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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกแบคทีเรี ยกรดแลกติกจากตัวอย่างปลาส้ มและเชื ้อราเทมเป้จาก
ตัวอย่างแป้งเชื ้อเทมเป้เพื่อใช้ เป็ นกล้ าเชื ้อหมักวัสดุเศษเหลือจากปลาแบบปลาส้ ม ผลการศึกษาพบว่า คัดเลือก
เชื ้อแบคทีเรี ยกรดแลกติกที่มีฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ได้ 3 ไอโซเลตคือ
L1, L2 และ P1 ผลการจัด จ าแนกเชื อ้ ทัง้ 3 ไอโซเลตในระดับ จี นัส พบว่ามีส มบัติเป็ น Lactobacillus sp.,
Lactobacillus sp., และ Pediococcus sp. ตามลาดับ คัดเลือกเชื ้อราเทมเป้ที่ไม่ผลิตสารพิษอะฟลาทอกซิน
จากแป้งเชือ้ เทมเป้ พบว่าคัดเลือกได้ เชือ้ Rhizopus oligosporus VA1 เมื่อใช้ กล้ าเชื อ้ ที่คดั เลือกได้ หมักวัสดุ
เศษเหลือจากปลาแบบปลาส้ มพบว่า เชื ้อ Rhizopus oligosporus VA1 เป็ นกล้ าเชื ้อที่ทาให้ เกิดการย่อยสลาย
โปรตีนในปลาส้ มจากวัสดุเศษเหลือของปลาสูงกว่าการใช้ แบคทีเรี ยกรดแลกติกแบบเชื ้อผสมของไอโซเลต L1,
L2 และ P1 โดยปลาส้ มอบแห้ งที่ได้ มีค่า pH เป็ น 5.30+0.01 ค่าปริ มาณความชื ้น กรด โปรตีนละลาย โปรตีน
ทังหมด
้
และค่า degree of protein hydrolysis เป็ นร้ อยละ 5.94+1.19, 1.83+0.08, 8.90+0.01, 17.35+0.23
และ 51.31+0.70 ตามลาดับ
คาสาคัญ : วัสดุเศษเหลือจากปลา, ปลาส้ ม, แบคทีเรี ยกรดแลกติก, แป้งเชื ้อเทมเป้

Abstract
The objectives of this research were to select lactic acid bacteria from Plaa-som samples
and tempe mold from Ragi tempe samples and use as inoculum in fermented fish by-product like
Plaa-som. The results revealed that 3 isolates of lactic acid bacteria, L1, L1, and P1 which were
isolated from Plaa-som samples showed anti-pathogenic bacterial effect against Staphylococcus
aureus and Escherichia coli. These 3 isolated were classified into genus level and their properties
were expressed as Lactobacillus sp., Lactobacillus sp., and Pediococcus sp., respectively.
Isolation of non-aflatoxin producing mold from Ragi tempe samples was studied. It was found that
Rhizopus oligosporus VA1 was selected. Utilization of the selected microorganisms to produce
Plaa-som from fish by-products was performed and the results revealed that the use of Rhizopus
oligosporus VA1 as inoculum exhibited higher protein digestion of Plaa-som fermentation from fish
วารสารวิจยั เทคโนโลยีการประมง ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2562

92

by-products than the use of mixed lactic acid bacteria, L1, L2 and P1. The pH value, moisture,
acidity, soluble protein, total protein, and degree of protein hydrolysis of this dried product were
5.30+0.01, 5.94+1.19%, 1.83+0.08%, 8.90+0.01%, 17.35+0.23% and 51.31+0.70%, respectively.
Keywords: Fish by products, Plaa-som, Lactic acid bacteria, Ragi tempe

บทนา
การผลิตปลาส้ มในพื ้นที่ของภาคอีสานนัน้ มีตวั เลขรายงานการผลิตปี ละประมาณ 1,170-1,352 ตัน
(Chompuming et al., 2009) รู ปแบบของปลาส้ มที่ผลิตมีแบบปลาส้ มตัวทังขนาดเล็
้
กและขนาดใหญ่ ปลาส้ ม
ฟั ก และปลาส้ มชิ ้น ซึง่ ปั จจุบนั นิยมผลิตปลาส้ มชิ ้นมากขึ ้นเนื่องจากสะดวกต่อการบริ โภคและขายได้ ราคาดีกว่า
ส่งผลให้ มีวสั ดุเศษเหลือจากการผลิต ปลาส้ มมากขึน้ มีรายงานว่าสารสกัดจากโครง กระดูก หนัง ครี บและ
เกล็ดปลาเป็ นสารอาหารที่มีมลู ค่าสูง เช่น ช่วยการเพิ่มจานวนเซลล์สร้ างกระดูกและการสะสมแคลเซียม สาร
สกัดคอลลาเจนและเจลาตินจากหนัง ครี บ และเกล็ดปลานันนิ
้ ยมใช้ ในการรักษาผู้ที่มีอาการข้ อเสื่อมจากการ
ขาดคอลลาเจน นอกจากนี ้ยังมีส่วนของเครื่ องในปลาที่ให้ น ้ามันปลาและน ้ามันตับปลา สารต้ านเชื ้อราและสาร
ต้ านแบคทีเรี ยที่ผิวหนัง (Zhang et al., 2011; Jodnak, 2013; Kutako et al., 2015; Phuc, 2016) ในการผลิต
สารมูลค่าสูงจากเศษเหลือปลามัก ใช้ วิธีการย่อยสลายวัตถุดิบด้ วยความร้ อน สารเคมี และเอนไซม์ โดยต้ อง
อาศัยการปฏิบัติงานที่แม่นยาและมีขนั ้ ตอนในการควบคุมปฏิกิริยาที่ซบั ซ้ อน หากมีข้อผิดพลาดอาจมีความ
เสี่ยงต่อการได้ สารพิษหรื อมีความเสียหายในกระบวนการผลิต
สาหรั บ การผลิตอาหารหมัก แบบพื น้ บ้ านนัน้ ใช้ เทคโนโลยี อย่างง่ายไม่ซับ ซ้ อน ใช้ ภูมิปัญ ญาแบบ
ดังเดิ
้ มคืออาศัยจุลินทรี ย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติร่วมกับการจัดสภาวะการหมักที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ต่อมามี
การเรี ยนรู้ วิธีการคัดเลือกสายพันธุ์จลุ ินทรี ย์เพื่อผลิตเป็ นกล้ าเชื ้อผสมและพัฒนาเป็ นเชื ้อบริ สทุ ธิ์ จุลินทรี ย์ที่ใช้
ในกระบวนการหมักจะผลิตเอนไซม์ออกมาเปลี่ยนวัตถุดิบให้ เป็ นสารอาหารที่ดดู ซึมไปใช้ ได้ สงู จากการศึกษา
ของ Giri et al. (2012) ที่ ใช้ เชื อ้ รา Aspergillus oryzae เป็ นกล้ าเชื อ้ หมัก วัสดุเศษเหลือจากปลา และพบว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีโปรตีนสายสันที
้ ่มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระสูงถึงร้ อยละ 80 และการศึกษาของ Wu et al. (2017) ที่
ใช้ แบคทีเรี ย 6 สายพันธุ์หมักวัสดุเศษเหลือจากปลาแซลมอล พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีไฮโดรไลเสตเปปไทด์ที่เป็ น
สารต้ านอนุมลู อิสระสูงถึงร้ อยละ 74.06 แสดงว่ากล้ าเชื ้อราและกล้ าเชื ้อแบคทีเรี ย เป็ นกล้ าเชือ้ ที่มีศกั ยภาพใน
การใช้ หมักวัสดุเศษเหลือจากปลาได้ จากรายงานของ Rubina et al. (2018) พบว่าการใช้ เชื อ้ รา Rhizopus
oligosporus ML-10 หมักเทมเป้ข้าวบาร์ เล่ย์นนั ้ ทาให้ ได้ ปริ มาณโปรตีนที่ร่างกายนาไปใช้ ได้ สูงขึน้ ถึงร้ อยละ
64.3 นอกจากนี ้ Prasetyo et al. (2018) พบว่าการหมักแป้งมันด้ วยเชือ้ Rhizopus oligosporus สามารถลด
ปริ มาณไซยาไนด์และเปลี่ยนให้ เป็ นโปรตีนเพิ่มขึ ้นได้ แต่เชื ้อราเทมเป้ที่ใช้ จะต้ องไม่ผลิตสารพิษอะฟลาทอกซิน
อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการใช้ เชื ้อ Rhizopus oligosporus หมักวัสดุเศษเหลือจากปลา
วัตถุดิ บ ที่ เป็ น เศษเหลื อ จากปลานัน้ มีค วามเสี่ ย งต่ อการปนเปื อ้ นของเชื อ้ ก่ อโรคสูง (Srisakultiew
et al., 2014) จึงต้ องหาวิธีที่ลดหรื อยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อก่อโรคที่ติดมากับวัตถุดิบ Hongsachart (2016) ได้
ศึกษาการคัดแยกแบคทีเรี ยกรดแลคติกจากตัวอย่างปลาส้ ม ในจังหวัดหนองคาย พบว่าไอโซเลท L8-16 และ
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L7-1 ให้ ผลต่อต้ านเชือ้ แบคทีเรี ยทัง้ แกรมลบและแกรมบวก สาหรั บเชือ้ ราเทมเป้นนั ้ Noviana et al., (2018)
รายงานว่าสารสกัดของเทมเป้กากถั่วเหลืองแบบไฮโดรไลเสตนัน้ มีฤทธิ์ ยับยัง้ เชือ้ Staphylococcus aureus
และเชื ้อ Steptococcus mutans ได้ จึงสนใจศึกษาการใช้ เชื ้อราเทมเป้ที่ไม่ผลิตสารพิษอะฟลาทอกซินเป็ นกล้ า
เชื ้อผลิตปลาส้ มจากวัสดุเศษเหลือจากปลาเปรี ยบเทียบกับการใช้ แบคทีเรี ยกรดแลกติกที่คดั เลือกได้

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
2.1 จุลินทรี ย์: ดังนี ้
2.1.1 เชื อ้ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli จากห้ องปฏิ บัติก ารจุล ชี ววิท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเชื ้อ Aeromonas hydrophila TISTR 1321 (ศูนย์จลุ ินทรี ย์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
2.1.2 เชื อ้ รา Rhizopus oligosporus TISTR 3001 (ศู น ย์ จุ ลิ น ทรี ย์ สถาบั น วิ จัย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
2.2 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรี ยกรดแลกติกจากปลาส้ ม
2.2.1 เก็บ ตัวอย่างปลาส้ ม โดยเป็ นปลาส้ มที่ ผลิต และจาหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
ยโสธรในระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2560 จานวน 10 ตัวอย่าง
2.2.2 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรี ยกรดแลกติก (ดัดแปลงวิธีการของ Chantharasophon et al.,
2011; Chantharasophon et al., 2017)
คัด แยกเชื อ้ จากตัวอย่ างปลาส้ ม ด้ วยวิ ธี ขี ด ลากเชื อ้ แบบไขว้ บ นอาหารวุ้น De Man Rogosa and
Sharpe (MRS agar) บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 4 วัน เลือกแบคที เรี ยกรดแลกติกซึ่งจะมีโคโลนี ขนาดเล็กสี
เหลืองโดยเลือกเชือ้ ที่ มีลกั ษณะโคโลนีต่างกันไปขีดลากเชือ้ ซ ้าอีก 7-10 ครัง้ จนได้ เชือ้ บริ สทุ ธิ์ ทดสอบสมบัติ
การทนเกลือ กิจกรรมเอนไซม์ย่อยโปรตีน และฤทธิ์ การยับยัง้ เชือ้ จุลินทรี ย์ก่อโรค Staphylococcus aureus,
Escherichia coli และ Aeromonas hydrophila น าเชื อ้ ที่ คัดเลื อกได้ มาจัดจ าแนกเชื อ้ ในระดับ จี นัสโดยน า
สมบัติตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาและทางชีวเคมีเปรี ยบเทียบกับการจัดจาแนกเชือ้ ของ Bergy's Manual
of Determinative Bacteriology (Vos et al., 2009)
2.3 การคัดแยกและคัดเลือกเชือ้ Rhizopus oligosporus จากแป้ งเชือ้ เทมเป้
2.3.1 เก็บตัวอย่างแป้งเชื ้อเทมเป้ โดยเป็ นแป้งเชื ้อเทมเป้จากศูนย์บริ การวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตัวอย่าง และแป้งเชื ้อจากเตมเปปั ตตานี (146/85 ถนน
หลังมอ อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี) 1 ตัวอย่าง
2.3.2 การคัดแยกและคัดเลือกเชื ้อ Rhizopus oligosporus (ดัดแปลงวิธีการของ Chantharasophon
et al., 2015)
ใช้ วิธี ก ารเพาะเชื อ้ แบบ Spread plate บนอาหาร MRS agar บ่ ม ที่ อุณ หภู มิ ห้ อ งเป็ น เวลา 12-18
ชัว่ โมง เลือกขยุ้มเส้ นใยเชื ้อราที่มีลกั ษณะโคโลนีแตกต่างกันมาเพาะเชื ้อซ ้าอีก 7-10 ครัง้ จนได้ เชื ้อบริ สทุ ธิ์ เลือก
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เชื อ้ ที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เคี ย งกั บ เชื อ้ Rhizopus oligosporus TISTR 3001 โดยการเจริ ญ บนอาหาร Potato
dextrose agar (PDA) เชื ้อเจริ ญเติบโตเร็ ว ฟู และอัดแน่นเต็มจานเพาะเชื ้อ และบนอาหาร Coconut agar ที่
วุ้นอาหารใต้ โคโลนีเชื ้อไม่มีสีเหลืองส้ ม และไม่มีการเรื องแสง UV ที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร
2.4 การผลิตปลาส้ มโดยใช้ กล้ าเชือ้ ที่คัดเลือกได้
2.4.1 เตรี ยมกล้ าเชื ้อสาหรับใช้ ผลิตปลาส้ ม
1) เพาะเชื ้อแบคทีเรี ยกรดแลกติกที่คดั เลือกได้ บนอาหาร MRS broth บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา
4 วัน ถ่ ายเชื อ้ 15 มิลลิ ลิตร ลงบนอาหารข้ าวสุก (ข้ าวต่อนา้ กลั่น เป็ น 10:7) 50 กรั มในขวดแก้ วขนาด 500
มิลลิลิตร บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้อง 2 วันก่อนใช้ เป็ นกล้ าเชื ้อ
2) เพาะเชื ้อ Rhizopus oligosporus ที่คดั เลือกได้ บนอาหาร PDA บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 4
วัน ถ่ายเชื ้อโดยตัดชิ ้นวุ้นอาหารที่เพาะเชื ้อเป็ นชิ ้นขนาด 1 ตารางเซนติเมตร 3 ชิ ้นนาไปคลุกผสมกับอาหารข้ าว
สุก 50 กรัมในขวดแก้ ว บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้อง 2 วันก่อนใช้ เป็ นกล้ าเชื ้อ
2.4.2 ผลิตปลาส้ มจากวัสดุเศษเหลือของปลา (ดัดแปลงวิธีการของ Chompuming et al., 2009; Giri
et al., 2012; Wu et al., 2017) โดยมี ส่วนผสมของหัวและโครงปลาสับ 1,000 กรั ม กระเที ยมบด 100 กรั ม
เกลือ 100 กรัม ข้ าวเหนียวนึง่ สุก 150 กรัม และเติมกล้ าเชื ้อต่างกัน 3 สูตรๆ ละ 3 ซ ้า ดังนี ้
สูตร 1 เติมอาหารข้ าวสุกปลอดเชื ้อ 50 กรัม (กลุม่ ควบคุม)
สูตร 2 เติมกล้ าเชื ้อแบคทีเรี ยกรดแลกติกที่เพาะบนอาหารข้ าวสุก 50 กรัม
สูตร 3 เติมกล้ าเชื ้อ Rhizopus oligosporus ที่เพาะบนอาหารข้ าวสุก 50 กรัม
คลุกส่วนผสมทุกส่วนให้ เข้ ากันทัว่ ถึงดีบรรจุส่วนผสมลงในภาชนะขวดแก้ ว อัดให้ เต็มและปิ ดฝาให้ สนิท หมักที่
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 60 วัน ตรวจการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น และลักษณะปรากฏที่ผิวหน้ าของปลาส้ มใน
ภาชนะหมัก
2.5 ตรวจคุณภาพปลาส้ มทางจุลินทรี ย์ ทางกายภาพ และทางเคมี
2.5.1 ตรวจนับจานวนจุลินทรี ย์ทงั ้ หมดแบบ Standard plate count และแบคทีเรี ยกรดแลกติกตาม
วิธีการของ Chantharasophon et al. (2011) ตรวจแบคทีเรี ยก่อโรคประกอบด้ วย Salmonella spp., Bacillus
cereus, Clostridium perfringens, Coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus
(Prachasitthisak et al., 2009: online)
2.5.2 ตรวจโครงสร้ างแข็งของปลาส้ ม โดยนาปลาส้ มปริ มาณ 1,000 กรั มใส่หม้ อ Pressure cooker
เติมน ้าสะอาด 100 มิลลิลิตร ให้ ความร้ อนจนมีไอน ้าพ่นผ่านวาว์แรงดันออกมาปรับให้ ไอน ้าพ่นอย่างสม่าเสมอ
เป็ นเวลา 30 นาที กรองแยกส่วนของโครงสร้ างแข็งที่เหลืออยู่ มาล้ างทาความสะอาด สะเด็ดนา้ นาน 30 นาที
แล้ วชัง่ น ้าหนักที่ได้ เพื่อคานวณหาร้ อยละของโครงสร้ างแข็งที่เหลืออยู่เทียบกับน ้าหนักเริ่ มต้ น
2.5.3 นาปลาส้ มอบแห้ งที่ 60 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมงหรื อจนแห้ งสนิท วิเคราะห์ คุณภาพ
ทางเคมี ประกอบด้ วย pH ปริ ม าณความชื น้ กรด (เที ย บกับ กรดแลกติ ก ) โปรตีน ละลาย โปรตี น ทัง้ หมด
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(Jodnak, 2013) และคานวณหา degree of protein hydrolysis เป็ นร้ อยละของอัตราส่วนของโปรตีนละลาย
ต่อโปรตีนทังหมด
้
(ดัดแปลงจาก Raikate et al., 2011)
2.6 การวิเคราะห์ ข้อมู ลทางสถิติ: วิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณ ภาพทางทางเคมี ระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างปลาส้ ม 3 สูตรแบบ One-way analysis of variance เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างแบบ
Duncan’s new multiple range tests

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
3.1 การคัดแยกและคัดเลือกเชือ้ แบคทีเรี ยกรดแลกติกจากตัวอย่ างปลาส้ ม
3.1.1 ผลการคัดแยกเชื อ้ แบคทีเรี ยกรดแลกติกจากตัวอย่างปลาส้ มในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดยโสธรจานวน 10 ตัวอย่าง พบว่า สามารถคัดแยกเชื อ้ ที่ มีรูป ร่ างเชื อ้ เป็ น Cocci จานวน 5 ไอโซเลต
Tetracocci จานวน 4 ไอโซเลต และ Lactobacilli จานวน 9 ไอโซเลต รวม 18 ไอโซเลต
3.1.2 ผลการศึกษาสมบัติการทนเกลือ โดยนาเชือ้ ที่คดั แยกได้ จานวน 18 ไอโซเลตไปเพาะในอาหาร
MRS broth ที่เติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 7 พบว่า มีเชื ้อแบคทีเรี ยกรดแลกติกที่คดั แยกได้ เจริ ญในอาหาร
ที่มีเกลือร้ อยละ 7 จานวน 3 ไอโซเลต โดยเป็ นเชื ้อที่จดั เรี ยงเซลล์แบบ Lactobacilli จานวน 2 ไอโซเลต โดยให้
รหัสเชื ้อเป็ น L1 และ L2 และเชื ้อที่จดั เรี ยงเซลล์แบบ Tetracocci จานวน 1 ไอโซเลต ให้ รหัสเชื ้อเป็ น P1
3.1.3 ผลการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ย่อยโปรตีน โดยนาเชือ้ รหัส L1, L2 และ P2 ที่คดั แยกได้ ไป
เพาะเชื อ้ แบบ Point inoculation บนอาหาร MRS agar ที่ เติ ม Skimmed milk ร้ อยละ 1 บ่ ม ที่ 37 องศา
เซลเซียสเป็ นเวลา 4 วัน พบว่า แบคทีเรี ย L1, L2 และ P1 สร้ างโซนใสที่บ่งชี ้ว่ามีกิจกรรมการย่อยโปรตีน โดย
วัดขนาดรัศมีโซนใสได้ 2.0+0.5, 1.5+0.5 และ 2.0+0.5 มิลลิเมตร ตามลาดับ
3.1.4 ผลการศึกษาฤทธิ์การยับยังจุ
้ ลินทรี ย์ก่อโรค พบว่า
1) แบ ค ที เรี ย ก รด แล กติ ก L1, L2 แล ะ P1 ส ร้ างโซน ใส ที่ บ่ งชี ว้ ่ า มี ฤ ท ธิ์ ยั บ ยั ง้ เชื อ้
Staphylococcus aureus ได้ โดยมี ข นาดรั ศ มี โ ซนใสเป็ น 2.0+0.5, 1.0+0.5 และ 2.5+0.5 มิ ล ลิ เ มตร
ตามลาดับ และของ Disc drug ที่เป็ น Streptomycin 30 ไมโครกรัมวัดได้ 5.5+0.5 มิลลิเมตร
2) แบคที เรี ยกรดแลกติก L1, L2 และ P1 สร้ างโซนใสที่ บ่งชีว้ ่ามีฤทธิ์ ยับยัง้ เชือ้ Escherichia
coli ได้ โดยมีขนาดรัศมีโซนใสเป็ น 1.0+0.5, 1.0+0.5 และ 2.0+0.5 มิลลิเมตร ตามลาดับ และของ Disc drug
ที่เป็ น Kanamycin 30 ไมโครกรัมวัดได้ 4.5+0.5 มิลลิเมตร
3) แบคที เรี ย กรดแลกติก L1, L2 และ P1 ไม่แสดงฤทธิ์ ยับ ยัง้ เชื อ้ Aeromonas hydrophila
และของ Disc drug ที่เป็ น Kanamycin 30 ไมโครกรัมวัดได้ 5.0+0.2 มิลลิเมตร
3.1.5 ผลการจัดจาแนกเชื ้อในระดับจีนสั โดยใช้ สมบัติตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาและทางชีวเคมี
พบว่าเชื ้อไอโซเลต L1 และ L2 มีสมบัติเป็ นแบบเชื ้อ Lactobacillus spp. (Table 1) และ P1 มีสมบัติเป็ นแบบ
เชื ้อ Pediococcus sp. (Table 2)
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Table 1 Comparison of cell shape, cell arrangement and biochemical properties of the selected
isolates, L1 and L2 with Lactobacillus spp.
Properties test
Lactobacillus spp.
L1
L2
Cell shape
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Cell arrangement
Streptobacilli
Streptobacilli
Streptobacilli
Gram
Positive
Positive
Positive
Motility
Negative
Negative
Negative
Catalase
Negative
Negative
Negative
Casein hydrolysis
Positive
Positive
Positive
Growth in 7% NaCl
Positive/negative
Positive
Positive
๐
Growth at 10 C
Positive/negative
Positive
Positive
Growth at 45๐C
Positive/negative
Negative
Negative
Growth at pH 4.4
Positive/negative
Positive
Positive
Growth at pH 9.6
Negative
Negative
Negative

Table 2 Comparison of cell shape, cell arrangement and biochemical properties of the selected
isolates, P1 with Pediococcus spp.
Properties test
Pediococcus spp.
P1
Cell shape
Coccii
Coccii
Cell arrangement
Tatrad
Tatrad
Gram
Positive
Positive
Motility
Negative
Negative
Catalase
Negative
Negative
Casine hydrolysis
Positive
Positive
Growth in 7% NaCl
Positive/negative
Positive
Growth at 10๐C
Positive/negative
Positive
Growth at 45๐C
Positive/negative
negative
Growth at pH 4.4
Positive
Positive
Growth at pH 9.6
Negative
Negative
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ผลการศึกษาครัง้ นีค้ ล้ ายกับผลการศึกษาของ Thongruck et al. (2017) ที่ได้ คดั แยกและจัดจาแนก
แบคทีเรี ยกรดแลกติกที่เป็ นเชื ้อเด่นจากตัวอย่างกุ้งส้ ม และพบว่าในกุ้งส้ มมีแบคทีเรี ยเด่นจัดจาแนกได้ เป็ นเชื ้อ
Pediococcus argentinicus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus garvieae, Lactobacillus
curvatus, Lactobacillus sakei และ Lact. Plantarum ซึง่ พบว่าแบคทีเรี ยเหล่านี ้มาจากวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต และ
ช่วยให้ ผลิตภัณฑ์ก้ งุ ส้ มมีลกั ษณะที่ต้องการและไม่เน่าเสียจากแบคทีเรี ยก่อ โรค ผลที่ได้ ครัง้ นี ้ยังสอดคล้ องกับ
การศึก ษาของ Hongsachart (2016) ที่ คัดแยกได้ แ บคที เรี ยกรดแลคติก จากตัวอย่ างปลาส้ ม 37 ไอโซเลท
แบ่งเป็ นรู ปร่ างกลม 8 ไอโซเลท และรู ปร่ างแท่ง 29 ไอโซเลท แบคทีเรี ยกรดแลกติกไอโซเลทหมายเลข L8-16 ที่
คัดแยกจากปลาส้ มแสดงการยับยังต่
้ อเชื ้อ Shigella sp., Pseudomonas sp. Bacillus megaterium, Bacillus
cereus, Escherichia coli และ Salmonella Typhi
3.2 ผลการคัดแยกและคัดเลือกเชือ้ Rhizopus oligosporus จากตัวอย่ างแป้ งเชือ้ เทมเป้
ผลการคัดเลือกเชื ้อจากตัวอย่างแป้งเชื ้อเทมเป้ พบว่าแป้งเชื ้อจากเตมเปปั ตตานีให้ เชื ้อที่มีลกั ษณะเป็ น
Rhizopus oligosporus ที่มีการเจริ ญเติบโตเร็ ว เชื ้อฟู อัดแน่นเต็มจานเพาะเชื ้อบนอาหาร PDA ในเวลา 2 วัน
และบนอาหาร Coconut พบว่าที่ว้ นุ อาหารใต้ โคโลนีเชื ้อไม่มีสีเหลืองส้ ม และไม่มีการเรื องแสง UV ที่ความยาว
คลื่น 365 นาโนเมตร ซึง่ แสดงว่าไม่ผลิตสารพิษอะฟลาทอกซิน
ผลที่ ไ ด้ นี ส้ อดคล้ องกั บ การศึ ก ษาของ Chantharasophon et al., (2015) ที่ ร ายงานว่ า เชื อ้ รา
Rhizopus oligosporus เป็ นเชื ้อที่ไม่ผลิตสารพิษอะฟลาทอกซิน โดยเชื ้อที่คดั แยกได้ ครัง้ นี ้มาจากกล้ าเชื ้อของ
เตมเปปั ตตานี ซึ่งเป็ นกล้ าเชื อ้ ผงของประเทศอินโดนีเซียแต่เป็ นกล้ าเชือ้ แบบเชื อ้ ผสม การศึกษาครั ง้ นีจ้ ึงได้
คัดเลือกเชื ้อที่สามารถเจริ ญได้ เร็ วและสร้ างเส้ นใยโปร่ งฟูและอัดแน่นในจานเพาะเชื ้อ ซึง่ คาดว่าจะเป็ นกล้ าเชื ้อ
ที่ผลิตเอนไซม์ที่มีประสิทธิ ภาพโดยเฉพาะมีการย่อยโปรตีนได้ ดี ซึ่งจะช่วยหมักวัสดุเศษเหลือจากปลาให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้ เร็ วขึ ้น
3.3 ผลการผลิตปลาส้ มโดยใช้ กล้ าเชือ้ ที่คัดเลือกได้
ผลิตปลาส้ ม โดยมีส่วนผสมของหัวและโครงปลาสับ 1,000 กรัม กระเทียม 100 กรัม เกลือ 100 กรัม
ข้ าวเหนียวนึง่ สุก 150 กรัม และเติมกล้ าเชื ้อต่างกันโดย สูตร 1 ไม่เติมกล้ าเชื ้อ สูตร 2 เติมกล้ าเชื ้อแบบผสมของ
แบคทีเรี ยกรดแลกติก L1, L2 และ P1 และสูตร 3 เติมกล้ าเชื ้อ Rhizopus oligosporus พบว่าสีและกลิ่นของ
ปลาส้ มสูตรที่ 1, 2 และ 3 มีสีปกติ มีกลิ่นหอมของปลาหมักแบบกลิ่นปลาส้ ม ไม่มีกลิ่นเน่าเสีย ลักษณะปรากฏ
ที่ผิวหน้ าของปลาส้ มในภาชนะหมักเป็ นปกติ ไม่มีฟอง ไม่มีเส้ นใยเชื ้อรา ผลที่ได้ นี ้คล้ ายกับการศึกษาของ Giri
et al. (2012) และ Wu et al. (2017) ที่ใช้ เชื ้อรา Aspergillus oryzae และใช้ แบคทีเรี ยกรดแลกติกเป็ นกล้ าเชื ้อ
หมักวัสดุเศษเหลือจากปลาได้ ซึง่ บ่งชี ้ว่าทังกล้
้ าเชื ้อราและกล้ าเชื ้อแบคทีเรี ยกรดแลกติกที่คดั แยกได้ สามารถใช้
หมักวัสดุเศษเหลือจากปลาแบบปลาส้ มได้ โดยไม่ทาให้ ปลาเน่าเสีย
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3.3 ผลการตรวจคุณภาพทางจุลินทรี ย์ กายภาพ และทางเคมีของปลาส้ ม
3.3.1 หลังจากหมัก ปลาส้ ม 3 สูตรเป็ น เวลา 60 วัน ตรวจไม่พ บเชื อ้ ทัง้ จากการตรวจนับ จุลิ น ทรี ย์
ทังหมด
้
จานวนแบคทีเรี ยกรดแลกติก และแบคทีเรี ยก่อโรค Salmonella spp., Bacillus cereus, Clostridium
perfringens, Coliforms, Escherichia coli และ Staphylococcus aureus
การที่ตรวจไม่พบแบคทีเรี ยก่อโรคในผลิตภัณฑ์ ครัง้ นี ้สอดคล้ องกับการศึกษาของ Thongruck et al.
(2017) และ Hongsachart (2016) แต่ผลการตรวจนับจุลินทรี ย์ทงั ้ หมดและแบคที เรี ยกรดแลกติก ที่ไม่พบใน
ปลาส้ มที่หมักจากวัสดุเศษเหลือของปลาเป็ นเวลา 60 วันครั ง้ นีต้ ่างจากการหมักกะปิ เป็ นเวลา 2-6 เดือนใน
รายงานของ Kleekayai et al. (2014) ที่ยงั คงพบจุลินทรี ย์ทงหมดและแบคที
ั้
เรี ยกรดแลกติก จึงคาดว่าผลที่ได้
น่าจะเป็ นผลลบปลอม (Negative false) เนื่องจากการหมักวัสดุเศษเหลือของปลาแบบปลาส้ มครัง้ นี ้ไม่ได้ ผลิต
แบบปลอดเชื ้อ แต่ในการหมักอาจมีสารบางอย่างที่มีฤทธิ์ไปยับยัง้ การเจริ ญของจุลินทรี ย์ไว้ ทาให้ ตรวจไม่พบ
ดังเช่นในรายงานของ Armin and Marzieh (2018) ที่พบว่าสารสกัดโปรตีนจากวัสดุเศษเหลือจากปลานันเป็
้ น
เปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถยับยังการเจริ
้
ญของจุลินทรี ย์ได้
3.3.2 ผลการตรวจโครงสร้ างแข็งที่เหลืออยู่ของปลาส้ ม พบว่าปลาส้ มสูตรที่ 1, 2 และ 3 มีโครงสร้ าง
แข็งที่เหลืออยู่ร้อยละ 8.33+0.01, 6.67+2.89 และ 0.0 ตามลาดับ
จะเห็ น ได้ ว่า ปลาส้ ม สูต ร 3 ที่ ใช้ ก ล้ าเชื อ้ Rhizopus oligosporus ในการผลิ ต ไม่ มี โครงสร้ างแข็ ง
เหลืออยู่หลังจากการต้ มอัดไอ 30 นาที ขณะที่สตู ร 2 ที่ใช้ กล้ าเชื ้อแบคทีเรี ยกรดแลกติกแบบผสมของ L1, L2
และ P1 ยังคงพบโครงสร้ างแข็งเหลืออยู่เช่นเดียวกับสูตร 1 ที่ไม่ได้ ใช้ กล้ าเชื ้อ แสดงว่าปลาส้ มสูตร 3 มีกิจกรรม
การย่อยสลายสูงที่สดุ ดังเช่นผลการศึกษาของ Fukuda et al. (2014) ที่หมักน ้าปลาด้ วยโคจิเชื ้อรา และพบว่า
น ้าปลาหมักมีการย่อยสลายได้ สงู กว่าทาให้ ได้ น ้าปลาเร็ วกว่า และมีกลิ่นรสเฉพาะตัวที่แตกต่างจากการหมักที่
ไม่ใช้ กล้ าเชื ้อ นอกจากนี ้ยังคาดว่าการย่อยสลายกระดูกปลาที่เกิดขึ ้นจะทาให้ แคลเซียมเปลี่ยนฟอร์ มไปอยู่ใน
รู ปที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ ได้ ง่ายขึ ้น (Jodnak, 2013)
3.3.3 ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางทางเคมีของปลาส้ มหลังจากอบแห้ งที่ 60 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา
48 ชั่วโมง พบว่าค่า pH, ปริ มาณความชื น้ กรด โปรตีน ละลาย โปรตีน ทัง้ หมด และค่า degree of protein
hydrolysis ของปลาส้ มสู ต ร 1 มี ค่ า เป็ น 4.94+0.01 และร้ อยละ 5.57+0.51, 1.72+0.12, 1.63+0.16,
16.28+0.73 และ 10.02+1.08 ตามล าดั บ ปลาส้ มสู ต ร 2 มี ค่ า เป็ น 4.63+0.14 และร้ อยละ 5.71+0.44,
1.71+0.03, 2.12+0.03, 17.03+0.18 และ 12.43+0.23 ตามลาดับ และปลาส้ มสูตร 3 มีค่าเป็ น 5.30+0.01
และร้ อยละ 5.94+1.19, 1.83+0.08, 8.90+0.01, 17.35+0.23 และ 51.31+0.70 ตามลาดับ (Table 3)
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Table 3 pH value, moisture, acidity, soluble protein, total protein, and degree of protein hydrolysis
of Plaa-som (Formula 1: control; Formula 2: L1+L2+P1 inoculum; and Formula 3: Rhizopus
oligosporus inoculum) which were fermented for 60 days and dried at 60๐C for 48 h
Parameters
pH
Moisture content (%)
Acidity (%)
Soluble protein (%)
Total protein (%)
Degree of protein hydrolysis (%)
abc

Formula 1
4.94+0.01a
5.57+0.51a
1.72+0.12a
1.63+0.16a
16.28+0.73a
10.02+1.08a

Formula 2
4.63+0.14b
5.71+0.44a
1.71+0.03a
2.12+0.03 b
17.03+0.18ab
12.43+0.23 b

Formula 3
5.30+0.01 c
5.94+1.19 a
1.83+0.08 a
8.90+0.01 c
17.35+0.23 b
51.31+0.70 c

Mean in the same row with a different superscript letter are significantly different (p<0.05)

ผลของค่า pH บ่งชี ้ว่าการใช้ แบคทีเรี ยกรดแลกติกเป็ นกล้ าเชื ้อผลิต ปลาส้ มนันจะท
้
าให้ มีค่า pH ต่าลง
ซึ่งเป็ นสิ่งที่ ทาให้ ผลิตภัณ ฑ์ มีกลิ่นรสเปรี ย้ วเร็ วมากขึน้ แต่จะสังเกตได้ ว่าการใช้ เชื อ้ Rhizopus oligosporus
VA1 เป็ นกล้ าเชือ้ ทาให้ ค่า pH ต่าลงน้ อยกว่าทัง้ กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ ใช้ แบคทีเรี ยกรดแลกติก แต่ปริ มาณ
กรดที่ได้ กลับสูงกว่าแบบไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กันซึ่งทาให้ มีกลิ่นและรสเปรี ย้ วน้ อยกว่า สิ่งที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ชดั เจนคือปริ มาณโปรตีนละลายและค่า degree of protein hydrolysis
ที่ พ บว่ า ปลาส้ ม สู ต ร 3 มี ค่ า สู ง กว่ า ปลาส้ มสู ต ร 2 และสู ต ร 1 ตามล าดับ ซึ่ ง คาดว่ า กล้ า เชื อ้ Rhizopus
oligosporus VA1 ในปลาส้ มสูตร 3 สามารถผลิตเอนไซม์ที่มี กิจกรรมการย่อยสลายในกระบวนการหมัก วัสดุ
เศษเหลื อจากปลาสูงกว่าการใช้ แบคที เรี ย กรดแลกติก และแบบไม่ใช้ กล้ าเชื อ้ ในปลาส้ มสูตร 2 และสูตร 1
ตามล าดับ ผลการศึก ษาที่ ได้ ส อดคล้ องกับ Chantharasophon et al., (2015) ที่ ร ายงานว่าเชื อ้ Rhizopus
oligosporus สามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลส กลูโคอะไมเลส โปรตีเอส และไลเปสได้ สงู นอกจากประสิทธิภาพ
ของเอนไซม์จากกล้ าเชื ้อแล้ วคาดว่ายังส่งผลถึงปริ มาณสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางเภสัชที่ได้ ในผลิตภัณฑ์
ด้ วย ซึ่ ง จากการรายงานของ Promchote (2017) พบว่ า ถ้ าระดั บ การย่ อ ยของโปรตี น สู ง ขึ น้ แสดงถึ ง
ความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระแบบ DPPH เพิ่มสูงขึ ้นด้ วย จึงควรทาการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
เชื อ้ Rhizopus oligosporus VA1 เป็ น กล้ าเชื อ้ ที่ มี ศัก ยภาพส าหรั บ ผลิ ต ปลาส้ ม จากปลาเหลื อทิ ง้
มากกว่าการใช้ แบคทีเรี ยกรดแลกติกแบบเชือ้ ผสมของไอโซเลต L1, L2 และ P1 และแบบไม่ใช้ กล้ าเชือ้ โดย
ปลาส้ มที่ ได้ มีค่า pH เป็ น 5.30+0.01 ร้ อยละของปริ มาณความชื น้ กรด โปรตีนละลาย โปรตีนทัง้ หมด และ
degree of protein hydrolysis เป็ น 5.94+1.19, 1.83+0.08, 8.90+0.01, 17.35+0.23 แ ล ะ 51.31+0.70
ตามล าดับ และควรศึกษาถึงปริ มาณสารออกฤทธิ์ ทางเภสัชที่ ได้ จ ากผลิตภัณ ฑ์ ด้วยจะได้ ส่งเสริ มให้ มีก าร
นาไปใช้ พฒ
ั นาเป็ นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ
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