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บทคัดยอ  

 

วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกจากเตาเจ้ียวในระหวางการหมักและ

ตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เชื้อแบคทีเรียที่แยกไดทั้งหมด 327 ไอโซเลท นํามาศึกษา

คุณสมบัติเบื้องตนของการเปนโพรไบโอติก คือ การทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง การทนเกลือนํ้าดี การทนเกลือ การ

เจริญที่ pH ตาง ๆ การเจริญในสภาวะมีและไมมีออกซิเจน การเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ และทดสอบการตานทานตอยาปฏิชีวนะ 

ผลการศึกษาพบวา จํานวน 5 ไอโซเลท ไมยอยสลายเม็ดเลือดแดง ไวตอยา streptomycin  และไอโซเลท PT6 และ PT44 

ไวตอยา ampicillin และ amoxicillin ในขณะที่อีก 3 ไอโซเลท ดื้อตอยา ampicillin และ amoxicillin ผลการทดสอบ

ความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรค พบวาแบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลท สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ได ผลการตรวจวิเคราะห

คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน พบวาผลิตภัณฑเตาเจ้ียวผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

 

คําสําคัญ:  โพรไบโอติก  เตาเจ้ียว  การหมัก  คุณภาพ 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to isolate  probiotic bacteria from salted soybean fermentation 

and microbiological quality assay on community product standards. The probiotic properties of total 327 

bacterial isolates were investigated (Hemolytic activity, bile salt tolerance, salt tolerance, pH, oxygen, 

temperatures and antibiotic resistance test). The results showed that 5 isolates showed  - haemolysis 

and sensitive to streptomycin. The isolate PT6 and PT44  were sensitive to ampicillin and amoxicillin 

while the other 3 isolates were resistant to ampicillin and amoxicillin. The result of pathogens inhibition 

found that all 5 isolates were able to inhibit S. aureus but could not inhibit E. coli and B. cereus. The 

microbiological quality assay according to the standard of community products were checked. It  found 

that soybean products passed the standard of community products. 
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1. บทนํา  
 

เตาเจ้ียว (soy paste) เปนผลิตภัณฑอาหารที่ไดจากการหมัก (fermentation) เพื่อการถนอมอาหารจัดในกลุม

อาหารหมักเกลือ มีวัตถุดิบสําคัญคือถั่วเหลือง (soybean) เตาเจ้ียวถูกนํามา ใชเปนสวนประกอบอาหาร และเปนเครื่องปรุงรส 

การทําเตาเจ้ียวเริ่มตนทําการเตรียมโคจิ โดยใชถั่วเหลือง ขาว หรือขาว บารเลย คลุกเคลาผสมกับแปงสาลีคั่ว แลวถายกลาเชื้อรา 

Aspergillus oryzae แลวคลุกเคลาใหผสมกันดีแลวนําไปบมก็จะไดโคจิที่ใชในการหมักแลวนําโคจิที่ไดไปหมักกับนํ้าเกลือ แลว

หมักบมทิ้งไว 1-2 เดือน (ภัทราภรณ, 2557) จุลินทรียที่พบในอาหารหมักสวนใหญไดแก ยีสต รา และแบคทีเรีย ซ่ึงโพรไบโอติก 

(Probiotics) เปนจุลินทรียที่นาสนใจ เพราะเปนจุลินทรียที่มีชีวิตซ่ึงกอประโยชนใหกับสุขภาพของผูบริโภคในการคงจุลินทรีย

ในรางกายไว หรือชวย ปรับสภาพความสมดุลของจุลินทรียในระบบทางเดินอาหาร กระตุนระบบภูมิคุมกัน ลดเอนไซมที่เปน 

สาเหตุของการเกิดมะเร็ง ลดระดับคอเลสเทอรอลในเลือด ปองกันและรักษาโรคทองรวงทั้งที่เกิดจาก แบคทีเรีย และไวรัส 

เปนตน จุลินทรียที่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกสวนใหญอยูในกลุมแบคทีเรียแลคติค ไดแก Lactobacillus spp. และ 

Bifidobacterium spp. (Vinderola and Reinheimer, 2003) ซ่ึงเปนกลุมของจุลินทรียโพรไบโอติกที่ดีที่สุด (Rial, 2000) 

ทั้งน้ีเน่ืองจากแบคที เรีย เหลาน้ีทนตอกรด และเกลือนํ้าดี ทําใหสามารถรอดชีวิตในระบบทางเดินอาหารซ่ึงเปนคุณสมบัติที่

สําคัญในการเปนโพรไบโอติก (Kos et al., 2000) รวมทั้งสามารถสรางกรดไฮโดรเจนเปอรออกไซด และแบคเทอริโอซินในการ

ตอตานการเติบโตของเชื้อกอโรค นักวิทยาศาสตรพยายามที่จะคัดแยกแบคทีเรียโพรไบโอติกจากแหลงตาง ๆ เพื่อใชใน

อุตสาหกรรม เชน คัดแยกจากมนุษย อาหาร ผลิตภัณฑนม และอาหารหมัก (Mathara et al., 2008) โพรไบโอติกเม่ือจะ

นํามาใชกับมนุษยจะตองมีขอควรคํานึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยหรือผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นที่นอกเหนือจากประโยชน

ของโพรไบโอติกเพียงอยางเดียว โดยทั่วไปการคัดเลือกจุลินทรียโพรไบโอติกที่จะนํามาใชกับมนุษยน้ัน มีแนวทางหลักคือ            

1) สามารถอาศัยอยูในระบบทางเดินอาหารได 2) ไมเปนสายพันธุที่กอใหเกิดโรค 3) สามารถเจริญเพิ่มจํานวนในทางเดิน

อาหารได 4) มีปริมาณสูงเพียงพอที่จะกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพ (ภณิดา เก้ือสุวรรณ และวิลาวัณย เจริญจิระตระกูล, 2557) 

ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ีจึงมุงเนนในการคัดแยกเชื้อโพรไบโอติกในผลิตภัณฑเตาเจ้ียวสด เพื่อศึกษาโพรไบโอติกจาก

กระบวนการหมักเตาเจ้ียวสดที่ระยะเวลาหมัก ไดแก 2, 15, 30 และ 45 วัน และตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

2.1 การคัดแยกโพรไบโอติกจากเตาเจี้ยวสด 

     ตัวอยางเตาเจ้ียวที่นํามาใชแยกเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติก ไดนํามาจากกลุมแมบานเกษตรมะขามทอง จังหวัด

กาญจนบุรีโดยเก็บตัวอยางใสขวดปราศจากเชื้อ โดยเก็บจากตัวอยางที่หมักนาน 15 วัน  3 ตัวอยาง 30 วัน 1 ตัวอยาง และ 

45 วัน 2 ตัวอยาง รวมทั้งส้ิน 6 ตัวอยาง  

 

      2.1.1 การหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดและการแยกเช้ือโพรไบโอติกจากเตาเจี้ยวสด 

                  นําตัวอยางเตาเจ้ียว 25 กรัมผสมกับ Peptone Water 0.1% 225 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ทําการเจือ

จางตัวอยาง 10-1  - 10-8   นําความเจือจางที่ 10-6 , 10-7, 10 -8 มา Pour plate บนอาหาร Plate Count Agar และ Plate 

Count Agar +3% sodium chloride โดยจะตองทํา 2 ชุด โดยชุดที่ 1 นําไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24-48 ชั่วโมง 

และชุดที่ 2 นําไปบมในปบ เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีรายงานผลเปนหนวย CFU/ml และนําโคโลนีที่แตกตาง

มา streak บนอาหารเล้ียงเชื้อ Nutrient agar จนกวาจะไดเชื้อบริสุทธ์ิ 
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     2.1.2  การตรวจสอบสมบัติการเปนโพรไบโอติกในระดับหองปฏิบัติการ 

1) ทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง โดยนําแบคทีเรียบริสุทธ์ิที่แยกได เพาะเล้ียงในอาหาร

เล้ียงเชื้อ Nutrient agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง นําเชื้อมา point inoculation ลงบนอาหาร Blood agar 

บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เก็บเชื้อกลุม Gramma haemolysis โคโลนีของเชื้อไมมีการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงเปนกลุมที่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติ นําเชื้อกลุมน้ีไปศึกษาตอไป 

2) ทดสอบการทนตอเกลือนํ้าด ีโดยนําแบคทีเรียที่ไมมีความสามารถในการยอยสลายเม็ดเลือด

แดง เพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเชื้อ Nutrient agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร 

Nutrient broth + Bile salt 0.3%, 0.6%, 0.9% โดยมี Nutrient broth ที่ไมเติม Bile salt เปนตัวควบคุม บมที่ 37 องศา

เซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลโดยสังเกตความขุนของอาหารเล้ียงเชื้อ 

3) ทดสอบการทนตอเกลือ โดยนําแบคทีเรียที่คัดเลือกไดเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเชื้อ Nutrient 

agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth + sodium chloride 1%, 

3%, 6%, 10% โดยมี Nutrient broth ที่ไมเติม sodium chloride เปนตัวควบคุม บมที่ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 

ชั่วโมง ตรวจผลโดยสังเกตความขุนของอาหารเล้ียงเชื้อ 

4) ทดสอบการทน pH ตาง ๆ นําแบคทีเรียที่คัดเลือกได  เพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเชื้อ 

Nutrient agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth pH 1, 3, 5, 7 บมที่ 

37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลโดยสังเกตความขุนของอาหารเล้ียงเชื้อ 

5) ทดสอบการเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน นําแบคทีเรียที่คัดเลือกได  เพาะเล้ียงใน

อาหารเล้ียงเชื้อ Nutrient agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth โดย

แบงเปน 2 ชุด ชุดแรกบมที่ 37 องศาเซลเซียส ชุดที่ 2 บมในปบ เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลโดยสังเกตความขุนของอาหาร

เล้ียงเชื้อ 

6) ทดสอบการเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ นําแบคทีเรียที่คัดเลือกได  เพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเชื้อ 

Nutrient agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth แลวนําไปบมที่ 

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 30 องศาเซลเซียส 37 องศาเซลเซียส และ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลโดย

สังเกตความขุนของอาหารเล้ียงเชื้อ 

7) ทดสอบการตานทานตอยาปฏิชีวนะ โดยนําแบคทีเรียที่คัดเลือกได  มาทดสอบประสิทธิภาพ

การยับยั้งการเจริญโดยยาปฏิชีวนะดวยวิธี Agar diffusion method โดยเพาะเล้ียงเชื้อในอาหารเล้ียงเชื้อ Nutrient agar ที่

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth บมที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 

ชั่วโมง เทียบกับ 0.5 McFarland standard นําเชื้อมา swab ลงอาหาร Nutrient agar เจาะอาหารโดยใช Cork borer 

ขนาด 0.6 มิลลิเมตร ทั้งหมด 4 หลุม โดยหลุมที่ 1 – 3 หยดยาปฏิชีวนะที่มีความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  ไดแก  

ampicillin, streptomycin และ amoxicillin หลุมละ 20 ไมโครลิตร ตามลําดับ สวนหลุมที่ 4 หยดนํ้ากล่ัน 20 ไมโครลิตร 

เพื่อทําเปนหลุมที่ควบคุมผลลบ บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ตรวจผลโดยวัดขนาดโซนใสเปนหนวยเซนติเมตร 

8) ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียที่กอโรค โดยนําแบคทีเรียที่คัดเลือกได มาทดสอบ

ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียที่กอโรคไดแก Escherichia coli, Bacillus cereus และ Staphylococcus aureus ดวย

วิธี Agar diffusion method โดยเพาะเล้ียงเชื้อที่จะทดสอบบนอาหารเล้ียงเชื้อ Nutrient agar บมที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 

ชั่วโมง และเพาะเล้ียงเชื้อกอโรคลงในอาหาร Nutrient broth บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง นําเชื้อที่

จะทดสอบและรวมทั้งเชื้อกอโรคไปปนเหว่ียงทีค่วามเร็ว 8,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที โดยเชื้อที่ทดสอบเก็บสวนใส

แลวทําใหปลอดเชื้อโดยกรองดวย syringe filter  สําหรับเชื้อกอโรคน้ันเทสวนใสทิ้งแลวเติม Normal saline 0.85%  และ
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ปรับความขุนใหเทากับ 0.5 McFarland standard  จากน้ัน swab เชื้อกอโรคลงอาหาร Nutrient agar รอจนแหง แลวเจาะ

อาหารโดยใช Cork borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.6 เซนตริเมตร จํานวน 4 หลุม โดยหลุมที่ 1 และ 2 เติมสวนใสอาหาร

เล้ียงแบคทีเรียที่จะทดสอบลงปริมาตร 20 ไมโครลิตร หลุมที่ 3 เติมยาปฏิชีวนะ ampicillin ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร  ปริมาตร 20 ไมโครลิตร และหลุมที่ 4 เติมนํ้ากล่ัน 20 ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ตรวจ

ผลโดยวัดขนาดโซนใสเปนหนวยเซนติเมตร 
 

2.2 การตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

     การตรวจวิเคราะหเชื้อกอโรคโดยใชวิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทยตรวจ

วิเคราะหเชื้อจุลินทรียกอโรค ไดแก Salmonella spp., Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, coliform, ราและ

ยีสต ในตัวอยางเตาเจ้ียว 

 

3. ผลการวิจัย 

 

3.1 ผลการคัดแยกโพรไบโอติกจากเตาเจี้ยวสด 

3.1.1 การหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดและการแยกเช้ือโพรไบโอตกิจากเตาเจี้ยวสด 

จากตัวอยางเตาเจ้ียวสดในระยะการหมักตาง ๆ ไดแก ระยะ 15 วัน 3 ตัวอยาง ระยะ 30 วัน 1 ตัวอยาง 

ระยะ 45 วัน 2 ตัวอยาง รวมจํานวน 6 ตัวอยาง พบวาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดที่มีในแตระยะการหมัก และจํานวน ไอโซเลทที่

แยกไดทั้งหมด 327 ไอโซเลท  
 

ตารางที่ 1 จํานวนจุลินทรียทั้งหมดที่แยกไดจากเตาเจ้ียวสดในระยะการหมักตาง ๆ 

ระยะการหมัก ตัวอยางที่ 

จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (CFU/ml) 

บมเช้ือแบบใชออกซิเจน บมเช้ือแบบไมใชออกซิเจน 

PCA PCA + 3%NaCl PCA PCA + 3%NaCl 

15 วัน 1 6.35×107 1.52×108 1.435×108 1.8×108 

2 4.1×108 4.4×108 1.975×108 2.24×108 

3 2.585×108 5.95×108 4.1×108 7.9×108 

30 วัน 1 2.6×108 3.25×108 1×108 1.45×108 

45 วัน 1 1.615×109 2.715×108 1.665×109 1.02×109 

2 2.82×108 9.0×108 1.425×109 1.36×109 

 

3.1.2 ผลการตรวจสอบสมบัติการเปนโพรไบโอติกในระดับหองปฏิบัติการ 

         จากการทดลองการตรวจสอบสมบัติการเปนโพรไบโอติกในระดับหองปฏิบัติการ ทดสอบการยอยสลาย

เม็ดเลือดแดง เม่ือนําแบคทีเรียที่แยกไดจากเตาเจ้ียวสดในระยะการหมักตาง ๆ ซ่ึงรวมทั้งหมด 327 ไอโซเลทมาศึกษาการยอย

สลายเม็ดเลือดแดง พบวามีจํานวน 5 ไอโซเลทที่อยูในกลุม Gramma haemolysis ซ่ึงไมมีการยอยลสายเม็ดเลือดแดง มี 28 

ไอโซเลทที่อยูในกลุม Alpha haemolysis และ 294 ไอโซเลทอยในกลุม Beta haemolysis ซ่ึงมีการยอยสลายเม็ดเลือดแดง

สมบูรณ ดังน้ันจึงเลือกเชื้อจํานวน 5 ไอโซเลทไดแก PT 6, PT 34, PT 35, PT 44 และ PT 100 ไปทดสอบในขั้นตอไป 

ทดสอบการทนตอเกลือนํ้าด ี จากการนําแบคทีเรียที่คัดเลือกมาจํานวน 5 ไอโซเลทคือ PT 6, PT 34, PT 

35, PT 44 และ PT 100 มาทดสอบความสามารถในการทนตอเกลือนํ้าดีที่ความเขมขนตาง ๆ ไดแก 0.3 %, 0.6 % และ 0.9 

% พบวา แบคทีเรียทั้งหมด 5 ไอโซเลทสามารถทนตอเกลือนํ้าดี 0.3% ได แบคทีเรียจํานวน 4 ไอโซเลทคือ PT6 , PT35, 
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PT44, PT100 สามารถทนตอเกลือนํ้าดี 0.6 %ได และแบคทีเรียจํานวน 3 ไอโซเลทคือ PT35, PT44, PT100 สามารถทนตอ

เกลือนํ้าดี 0.9% ได  

ทดสอบการทนตอเกลือจากการทดสอบการทนตอเกลือความเขมขนตาง ๆ ไดแก  พบวาความเขนขน 1% 3% 6% 

และ 10%  แบคทีเรีย 5 ไอโซเลท ไดแก PT 6, PT 34, PT 35, PT 44 และ PT 100 สามารถทนตอเกลือที่มีความเขนขน 1% 

3% 6% และ 10% ไดทั้งหมด 

ทดสอบการทน pH จากการทดสอบการทน pH ตาง ๆ ไดแก pH 3, 5, 7 และ 9 พบวา แบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลท 

สามารถทนตอ pH 3, 5, 7, 9 ไดทั้งหมด 

ทดสอบการเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน จากการทดสอบการการเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน

พบวา แบคทีเรีย 5 ไอโซเลท สามารถเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจนไดทั้งหมด 

ทดสอบการเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ จากการทดสอบการเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ คือ 25 องศาเซลเซียส 30 องศา

เซลเซียส 37 องศาเซลเซียส และ 45 องศาเซลเซียส พบวา แบคทีเรีย 5 ไอโซเลท สามารถเจริญที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

37 องศาเซลเซียส และ 45 องศาเซลเซียส ได แตมีแบคทีเรีย 3 ไอโซเลท คือ PT6,  PT34,  PT44 ที่เจริญที่อุณหภูมิ 25 

องศาเซลเซียส 

ทดสอบการตานทานตอยาปฏิชีวนะ จากการทดสอบการทนตอยาปฏิชีวนะ 3 ชนิด คือ ampicillin, streptomycin 

และ amoxicillin พบวา แบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลท ไมดื้อตอยา streptomycin  แบคทีเรีย 2 ไอโซเลท คือ PT6 และ PT44 

ไมดื้อตอยา ampicillin และ amoxicillin 

ทดสอบประสิทธิภาพการยบัยั้งแบคทีเรียที่กอโรค จากการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียที่กอโรค 3 ชนิด 

ไดแก E. coli , B. cereus และ S. aureus พบวาแบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลท สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ไดทั้งหมดและทั้ง 5 

ไอโซเลท ไมสามารถยับยั้ง  E. coli และ  B. cereus ได 
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 ตารางที่ 3 การตรวจสอบสมบัติของโพรไบโอติกในระดับหองปฏิบัติการ 

การทดสอบ PT 6 PT 34 PT 35 PT 44 PT 100 

ยอยสลายเม็ดเลือดแดง -haemolysis  -haemolysis  -haemolysis  -haemolysis  -haemolysis 

ทนเกลือ

นํ้าดี 

(%w/v) 

0.3% ++ + +++ ++ ++++ 

0.6% + - ++ ++ +++ 

0.9% - - + + ++ 

ทนเกลือ

(%w/v) 

1% +++ ++ + ++ + 

3% +++ +++ ++ +++ ++ 

6% + ++++ +++ +++ ++++ 

10% + + ++++ + ++++ 

ทน pH 

3 +++ + ++ + + 

5 +++ ++ ++ ++ + 

7 +++ +++ ++ ++ ++ 

9 ++++ +++ + +++ ++ 

ออกซิเจน 
O2 +++ ++ ++ ++++ ++ 

ANO2 ++ +++ ++ +++ +++ 

อุณหภูมิ 

(oC) 

25 + + - ++ - 

30 + ++ ++ ++ ++ 

37 +++ +++ ++ +++ ++ 

45 +++ ++ +++ +++ + 

ตานทาน

ยา

ปฏิชีวนะ

(cm) 

ampicillin 3.75±0.24 resistance resistance 3.42±0.49 resistance 

streptomycin 2.95±0.06 2.25±0.29 2.5±0.17 2.92±0.10 2.57±0.00 

amoxicillin 3.25±0.29 resistance resistance 2.57±0.31 resistance 

ยับยั้ง

แบคทีเรีย

ที่กอโรค

(cm) 

E. coli - - - - - 

B. cereus - - - - - 

S. aureus 1.275±0.11 1.375±0.25 1.15±0.13 1.45±0.17 1.325±0.13 
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3.2 การตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

จากการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียกอโรคในตัวอยางเตาเตี้ยว พบวา ไมพบเชื้อ Salmonella spp. ตอตัวอยาง

เตาเจ้ียว 25 กรัม  ไมพบ S. aureus ตอตัวอยาง 0.1 กรัม ไมพบ coliform ในตัวอยางเตาเจ้ียวสด แตพบ B. cereus  1,500 

โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม  พบราและยีสต 30 โคโลนีตอตัวอยางเตาเจ้ียว 1 กรัม ซ่ึงผานมาตรฐานที่กําหนดไว 

 

 
ภาพที่ 1 ผลการยับยั้งเชื้อ S. aureus ของ (A) ไอโซเลท PT6, (B) ไอโซเลท PT34 , 

(C) ไอโซเลท PT35, (D) ไอโซเลท PT44 และ (E) ไอโซเลท PT100 

 

4. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จํานวนจุลินทรียในตัวอยางที่หมักนาน 15 30 และ 45 วัน มีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดเจริญเพิ่มขึ้นดังตารางที่ 1

จุลินทรียที่ตองการอากาศและไมตองการอากาศ ทั้งที่เจริญไดในอาหารที่เติมเกลือและไมเติมเกลือ และคัดแยกแบคทีเรีย

ทั้งหมดได 327 ไอโซเลท ซ่ึงสามรถแยกไดทั้งหมด 327 ไอโซเลท จากน้ันเม่ือนํามาทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง พบวา

มีเชื้อแบคทีเรียจํานวน 5 ไอโซเลท ที่ไมมีการยอยสลายเม็ดเลือด (Gramma-hemolysis) ไดแก PT6, PT34, PT35, PT44 

และ PT100 แลวนํามทดสอบการทนตอเกลือนํ้าดี พบวาไอโซเลท  PT35, PT44 และ PT100 สามารถอยูรอดในสภาวะ

ดังกลาวได การทดสอบทนตอเกลือ 1% 3% 6% 10% ทดสอบการทน pH 3, 5, 7 และ 9 การทดสอบการเจริญในสภาวะที่มี

และไมมีออกซิเจนพบวา ไอโซเลท PT6, PT34, PT35, PT44 และ PT100 สามารถอยูรอดในสภาวะดังกลาวได ทดสอบการ

เจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ พบวา PT6, PT34 และ PT44 สามารถเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ ได การทดสอบการตานทานตอยา

ปฏิชีวนะ พบวาแบคทีเรียไอโซเลท PT34,  PT35, PT100 ตานทานตอยา ampicillin และ amoxicillin แตไมตานทานยา 

streptomycin สวนแบคทีเรียไอโซเลท PT6 และ PT100 ไมตานทานตอยาทั้ง 3 ชนิด และมีการทดสอบประสิทธิภาพการ

ยับยั้งแบคทีเรียที่กอโรค พบวาแบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลทสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ไดทั้งหมด และทั้ง 5 ไอโซเลทไม

สามารถยับยั้ง  E. coli และ  B. cereus ได สอดคลองกับงานวิจัยของ หทัยรัตน มุสิกสังข มีการศึกษาโพรไบโอติกในไก 

พบวา แบคทีเรียไพรโบโอติกที่คัดแยกไดทั้งหมด 20 ไอโซเลท สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ไดทั้งหมดทุกไอโซเลท แตไม

สามารถยับยั้งเชื้อ E. coli ได  

A B C 

D E 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการหาปริมาณจุลินทรียในตัวอยางเตาเจ้ียวที่หมักนานขึ้น ปริมาณจุลินทรียจะเพิ่มขึ้นน้ันเน่ืองจากในขั้นตอน

การเตรียมโคจิ แปงจากขาวซ่ึงเปนแหลงคารบอน และโปรตีนจากถั่วเหลืองซ่ึงเปนหลงไนโตรเจน A. oryzae จะสรางเอนไซม

ยอยวัตถุดิบไดนํ้าตาลและกรดอะมิโน เม่ือเติมนํ้าเกลือจะมีจุลินทรียจําพวกแบคทีเรียแลคติกและยีสตที่สามารถเจริญในสภาพ

ที่มีเกลือได ซ่ึงจะสงผลตอคาความเปนกรด-ดาง และปริมาณแอลกอฮอลและสารหอมระเหย เม่ือระยะเวลาหมักนานขึ้นจะ

สงผลใหสภาวะเหมาะสมตอเชื้อกลุมเพิ่มปริมาณมากขึ้น (ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ, 2560) จาก

การคัดแยกไดจากกระบวนการหมักเตาเจ้ียว 5 ไอโซเลตน้ันที่ไมยอยสามารถเม็ดเลือดแดง แสดงใหเห็นวาแบคทีเรียอีก 322 

ไอโซเลต ที่ยอยเม็ดเลือดแดงไดน้ันอาจเปนเชื้อที่อันตรายหรืออาจเปนเชื้อ B. cereus เพราะจากการตรวจวิเคราะห พบเชื้อ 

B. cereus จํานวน 1,500 cfu/g ซ่ึงสามารถยอยเม็ดเลือดแดงได เน่ืองจาก B. cereus เปนเชื้อที่สรางเอนโดสปอรทนทานตอ

สภาวะตาง ๆ ซ่ึงพบไดทั่วไปในธรรมชาต ิเชน อากาศ นํ้า ดิน ฝุนละออง และพืชผัก (อัจฉรา เพิ่ม, 2549) เปนตนผลิตภัณฑจึง

อยูในภาวะเส่ียงที่ผลิตไมผานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเตาเจ้ียวที่ไดกําหนดปริมาณเชื้อ B. cereus ไวไมเกิน 2,500 cfu/g จึง

ตองเพิ่มการควบคุมคุณภาพดานสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น เชน การทําความสะอาดวัตถุดิบ การเปล่ียนนํ้าแชเมล็ดถั่วเหลือง ความ

สะอาดอุปกรณและภาชนะตาง การเตรียมนํ้าเกลือ และการน่ึงฆาเชื้อผลิตภัณฑ เปนตน 
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