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การเตรียมกลาเชื้อผงสําหรับการผลิตผักกาดดอง
Preparation of Powder Inoculum for Pak-Gard-Dong Production
กัณฐวุฒิ บุญมี1 กฤตพร รําจวนเกียรติ2
บทคัดยอ
การเตรี ย มกล า เชื้ อ ผง Lactobacillus plantarum TISTR 1334 ผสมกั บ ตั ว วั ส ดุ ยึ ด เกาะ 2 ชนิ ด คื อ
แปงขาวเจาและแปงขาวเหนียว อบแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง พบวาการใชแปงขาวเจาเปน
วัสดุเกาะยึดจะใหจํานวนเชื้อรอดชีวิตมากกวาโดยมีจํานวนเชื้อรอดชีวิตและความชื้นเทากับ 4.8×105 CFU/g และ
รอยละ 9.35 ตามลําดับ เมื่อนํากลาเชื้อผงที่ผลิตไดมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 วัน พบวากลา
ผงที่ผลิตไดมีจํานวนเซลลที่รอดชีวิตและความชื้นเทากับ 5.7×104 CFU/g และรอยละ 10.10 ตามลําดับ การหมัก
ผักกาดดองโดยใชกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334 รอยละ 1, 3, 5 และ 7 เปรียบเทียบกับการดองแบบดัง้ เดิม
(ตัวอยางควบคุม) พบวาการใชกลาเชื้อผงใชเวลาในการหมัก 5 วัน ในขณะที่ตัวอยางควบคุมใชเวลาในการหมัก 7 วัน
เมื่อนํามาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัม ผัสกับ ผูบริโภค 30 คน ดวยวิธีการให คะแนนความชอบ (Hedonic
Scale Test) พบว า ผั ก กาดดองสู ต รที่ ใช ก ล า เชื้ อ ผง L. plantarum TISTR 1334 ร อ ยละ 5 ผู บ ริ โภคให ค ะแนน
ความชอบดาน สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมมากที่สุด
คําสําคัญ: กลาเชื้อผง, ผักกาดดอง, การหมัก, แลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม
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Abstract
Powder inoculum preparation of Lactobacillus plantarum TISTR 1334 was mixed with two
supporting materials were rice flour and sticky rice flour. Drying of rice flour at 50 oC for 6 hours
showed viability of the culture. The viability of the culture as 4.8 × 105 CFU/g and moisture content
was 9.35%. When powder inoculum were grown at room temperature for 30 days, the viability of
the culture and moisture content were 5.7 × 104 CFU/g and 10.10%, respectively. Fermentation of
Pak-Gard-Dong by using L. plantarum TISTR 1334 at 1, 3, 5 and 7 % w/v was compared with the
traditional process (control). The result showed fermentation time of Pak-Gard-Dong took 5 days,
while the control took 7 days. Used Hedonic Scales Test by 30 consumers showed that using pure
culture 5% of L. plantarum TISTR 1334 was the highest score of color, taste, flavor, texture and
overall.
Keywords: Powder Inoculum, Pak-Gard-Dong, Fermentation, Lactobacillus plantarum
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การดองผักเปนวิธีการถนอมอาหารที่ใชกันมานาน เพื่อชะลอการเนาเสียของผักและเปนการยืดอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑไดหลายเดือนโดยไมตองอาศัยหองเย็น ลงทุนนอย ใชเครื่องจักรนอยและไมตองอาศัยเทคโนโลยี
ชั้นสูงในการผลิต (สุมณฑา วัฒนสินธ, 2549) กระบวนการดองเริ่มมีขึ้นจากความตองการยืดอายุการเก็บอาหารเพื่อใช
ในระหวางที่ไมใชฤดูกาลของผลิตผลนั้นๆ นอกจากเหตุผลในการยืดอายุแลวการดองยังทําใหเกิดลักษณะเฉพาะในดาน
กลิ่นรสที่เปนที่ชื่นชอบของผูบริโภคอีกดวย (วิลาวัณย เจริญจิระตระกลู, 2536) สําหรับประเทศไทยผลิตภัณฑผักดองที่
นิยมบริโภคไดแกผักกาดดองเนื่องจากผักกาดเขียวเปนพืชที่รูจักกันแพรหลาย เพราะปลูกงายและเก็บผลผลิตไดเร็ว จึง
ทําใหผักกาดเปนผักที่นิยมนํามาดองมากที่สุด การผลิตผักกาดดองเปนการดองเกลือที่มีความเขมขนต่ํา (Processed
Pickles) โดยที่ผักที่ดองไดยังคงมีความกรอบและมีกลิ่นรสเฉพาะตัว ความเขมขนของน้ําเกลือที่ใชจะนอยกวารอยละ
12 สวนมากจะใชที่ประมาณรอยละ 4 - 8 โดยเปนความเขมขนในระดับที่สูงพอที่จะยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย
ชนิดอื่น โดยระดับความเขมขนของน้ําเกลือที่เหมาะสมที่สดุ ในการดองจะขึ้นอยูกับชนิดของผักและผลิตภัณฑที่ตองการ
เปนหลัก (ฟองจันทร ชะลอกลาง, 2543) การดองดวยวิธีนี้จะมีเชื้อจุลินทรียพวกที่ใชออกซิเจนในการเจริญทําหนาที่
เปลี่ยนน้ําตาลที่อยูในผักหรือเติมลงไปใหเปนกรดแลคติก วิธีการดองแบบนี้ยังสามารถใชไดกับผักอีกหลายชนิด ในการ
ดองดวยวิธีนี้ควรรักษาอุณหภูมิของน้ําเกลือใหอยูที่ 21 องศาเซลเซียส และใหผักจมอยูในน้ําเกลือตลอดระยะเวลาที่
ดอง หากมีเชื้อราที่ผิวหนาควรกําจัดออกทันที เนื่องจากเชื้อราจะยอยสลายกรดและสรางสภาวะที่ทําใหเชื้อจุลินทรียที่
ทํ าให เกิ ด การเสื่ อ มเสีย เจริ ญ ตอ ไปได ในกระบวนการดองมี การเปลี่ย นแปลงน้ํ าตาลในผั ก ให เป น กรดแลคติ กโดย
แบคทีเรียที่อยูในวงศ Lactobacteriaceae มีอยู 5 สกุล คือ Streptococcus sp., Pediococcus sp., Diplococcus
sp., Leuconostoc sp. และ Lactobacillus sp. แบคทีเรียเหลานี้เปนแกรมบวก สรางสปอรไมได ตองการวิตามินบี
รวมและกรดอะมิโนในการเจริญ ไมสามารถเจริญ ไดในสภาวะที่มีปริมาณกรดอะซิติกเขมขนเกินกวารอยละ 3 - 6
สามารถแบ งแบคที เรี ยกลุ ม นี้ อ อกเป น 2 กลุ ม ได แก ก ลุ ม Homofermentative และกลุ ม Heterofermentative
อาหารหมักดองจะมีกรดเปนตัวควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรีย พบวาอาหารหมักดองจะเกิดปฏิกิริยาจากการ
ทํางานของเชื้อจุลินทรียทําใหไดลักษณะ เนื้อสัมผัส ลักษณะปรากฏ และกลิ่นรสของอาหารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
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ผูบริโภคยอมรับ โดยปจจัยที่สําคัญในการหมักดอง คือ ความเปนกรดดาง, ปริมาณออกซิเจน, อุณหภูมิ, ปริมาณเกลือ
และชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรียที่ใชในการหมักดอง (นันทนาถ กิติศรีวรพันธุ, 2543) การหมักผักกาดดองโดยอาศัย
แบคทีเรียที่ติดมากับวัตถุดิบเปนเชื้อจุลนิ ทรียในบางครัง้ ก็ไมประสบความสําเร็จเพราะกระบวนการผลิตและคุณภาพลิต
ภัณฑไมสม่ําเสมอ เชน ความเปรี้ยวของผักดองที่ไดในแตละครัง้ ไมคงที่ หรือระยะเวลาในการหมักเร็วชาตางกัน เปนตน
ทั้งนี้เนื่องจากความผันแปรของชนิดและปริมาณจุลินทรียที่ติดมากับวัตถุดิบ (วรารักษ หงสพรอมญาติ, 2540)
ในปจจุบันมีการใชกลาเชื้อ (Starter Culture) ที่ไดจากการเตรียมขึ้นในหองปฏิบัติการโดยมีปริมาณ
เชื้อ จุลินทรียในปริมาณมากอาจประกอบดวยจุลิ นทรีย เพี ยง 1 ชนิ ด หรือ มากกวา 1 ชนิ ดก็ได โดยกลาเชื้อทํ าให
การหมักมีประสิทธิภาพดีตามที่ตองการ (Wood, 1997) และการใชกลาเชื้อยังมีคุณ สมบัติเปนวัตถุกันเสียชีวภาพ
(Bio preservative) สามารถปองกันเชื้อจุลินทรียที่ไมตองการได การผลิตและการใชกลาเชื้ออาจอยูในรูปผง ของเหลว
กอน หรือ อัดเม็ด แตสวนมากนิยมทําเปนกลาเชื้อผง (Powder Inoculum) เพื่อสะดวกในการขนสงและงายตอการใช
งาน ในการหมักอาหารหลายชนิดในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ (Large-Scale Production) มีการใชกลาเชื้อเพื่อ
ควบคุมกระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ (Caplice and Fitzgerald, 1999) การใชกลาเชื้อมีจุดประสงค
หลั ก เพื่ อ ลดเวลาการหมั ก ในกระบวนการผลิ ต เพิ่ ม กลิ่ น รสที่ ผู บ ริ โภคต อ งการ (Wood and Holzapfel, 1995)
และยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษ าผลิ ต ภั ณ ฑ (De Vuyst, 2000) จากการศึ ก ษ าพ บ ว า การห มั กแบ บ พื้ น บ าน
(Traditional Fermented) อาศัยจุลินทรียจากธรรมชาติ (Natural; Wild-type) ระยะเวลาในการหมักและคุณภาพ
ผลิตภัณ ฑที่ไดไมคงที่ ทําใหมีการผลิตกลาเชื้อเพื่อการคา (Commercial Starter) เพื่อสนองตอบความตองการใช
กลาเชื้อในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Klijn et al. (1995) ดังนั้นใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงไดทดลองผลิตกลาเชื้อผงเพื่อใชในการผลิตผักกาดดอง โดยศึกษาการใชแบคทีเรียกรดแลคติกที่มี
บทบาทสํ า คั ญ ในการหมั ก ผั ก กาดดอง คื อ Lactobacillus plantarum TISTR 1334 และคั ด เลื อ กชนิ ด ของ
วัสดุเกาะยึด 2 ชนิด คือ แปงขาวเจา และแปงขาวเหนียว ที่เหมาะสมในการผลิตกลาเชื้อผงสําหรับหมักผักกาดดอง
และศึกษาการเปลี่ยนแปลงระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 วัน เพื่อจะไดทราบแนวทาง วิธีการผลิต
กลาเชื้อผงในเบื้องตน และสามารถนําไปประยุกตใชผลิตเพื่อการคาตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาผลการใชวัสดุเกาะยึด 2 ชนิด คือ แปงขาวเหนียว และแปงขาวเจา ในการผลิตกลาเชื้อผง
สําหรับการผลิตผักกาดดองดวยวิธกี ารอบแหง และเพื่อศึกษาปริมาณกลาเชื้อผงที่เหมาะสมตอการหมักผักกาดดอง
วิธีดําเนินการวิจัย
(1) วัตถุดิบและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
(1.1) วัตถุดิบ
วัสดุเกาะยึด 2 ชนิด คือ แปงขาวเหนียว และแปงขาวเจา วัตถุดิบที่ใชในการผลิตผักกาดดอง
คื อ ผั ก กาดเขี ย ว น้ํ าตาลป บ เกลื อ ป น เชื้ อ แบคที เรีย กรดแลคติ ก ที่ ใช ในการศึ ก ษามี 1 ชนิ ด คื อ Lactobacillus
plantarum TISTR 1334 ไดมาจากศูนยเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย
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(1.2) การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย
เชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR 1334 จะเลี้ยงในอาหารเหลว MRS both โดยเก็บ
รักษาไวในตูเย็น กอนการใชงานจะมีการถายเชื้อลงสูอาหารใหม นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน
แลวจึงนําหัวเชื้อบริสุทธิไ์ ปใชในการหมัก เชือ้ ที่ใชสําหรับเปน Stock culture จะมีการถายเชื้อสูอาหารเหลว MRS ทุก
1 เดือน
(1.3) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยนี้ เปนงานวิจัยในระดับหองปฏิบัติการผูวิจัยจึงใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบการสังเกต (Observation) โดยตรงจากการทดลอง โดยใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรในการ
ทดลอง เพื่อทําการดองผักกาดดอง ติดตามกระบวนการหมักดังนี้ อุปกรณที่ใชในการหมักคือโถแกว อุปกรณ ที่ใช
วิเคราะหทางเคมี คือ เครื่องวัดคาความเปนกรดดาง (pH Meter) ชุดเครื่องแกวสําหรับวัดปริมาณกรดดวยวิธีการ
ไตเตรท เครื่องชั่งละเอียด เครื่องเขยาหลอด เครื่องปนเหวี่ยง (Centrifuge) และอุปกรณที่ใชวิเคราะหทางจุลินทรีย คือ
ตูบมเชื้อ (Incubator) และหมอนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ํา (Autoclave) และตูอบลมรอน
(2) การศึกษาผลการใชวัสดุเกาะยึด 2 ชนิด คือ แปงขาวเหนียวและแปงขาวเจา ในการผลิตกลาเชื้อ
ผงดวยวิธีการอบแหงสําหรับการหมักผักกาดดอง
นําจุลินทรีย L. plantarum TISTR 1334 มาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว MRS broth บมที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซี ย ส จนกระทั่ ง เชื้ อ แบคที เรี ย อยู ในช ว งการเจริ ญ เติ บ โตคงที่ (Stationary phase) เป น ช ว งอายุ ที่
เหมาะสมในการผลิ ตเป น กลาเชื้ อผงเพราะทนตอ อุณ หภู มิ สู งที่ ใชในการอบแห งได ดีที่ สุ ด (Fu and Etzel, 1995)
จากนั้นนําเชื้อแบคทีเรียที่ไดมาหมุนเหวี่ยง (Refrigerated Centrifuge) เพื่อแยกเซลลที่ความเร็ว 4,000 รอบตอนาที
เปนเวลา 20 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (Mauriello et al., 1999) เทของเหลวสวนใสดานบน (Supernatant)
ออกและนําตะกอนเซลลที่ไดไปเติมสารละลายโซเดียมคลอไรด (NaCl) เขมขนรอยละ 0.85 ที่ผานการฆาเชื้อ เพื่อใหได
เซลลแขวนลอย (Cell suspension) หลังจากนั้นเทผสมลงในขวดแกวที่ผานการนึ่งฆาเชื้อโดยภายในขวดแกวบรรจุ
แปงขาวเจาและแปงขาวเหนียวในอัตราสวนของเซลลแขวนลอยรอยละ 10 โดยปริมาตรตอน้ําหนักแปง (%v/w)
คลุกเคลาใหทั่วและเทใสถาดที่ปลอดเชื้อปดดวยอลูมิเนียมชนิดปดอาหารและนําไปอบในตูอบลมรอน (Hot air oven)
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง เก็บตัวอยางกลาเชื้อผงโดยเทคนิคปลอดเชื้อมาตรวจนับจํานวนเซลล
ที่รอดชีวิตทุก 2 ชั่วโมง โดยใชอาหาร MRS agar และหาความชื้นตามวิธีของ AOAC (2000) โดยวางแผนการทดลอง
แบบ Complete Randomized Design (CRD) วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และความแตกตางของคาเฉลี่ย
ดวยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อไดสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกลาเชื้อ
ผงทําการบรรจุในขวดแกว และเก็บที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 วัน และสุมตัวอยางกลาเชื้อผงมาตรวจนับจํานวนเซลล
ที่รอดชีวิตและปริมาณความชื้นเพื่อดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเมื่อเก็บรักษากลาเชื้อผงที่อุณหภูมิหอง นํากลาเชื้อผง
L. plantarum TISTR 1334 ไปศึกษาปริมาณเชื้อที่เหมาะสมตอการหมักผักกาดดองตอไป
(3) การศึกษาปริมาณกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334 ที่เหมาะสมในการหมักผักกาดดอง
การศึกษาการใชกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334 เปรียบเทียบกับการดองโดยไมใชกลาเชื้อผง
(ตัวอยางควบคุม) โดยมีวิธีการหมักผักกาดดองดัดแปลงจาก มิ่งขวัญ มิ่งเมือง (2517) และ สิติมา จิตตินันทน (2540)
เริ่มจากนําผักกาดเขียวมาตัดแตงใหเหลือแตใจผัก นําไปลางน้ําใหสะอาด และนําไปดอง โดยใชอัตราสวน ผักกาด 1
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กิโลกรัม : เกลือ 50 กรัม : น้ําตาลปบ 60 กรัม และน้ํา 2 ลิตร โดยวิธีการหมัก 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 นําผักกาด
มาคลุกกับน้ําเกลือ (เกลือ 50 กรัม ที่ละลายในน้ํา 1 ลิตร) และนําไปใสในโหลแกว ปดฝาและทิ้งไว 1 คืน หลังจากนั้น
เทน้ําเกลือทิ้ ง ขั้นตอนที่ 2 เติมน้ํ าตาลป บ 60 กรัม ที่ละลายในน้ํา 1 ลิตร จากนั้ นเติมกลาเชื้อผง L. plantarum
TISTR 1334 ปริมาณตางๆ แสดงดังตารางที่ 1 หลังจากนั้นปดโหลแกวใหสนิทและทําการหมักที่อุณหภูมิหองแสดงดัง
ภาพที่ 1 ทําการหมักและสุมตัวอยางน้ําผักดองมาวัดปริมาณกรดดวยวิธีการไตเตรท และความเปนกรด-ดาง (pH) ดวย
เครื่อ ง pH meter ทุ ก วั น จนมี ป ริม าณกรดรอ ยละ 0.701 - 0.75 และ/หรื อ ค าความเป น กรด-ด า ง (pH) เท ากั บ
3.7 - 3.9 จึงสิ้นสุดการหมัก (ลูกจันทร ภัครัชพันธุ, 2554) โดยวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized
Design (CRD) วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan Multiple Range
Test (DMRT) ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05 จะได ร ะยะเวลาและปริ ม าณ กล า เชื้ อ ผง L. plantarum TISTR 1334
ที่เหมาะสมในการหมัก

ภาพที่ 1 การหมักผักกาดดองในระดับหองปฏิบตั ิการ
ตารางที่ 1 การจัดสิ่งทดลองเพื่อศึกษาปริมาณกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334 ที่เหมาะสมในการหมัก
ผักกาดดอง
สูตรที่
ปริมาณกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334
(รอยละ) (%w/v)
1 (ตัวอยางควบคุม)
0
2
1
3
3
4
5
5
7
นําผักกาดดองที่ไดจากตารางที่ 1 มาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ
(Hedonic Scale Test) ด า นสี กลิ่ น รส รสชาติ เนื้ อ สั ม ผั ส และความชอบโดยรวม (1 = ชอบน อ ยที่ สุ ด และ
9 = ชอบมากที่ สุ ด ) กั บ ผู ท ดสอบจํ า นวน 30 คน โดยใช แ ผนการทดลองแบบสุ ม ในบล็ อ กสมบู ร ณ (RCBD :
Randomized Complete Block Design) วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี
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Duncan Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และนําขอมูลที่วิเคราะหไดมาสรุปและเลือกชนิด
และปริมาณของกลาเชื้อผงที่เหมาะสมในการหมักผักกาดดอง
สรุปผลการวิจัย
(1) ผลการศึกษาการใชวัสดุเกาะยึด 2 ชนิด คือ แปงขาวเหนียวและแปงขาวเจาในการผลิตกลาเชือ้ ผง
ดวยวิธีการอบแหงสําหรับการหมักผักกาดดอง
จากการเลี้ย งเชื้ อแบคทีเรีย L. plantarum TISTR 1334 ในอาหาร MRS broth และบ ม ที่ อุณ หภู มิ
37 องศาเซลเซียส พบวาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียใหอยูในชวงการเจริญเติบโตคงที่คือ 18 ชั่วโมง
มี จํ า นวนเซลล เ ท า กั บ 7.2 × 10 10 CFU/ml เมื่ อ นํ า มาผสมร ว มกั บ วั ส ดุ เกาะยึ ด 2 ชนิ ด คื อ แป ง ข า วเจ า และ
แปงขาวเหนียว นําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง และสุมตัวอยางกลาเชื้อผงมานับจํานวน
เซลลที่รอดชีวิตและปริมาณความชื้นทุก 2 ชั่วโมง ไดผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 จํานวนเซลลรอดชีวิตของกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334 ในระหวางการอบแหงที่อุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียส เมื่อใชแปงขาวเจาและแปงขาวเหนียวเปนวัสดุเกาะยึด
วัสดุเกาะยึด
L. plantarum TISTR 1334
จํานวนเซลลที่รอดชีวิต (CFU/g)
0 ช.ม.
2 ช.ม.
4 ช.ม.
6 ช.ม.
9
7
6
แปงขาวเหนียว
3.5×10
4.4×10
4.2×10
3.3×104
แปงขาวเจา
6.7×109
1.0×108
4.9×107
4.8×105
ตารางที่ 3 ปริมาณความชื้นของกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334 ในระหวางการอบแหงที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส เมื่อใชแปงขาวเจาและแปงขาวเหนียวเปนวัสดุเกาะยึด
วัสดุเกาะยึด
L. plantarum TISTR 1334
ปริมาณความชื้น (รอยละ)
0 ช.ม.
2 ช.ม.
4 ช.ม.
6 ช.ม.
แปงขาวเหนียว
20.00a
16.25b
13.35b
10.19c
แปงขาวเจา
19.25a
14.40b
12.60b
9.35c
หมายเหตุ : 1) a-c หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลที่มีตัวอักษรตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P ≤ 0.05)
จากตารางที่ 2 พบว า จํ า นวนแบคที เรี ย ที่ มี ชี วิ ต จะลดลงตามระยะเวลาการอบแห ง และการใช
แปงขาวเจาเปนวัสดุเกาะยึดจะมีจํานวนเซลลที่รอดชีวิตหลังการอบแหง 6 ชั่วโมง มากที่สุด เทากับ 4.8×105 CFU/g
จึงสรุปไดวาแปงขาวเจามีความเหมาะสมในการใชเปนวัสดุเกาะยึดไดดีกวาแปงขาวเหนียว ทั้งนี้เปนผลมาจากเม็ด
แปงขาวเจามีขนาดเล็กกวาเม็ดแปงขาวเหนียว สงผลใหในระหวางการใหความรอนแปงขาวเจาสามารถปองกันเซลล
ของแบคทีเรียไดดีกวาเกิดเปนเจลหอหุมเซลลแบคทีเรียได หรืออาจกลาวไดวาแปงขาวเจามีคุณสมบัติการปกปองเซลล
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ของแบคทีเรียใหอยูรอดจากอุณหภูมิสูงไดดีกวาแปงขาวเหนียว จากตารางที่ 3 พบวาหลังการอบแหง 6 ชั่วโมง การใช
แปงขาวเหนียวเปนวัสดุเกาะยึดมีปริมาณความชื้นรอยละ 10.19 มากกวาการใชแปงขาวเจาเปนวัสดุเกาะยึดซึ่งมี
ปริมาณความชื้นรอยละ 9.35 โดยการใชวัสดุเกาะยึดทั้ง 2 ชนิด มีแนวโนมวาความชื้นจะลดลงเมื่อระยะเวลาในการอบ
นานขึ้น
ผลของการเก็ บ รั ก ษากล า เชื้ อ ผง L. plantarum TISTR 1334 ที่ ผ ลิ ต ได ในขวดปลอดเชื้ อ ป ด สนิ ท ที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 วัน พบวาจํานวนเซลลที่รอดชีวิตของกลาเชื้อผงสูตรที่ใชแปงขาวเจาเปนวัสดุเกาะยึดจะมี
จํานวนเซลลที่รอดชีวิตเทากับ 5.7×104 CFU/g ในขณะที่การใชแปงขาวเหนียวเปนวัสดุเกาะยึดจะใหจํานวนเซลลที่
รอดชีวิตนอยกวา โดยมีคาเทากับ 6.6×103 CFU/g โดยกลาเชื้อผงที่ผลิตไดทั้ง 2 สูตร จะมีจํานวนเซลลที่รอดชีวิต
ลดลงเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น พบวากลาเชื้อผงทั้ง 2 สูตร เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 วัน
ความชื้นจะมีคาเพิ่มขึ้น โดยสูตรที่ใชแปงขาวเจาเปนวัสดุเกาะยึดจะมีความชื้นเทากับรอยละ 10.10 ในขณะที่สูตรที่ใช
แปงขาวเหนียวจะมีความชื้นสูงกวาโดยมีคาเทากับรอยละ 11.30 จากผลการทดลองที่ไดสามารถสรุปไดวาการใชแปง
ขาวเจาเปนวัสดุเกาะยึดที่ดีกวาแปงขาวเหนียวเพราะมีจํานวนเซลลของแบคทีเรียที่รอดชีวิตมากกวา ทําใหกลาเชื้อผงที่
ผลิตไดสามารถเก็บรักษาไดที่อุณหภูมิหองไดนาน 30 วัน
(2) ผลการศึกษาปริมาณกลาเชือ้ ผง L. plantarum TISTR 1334 ที่เหมาะสมในการหมักผักกาดดอง
การหมักผักกาดดองโดยใชกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334 พบวาเมื่อระยะเวลาในการหมักนาน
ขึ้นปริมาณกรดแลคติกแตละสูตรจะมีคาเพิ่มขึ้น (แสดงในตารางที่ 4) และคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของผักกาดดอง
และลดลง (แสดงในตารางที่ 5) โดยผักกาดดองสูตรที่มีการใชปริมาณเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกมากจะใหปริมาณกรด
แลคติกสูงกวาสูตรที่มีการใชกลาเชื้อในปริมาณนอย
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลคติก (รอยละ) ในระหวางการหมักผักกาดดอง
สูตรที่
ปริมาณกรดแลคติก (รอยละ)
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6
1 (ตัวอยางควบคุม)
0.12e
0.14 e
0.24d
0.25 d 0.38c
0.58b
2
0.12 d
0.18 d
0.56c
0.63 b 0.71 a
NA
d
c
b
b
a
3
0.12
0.28
0.56
0.59
0.72
NA
d
c
b
b
a
4
0.19
0.31
0.58
0.59
0.74
NA
5
0.21 d
0.35 c
0.62b
0.65 b 0.75 a
NA

วันที่ 7
0.72 a
NA
NA
NA
NA

หมายเหตุ : 1) a-e หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลที่มีตัวอักษรตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P ≤ 0.05)
2) ตัวเลขที่ขีดเสนใต หมายถึงวันแรกที่ปริมาณกรดเหมาะสมในการหมักผักกาดดอง
3) NA หมายถึง ไมไดทําการวิเคราะหเนื่องจากไดปริมาณกรดแลคติกที่เหมาะสมถึงคาที่ตองการแลว มีคา
ปริมาณกรดแลคติกรอยละ 0.7 - 0.75 จึงสิ้นสุดการหมัก (ลูกจันทร ภัครัชพันธุ, 2554)
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ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด-ดาง (pH) ในระหวางการหมักผักกาดดอง
สูตรที่
ปริมาณกรด-ดาง (pH)
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4 วันที่ 5
a
b
b
1 (ตัวอยางควบคุม)
8.22
7.43
7.19
4.93c
4.18d
2
7.01a
6.98a
5.90b
4.55c
3.77d
3
4.68a
4.26 b
4.16 b
4.13b
3.72 c
6
4.62a
4.33 b
4.25 b
4.23b
3.75 c
7
4.31a
4.26 a
4.09 b
3.98 b
3.72c

วันที่ 6
3.98d
NA
NA
NA
NA

วันที่ 7
3.79e
NA
NA
NA
NA

หมายเหตุ : 1) a-e หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลที่มีตัวอักษรตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P ≤ 0.05)
2) ตัวเลขที่ขีดเสนใต หมายถึงวันแรกที่คาความเปนกรด-ดาง (pH) เหมาะสมในการหมักผักกาดดอง
3) NA หมายถึ ง ไม ได ทํ า การวิเคราะห เนื่ อ งจากได ค าความเป น กรด-ด าง (pH) ที่ เหมาะสมถึ งค า ที่
ตองการแลว มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) 3.7 - 3.9 จึงสิ้นสุดการหมัก (ลูกจันทร ภัครัชพันธุ, 2554)
เมื่อพิจารณาการหมักผักกาดดองโดยใชกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334 เปรียบเทียบกับการ
ดองโดยไมใชกลาเชื้อบริสุท ธิ์ (ตัวอยางควบคุม) พบวาการใชกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334 ในการหมั ก
ผัก กาดดองใช เวลาในการหมัก 5 วัน ในขณะที่ ตั วอยางควบคุม ใช เวลาในการหมั กนานกวาคื อ 7 วัน การใชก ล า
แบคทีเรียแลคติกหมักผักในรูป ของกลาเชื้อผงนั้นมีบทบาทคือจะสามารถควบคุมคุณ ภาพและเวลาในการผลิตได
คอนขางคงที่ และใหลักษณะที่ตองการโดย L. plantarum TISTR 1334 เปนแบคทีเรียพวก Homofermentative
ไมสรางกาซคารบอนไดออกไซดจากกลูโคส จะไดเฉพาะกลิ่นรสของผักดอง (นภา โลทอง, 2535) เมื่อนําผักกาดดองทั้ง
5 สูต ร มาทดสอบคุณ ภาพทางประสาทสัมผั สดวยวิธีการให คะแนนความชอบ (Hedonic Scale Test) ไดผลการ
ทดสอบดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผักกาดดองดวยวิธีการ Hedonic Scale Test
สูตรที่
คะแนนเฉลี่ย
สี
กลิ่นรส
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม
b
c
c
c
1(ตัวอยางควบคุม)
5.32
5.14
5.20
5.10
5.22c
2
5.44b
6.53b
6.67b
5.21c
5.24c
3
5.36b
6.63b
6.70b
5.40c
5.33c
4
6.63a
7.27a
7.20a
6.65a
6.80a
5
6.43a
7.13a
7.13a
6.19b
6.22b
หมายเหตุ : 1) a-c หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลที่มีตัวอักษรตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P ≤ 0.05)

ภาคบรรยาย
689

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

การหมักผักกาดดองโดยใชกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334 เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม
เมื่อนํามาทดสอบทางประสาทสัมผัส กับผูบริโภคจํานวน 30 คน ดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ (Hedonic Scale
Test) พบวาผักกาดดองสูตรที่ 4 ใชกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334 รอยละ 5 ผูบริโภคใหคะแนนความชอบ
ด า นสี กลิ่ น รส รสชาติ เนื้ อ สั ม ผั ส และความชอบโดยรวมมากที่ สุ ด มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(P ≤ 0.05) โดยลักษณะของผักกาดดองมีสีเหลืองปานกลาง กลิ่นรสกําลังดี มีรสเปรี้ยวกําลังดี มีเนื้อสัมผัสที่กรอบ โดย
มีคาคะแนนความชอบโดยรวมเท ากับ 6.80 มีคาอยูระหวาง 6 (ชอบเล็กน อย) ถึง 7 (ชอบปานกลาง) จากผลการ
ทดลองสามารถสรุปไดวาการใชกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334 รอยละ 5 มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ผักกาดดองสงผลใหผลิตภัณฑมีกลิ่นรสและรสชาติที่ผูบริโภคตองการ (Wood and Holzapfel, 1995)
อภิปรายผล
การผลิตกลาเชื้อผง L. plantarum TISTR 1334 โดยวิธีอบแหงพบวาแปงขาวเจาเปนวัสดุเกาะยึดมีความ
เหมาะสมมากกวาการใชแปงขาวเหนียว โดยมีจํานวนเซลลที่รอดชีวิตเทากับ 4.8×105 CFU/g และเมื่อนํามาทําการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิหองนาน 30 วัน พบวาจํานวนเซลลที่รอดชีวิตลดลงเหลือเทากับ 5.7×104 CFU/g เมื่อพิจารณา
ตนทุนดานวัตถุดิบที่ใชในการผลิตกลาเชื้อผง พบวาตนทุนการใชแปงขาวเจามีราคาถูกกวาแปงขาวเหนียว และการใช
แปงขาวเจายังชวยเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบทางการเกษตร ใหเกษตรกรที่ปลูกขาวเจาอีกดวย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
(1) ใชเปนขอมูลและแนวทางในนํามาพัฒนาตอยอดเพื่อผลิตกลาเชื้อผงทางการคาในการผลิตผักกาดดอง
ตอไปในอนาคต และ สามารถนําผลวิจัยไปประยุกตใชในการเรียนการสอนได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ศึกษาชนิดและปริมาณวัสดุเกาะยึดชนิดตางๆ เพิ่มเติมในอนาคต เชน การใชหางนมผง (Skim Milk)
และ/หรือ มอลโตเดรกตริน (Maltodextrin) เปนตน
(2) ศึกษาการอบแหงวิธีอื่น เชน การเตรียมกลาเชื้อผงโดยวิธีการทําแหงแบบพนฝอย เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
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