเหลือรอดของ Listeria monocytogenes ในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณ ฑ์ เริ มจากการศึกษาปริ มาณเชื อ
เริ มต้น (Lactobacillus casei : Saccharomyces cerevisiae = : ) โดยแปรที ระดับ %, % และ % (v/v) ในการหมัก
ผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ พบว่าปริ มาณเชือเริ มต้น % (v/v) มีความเหมาะสม เพราะใช้เวลาในการหมัก 16 ชัวโมง จนค่าพีเอชล
ดลงถึง 4.6-4.8 ซึ งไม่ แตกต่างจากค่ าพี เอชที ใช้ระดับปริ มาณเชื อเริ มต้น 3% และ 4% (v/v) อย่างมีน ัยสําคัญทางสถิติ
(p˃0.05) และลัก ษณะเคิร์ ดที ได้เป็ นที ยอมรั บ จากนันศึ กษาผลของจุ ลิน ทรี ย โ์ ปรไบโอติก ต่อการเหลือรอดของ L.
monocytogenes ที ได้จ าํ ลองปริ ม าณการปนเปื อนของเชื อที ระดับ , และ log CFU/mL ในระหว่างการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ทีอุณหภูมิ 4 °ซ พบว่าเชื อโปรไบโอติกมีผลต่อการลดลงของปริ มาณเชือ L. monocytogenes อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (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).
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บทนํา

เชือแบคทีเรี ย L. monocytogenes สามารถพบได้ในสิ งแวดล้อมต่างๆ เช่น ดิน นํา อาหาร และสิ งปฏิกูล รวมไป
ถึงระบบทางเดินอาหารของมนุ ษย์และสัตว์ ดังนันในกระบวนการผลิตอาหารจึงอาจมีการปนเปื อนของเชือดังกล่าวลงสู่
ผลิตภัณฑ์ได้หากไม่มีการควบคุมการผลิตทีดี โดยมักพบการปนเปื อนและการระบาดของ L. monocytogenes ในนํานม
ดิบและผลิตภัณฑ์นมต่างๆ (Center for disease control [CDC], 2017) ด้วยเหตุนี จึงมีโอกาสสูงทีจะพบการปนเปื อนของ
เชือดังกล่าวในผลิตภัณฑ์นมหมัก เช่น คีเฟอร์ (Kefir) ซึ งเป็ นผลิตภัณฑ์นมหมักแบบดังเดิมชนิ ดหนึง ทีมีการบริ โภคมา
นานแล้วและยังคงได้รับความนิ ยม เพราะมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพเนื องจากเป็ นแหล่งของจุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติกทีมีชีวิต
โดยคีเฟอร์เกิดจากการหมักนํานมด้วยเม็ดคีเฟอร์ (Kefir grains) ทีประกอบด้วยแบคทีเรี ยแลคติกและยีสต์ทีมีประโยชน์
เช่ น Lactobacillus casei และ Saccharomyces cerevisiae (The Food and Drug Administration [FDA], 2013) แบคที เรี ย
แลคติ ก ถูก จัดเป็ นโปรไบโอติ ก ซึ งเป็ นกลุ่ม ของแบคที เรี ย แกรมบวก (Gram positive bacteria) ทนต่ อกรดและด่ าง
สามารถหมักนําตาลกลูโคส (glucose) นําตาลแล็กโทส (lactose) ให้เกิดกรดแลคติก (lactic acid) ทีมีฤทธิ ต้านจุลิน ทรี ย์
นอกจากนีแบคทีเรี ยแลคติกยังสามารถสร้างสารแบคเทอริ โอซิน (bacteriocin) เพือยับยังการเจริ ญของจุลินทรี ยช์ นิดอืน
สําหรั บยีส ต์จะทําหน้าที หมักนําตาลแลคโตสได้เป็ นเอทิ ลแอลกอฮอล์ ทําให้ผลิตภัณ ฑ์คี เฟอร์ มี ส่วนประกอบของ
แอลกอฮอล์อยูป่ ระมาณ เปอร์ เซ็น ต์ ดังนันการมีจุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติก 2 ชนิ ด ในผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ทีผลิตได้ น่าจะมี
ผลต่อการลดปริ มาณเชือแบคทีเรียก่อโรค L. monocytogenes ทีปนเปื อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปริ มาณเชือเริ มต้นทีเหมาะสมในการหมักผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ และศึกษา
ผลของจุลนิ ทรี ยโ์ ปรไบโอติกต่อการเหลือรอดของแบคทีเรี ยก่อโรคในระหว่างกระบวนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คีเฟอร์
วิธีการวิจยั
ขันตอนการผลิตคีเฟอร์ (พิชยั ,

)
นํานมโคดิบ + นําตาลซูโครส 0.45%

พาสเจอร์ไรซ์ 92±1 °ซ เป็ นเวลา นาที
ทําให้เย็นทีอุณหภูมิ 22±1 °ซ
เติม Starter culture
Lactobacillus casei : Saccharomyces cerevisiae อัตราส่วน 1:1
หมักทีอุณหภูมิ 22±1 °ซ นาน ชัวโมง จนมีค่า pH 4.6-4.8
ทําให้เย็นลงทีอุณหภูมิ 9±1 °ซ จนมีค่า pH 4.5
เก็บทีอุณหภูมิ °ซ นาน วัน
รูปที ขันตอนการผลิตคีเฟอร์
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1. ศึกษาระดับปริมาณเชื อเริมต้นทีเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์คีเฟอร์
1.1 นํานํานมโคดิบมาเติมนําตาลซูโครส . % โดยนําหนัก พาสเจอไรส์ทีอุณหภูมิ 92±1 °ซ ด้วยหม้อ
ไฟฟ้านาน นาที ทําให้เย็นลงอย่างรวดเร็วบนถังนําแข็งจนมีอุณหภูมิเท่ากับ 22±1 °ซ
1.2 นํ าเชื อแบคที เรี ย โปรไบโอติ ก (L. casei TISTR 453) และเชื อยีส ต์โ ปรไบโอติ ก (S. cerevisiae
Hansen TISTR 5011) เติมลงในนํานมทีผ่านการพาสเจอไรส์แล้วปริ มาตร มิลลิลิตร โดยแปรปริ มาณเชื อเริ มต้นซึ ง
เป็ นเชือผสมระหว่าง เชือ L. casei และ S. cerevisiae ในอัตราส่วน : ทีระดับ % % และ % โดยปริ มาตร
1.3 นําไปหมักทีอุณหภูมิ 22±1 °ซ ในตูบ้ ่มเชืออุณหภูมิตาํ (Incubator) แล้วติดตามการเปลียนแปลงของ
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) จนกระทังได้ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ลดลงอยู่ในช่วง 4.6-4.8 พร้อมทังสังเกตการเกิด
เคิร์ดของคีเฟอร์ ทีมีลกั ษณะอ่อนเหลวไม่มีการแยกชันของเวย์ (Syneresis) เพือพิจารณาเปอร์เซ็นต์ปริ มาณเชือเริ มต้นที
เหมาะสมในการผลิตคีเฟอร์
แผนการทดลอง
ศึก ษาโดยใช้แ ผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design) ทรี ต เมนต์ที ใช้ใ น
การศึกษา คือ ระดับปริ มาณเชื อเริ มต้นทีแตกต่างกัน ระดับ จากนันเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียทรี ตเมนต์
โดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test และทําการทดลอง ซํา
2. ศึกษาผลของจุลนิ ทรีย์โปรไบโอติกในการยับยังแบคทีเรียก่ อโรคในระหว่ างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ คเี ฟอร์
2.1 นํานํานมโคดิบมาเติมนําตาลซูโครส . % โดยนําหนัก พาสเจอไรส์ทีอุณหภูมิ 92±1 °ซ ด้วยหม้อ
ไฟฟ้านาน นาที ทําให้เย็นลงอย่างรวดเร็วบนถังนําแข็งจนมีอุณหภูมิเท่ากับ 22±1 °ซ
2.2 นําเชื อแบคทีเรี ยแลคติก L. casei และเชื อยีสต์ S. cerevisiae มาเติ มลงในนํานมที ผ่านการพาสเจอ
ไรส์แล้วปริ มาตร มิ ลลิลิตร โดยเลือกใช้เปอร์ เซ็น ต์ป ริ ม าณเชื อเริ มต้น ที เหมาะสมจากข้อ . มาใช้ใ นการผลิต
ผลิตภัณฑ์คีเฟอร์
2.3 นําไปหมักทีอุณหภูมิ 22±1 °ซ ในตูบ้ ่มเชื ออุณหภูมิตาํ (Incubator) นาน ชัวโมง จนกระทังมีค่า
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ลดลงอยู่ในช่วง 4.6-4.8 จากนันลดอุณหภูมิลงมาที 9±1 °ซ ทิงไว้เป็ นเวลา ชัวโมง ในตู้บ่ม
เชืออุณหภูมิตาํ (Incubator) จนกระทังมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ .
2.4 จากนันเติมเชื อแบคทีเรี ยก่อโรค (L. monocytogenes DMST 17303) ทีระดับปริ มาณเชือ , และ
log CFU/mL เพือจําลองการปนเปื อนของเชือลงสู่ ผลิตภัณฑ์คีเฟอร์
2.5 เก็บรักษาผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ในตูเ้ ย็นทีอุณหภูมิ 4±1 °ซ เป็ นเวลา วัน โดยในระหว่างการเก็บรักษา
จะสุ่ ม ตัว อย่างคี เฟอร์ ที ระยะเวลา , 1, 3, 7, และ วัน เพื อตรวจนั บ จํานวน L. casei, S. cerevisiae และ L.
monocytogenes โดยใช้เทคนิ คการ Pour plate บนอาหาร MRS agar, PDA agar และ PALCAM agar ตามลําดับ จากนัน
บ่มจานเพาะเชือไว้ทีอุณหภูมิ , และ °ซ ตามลําดับ เป็ นเวลา - ชัวโมง
แผนการทดลอง
ศึกษาโดยใช้แผนการทดลองแบบ x2 Factorial Experimental in Completely Randomized Design ปั จจัย
ทีใช้ในการศึกษา คือ ปริ มาณเชื อก่ อโรค L. monocytogenes เริ มต้น ทีแตกต่างกัน ระดับและสภาวะที มีและไม่มีเชื อ
เริ มต้น จากนันเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียทรี ตเมนต์คอมบิเนชันโดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test
และทําการทดลอง ซํา
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ผลการวิจัย
1. ระดับปริมาณเชื อเริมต้นทีเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ คเี ฟอร์
1.1 ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) ของคีเฟอร์ ที เวลา ชั วโมง อุณหภูมิ
(starter culture) แตกต่างกัน
ตารางที 1 ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของคีเฟอร์ทเวลา
ี

ชัวโมง หมักทีอุณหภูมิ

°ซ ที มีป ริ มาณเชื อเริ มต้ น

°ซ

ปริมาณเชื อเริมต้ น (v/v)

ค่าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH)

2%
3%
4%

4.88a±0.01
4.84a±0.01
4.79b±0.01

a, b.. ค่าเฉลียทีมีอกั ษรต่างกันมีความหมายแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ
จากตารางที พบว่า ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของคีเฟอร์ ทีมีปริ มาณเชื อเริ มต้น (starter culture)
ร้ อยละ 2 และ 3 โดยปริ ม าตร เมื อใช้เวลา ชัวโมงเท่ ากัน จะลดค่าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) ไปที 4.88 และ 4.84
ตามลําดับ ซึงอยู่ในช่วง . - 4.8 ขณะทีตัวอย่างคีเฟอร์ทีมีเชือเริ มต้นร้อยละ โดยปริ มาตร จะให้ค่าความเป็ น กรด-ด่าง
(pH) น้อยกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีค่าเท่ากับ . ทีเวลา ชัวโมง ของการหมักทีอุณหภูมิ °ซ
1.2 ลักษณะเคิร์ดของคีเฟอร์ เมือหมักทีอุณหภูมิ °ซ เป็ นเวลา ชัวโมง

3%

2%

2%

4%

3%

4%

รูปที 2 ลักษณะเคิร์ดของคีเฟอร์ เมือหมักโดยใช้ปริ มาณเชื อเริ มต้น (starter culture) แตกต่างกัน ทีอุณหภูมิ
เวลา ชัวโมง

°ซ เป็ น

รู ปที แสดงลักษณะเคิร์ดของคีเฟอร์ทีหมักด้วยปริ มาณเชือเริ มต้น (starter culture) ร้อยละ , และ
โดยปริ มาตร ทีอุณหภูมิ °ซ เป็ นเวลา ชัวโมง พบว่า ตัวอย่างคีเฟอร์ ทีมีปริ มาณเชือเริ มต้นร้อยละ และ โดย
ปริ มาตร มีการแยกชันของเวย์ (syneresis) อย่างชัดเจน แต่ตวั อย่างคีเฟอร์ ทีมีปริ มาณเชือเริ มต้นร้อยละ โดยปริ มาตร มี

579

BMP3-5
การแยกชันของเวย์ (syneresis) น้อยกว่า และเคิร์ดมีลกั ษณะอ่อนเหลวกว่าการใช้ปริ มาณเชือเริ มต้นร้อยละ และ โดย
ปริ มาตร
จากผลการวิ จ ัย การผลิ ต คี เฟอร์ ที มีก ารแปรปริ ม าณเชื อเริ มต้น ที ระดับ ร้ อ ยละ , และ โดย
ปริ มาตร บ่มทีอุณหภูมิ °ซ พบว่าการใช้ปริ มาณเชือเริ มต้นแตกต่างกัน เมือระยะเวลาในการบ่มนานขึนจะทําให้ค่า
ความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) ลดลง โดยค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) ของคี เฟอร์ แ ตกต่ างกัน อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิติ
ั พบว่าปริ ม าณเชือเริ มต้นร้อยละ , และ โดยปริ มาตร ใช้เวลา
(p≤0.05) ทีระยะเวลาการหมัก ชัวโมง แต่ทงนี
ชัวโมงเท่ากัน ในการลดค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ให้อยูใ่ นช่วง . - . เมือพิจารณาลักษณะเคิร์ดของคีเฟอร์ควบคู่กบั
การลดลงของค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) พบว่า ตัวอย่างคีเฟอร์ ทีมีปริ มาณเชือเริ มต้นร้อยละ โดยปริ มาตร เคิร์ดทีได้มี
ลักษณะอ่อนเหลวกว่าการใช้ปริ มาณเชือเริ มต้นทีมากกว่า และลักษณะเคิร์ดทีได้เป็ นทียอมรับโดยมีการแยกชันของเวย์
(syneresis) น้อยกว่าเคิร์ดทีใช้ปริ มาณเชือเริ มต้นร้อยละ และ โดยปริ มาตร ดังนันการใช้ปริ มาณเชือเริ มต้นร้อยละ
โดยปริ มาตร จึงเหมาะสมทีจะใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คีเฟอร์
2. ผลของจุลนิ ทรีย์โปรไบโอติกในการยับยังแบคทีเรียก่อโรคในระหว่ างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คเี ฟอร์
2.1 การเปลียนแปลงปริมาณเชื อจุลิน ทรีย์ระหว่ างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ คีเฟอร์ ทีอุณหภูมิ °ซ เป็ น
เวลา วัน
จากรู ปที แสดงการเปลียนแปลงของปริ มาณจุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติก ชนิ ด ได้แก่ L. casei และ S.
cerevisiae และเชือแบคทีเรี ยก่อโรค L. monocytogenes ในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ ทีอุณหภูมิ °ซ เป็ น
เวลา วัน โดยมีการสุ่ มตัวอย่างในวัน ที , 1, 3, 7, และ วัน แล้วนับจํานวนเชื อจุลินทรี ยบ์ นอาหารเลียงเชือที
จําเพาะต่อเชือจุลนิ ทรี ยน์ นๆ
ั (selective media) โดยเทคนิค spread plate
มีการปนเปื อนของเชื อ L. mono ปริมาณ log CFU/mL

มีการปนเปื อนของเชือ L. mono ปริมาณ 3 log CFU/mL

มีการปนเปื อนของเชื อ L. mono ปริ มาณ 4 log CFU/mL

L. casei
S. cerevisiae
L. monocytogenes

รูปที 3 การเปลียนแปลงของปริ มาณเชือจุลนิ ทรี ยใ์ นคีเฟอร์ ทีมีการปนเปื อนของเชื อแบคทีเรี ยก่อโรค L. monocytogenes
ปริ มาณแตกต่างกัน ในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ทีอุณหภูมิ °ซ เป็ นเวลา วัน
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จากรู ปที พบว่าทีเวลา วัน เชือจุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติกทัง ชนิด คือ L. casei และ S. cerevisiae มี
ปริ มาณเชื อ . และ . ล็อกโคโลนี ต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) ตามลําดับ และเชือ L. monocytogenes มีปริ มาณเชือ . , .
และ . ล็อกโคโลนี ต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) ในระหว่างการเก็บรักษา วัน เชือจุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติกทัง ชนิ ด มีการ
เปลียนแปลงของปริ มาณเชือเพี ยงเล็กน้อย แต่พบว่าเชื อ L. monocytogenes มีปริ มาณเชื อเพิ มขึ น . - . ล็อกโคโลนี ต่อ
มิลลิลิตร (log CFU/mL) หลังจากการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ วัน เชือจุลินทรี ยท์ งั ชนิ ด จะมีปริ มาณเชือลดลงอย่าง
ต่อเนื อง และพบว่าในวันที เชือโปรไบโอติกทัง ชนิ ด มีปริ มาณเชื อ . - . ล็อกโคโลนี ต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL)
และ . - . ล็อกโคโลนี ต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) ตามลําดับ ซึ งเชือจะลดลง - ล็อกโคโลนี ต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL)
จากวันแรกของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ เช่นเดียวกับเชือ L. monocytogenes ทีมีปริ มาณเชื อลดลงอย่างต่อเนื องและ
ลดลงไป . ล็อกโคโลนี ต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) จากวันแรกของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ซึงแนวโน้มการเปลียนแปลง
ของปริ มาณจุลินทรี ยท์ งั ชนิ ด ในผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ ทีมีการปนเปื อนด้วยเชื อ L. monocytogenes ทีแตกต่างกัน ระดับ มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน จากงานวิจยั ของ Gahan et al. ( ) ทีศึกษาการปนเปื อนของเชือ L. monocytogenes ปริ มาณ
ล็อกโคโลนี ต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) ลงไปในผลิตภัณฑ์นมหมักทีมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ . พบว่าเชือ
L. monocytogenes จะมีปริ มาณลดลงและ ลดลงมากกว่า ล็อกโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL)
2.2 ปริมาณเชื อแบคทีเรียก่อโรค L. monocytogenes เมือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ คีเฟอร์ ทีอุณหภูมิ °ซ เป็ นเวลา
วัน
ศึก ษาปริ ม าณเชื อ L. monocytogenes กลุ่ มควบคุม และ L. monocytogenes ในผลิตภัณ ฑ์คี เฟอร์ ทีมี เชื อ
เริ มต้น (starter culture) หรื อ จุ ลิ น ทรี ย ์โ ปรไบโอติ ก ร่ ว มอยู่ด้ว ย ในผลิ ต ภัณ ฑ์ คี เฟอร์ ที มี ก ารแปรปริ ม าณเชื อ L.
monocytogenes เริ มต้นเป็ น ระดับ หลังสินสุดเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ทีอุณหภูมิ °ซ นาน วัน
ตารางที 2 ปริ มาณเชื อแบคทีเรี ยก่อโรค L. monocytogenes หลังสิ นสุดเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ทีอุณหภูมิ
4 °ซ เป็ นเวลา วัน
ปริมาณเชื อ L. monocytogenes
ปนเปื อนเริมต้ น
(log CFU/mL)
2.64
3.82
4.71

ปริมาณเชื อ L. monocytogenes ทีเวลา วัน
(log CFU/mL)
L. monocytogenes (Control)
L. monocytogenes ในผลิตภัณฑ์คเี ฟอร์
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 ในคอลัม น์ และแถว..ค่าเฉลียที มี อกั ษรต่ างกัน มี ความแตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิติที ระดับ ความเชื อมัน
ร้อยละ 95
จากตารางที ศึกษาปริ มาณของเชือ L. monocytogenes ในผลิตภัณฑ์คีเฟอร์เปรี ยบเทียบกับการเจริ ญของเชือ
L. monocytogenes ในกลุ่ มควบคุ ม ที เก็ บรั กษาไว้ที อุ ณหภู มิ °ซ เป็ นเวลา วัน พบว่ า ที ระดับการปนเปื อนของเชื อ
L. monocytogenes เริ มต้นเท่ากัน ปริ มาณ L. monocytogenes ในคีเฟอร์ กบั กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p≤0.05) และพบว่าปริ มาณเชือ L. monocytogenes กลุ่มควบคุม มีปริ มาณเชือเพิมขึนจากระดับการปนเปื อนเริ มต้นประมาณ
. ล็อกโคโลนี ต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) ซึ งปริ มาณเชื อ L. monocytogenes ในกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ (p≤0.05) และปริ มาณเชือ L. monocytogenes ในผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ มีปริ มาณเชื อลดลงจากระดับการปนเปื อน
เริ มต้น ประมาณ . ล็อกโคโลนี ต่อมิลลิ ลิตร (log CFU/mL) ซึ งปริ ม าณเชื อ L. monocytogenes ในผลิตภัณ ฑ์คีเฟอร์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) และงานวิจยั ของ Ryser, Marth ( ) ได้ศึกษาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตทีมีการ
ปนเปื อนของเชือ L. monocytogenes หลังกระบวนการหมักโยเกิร์ต ซึงเชือ L. monocytogenes จะเจอกับสภาวะกรดอย่าง
เฉี ย บพลัน (Acid shock) โดยพบว่าการเก็ บ รัก ษาผลิ ต ภัณ ฑ์โ ยเกิ ร์ต ไว้ที อุ ณ หภู มิ °ซ นาน วัน ส่ งผลให้เชื อ L.
monocytogenes มีปริ มาณลดลง ล็อกโคโลนีต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL)
จากผลการวิจยั ในช่วงการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ ซึงผลิตภัณฑ์เกิดการหมักจนมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
(pH) อยูใ่ นช่วง . - . จากนันจึงจําลองการปนเปื อนของเชื อแบคทีเรี ยก่อโรคคือ L. monocytogenes ในระดับปริ มาณ
แตกต่างกันลงสู่ ผลิตภัณฑ์ในช่วงการบรรจุคีเฟอร์ ลงในบรรจุภณ
ั ฑ์ แล้วเก็บรักษาทีอุณหภูมิ °ซ นาน วัน พบว่า
ในช่วง วันของการเก็บรักษา เชือจุลิน ทรี ยท์ งั ชนิด มีปริ มาณเชือเพิมมากขึน แต่หลังจากวันที ของการเก็บรักษา
พบว่าปริ มาณเชือจุลินทรี ยท์ งั ชนิด มีปริ มาณเชือค่อยๆลดลง เนืองจากเชือจุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติกทัง ชนิด ทีนํามาใช้
เป็ นเชื อเริ มต้น มี ก ารสร้ างกรด แบคเทอริ โ อซิ น (bacteriocin) และแอลกอฮอล์ ซึ งมี ผลต่อ การยับ ยังการเจริ ญ ของ
เชื อจุลินทรี ยช์ นิ ดอืน และกรดทีสร้างเพิมมากขึนเมือระยะเวลาในการเก็บ รัก ษาเพิ มขึนก็จะมีผลต่อการยับยังเชือโปร
ไบโอติกด้วย ซึ งค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของคีเฟอร์ จะลดลงไปที . - . ใน วัน และจะลดลงอย่างต่อเนื องใน
ระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น มหมักทีอุณหภูมิ °ซ (Katsiari et al., 2002; Koktas et al., 2013) และพบว่าการผลิต
กรดแลคติกของแบคทีเรี ยแลคติกนันจะเกิดขึนได้ช้าลงในกรณี ทีมีเชื อยีสต์ร่วมอยู่ดว้ ย (Collar, 1996) จึงทําให้จาํ นวน
เชื อจุลินทรี ยท์ งั ชนิ ด ในผลิตภัณฑ์คีเฟอร์มีป ริ มาณเชื อลดลงเมือเวลาการเก็บเพิมมากขึ น โดยพบว่าเชื อก่ อโรค L.
monocytogenes มีจาํ นวนเชือลดลง . ล็อกโคโลนี ต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) ทีเวลาการเก็บ วัน เมือเปรี ยบเทีย บ
กับปริ มาณเชื อปนเปื อนเริ มต้น และเมือเปรี ยบเทียบปริ มาณเชื อ L. monocytogenes กลุ่มควบคุมกับ L. monocytogenes
กลุ่มทีมีเชือโปรไบโอติกร่ วมอยู่ดว้ ย พบว่าเชือโปรไบโอติกมีผลต่อการลดลงของปริ มาณเชื อ L. monocytogenes อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ทังนี การเพิมจํานวนของ L. monocytogenes ในระหว่างการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ °ซ อาจเนื องมาจากเชื อ
แบคทีเรี ยก่อโรคชนิดนี สามารถเจริ ญได้ทีอุณหภูมิตูเ้ ย็น (psychrotrophic pathogen) ซึ งเชื อชนิ ดนี สามารถดํารงชีพและ
เจริ ญ ได้ ตั งแต่ อุ ณ หภู มิ - °ซ แต่ เจริ ญได้ ดี ที อุ ณ หภู มิ - °ซ (Leimeister-Wächter et al., 1992) และแม้ว่ า
L. monocytogenes จะสามารถทนกรดได้เล็กน้อย แต่ไม่สามารถเจริ ญได้ในสภาวะทีมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ตํากว่า
4.5-4.6 (Koutsoumanis et al., 2003) ซึ งการปนเปื อนลงในคีเฟอร์ ยงั อยู่ในช่วงทีคีเฟอร์ ยงั มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
อยูท่ ี . - . ทําให้ L. monocytogenes ยังสามารถเจริ ญได้ในช่วงแรกของการปนเปื อน
โปรไบโอติก มี ฤทธิ ยับ ยังการเจริ ญ เติ บโตของแบคที เรี ยที ทําให้ เกิ ดโรค เช่ น Escherichia coli O157:H7,
Listeria monocytogenes, Salmonella spp. และอืนๆ (Haris et al., 1989; Chateau et al., ) การยับยังนี เกิ ดขึ นเนื องจากการ
ผลิ ต กรดแลคติ ก ของแบคที เรี ยแลคติ ก เช่ น L. casei ปริ ม าณกรดที เพิ มมากขึ นมี ผ ลต่ อ การยับ ยังการเจริ ญ ของ L.
monocytogenes เนื องจากเป็ นสภาวะทีไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญของเชือ นอกจากนันแบคทีเรี ยแลคติกยังสามารถผลิตสาร
ยับยัง เช่น แบคเทอริ โอซิ น (bacteriocin) หรื อกรดอินทรี ย ์ (Zubillaga et al., ) สําหรับแบคเทอริ โอซิ น (bacteriocin) จะ
ทําให้เกิดรู รัวทีผนังเซลล์ของเซลล์แบคทีเรี ยเป้ าหมาย มีผลต่อสมดุลการเข้าออกของสารภายในเซลล์ (Delesa, 2017) การ
ทํางานของแบคเทอริ โอซิน (bacteriocin) ร่ วมกับปั จจัยอืนๆทีก่อให้เกิดความเครี ยดจะเสริ มประสิ ทธิภาพในการควบคุมการ
เจริ ญ ของเชื อก่ อโรคและแบคที เรี ย ที ทําให้ เกิ ดการเน่ าเสี ยในอาหารได้ดี ยิงขึ น (Pal et al., 2015) โดยแบคเทอริ โอซิ น
(bacteriocin) จากแบคที เรี ยแลคติ ก ส่ วนผลของแอลกอฮอล์ต่อ L. monocytogenes ยังไม่ ไ ด้รั บ การยืน ยัน ที แน่ ชัด แต่
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แอลกอฮอล์มีผลต่อเยือหุ้มเซลล์ในส่ วนทีเป็ นลิปิด และการสู ญเสี ยโครงสร้ างของผนังเซลล์มีผลให้การซึ มผ่านของ
โปรตอนเพิมมากขึน ซึงจะส่งผลต่อกิจกรรมภายในเซลล์ของแบคทีเรี ย (Wan et al., 2002)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ปริ มาณเชื อเริ มต้นร้ อยละ โดยปริ มาตร เหมาะสมต่อการหมักผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ เพราะใช้ปริ มาณเชื อ
เริ มต้น น้อยกว่า และใช้เวลาในการหมักผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ ชัวโมง จนค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ลดลงเป็ น . - .
เท่ากับการใช้ปริ มาณเชือเริ มต้นร้อยละ และ โดยปริ มาตร และลักษณะเคิร์ดของผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ทีผลิตจากปริ มาณ
เชื อเริ มต้น ร้ อยละ โดยปริ ม าตร เป็ นทียอมรับ โดยมี การแยกชันของเวย์ (syneresis) น้อยกว่าเคิ ร์ด ทีใช้ป ริ ม าณเชื อ
เริ มต้น ร้อยละ และ โดยปริ มาตร นอกจากนี พบว่าเชือ L. monocytogenes ในผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ มีปริ มาณเชื อลดลง
ประมาณ . ล็อกโคโลนี ต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) และในกลุ่มควบคุมมีปริ มาณเชือเพิมขึนประมาณ . ล็อกโคโลนี
ต่อมิลลิลิตร (log CFU/mL) โดยปริ มาณเชื อ L. monocytogenes มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤0.05)
ดังนันเชือจุลนิ ทรี ยโ์ ปรไบโอติกมีผลต่อการลดลงของปริ มาณเชือก่อโรค L. monocytogenes
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