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1. บทนํา
การหมักดองเปนวิธีการแปรรูปอาหาร ซึ่งทําใหไดผลิตภัณฑใหม ที่มีรสชาติและลักษณะ
ทางกายภาพที่แปลกไปจากเดิม และยังชวยถนอมอาหารใหเก็บไวไดนาน
อาหารหมักพื้นเมืองของไทยมีหลายชนิด ที่มีความแตกตางกันในแตละภูมิภาค ทั้งนี้
ขึ้นกับชนิดและองคประกอบของวัตถุดิบที่ใชในการหมัก รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาที่ใชใน
การหมัก เปนตน
อาหารหมักสวนใหญมักมีการผลิตในบริเวณใกลเคียงกับแหลงของวัตถุดิบ
เชน อาหารหมักจากสัตวน้ํา มักจะผลิตในจังหวัดที่ตั้งอยูใกลกับแมน้ํา หรือทะเล สวนอาหารหมัก
จากพื ช ผั ก ผลไม โดยเฉพาะผั ก กาดดอง จะผลิ ต กั น มากในจั ง หวั ด ภาคเหนื อ เนื่ อ งจาก
มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเพาะปลูกผักตาง ๆ ไดเปนอยางดี
ตัวอยางอาหารหมักพื้นเมืองที่ผลิตในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งเดิมแตละภาค
จะมีอาหารหมักที่เปนรูจักกันเฉพาะในแตละทองถิ่น เชน แหนม ซึ่งเดิมมีแหลงผลิตสวนใหญ
อยูในจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง แตในปจจุบันมีการผลิตใน
จังหวัดตาง ๆ ทางภาคใตอีกดวย
อาหารหมักพืน้ เมืองของไทยสวนใหญ มักมีรสเปรี้ยว ซึ่งผลิตไดจากการคลุกเคลาวัตถุดิบ
กับเกลือ แลวนําไปอัดใหแนนในภาชนะ ปลอยทิ้งไวใหเกิดการหมัก จนไดผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ
ไดแก แหนม ไสกรอกเปรี้ยว ผักกาดดอง หนอไมดอง สะตอดอง หอยดอง และ กุงสม
เปนตน (1)
ผูอานเคยคิดสงสัยหรือไมวา รสเปรี้ยวในอาหารหมักดังกลาวเกิดขึ้นไดอยางไร มีการเติม
กรดในการหมักอาหารหรือไม ถามีการเติมกรด ควรเปนกรดชนิดใด และอาหารหมักเหลานั้น
มีความปลอดภัยมากนอยเพียงใดตอการนําไปบริโภค เปนตน
ถาอยางนั้น เรามาทําความรูจักแบคทีเรียกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการทําใหอาหารหมัก
พื้ น เมื อ งของไทยส ว นใหญ มี ร สเปรี้ ย วกั น เถอะ ซึ่ ง แบคที เ รี ย กลุ ม ที่ จ ะกล า วถึ ง ต อ ไปนี้ คื อ
แบคทีเรียแลคติก หรือ จะเรียกวาแบคทีเรียกรดแลคติก (Lactic acid bacteria : LAB) ก็ได
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โดยบทความนี้จะขอแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับเชื้อกลุมนี้ และจะกลาวถึงบทบาทที่สําคัญของเชื้อนี้
ในบทความครั้งตอไป
ตารางที่ 1 ตัวอยางอาหารหมักพื้นเมืองที่ผลิตในประเทศไทย
ประเภทของวัตถุดิบหลักที่ใชในการหมัก
ผัก
ผลไม
เนื้อสัตว
สัตวน้ํา
ขาว ถั่ว และหรือแปง
นม

ตัวอยางอาหารหมัก
ผักกาดดอง หนอไมดอง สะตอดอง
น้ําสมสายชู ไวน
แหนม ไสกรอกเปรี้ยว
หอยดอง กุงสม ปลารา ไตปลา น้ําปลา บูดู ปลาจอม
ปลาเจา ปลาแปงแดง กะป ปลาสม สมฟก
ซีอิ๊ว เตาเจี้ยว ขนมจีนแปงหมัก กระแช อุ สาโท
น้ําสมสายชู เบียร
นมเปรี้ยว โยเกิรต

2. แบคทีเรียกรดแลคติก
แบคทีเรียกรดแลคติก เปนกลุมแบคทีเรียที่ยอมติดสีแกรมบวก ไมสรางสปอร ไมสราง
เอนไซมคะตะเลส (Catalase) มีทั้งชนิดที่มีรูปทอน และรูปกลม แหลงที่มักพบแบคทีเรียกรด
แลคติกไดแก เนื้อและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑนม และ อาหารหมักดองตาง ๆ เปนตน
แบคทีเรียกรดแลคติกเปนเชื้อที่สามารถหมักยอยน้ําตาลกลูโคส หรือน้ําตาลที่มีคารบอน
6 อะตอมอื่น ๆ ได โดยผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ออกมา จากชนิดและปริมาณผลิตภัณฑที่เชื้อผลิต
ไดนี้ จึงจัดแบงแบคทีเรียกรดแลคติกออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมฮอมอเฟอรเมนเททีฟ
( Homofermentative ) และกลุมเฮทเทอโรเฟอรเมนเททีฟ (Heterofermentative) โดยกลุมแรก
สามารถผลิตกรดแลคติกจากการหมักยอยน้ําตาลดังกลาวไดสูงประมาณ 95 เปอรเซ็นต ที่เหลือ
อีก 5 เปอรเซ็นต จะผลิตกรดแอซีติก (acetic acid) และแกสคารบอนไดออกไซดอีกเล็กนอย
สําหรับแบคทีเรียกลุมหลัง ภายหลังจากการการหมักยอยน้ําตาลดังกลาวแลว จะผลิตกรดแลคติก
ประมาณ 50 เปอรเซ็นต และอีก 50 เปอรเซ็นต ผลิตกรดแอซีติก กรดฟอรมิก (Formic acid)
รวมทั้งเอทธานอล (Ethanol) และแกสคารบอนไดออกไซด (1 , 11 , 15 , 19)
แบคทีเรียกรดแลคติกสวนใหญ ตองการอากาศเพียงเล็กนอย (Microaerophile) บางชนิด
เปนพวกไมตองการอากาศอยางยิ่ง (Strickly anaerobe)
เนื่องจากเปนแบคทีเรียที่ไดพลังงาน
จากการเฟอรเมนตน้ําตาลโดยไมตองใชออกซิเจน เปนเชื้อที่ตองการอาหารคอนขางสลับซับซอน
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และอุดมสมบูรณ (Complex and enrichment media) โดยใชกรดอะมิโนเปนแหลงไนโตรเจน
เชื้อจะเติบโตไดในอาหารที่มี Growth factor และวิตามินหลายชนิด เชน ไบโอทิน (Biotin)
ริโบฟลาวิน (Riboflavin) และสวนใหญตองการสารอนินทรียในปริมาณคอนขางสูง เชน แมงกานีส
แมกนีเซียม และ ฟอสฟอรัส เปนตน (1 , 11 , 15, 19)
นอกเหนือจากความสามารถในการผลิตอาหารหมักที่มีรสเปรี้ยวหลายชนิดแลว สามารถ
ใชแ บคที เรียกรดแลคติกเปนเชื้อมาตรฐานในการวิเคราะหวิตามินบางชนิด เชน วิตามินบี 12
บางสายพันธุของเชื้อกลุมนี้ยังสามารถใชเปนอาหารเสริมสัตวแทนสารปฏิชีวนะ โดยสามารถ
ยับยั้งการเติบโตของจุลินทรียอื่น ๆ ได เชน Bacillus subtilis , Brochothrix thermosphacta ,
Clostridium botulinum , C. perfringens , C. sporogenes , Escherichia coli , Klebsiella spp. ,
Listeria monocytogenes , Micrococcus pyogenes Proteus spp. , Salmonella spp. , Shigella
sonnei , Staphylococcus aureus และ Yersinia pseudotuberculosis เปนตน (3 , 4 , 6 , 7 , 9 , 10)

3. สกุลตาง ๆ ของแบคทีเรียกรดแลคติก
เดิมจัดกลุมแบคทีเรียกรดแลคติกที่สําคัญออกเปน 4 สกุล (Genus)ไดแก Lactobacillus
Leuconostoc , Pediococcus และ Streptococcus สําหรับคุณสมบัติทางสรีรวิทยา และชีวเคมีของ
แบคทีเรียกรดแลคติกทั้ง 4 สกุล ดังแสดงในตารางที่ 2
ตอมามีการนําวิธีการตรวจสอบระดับสารโมเลกุลขนาดใหญ (macromolecule) ตาง ๆ
ภายในเซลล เพื่อนํามาพิจารณาถึงความสัมพันธและลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมโดยเฉพาะกรด
นิวคลีอิก ซึ่งใชในการจัดจําแนกจุลินทรียไดถึงระดับ Species และ Subspecies โดยใชเทคนิค
ขั้นสูงทางพันธุศาสตร เชน การพิจารณาความเหมือนกันของ DNA (DNA-DNA homology) ที่ใช
จําแนกไดในระดับสปชีสและสกุล การอาศัยความแตกตางของลําดับเบสของ RNA ในไรโบโซม
(rRNA) โดยเฉพาะในสวนของ Well conserved region และ Less conserved region ซึ่งมีขนาด
ประมาณ 1,900 คูเบส ใน 16s rRNA การเปรียบเทียบลักษณะดังกลาวขางตนมีความแมนยํามากใน
การจัดจําแนกและใชในการศึกษาถึงความสัมพันธกันของจุลินทรียช นิดตางๆ ทําใหสามารถจัดแบง
กลุมแบคทีเรียกรดแลคติกออกเปนสกุลตางๆดังนี้ Aerococcus, Alloiococcus , Bifidobacterium ,
Carnobacterium , Enterococcus , Lactobacillus, Lactococcus , Leuconostoc , Pediococcus ,
Streptococcus , Tetragenococcus, Vagococcus, และ Weissella (19)
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางสรีรวิทยา และชีวเคมีของแบคทีเรียกรดแลคติกทั้ง 4 สกุล
คุณสมบัติทางสรีรวิทยา และ
Lactobacillus Leuconostoc Pediococcus Streptococcus
ชีวเคมีของแบคทีเรียกรดแล
คติก
Growth at pH 8.0
ND
ND
+
ND
Growth at pH 9.6
+
+/Growth at NaCl 4 %
ND
ND
+
ND
Growth at NaCl 8 %
+/ND
+/ND
Growth at 45 ๐C
+
+
+
+/Growth at 50 ๐C
+/+/ND
Acid from
+/ND
+
+
Arabinose
+
+
+
Fructose
+
+
+
+
Galactose
+
+
+
+
Maltose
ND
+
Raffinose
+/+
Ribose
+/ND
+
Sucrose
+/+/+/Trehalose
+/+/ND
Xylose
Aginine hydrolysis
+
+/Catalase activity
ND
ND
หมายเหตุ
- คือไมเกิดปฏิกิริยา + คือ เกิดปฏิกิริยา
+/- คือ ความแตกตางระหวางสปชีส ND คือไมมีขอมูล
ที่มา : (Holt และคณะ , 1994)
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สกุลตาง ๆ ของแบคทีเรียกรดแลคติก มีคุณสมบัติและลักษณะตาง ๆ ดังนี้
3.1 Aerococcus
Aerococcus เปนแบคทีเรียรูปกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.0 – 2.0 ไมโครเมตร
มีการเรียงตัวเปนสี่เซลล ติดสีแกรมบวก ไมเคลื่อนที่ (Non-motile) ตองการอากาศแบบ Facultative
anaerobe (สามารถเจริญไดในที่มีหรือไมมีออกซิเจน) แตเจริญไดดีในที่มีออกซิเจนนอย ในการ
ผลิตไฮโดรเจนเพอรออกไซด ทําใหอาหาร Blood agar มีสีเขียว ไมสามารถสรางอาหารเองได ผลิต
กรดแตไมสรางแกสจากการใชคารโบไฮเดรตหลายชนิด ไมสรางเอนไซมคะตะเลส (Catalase) หรือ
สร า งได น อ ยมาก ไม ส ลายเจลาติ น และไม รี ดิ ว ซ ไ นเตรท เจริ ญ ได ดี ที่ สุ ด ที่ อุ ณ หภู มิ 30 องศา
เซลเซี ย ส แต ไ ม เ จริ ญ ที่ 45 องศาเซลเซี ย ส เจริ ญ ได ดี ที่ พี เ อช 9.6 ในอาหารที่ มี เ กลื อ แกง
10 เปอร เ ซ็ น ต และในเกลื อ น้ํ าดี 40 เปอร เ ซ็น ต มั ก กอ โรคทางเดิน อาหาร และก อ ให เ กิ ด โรค
ในกุงมังกร เชน Aerococcus viridans (19)
3.2 Alloiococcus
Alloiococcus เปนแบคทีเรียรูปกลม มักพบอยูเปนคู หรือเรียงตัวเปนสี่เซลล เชื้อพวกนี้ จะ
มีลักษณะคลายคลึงกับเชื้อ Aerococci และ Streptococci ซึ่งแยกไดจากน้ําในหูชั้นกลางในคน
อยางไรก็ตาม เชื้อชนิดนี้ตางจากเชื้อ 2 กลุมดังกลาว ในเรื่องของความสามารถในการสรางเอนไซม
คะตะเลสได (19)
3.3 Bifidobacterium
Bifidobacterium เปนแบคทีเรียรูปทอน ขนาด 0.5 – 1.3 x 1.5 – 8 ไมโครเมตร บางครั้ง
อาจจะพบในลักษณะโคงยาว และแตกแขนงเรียงตัวกันเปนโคโลนีเดี่ยว เปนคู หรือเปนรูปตัววี
บางครั้งอาจจะอยูเปนสายยาว ไมเคลื่อนที่ ไมตองการออกซิเจนในการเจริญ บางชนิดเจริญได
ในที่ มี ค าร บ อนไดออกไซด 10 เปอรเ ซ็ น ต จะไมเ จริญ ที่มี พี เ อชต่ํ า กวา 4.5 หรือ มากกว า 8.5
ในการหมักคารโบไฮเดรตจะให กรดแอซีติก และกรดแลคติก ในอัตราสวน 3 โมลาร ตอ 2 โมลาร
เจริญไดดีในที่อุณหภูมิ 37 – 41 องศาเซลเซียส พบเชื้อในปาก และลําไสของแมลง สิ่งปฏิกูลอาจจะ
ติดเชื้อในคนแตไมทําใหเกิดโรค (13)
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3.4 Carnobacterium
Carnobacterium เปนแบคทีเรียรูปกลม หรือ ทอน ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ
0.5 – 0.7x1.0 – 2.0 ไมโครเมตร เซลลมีการเรียงตัวเปนคู หรืออยูเดี่ยว ๆ บางครั้งมีการเรียงตัว
เปนสายสั้น ๆ มีการหมักแบบ Heterofermentative ใหแลคเตต สามารถเจริญที่อุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส และไมเจริญที่อณ
ุ หภูมิ 45 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญ คือ
37 องศาเซลเซียส
พบในผลิตภัณฑเนื้อและปลาและพบวา C. piscicola เปนเชื้อกอโรคใน
(13)
ปลาแซลมอล
3.5 Enterococcus
Enterococcus เปนแบคทีเรียรูปกลม หรือรูปไข ขนาด 0.6 – 2.0 x 0.6 – 2.5 ไมโครเมตร
อยูเปนคู หรือสายสั้น ๆ เคลื่อนที่โดยใชแฟลกเจลลา (Flagella) ไมมีแคปซูล มีการใชอากาศแบบ
Facultative anaerobe เจริญไดในชวงพีเอช 4.2 – 4.6 ตองการอาหารที่สมบูรณ สวนใหญจะเจริญ
ไดดีที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส และ 45 องศาเซลเซียส สามารถเจริญในที่มีพีเอช 9.6 ที่มีเกลือแกง
สูงถึง 65 เปอรเซ็นต และในที่มีเกลือน้ําดี 40 เปอรเซ็นต และยังสามารถหมักน้ําตาลแลคโทสได
พบไดในธรรมชาติและมูลสัตวมีกระดูกสันหลัง บางครั้งเชื้อนี้เปนสาเหตุของPyogenicinfection (13)
3.6 Lactobacillus
Lactobacillus เปนแบคทีเรียรูปทอน ติดสีแกรมบวก อาจเปลี่ยนเปนแกรมลบเมื่ออายุ
มากขึ้น และมีกรดมากขึ้น โดยทัว่ ไปไมเคลื่อนที่ ถามีจะใชแฟลกเจลลาที่อยูรอบตัว ไมสรางสปอร
ไมสรางเอนไซมคะตะเลส แตอาจมีบางสายพันธุสลายเพอรออกไซดได โดยใชเอนไซมซูโดคะตะเลส (Pseudocatalase) สวนใหญไมสรางสี แตอาจจะมีสีเหลืองสมจนถึงสีแดงอิฐ หรือสีสนิม
ตองการอาหารที่ซับซอน (Complex medium) อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญโดยทั่วไป 30-40
องศาเซลเซียส ชวงอุณหภูมใิ นการเจริญ 5-53 องศาเซลเซียส พีเอชที่เหมาะสมโดยปกติ 5.5-5.8
หรือต่ํากวา และโดยทัว่ ไปเจริญที่พีเอช 5.0 หรือต่ํากวาในพีเอชที่เปนกลาง หรือเริ่มเปนดาง
แบคทีเรียพวกนี้พบในนม ผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑเนื้อ น้ํา น้ําเสีย เบียร ไวน ผลไม น้ําผลไม
ดอง และผักดอง
แบคทีเรียพวกนี้แบงไดเปน 2 กลุม กลุมแรก คือ พวก Homofermentative เปนพวกที่หมัก
น้ําตาลกลูโคสไดกรดแลกติกเปนสวนใหญ โดยทั่วไป 85 เปอรเซ็นต หรือมากกวา ไดแก เชื้อ
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L. delbrueckii , L. leichmannii , L. jensenii , L. lactis , L. bulgaricus , L. helveticus ,
L. acidophilus , L. salivarius , L. casei , L. xylosus , L. plantarum , L. curratus , L. coryniformis
และ L. homohiocill อีกกลุมคือพวก Heterofermentative เปนพวกหมักน้ําตาลกลูโคสใหกรด
แลกติกประมาณ 50 เปอรเซ็นต นอกจากนั้นใหคารบอนไดออกไซด กรดแอซีติก และเอทธานอล
ไดแกเชื้อ L. fermentum , L. cellobiosus , L. brevis , L. buchneri , L. viridans และ L. coprophilus
ชนิดของเชื้อ Lactobacillus ที่มีความสําคัญในอาหารหมัก ไดแก L. delbrueckii , L. acidophilus ,
L. brevis , L. buchneri , L. plantarum , L. helveticus , L. fermentum และ L. kefir
จากการใช ช นิ ด ของผลผลิ ต และอุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมในการเจริ ญ ของ Lactobacillus
สามารถแบงเชื้อสกุลนี้ออกเปนกลุม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การแบงพวกของ Lactobacillus ตามชนิดผลผลิต และอุณหภูมิที่เหมาะสม
อุณหภูมิ
Homofermentative
Heterofermentative
L. fermentum
อุณหภูมิที่เหมาะสม ไมต่ํากวา L. bulgaricus , L. helveticus
37 องศาเซลเซียส
L. lactis , L. bulgaricus
L. thermophilus , L.
delbrueckii
อุณหภูมิที่เหมาะสม ต่ํากวา
L. casei , L. plantarum
L. brevis , L. buchneri
L. leichmannii
37 องศาเซลเซียส
L. pastorionus , L. hilgardii
L. trichodes
ที่มา : (วิลาวัณย, 2539)
คุณสมบัติที่ทําให Lactobacillus มีความสําคัญทางดานอาหาร (2) ดังนี้
• ความสามารถในการหมัก น้ํา ตาลใหก รดแลกติก สามารถนํ า ไปใช ใ นการผลิ ต
ผลิตภัณฑนม เชน ยาคูลย ใช L. casei โยเกิรตใช L. bulgaricus (และ
Streptococcus thermophilus) นมแอซิโดฟลัสใช L. bulgaricus นมบัลคาเรียนใช
L. delbrueckii นอกจากนี้ในการหมัก ผักดองใชผลิตกรดแลกติ กในระดับ
อุตสาหกรรม เชน ใชผลิตกรดแลกติกจากหางนม L.pentosus (L plantarum) ผลิต
กรดแลกติ ก จากน้ํ า ทิ้ ง โรงงานกระดาษ แต ใ นขณะเดี ย วกั น จะทํ า ให อ าหารมี
รสเปรี้ยว จากการผลิตกรดแลกติกออกมา นอกจากนี้ยังทําใหไวน ไซเดอร เบียร
มีรสเปรี้ยว เปนตน
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• การผลิ ต แก ส และผลิ ต ภั ณ ฑ ร ะเหยอื่ น ๆ ในพวก Heterofermentative บางครั้ ง
ทําใหเกิดความเสียหายตอคุณภาพอาหาร เชน การเจริญของ L. fermentum ใน
เนยแข็งสวิส L. hilgardii หรือ L. trichodes ในไวน
• ความสามารถในการสรางเมือก เชน L. plantarum ทําใหน้ําแอปเปล น้ําองุน
ผักดอง เกิดเมือก เชื้อ L. brevis ทําใหน้ําแอปเปลเกิดเมือก เชื้อ L. cucumeria
ทําใหผักดองเกิดเมือก
• ความสามารถในการทนความรอน (Thermoduric) ทําใหเชื้อรอดชีวิต หลังจาก
การใหความรอนแบบพาสเจอรไรส เชน จะยังคงพบเชื้อ L .bulgaricus , L. brevis
รอดชี วิตจากการพาสเจอรไรสน้ํา นม จากนั้น เชื้อนี้จ ะหมั ก น้ํ าตาลแลกโทส
ใหกรดแลกติกออกมา ทําใหนมมีรสเปรี้ยว นอกจากนี้อาจพบเชื้อนี้ในอาหาร
กระปองที่ใหความรอนไมเพียงพอ เชน ผลิตภัณฑมะเขือเทศ ถั่ว และผลไมอื่นๆ
• ความสามารถเจริญที่อุณหภูมิต่ํา เปนสาเหตุใหเนื้อ และผลิตภัณฑเนื้อ เชน แฮม
ไสกรอก เกิดการเนาเสียโดยมีกลิ่นเปรี้ยว
• แบคทีเรียพวกนี้ไมมีความสามารถในการสังเคราะหวิตามินที่ตัวมันตองการไดเอง
ทําใหเชื้อไมสามารถเจริญไดดีในอาหารที่มีวิตามินต่ํา ดังนั้นจึงใชประโยชนของ
แบคที เ รี ย กลุ ม นี้ ใ นการตรวจวิ เ คราะห ป ริ ม าณวิ ต ามิ น ในอาหาร เช น ใช
L. leichmannii ในการตรวจวิเคราะหปริมาณวิตามินบี 12
3.7 Lactococcus
Lactococcus เปนแบคทีเรียที่แยกมาจากแบคทีเรียในสกุล Streptococcus โดยมีรูปกลม
หรือรูปไข ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 – 1.2 X 0.5 – 1.5 ไมโครเมตร อยูเปนคูและตอเปนสายยาว
ไมเคลื่อนที่ และไมมแี คปซูล ใชอากาศแบบ Facultative anaerobe ตองการสารอาหารที่
อุดมสมบูรณ เจริญไดดีที่อณ
ุ หภูมิ 10 – 30 องศาเซลเซียส แตไมเจริญที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
และในที่มีเกลือแกง 0.5 เปอรเซ็นต พบไดในนม และผลิตภัณฑธัญพืชตาง ๆ (13)
3.8 Leuconostoc
Leuconostoc เป น แบคที เ รี ย รู ป กลม หรื อ ยาว อยู เ ป น คู ๆ หรื อ เป น สายสั้ น ๆ มี ข นาด
เสนผาศูนยกลาง 0.5 – 0.7 X 0.7 – 1.2 ไมโครเมตร บางครั้งอาจจะพบเปนรูปทอนสั้น ตอกัน
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เปนสายยาว ไมเคลื่อนที่ โคโลนีมีขนาดเล็ก ตองการสารอาหารที่สมบูรณ ตองการอากาศแบบ
Facultative anaerobe อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญ คือ 20 – 30 องศาเซลเซียส ในการหมัก
กลูโคสจะใหกรดและแกส เจริญในอาหาร GYP ที่มีพีเอช 4.4 – 5.0 พบไดทั่วไปในพืช นม และ
ผลิตภัณฑ อื่น ๆ ไม กอโรคในพืช และสัตว เชื้อที่สามารถแยกไดจากคน ไดแก L. citreum
L. pseudomesenteroides L. lactis และ L. oenos (13)
คุณสมบัติที่สําคัญบางอยางที่ทําให Leuconostoc มีความสําคัญทางดานอาหาร (1) ไดแก
• การผลิตไดอะซิติล และผลิตภัณฑที่มีกลิ่นอื่น ๆ เชน L. cremoris เปลี่ยนไพรูเวต
เปนไดอะซิโตอิน และไดอะซิติล นําไปใชในการทําใหเกิดกลิ่นในเนย
• ความสามารถในการทนเกลือ เชน L . mesenteroides เปนแบคทีเรียทีห่ มักผักดอง
เชน กะหล่ําปลีดอง ทําใหปริมาณกรดเพิม่ ขึ้น 0.7 - 1.0 เปอรเซ็นต
• ความสามารถในการทนน้ําตาลความเขมขนสูงเชน L . mesenteroides ทนน้ําตาล
ได สู ง ถึ ง 55 – 60 เปอร เ ซ็ น ต แบคที เ รี ย พวกนี้ จึ ง สามารถเจริ ญ ในอาหารที่ มี
น้ําตาลสูง
• การผลิตสารเมือก เชน L . mesenteroides จะผลิตสารเมือก พวกแดรกซแทรนจาก
น้ําตาลซูโครส อุณหภูมิที่เหมาะในการสรางเมือก คือ 20 – 25 องศาเซลเซียส เชื้อ
L . dextranicum สามารถสรางแดรกซแทรนจากน้ําตาลซูโครสไดเชนกัน แตนอย
กวา ดังนั้นการผลิตแดรกซแทรนในระดับการคาจะใช L . mesenteroides โดยใช
กากน้ําตาลเปนวัตถุดิบ แตในขณะเดียวกันการสรางสารเมือกเหลานี้ ทําใหเปน
ผลเสียตออาหาร เชน ทําใหน้ําออยเกิดเมือก ทําใหตกผลึกไมได ความหวานของ
น้ําออยลดลง และสารเมือกเหลานี้ไปทําใหทอตาง ๆ อุดตัน เชื้อนี้ยังทําใหไวน
ไสกรอก และแฮม เกิดเมือก เปนตน
• ความสามารถในการผลิตแกสคารบอนไดออกไซดจากน้ําตาล ทําใหอาหารตาง ๆ
เกิ ด เน า เสี ย เช น การเกิ ด แก ส ในแตงกวาดอง และ การทํ า ให ไ ส ก รอกบวม
เปนตน
• ความสามารถในการเริ่มตนหมักไดเร็วกวาแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ เชน ในการหมัก
กะหล่ําปลีดอง พบวา L . mesenteroides เปนแบคทีเรียกรดแลคติกพวกแรก
ที่เจริญ และมีบทบาทในการหมัก โดยสามารถผลิตกรดแลคติกออกมา ในปริมาณ
0.7 – 1.0 เปอรเซ็นต ทําใหจุลินทรียชนิดอื่น ๆ เจริญไมได

มารูจัก“แบคทีเรียกรดแลคติก”กันเถอะ

27

วารสารวิทยาศาสตรทักษิณ ปที่ 2 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2548

3.9 Pediococcus
Pediococcus เปนแบคทีเรียรูปกลมขนาด 10-20 ไมโครเมตร เรียงตัวอยูเปนคูหรือสี่เซลล
พบนอยมากทีอ่ ยูเดีย่ วๆ หรือเปนสาย ไมเคลื่อนที่ ตองการออกซิเจนนอยในการเจริญ ไมสราง
เอนไซมคะตะเลส มีการหมักอาหารแบบ Homofermentative ผลการหมักยอยน้ําตาลกลูโคส
ฟรุกโตส แมนโนส และซอรบิทอล เกิดกรดแตไมเกิดแกส ไมยอยแปงและเจลลาติน ไมรีดวิ ซ
ไนเตรท ตองการอาหารที่ซับซอน พบทัว่ ไปในอาหารหมักจากพืช เจริญไดดีในทีม่ ีเกลือแกง 5-6
เปอรเซ็นต และทนเกลือไดสูงกวา 15 เปอรเซ็นต ดังนัน้ สามารถพบเชื้อนี้ไดในอาหารหมักดองที่มี
เกลือสูง เชน ซีอิ้ว เตาเจี้ยว น้ําปลา บูดู ปลารา เปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดกรด กลิ่น และรส
ในอาหารหมักเหลานั้น (1)
Pediococcus ชนิดอื่น ๆ ที่มคี วามสําคัญในดานอาหาร ไดแกเชื้อ P. cerevisiae (ปจจุบันชื่อ
เชื้อชนิดนี้ไมใชแลว) ทําใหเบียรเนาเสีย โดยมีรสเปรี้ยว ขุน เปนเมือก เรียกการเนาเสียของเบียร
เนื่องจากแบคทีเรียชนิดนี้วา Sarcina sickness แบคทีเรียนี้มักเรียงตัวเปนสี่เซลล (Tetrad) ในปจจุบนั
การหมักแตงกวาดอง จะมีการควบคุมการหมักแทนการหมักดั้งเดิม โดยการใชเชื้อ P. cerevisiae
(ปจจุบันชื่อเชือ้ ชนิดนี้ไมใชแลว) และ L. plantarum เติมเปนหัวเชื้อในการหมัก (1 - 2)
Pediococcus ชนิดที่มีความสําคัญในดานอาหารหมัก ไดแกเชื้อP. damnosus , P. parvulus ,
P. inopinastus , P. dextrinicus , P. pentosaceus และ P. acidilactici
3.10 Streptococcus
เปนแบคทีเรียรูปกลม หรือรูปไข มีขนาด 0.5 – 2.0 ไมโครเมตร เซลลเรียงตัวกันเปนสาย
ไมเคลื่อนที่ ไมสรางสปอร ตองการอากาศแบบ Facultative anaerobe ตองการอาหารที่สมบูรณ ใน
กระบวนการหมักจะใหแลคเตต ไมสรางเอนไซมคะตะเลส สามารถสลายเซลลเม็ดเลือดแดงได
โคโลนีสีเขียว อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญ คือ 24 – 45 องศาเซลเซียส บางสายพันธุของ
เชื้อนี้ เปนปรสิตของสัตวมีกระดูกสันหลัง พบไดในชองปากและระบบทางเดินหายใจตอนบน
บางชนิดจะกอโรคในคนและสัตว (13) ชนิดที่มีความสําคัญในผลิตภัณฑอาหารหมัก ไดแกเชื้อ
S. lactis , S. cremoris และ S. thermophilus
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Streptococcus ที่มีความสําคัญดานอาหารแบงเปน 4 กลุม (2) ดังนี้
• กลุม ไพโอจิ นิ ก (Pyogenic) เปน พวกที่ไ ม สามารถเจริญที่ อุณ หภูมิ 10 หรื อ 45
องศาเซลเซียส ประกอบดวยพวกที่ทําใหเกิดโรค เชนเชื้อ S. agalactis และ
S. pyogenes สามารถสรางสารพิษได ซึ่งเชื้อ S. pyogenes มีระยะพักตัว 1 – 3 วัน
อาการที่พบหลังจากไดรับเชื้อ คือ เจ็บคอ คอแดง ปวดศีรษะ มีไขสูง คลื่นอาเจียน
วิงเวียน อาหารที่พบแบคทีเรียพวกนี้ เชน นม ไอศกรีม ไข กุง สลัด อาหารที่มีไข
และนม
• กลุมวิริแดน (Viridans) ไดแก เชื้อ S. thermophilus มีความสําคัญในการผลิตเนย
แข็งและผลิตภัณฑนมพวกโยเกิรต แบคทีเรียกลุมนี้ทนตอความรอน และสามารถ
เจริญไดที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส แตไมเจริญที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส
• กลุมเอนเทอโรคอคคัส (Enterococcus) เปนพวกที่สามารถเจริญที่อุณหภูมิ 10 และ
45 องศาเซลเซียส สวนใหญเจริญที่อุณหภูมิสูงถึง 48 – 50 องศาเซลเซียส บางชนิด
เจริญไดที่อุณหภูมิ 5 - 8 องศาเซลเซียส เปนพวกทนความรอน สามารถอยูรอดได
ในนมที่ผานการพาสเจอรไรส ทนเกลือได 6.5 เปอรเซ็นต หรือมากกวา สามารถ
เจริญไดในสภาพดางพีเอช 9.6 แบคทีเรียกลุมนี้ ไดแก เชื้อ S. faecalis ,
S. faecium ทางอุตสาหกรรมอาหารหมักเรียกพวกนี้วา ฟคัลสเตรปโตคอคไค
(Fecal streptococci) ซึ่งใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพอาหาร
3.11 Tetragenococcus
Tetragenococcus เปนแบคทีเรียสกุลใหมที่แยกจาก Tetragenococcus halophilus
เปนแบคทีเรียที่เจริญในเกลือ และผลิตฮิสตามีน (histamine) ซึ่งทําการแยกไดจากซอสที่สกัดจาก
ตับของปลาหมึก โดยใชวิธี DNA – DNA hybridization และจากการทดลองนี้สามารถพบแบคทีเรีย
T. muriaticus สายพันธุ X – 1 (JCM 1000) ซึ่งเปนสายพันธุใหม ( 5 )
3.12 Vagococcus
Vagococcus เป น แบคที เ รี ย รู ป กลม รู ป ไข หรื อ ท อ นสั้ น มี ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลาง
0.5 – 1.2 X 0.5 – 2.0 ไมโครเมตร เซลลอยูแบบเดี่ยว หรือเปนคู หรือสายสั้น ๆ ติดสีแกรมบวก
ไมสรางสปอร เคลื่อนที่โดยใชแฟลกเจลลา ใชอากาศแบบ Facultative anaerobe จะมีการผลิตกรด
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ในการหมัก คารโ บไฮเดรต แตไ มเ กิ ด แก ส อุ ณ หภู มิที่ เ หมาะสมในการเจริ ญคือ 25 – 35 องศา
เซลเซียส แยกไดจากน้ํา หรือจากปลาแซลมอล (13)
3.13 Weisella
Weisella เปนแบคทีเรียที่แยกไดจาก Leuconostoc paramesenteroides ซึ่งมีลักษณะคลาย
กับแบคทีเรียสกุล Leuconostoc (18)

4. ผลิตภัณฑจากแบคทีเรียกรดแลคติก
แบคที เ รี ย แลคติ ก เป น กลุ ม จุ ลิ น ทรี ย ที่ น อกจากจะมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการผลิ ต อาหาร
หมักดองแลว ยังมีบทบาทอื่นๆ ที่สําคัญ เชน ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียอื่นๆ
ไดแกเชื้อ Bacillus subtilis, Micrococcus pyogenes, Escherichia coli, Salmonella sp.,
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas sp. เปนตน นอกจากการสรางกรดแลคติกที่ทําให
พีเอชของอาหารลดลง ยังสามารถผลิตสารตางๆ ที่มีผลยับยั้งการเจริญของเชื้ออื่นดวย ไดแก
• ไฮโดรเจนเพอรออกไซด (H2O2)
เปนสารที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย นอกจากนีย้ งั สามารถทําปฏิกิริยา
กับสารอื่น กลายเปนสารที่มีผลในการยับยั้งจุลินทรียไ ด เชนในน้ํานมดิบ ไฮโดรเจนเพอรออกไซด
ที่ไดจากกลุมแบคทีเรียสรางกรดแลคติกสามารถทําปฏิกิริยากับไทโอไซยาเนต (Thiocyanate) โดยมี
เอนไซมแลกโทเพอรออกซิเดส (Lactoperoxydase) เปนตัวเรงปฏิกิรยิ า ไดผลิตผลที่สามารถยับยั้ง
จุลินทรีย และชวยยืดอายุรักษาน้ํานมดิบได (7-8)
• ไดอะซิติล (Diacetyl)
ไดอะซิติลชนิด 2,3 – butanedione เปนผลผลิตสุดทายที่ไดจากกระบวนการเมแทบอลิซึม
ของแบคทีเรียกลุมสรางกรดแลคติก ซึ่งสังเคราะหขึ้นจากไพรูเวตที่เปนสารตัวกลาง (Intermediate)
แบคทีเรียสรางกรดแลคติกทั้งสกุล Lactobacillus , Lactococcus , Leuconostoc และ Pediococcus
สามารถสังเคราะหไดอะซิติลได ไดอะซิติลเปนสารที่ใหกลิ่นเฉพาะในผลิตภัณฑนมหมัก และ
ยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรียดวย ในที่มีไดอะซิติลเขมขน 200 ไมโครกรัม ตอ มิลลิลิตร
สามารถยับยั้งการเจริญของยีสต และแบคทีเรียแกรมลบ แตเมื่อมีความเขมขน 300 ไมโครกรัม
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ต อ มิ ล ลิ ลิ ต ร สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย แกรมบวกที่ ไ ม ใ ช แ บคที เ รี ย กรดแลคติ ก
สวนแบคทีเรียกรดแลคติกจะถูกยับยั้งที่ความเขมขนสูงกวา 350 ไมโครกรัม ตอ มิลลิลิตร (7-8)
• แบคเทอริโอซิน (Bacteriocin)
แบคเทอริโอซิน คือ สารโปรตีนโมเลกุลใหญ ซึ่งมีความสามารถในการทําลายแบคทีเรียได
รวดเร็ว ผลิตจากแบคทีเรียหลายชนิด เชน Lactobacillus fermentum, L. helveticus, L. acidophilus,
L. plantarum, Pediococcus acidilactici และ P. pentosaceus แบคเทอริโอซินตางชนิดกัน จะมี
คุณสมบัติทางเคมีตางกัน การเขายับยั้งและความสามารถในการทําลายแบคทีเรียที่ตางกัน
แบคเทอริ โอซิ น จะมีผลยั บยั้ ง ในการเจริญของแบคทีเ รี ย แกรมบวกหลายชนิ ด รวมทั้ ง
จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ เชน เชื้อ L. monocytogenes แบคเทอริโอซินจึงเปนสารที่
นาสนใจในการนําไปใชเปนสารกันเสีย สําหรับการถนอมอาหาร
ในบรรดาแบคเทอริโอซินที่ผลิตจากแบคทีเ รีย ชนิ ด ตางๆ เช นสกุล Lactobacillus หรือ
group N / Streptococci ที่เรียกวาไนซิน (Nisin ซึ่งมาจากคําวา group N- inhibiting substance)
มีการนําไปใชในการถนอมอาหารมากที่สุด โดยมีการทดลองใชไนซิน ในอาหารสด และอาหาร
แปรรูปหลายชนิด เชน เนยแข็งสวิส น้ํามะเขือเทศ ซุปขาวโพด และเบียร พบวาไนซิน สามารถ
ยับยั้ ง การเจริ ญของแบคที เ รีย แกรมบวก และปอ งกัน การงอกของสปอร ข องเชื้อ Clostridium
botulinum ซึ่งทนความรอน การใชไนซินจึงชวยลดความรอนที่ตองใชในการฆาเชื้อ และ
ฆาสปอรของเชื้อ C. botulinum ในอาหารที่ผา นกระบวนการแปรรูป เชน อาหารกระปอง
ไนซินยังสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Listeria monocytogenes ซึ่งเปนแบคทีเรียกอโรคที่อยูใน
อาหาร แตจะไมมีผลในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ ยีสต และรา (7-8)
• รูทีริน (Reuterin)
รูทีริน เปนสารที่ไมใชโปรตีน มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา ละลายไดดีที่พเี อชเปนกลาง ผลิตโดย
แบคทีเรียพวก Lactobacillus reuterin รูทีรินสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียไดหลายชนิด
ทั้งแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ ยีสต รา โพรโทซัว และจุลินทรียทที่ ําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ
เชน Salmonella , Shigella , Clostridium , Staphylococcus , Listeria , Candida และ Trypanosoma
จึงอาจใชรูทีรนิ ในการถนอมอาหารคนและอาหารสัตว โดยชวยลดจุลินทรียทที่ ําใหเกิดโรคและ
ที่ทําใหอาหารเนาเสีย (7-8)
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4. สรุป
จากที่กลาวมา จะเห็นไดวาแบคทีเรียกรดแลคติก มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน
ของมนุษย ซึ่งมีทั้งที่เปนประโยชนและเปนโทษ แตสวนใหญจะเปนเชื้อที่มีประโยชนมากกวา
โดยสามารถนําเชื้อกลุมนี้ไปใชประโยชน เชน การนํ าไปใชเ ป นกลาเชื้อใส ในอาหาร เพื่อลด
การเนาเสียของอาหาร การใชเปนกลาเชื้อในการผลิตอาหารหมัก การนําไปใชเปนสารเสริม
ปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว และ การนําเชื้อไปใชวิเคราะหหาปริมาณวิตามินบางชนิด เปนตน
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชนและบทบาทที่สําคัญของเชื้อนี้ จะกลาวถึงในบทความครั้ง
ตอไป
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