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บทคัดยอ 
 สาโทเปนเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลที่ผลิตจากการหมักขาวกับลูกแปง ปจจุบนัไดมีการ
พัฒนาการผลิตสาโท โดยใชเชื้อบริสุทธิ์แทนลูกแปงเพื่อใหสามารถควบคุมคุณภาพของสาโทไดดี
ยิ่งขึ้น งานวิจยันี้ไดทําการคดัแยกและระบสุายพันธุแบคทีเรียที่พบในกระบวนการหมักสาโท ซ่ึงใช
เวลาในการหมักทั้งสิ้น 48 ช่ัวโมง โดยเกบ็ตัวอยางน้ําสาโทในชั่วโมงที่ 0, 12, 24, 39 และ 48 ของ
การหมัก ผลการคัดแยกแบคทีเรียจากตวัอยางน้ําสาโท พบแบคทีเรียตั้งแตชั่วโมงที่ 0 ถึง 24 แตใน
ช่ัวโมงที่ 39 ถึง 48 นั้น ไมพบการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ซ่ึงตัวอยางน้ําสาโทในชวงเวลาดังกลาวมี
คา pH ประมาณ 3.9 และปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง 6-7% สามารถคัดแยกแบคทีเรียไดทั้งหมด 41 
ไอโซเลต ผลการจัดจําแนกตามลักษณะสณัฐานวิทยา ชวีเคมี การเจรญิบนอาหาร selective medium 
และการระบุสายพันธุดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุลดวยการทํา PCR โดยใชไพรเมอร 2 คู คือ WLAB1-
WLAB2 และ 16Sr-16Sd ทําใหแยกแบคทีเรียไดเปน 3 กลุม โดยกลุมที่ 1 มีความคลายคลึงกับ 
แบคทีเรียกรดแลคติก คัดแยกได 5 ไอโซเลต ไดแก ไอโซเลต ISLB 05, ISLB 06, ISLB 40, ISLB 49 
และ ISLB 53 เมื่อนํามาทํา PCR ดวยไพรเมอร WLAB1 และ WLAB2 ขนาดของผลผลิต PCR ที่ได
มีขนาดประมาณ 400 bp ผลการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด พบวามีความใกลเคยีงกับสายพนัธุ 
Enterococcus faecium และสายพันธุ Lactobacillus buchneri NRRL B-30929367 ถึง  99% และ 98% 
ตามลําดับ แบคทีเรียในกลุมที่ 2 มีความคลายคลึงกับแบคทีเรียกรดอะซิติก คัดแยกได 7 ไอโซเลต 
ไดแก ISAB01, ISAB 08, ISAB 09, ISAB11, ISAB 15, ISAB 37 และ ISAB 43 เมื่อนํามาทํา PCR 
ดวยไพรเมอร 16Sr และ 16 Sd ขนาดของผลผลิต PCR ที่ไดมีขนาดประมาณ 1,450 bp ซ่ึงมีความ
ใกลเคียงกับสายพันธุ Acetobacterpasteurianus และ Gluconobacterreuropaeus ถึง 97% สวน
แบคทีเรียในกลุมที่ 3 คาดวานาจะเปนแบคทีเรียกลุม Enterobacteriaceae โดยแยกเชื้อในกลุมนีไ้ด 
29 ไอโซเลต และจะนําไประบุสายพันธุดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุลตอไป 
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ABSTRACT 
 Satho is an alcoholic beverage drink that made from fermented rice flour balls. Recently, 
Production of satho were now developing by using wort bacteria instead of rice flour balls, which 
leading to improve quality control of the wort. This study was conducted to isolate and identify 
bacteria strains from fermented wort which was fermented in total time of 48 hours. The wort 
was collected at 0, 12, 24, 39 and 48 hours, the growth of bacteria was detected in satho during 0 
to 24 hours and bacteria were not found after 39 hours until the end of fermenting which pH of 
wort was 3.9 and the alcoholic content was 6-7%. All 41 isolate were identified by their 
morphology, biochemical characteristics, growth on selective medium and molecular technique 
using PCR method with two primer pairs (WLAB1-WLAB2 and 16Sr-16Sd). The bacteria were 
characterized in three groups : group 1 ; Lactic acid bacteria (5 isolates), by using WLAB1 and 
WLAB2 as primers, the size of PCR product was approximately 400 bp, similarity 99% to the 
species of Enterococcus faecium and Lactobacillus buchneri NRRL B-30929367 98 %  which 
namely isolated ISLB 05, ISLB 06, ISLB 40, ISLB 49 and ISLB 53. Group 2 ; Acetic acid 
bacteria (7 isolates), by using 16Sr and 16Sd as primers, the size of PCR product was 
approximately 1,450 bp, similarity 97% to the species of Acetobacter pasteurianus and 
Gluconobacter europaeus which namely isolated ISAB01, ISAB 08, ISAB 09, ISAB11, ISAB 15, 
ISAB 37 and ISAB 43. Group 3 bacterial which were expected to be Enterobacteriaceae, all of 
29 isolates found in this group will further performed to be characterized and identified using 
molecular technique. 
 
Keywords: Identification, Lactic Acid Bacteria, Acetic Acid Bacteria, Rice wine, PCR 
 
              ....................................................                ......../......./....... 
     Thesis Advisor’s Signature 
 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ ดร. ดลนภา  แกวภา ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ที่ไดใหความชวยเหลือในการวางแผนงานวิจัยในวิทยานิพนธฉบับนี้ ตลอดจนใหคําแนะนําและ
ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ตลอดระยะเวลาในการทําวิจัย จนงานวิจัยสําเร็จไปไดดวยดี ขอกราบ
ขอบพระคุณ อาจารยศิริพร  ลุนพรม และ อาจารยอัษฎาวุธ  อารีสิริสุข กรรมการที่ปรึกษาวิชารอง ที่
กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอขอบคุณ คุณสุรัตน  ยกยิ่ง ผูจัดการบริษัท ไทย โปรดักส แอนด เบเวอรเรจ จํากัด 
ที่ ใหความอนุ เคราะห ในการ เก็บตัวอย างสาโทสํ าห รับการวิ จั ยในครั้ งนี้  ขอขอบคุณ 
ผศ.ดร. เจริญ  เจริญชัย และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ที่สนับสนุน
งบประมาณในการวิจัยคร้ังนี้  ขอขอบคุณ  คุณอลงกรณ   ศรีพลแทน  ที่ใหความชวยเหลือ 
และคําแนะนําในสวนของเทคนิคทางชีวโมเลกุล ขอขอบคุณเจาหนาที่ประจําภาควิชาชีววิทยา 
ทุกทาน ที่อํานวยความสะดวกในการศึกษาและการทําวิจัยคร้ังนี้ ทําใหการวิจัยผานสําเร็จไปได
ขอขอบคุณเพื่อนรวมงานประจําภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เปนกําลังใจใหแกขาพเจามาโดยตลอด และขอกราบขอบพระคุณ 
คุณพอ คุณแม และครอบครัวที่เปนกําลังใจดวยดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี ที่ใหโอกาสแกขาพเจาในการศึกษาในครั้งนี้ และสุดทาย ขอขอบพระคุณ  
ดร. ดลนภา แกวภา ที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมวิทยานิพนธ 

 
พิมฉัตร              โมดา 
พีรวัฒน              ดวงอาจ 
ราชัย                  ดาราโพธิ์ 
อุตมชินน            จรัญเต 



 

สารบาญ 
 

หนา 
 

กิตติกรรมประกาศ         ก 
บทคัดยอภาษาไทย         ข 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ         ค 
สารบาญ          ง 
สารบาญตาราง          จ 
สารบาญภาพ          ฉ 
บทที่ 1 บทนํา          1 
บทที่ 2 ทบทวนเอกสาร         4 
บทที่ 3 อุปกรณและวิธีการทดลอง        58 
บทที่ 4 ผลและวจิารณผลการทดลอง       69 
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง        81 
เอกสารอางอิง          82 
ภาคผนวก  

ก          87 
ข          94 

ประวัติผูดําเนนิการทดลอง        95 



 

สารบาญตาราง 
 

ตารางที่                  หนา 

 
 1 แหลงของเอนไซมและสมบัติบางประการ      11 
 2 แบคทีเรียกรดแลคติกและแบคทีเรียกรดอะซิติกที่พบในไวน    22 
 3 สกุลและชนิดของเชื้อแบคทีเรียกรดอะซิติก             27-30 
 4 การจําแนกแบคทีเรียวงศเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี             31-33
 5 ชวงขนาดโมเลกุลของดีเอ็นเอที่แยกไดโดยเจลพอลิอะครีลาไมด   51 
 6 ชวงขนาดโมเลกุลของดีเอ็นเอที่แยกไดโดยเจลอะกาโรส    51 
 7 สวนผสมในการทํา PCR        67 
 8 คาการทํางานของเครื่อง Thermocycler      67 
 9 อุณหภูมิ พีเอช ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได  
  และปริมาณความเขมขนของแอลกอฮอลของน้ําสาโท    69 
 10 ผลการคัดแยกแบคทีเรียและลักษณะทางสัณฐานวิทยา    71 
 11 ผลการยอมสีแกรมแบคทีเรียและรูปรางเซลลภายใตกลองจุลทรรศน   72 
 12 การทดสอบคุณสมบัติทางชวีเคม ี       73 
 13 ผลการวัดคาความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอและปริมาณดีเอ็นเอที่สกัดได   95 



 

สารบาญภาพ 
 

ภาพที่                   หนา 
 
 1 ลูกแปง          5 
 2 กระบวนการยอยแปงของราและการหมกัของยีสต     7 
 3  Amylomyces rouxii        8 
 4  Rhizopus oryzae        8 
 5 โครงสรางอะไมโลส        9 
 6 โครงสรางของอะไมโลเพคติน       9 
 7 Saccharomyces cerevisiae       12 
 8 Saccharomyces uvarum        13 
 9 Shizosaccharomyces pombe       13 
 10 glycolysis pathway        14 
 11 กระบวนการเปลี่ยนแปลงน้าํตาลใหเปนแอลกอฮอลดวยยีสต   15 
 12 โครงสรางทางเคมีของ D-glucose       15 
 13 โครงสรางทางเคมีของ D-fructose       16 
 14 โครงสรางทางเคมีของ D-mannose      16 
 15 โครงสรางทางเคมีของ inulin       16 
 16 Lactobacillus casei        20 
 17 Acetobacter Aceti        21 
 18 สวนประกอบยอยของนวิคลีโอไทด ไรโบนิวคลีโอไทดและดีออกซีไรโบ 
  นิวคลีโอไทด         35 
 19 โครงสรางของดีเอ็นเอหนึ่งสาย แสดงทิศทางปลาย 5’ และ 3’   36 
 20 ความสัมพันธระหวางคา Tm และ % G+C      38 
 21 ปฏิกิริยาของอารเอ็นเอกับดาง       39 
 22 ก. เฮลิเคส (helicase) ข. sigle-strand-binding protein ค. ดีเอ็นเอโทโปไอโซเมอเรส 41 

 



 

สารบาญภาพ (ตอ) 
 

ภาพที่                   หนา 
 
 24 ลักษณะสัณฐานวิทยาที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS ของแบคทีเรียกลุมที่ 1  74 
 25 ลักษณะสัณฐานวิทยาที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ GYC medium ของแบคทีเรียกลุมที่ 2 74 
 26 ลักษณะสัณฐานวิทยาที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MacConkey ของแบคทีเรียกลุมที่ 3 74 
 27 ผลการสกัด Chromosomal DNA ของแบคทีเรียแยกจากน้ําสาโท   76 
 28 ผลการทํา PCR โดยใชไพรเมอร WLAB1 และWLAB2    77 
 29 ผลการทํา PCR โดยใชไพรเมอร 16Sr และ 16Sd     77 
 30 ผลการทํา Nucleotide Sequence       79 
 31 ผลการระบุสายพันธุของแบคทีเรียดวยโปรแกรม BLAST     80 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญ 
 สาโทหรือไวนขาว คือเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เกิดจากการหมักขาวเหนียวดวยลูกแปง 
ซ่ึงใชเปนกลาเชื้อที่มีรา ยีสต และแบคทีเรียโดยไมมีการกลั่น สาโทเปนสุราแชที่มีความแรง
แอลกอฮอลไมเกิน 15 ดีกรี ในอดีตการผลิตโดยใชลูกแปงแบบดั้งเดิมไมสามารถควบคุมคุณภาพ
ของสาโทใหคงที่ได ทําใหเกิดความไมสม่ําเสมอของรสชาติ ความสะอาด ระยะเวลาในการผลิต
และอายุการเก็บรักษาที่ส้ัน กอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพของสุราพื้นบาน สาเหตุ
เหลานี้เปนเพราะการเตรียมวัตถุดิบและวิธีการทําลูกแปงที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดความเสี่ยงตอการ
ปนเปอนและสูญเสียจุลินทรียที่จําเปนตอการหมัก การผลิตสาโทจากจุลินทรียบริสุทธิ์จึงเปน
แนวทางหนึ่งในการควบคุมคุณภาพของสาโทใหมีมาตรฐานได (อรวรรณ ดีสุทธิ์ และคณะ, 2553) 
ในปจจุบันวิธีการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอลพื้นเมืองของไทย ยังคงอนุรักษกรรมวิธีการผลิตตาม
รูปแบบดั้งเดิมสืบทอดตอกันมา โดยใชลูกแปงที่เปนแหลงจุลินทรียหลายชนิดทั้งที่มีประโยชน 
ตอการหมัก  และไมมีประโยชนตอการหมัก  ทําใหไมสามารถควบคุมคุณภาพใหคงที่ได 
(ลือชัย, 2548) จึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาสุราพื้นบาน แตก็ยังมีวิธีการผลิตโดยใชหัวเชื้อ
บริสุทธิ์เพื่อใหสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑได  ในอดีตมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
จุลินทรียที่พบในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมของเช้ือราและยีสตเปนสวนใหญ สวนการ
วิจัยคนควาดานแบคทีเรียในสาโทนั้นยังไมมีรายงานการคัดแยกแบคทีเรียที่พบในกระบวนการ
หมักสาโท ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุลินทรียในกลุมแบคทีเรียเพื่อนํา
ความรูที่ไดมาพัฒนาการผลิตสาโทใหไดมาตรฐานในระดับสากลและเปนที่ยอมรับจากผูบริโภค 
 ในกระบวนการผลิตสาโทระดับอุตสาหกรรมนั้นผูผลิตบางรายผลิตสาโทโดยการใส 
เชื้อบริสุทธิ์โดยไมใชลูกแปง ซ่ึงแนวทางนี้ไดเคยมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการผลิตสาโทโดย
การใชเชื้อราผสมกับยีสตสายพันธุที่แยกมาจากลูกแปง พบวากลิ่นของสาโทที่ไดแตกตางจาก
สาโทที่ผลิตจากลูกแปง โดยสาโทที่ผลิตจากเชื้อบริสุทธิ์ที่มาจากราผสมกับยีสตจะมีกล่ินคาวตาง
จากสาโทที่ผลิตจากลูกแปงที่ประกอบไปดวยรา ยีสต และแบคทีเรีย ซ่ึงสาโทที่ไดนั้นจะไมมี 
กล่ินคาว นอกจากนี้ยังมีการวิจัยการทําขาวหมากของอินโดนีเซีย ซ่ึงพบวาควรตองมีการใช
แบคทีเรียบางชนิดรวมในการหมักแบบที่ใชลูกแปงดวย เพราะการใชแบคทีเรียทําใหขาวหมาก 
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ที่ไดไมมีกล่ินคาว  อีกทั้งยังมีกล่ินหอมกวาการใชลูกแปงที่ผลิตจากรา  และยีสต เทานั้น 
(เจริญ, 2542 อางถึง ณัฐศิษฏ, 2528) 
 จากรายงานดังกลาวทําใหงานวิจัยนี้มุงเนนที่จะคัดแยกสายพันธุของแบคทีเรียใน
กระบวนการหมักสาโท เพื่อนําความรูที่ไดไปเปนขอมูลในการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอรสชาติ 
ของสาโท โดยจะจัดจําแนก และระบุสายพันธุของแบคทีเรียดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุล เนื่องจาก
ปจจุบันมีเทคนิคทางชีวโมเลกุลหลากหลายวิธีที่ใชตรวจวิเคราะหจุลินทรียไดถึงระดับสายพันธุ
สวนการทดสอบดวยวิธีการทางชีวเคมีหรือตรวจสอบกระบวนการทางสรีรวิทยาสามารถจําแนก
ไดในระดับสกุลหรือสปชีสเทานั้น งานวิจัยนี้จึงเลือกวิธีทางชีวโมเลกุลมาใชในการระบุสายพันธุ
ของแบคทีเรียในสาโท เพราะแบคทีเรียในสปชีสเดียวกันแตตางสายพันธุกัน อาจมีคุณสมบัติ 
ในการหมักสาโทที่แตกตางกัน อีกทั้งวิธีการทางชีวโมเลกุลเปนวิธีการที่ทําไดรวดเร็วและแมนยํา
ซ่ึงเทคนิคเหลานี้จะนําไปสูการพัฒนาตนเชื้อที่มีคุณภาพและเหมาะสมในการผลิตสาโทหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอ่ืน ๆไดดียิ่งขึ้น  
 โดยทั่วไปแลวการจัดจําแนกแบคทีเรียสวนใหญจะใชลําดับเบสของยีน 16S rDNA 
เพราะเปนยีนที่มีลําดับนิวคลีโอไทดที่มีการอนุรักษสูง วิธีทางชีวโมเลกุลท่ีกลุมวิจัยไดเลือกมาใช
ในการระบุสายพันธุแบคทีเรียในสาโทคือวิธี PCR ( Polymerase Chain Reaction ) วิธี PCR
สามารถนํามาใชจัดจําแนกหรอืศึกษาความสัมพันธของจุลินทรีย โดยอาศัยคุณสมบัติการจับกัน
อยางจําเพาะระหวางไพรเมอรกับดีเอ็นเอสายตั้งตนของแบคทีเรีย และเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอขึ้นมา
จากนั้นนํามาตรวจสอบโดยการทํา Agarose Gel Electrophoresis เพื่อตรวจสอบความจําเพาะของ
ไพรเมอรจากนั้นนําผลผลิตที่ไดจากการทํา PCR สงไปวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดแลวนําขอมูล
ที่ไดมาเปรียบเทียบในฐานขอมูลทางอณูชีววิทยาบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชความรู และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรทางชีวสารสนเทศมาชวยในการระบุสายพันธุของแบคทีเรียตอไป
 งานวิจัยนี้ศึกษารวมกับบริษัทไทย โปรดักส แอนด เบเวอรเรจ จํากัด ซ่ึงเปนผูจัดจําหนาย
และพัฒนาสุราไทยภายใตชื่อ คลิก (Click)โดยทางบริษัทกําลังพัฒนาการผลิตสาโท ซ่ึงสาโทยุค
ใหมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาใหเขากับยุคสมัยมากขึ้น ขณะที่รสชาติคงความดั้งเดิมไว โดยใน
กระบวนการหมักมีการนําเอนไซมมาชวยในการผลิต รวมกับการใสเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์ 
ผานกระบวนการผลิตดวยเครื่องจักร ควบคุมสภาวะการผลิตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหได
ความสะอาด และรสชาติดีที่สุด ที่สําคัญคือ มาตรฐานกลิ่นและรสชาติมีความคงที่ ไมมีการ
เปล่ียนแปลง นับเปนการปทูางเริ่มตนที่ดีเพื่อการสงออกในอนาคต 
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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อคัดแยก จัดจําแนก และรวบรวมสายพันธุแบคทีเรีย 
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในกระบวนการหมักสาโทโดยใชเชื้อบริสุทธิ์ เพื่อนํามาศึกษาและพัฒนา
ตนเชื้อที่ใชในการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยขอมูลสายพันธุแบคทีเรียที่ถูกคัดแยกและ 
ระบุสายพันธุดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุลจะถูกนําไปศึกษาและประยุกตใชในการแกปญหาการ
ควบคุมการผลิตสาโทใหมีคุณภาพในระดับสากล 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในระหวางการหมักสาโท 
 1.2.2  เพื่อระบุสายพันธุแบคทีเรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในระหวางการหมักสาโทดวย 
           เทคนิคทางชวีโมเลกุล 



 

บทที่ 2 
ทบทวนเอกสาร 

 
2.1  สาโท 
 สาโท เปนเครื่องดื่มที่จัดอยูในประเภทสุราแช เนื่องจากเปนเครื่องดื่มที่ยังไมไดกล่ัน 
และมีแอลกอฮอลไมเกิน 15 ดีกรี สาโททํามาจากขาวเหนียว โดยการหมักขาวเหนียวที่นึ่งสุกแลว
กับลูกแปงสุรา ซ่ึงลูกแปงที่ใชทําสาโทจะมีสวนผสมของเชื้อราและยีสต หลังจากหมักประมาณ  
3 วัน จะไดกลาเชื้อที่เรียกวาโคจิ (Koji) เมื่อเติมน้ําสะอาดหมักตออีกประมาณ 7 วัน แลวจึงนํามา
เติมน้ําตาล  หมักตออีก  10 – 15 วัน  กรองเอาน้ําสาโทมาทําการพาสเจอรไรส  เพื่อยับยั้ง 
กระบวนการหมัก บรรจุในขวดสะอาด จะไดเปนสาโท (จริยา และดวงฤทัย, 2546) 
 ในปจจุบันวิธีการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอลพื้นเมืองของไทย ยังคงอนุรักษกรรมวิธีการ
ผลิตตามรูปแบบดั้งเดิมสืบทอดตอกันมา โดยใชลูกแปงที่เปนแหลงจุลินทรียหลายชนิดทั้งที่มี
ประโยชนตอการหมัก และไมมีประโยชนตอการหมัก ทําใหไมสามารถควบคุมคุณภาพใหคงที่ได
(ลือชัย, 2548) จึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาสุราพื้นบาน แตก็ยังมีวิธีการผลิตโดยใชหัวเชื้อ
บริสุทธิ์เพื่อใหสามารถควบคุมผลิตภัณฑที่ได มีคุณภาพสม่ําเสมอ 
 2.1.1  สวนประกอบในการทําสาโท (จริยา และดวงฤทัย, 2546) 
            1) ขาวเหนียว 
                ขาวเหนียวที่ใช  มี  2 ชนิด  คือ  ขาวเหนียวขาว  เมื่อนําไปหมักเปนสาโท 
จะไดสาโทสีขาวอมเหลืองจาง ๆ และขาวเหนียวดําซึ่งเมื่อนําไปหมักเปนสาโทจะไดสาโทสีแดง
เขม 
            2) ลูกแปง 
                คือ กลาเชื้อจุลินทรียที่เก็บในรูปเชื้อแหง (ภาพที่ 1) เพื่อใชการผลิตอาหารหมัก
หลายชนิด ในประเทศไทยไดมีการผลิตลูกแปงมาตั้งแตโบราณ เพื่อใชในการทําขนม เชน  
ขนมถวยฟู ขนมตาล หรือเครื่องดื่มเมรัย เชน อุ กระแช สาโท เปนตน ลูกแปงคุณภาพดีจะตองแหง 
โปรงเบาสีขาวนวล ไมมีรอยแตกราว กอนแปงเปนรูพรุน เมื่อใชมือบีบจะยุยเปนผงไดงาย ลูกแปงที่
นิยมใชทําสาโทคือลูกแปงสุรา ซ่ึงมีลักษณะเปนกอนครึ่งทรงกลม ตรงฐานครึ่งทรงกลมดานลางจะ
เวามีสีเหลืองนวล ขณะที่ลูกแปงขาวหมากจะมีขนาดเล็กกวาและมีสีขาวนวล 
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ภาพที่  1  ลูกแปง 
 ที่มา : http://surathai.wordpress.com/2011/05/15/lukpang-secret/ 
 
                 จากการศึกษาประสิทธิภาพของกลาเชื้อสุราและกลาเชื้อขาวหมากในการทํา
สาโทโดยไดทําการทดลองการหมักสาโทดวยลูกแปงสุรา หรือกลาเชื้อหมักเหลา เปรียบเทียบกับ
การหมักสาโทดวยลูกแปงขาวหมาก หรือกลาเชื้อหมักขาวหมาก ผลการทดลองพบวา สาโทที่หมัก
ดวยลูกแปงสุรานานประมาณ 3 สัปดาห จะไดสาโทที่มีรสชาติและกลิ่นที่แรง โดยมีปริมาณ
แอลกอฮอลประมาณ 12 – 15 ดีกรี ขณะที่สาโทที่หมักดวยลูกแปงขาวหมาก นานประมาณ  
3 สัปดาห จะไดสาโทที่มีรสหวานมีปริมาณแอลกอฮอล 6 – 10 ดีกรี 
                 จากการสัง เกตปฏิกิ ริยากล า เชื้ อทั้ ง  2  ชนิด  และปริมาณแอลกอฮอล 
ในระหวางการหมักสาโท พบวาในขั้นตอนการทําโคจิ ขาวเหนียวที่คลุกกับลูกแปงสุราจะมีสีขาว
นวลและขึ้นฟูมากกวาขาวเหนียวที่คลุกดวยลูกแปงขาวหมาก และเมื่อเติมน้ําตมสุกลงไปทิ้งไว  
7 วันนํามาวัดปริมาณแอลกอฮอล พบวา สาโทจากลูกแปงสุรา มีปริมาณแอลกอฮอลประมาณ  
6 ดีกรี และเมื่อนํามาเติมน้ําตาลเพื่อเปนอาหารของยีสตที่อยูในลูกแปง และหมักตออีก 10 วัน พบวา
สาโทลูกแปงสุรามีแอลกอฮอลประมาณ 13 ดีกรี ในขณะที่สาโทจากลูกแปงขาวหมาก มีปริมาณ
แอลกอฮอลเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 8 ดีกรี นอกจากนั้นในการทดลองยังพบวาอุณหภูมิที่เหมาะสม 
ในการหมักสาโท ควรอยูระหวาง 22 – 28 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิในการหมักสูงเกินไป 
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จะเกิดการหมักอยางรวดเร็ว จะมีผลทําใหสาโทที่ไดมีรสเฝอน และมีกล่ินไมดี หากหมักที่อุณหภูมิ
ประมาณ 15 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา ไมทําใหเกิดการหมักขาวเหนียวเปนโคจิ และไมสามารถ
เติมน้ําสุกเพื่อหมักเปนสาโทตอไปได 
          3) น้ํา 
              ควรใชน้ําที่สะอาดแตไมไดฆาเชื้อจุลินทรียในน้ํา และไมควรใชน้ําประปา เพราะ
ในน้ําประปามีคลอรีน ซ่ึงเปนสารฆาเชื้อจุลินทรียอาจทําใหไมเกิดการหมักขาวเหนียวเปนสาโทได 
          4) น้ําตาล 
              ใชเปนแหลงอาหารของเชื้อจุลินทรียในลูกแปง และเพื่อเพิ่มความหวานในสาโท
น้ําตาลที่ใชควรเปนน้ําตาลทราย ซ่ึงสามารถใชไดทั้งน้ําตาลทรายแดงและน้ําตาลทรายขาว แตการ
ใชน้ําตาลทรายแดงจะทําใหสาโทมีสีเขมขึ้นและมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นอีกดวย 
 2.1.2  จุลชีววิทยาของสาโท 
           สาโทเปนเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล ที่ผลิตจากกระบวนการหมักขาวกับ 
ลูกแปงสุรา ในลูกแปงสุราจะมีจุลินทรียมากมายหลายชนิด แตจะมีเพียง 2 ชนิดใหญ ๆ ที่มีบทบาท
ในกระบวนการหมักสาโท คือ รา และ ยีสต ในกระบวนการหมักสาโทนั้น จะใชการหมักแบบ 
semi septic fermentation คือ การหมักในสภาวะแบบปด เพื่อปองกันการปนเปอนของจุลินทรียจาก
ภายนอก แตไมจําเปนตองฆาเชื้อจุลินทรียที่ปนเปอนมากับวัตถุดิบที่ใชหมักแตใชวิธีการปรับสภาพ
ตาง ๆ ใหเหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรียที่ตองการ แตไมเหมาะสมหรือยับยั้งการเจริญเติบโต
ของจุลินทรียที่ไมตองการ (ปยะมาศและคณะ, 2551 อางถึง สมใจ, 2537) การเปลี่ยนแปงใหเปน
น้ําตาลจะใชระยะเวลาประมาณ 2 – 3 วัน และเปลี่ยนน้ําตาลใหเปนแอลกอฮอลใชระยะเวลา
ประมาณ 7 – 10 วันโดยอาศัยเชื้อจลิุนทรียจากธรรมชาติ แตปญหาที่เกิดจากกระบวนการหมักตาม
ธรรมชาติ คือการที่ไมสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตใหคงที่แนนอน ซ่ึงเปนปญหาอยางมาก
ในกระบวนการผลิตสงผลใหผลิตภัณฑที่ไดออกมามีคุณภาพไมสม่ําเสมอ 
           จุลินทรียที่ เกี่ยวของในการหมักสาโท สวนใหญประกอบไปดวยราและยีสต
จุลินทรียเหลานี้ไดรับสารอาหารจากขาวที่ใชเปนสารตั้งตนในการหมัก ปฏิกิริยาในการหมักสาโท
จัดเปน multi parallel fermentation หมายถึง กระบวนการหมักที่มีหลายปฏิกิริยา และจะเกิดขึ้น
พรอม ๆ กัน แบงเปนสองขั้นตอนหลักตามสภาวะของการหมักและประเภทของจุลินทรีย เร่ิมจาก
ขั้นตอนที่หน่ึง เปนกระบวนการเปลี่ยนแปงใหเปนน้ําตาลโดยเชื้อราในสภาวะมีออกซิเจน 
ราจะสรางเอนไซมกลุมอะไมเลส เมื่อขาวถูกยอยโดยเอนไซมจะไดเปนโมเลกุลของน้ําตาล จากนั้น
จะเขาสูขั้นตอนที่สองคือ ยีสตจะเปลี่ยนน้ําตาลใหเปนแอลกอฮอลในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน
นอกจากนี้ในกระบวนการหมักสาโทยังพบกิจกรรมของเอนไซมชนิดอื่น เชน เอนไซมโปรติเอส 
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ที่ ย อยสลายโปรตีน เปน เปบไทดกรดอะมิ โน  ไล เปสที่ เ ป ล่ี ยนไขมัน เปนกรดไขมัน 
และกลีเซอรอล เกิดเปนกลิ่นรสที่มีความซับซอน อีกทั้งยังใหสารประกอบที่มีรสหวาน โดยสารเคมี
ที่เกิดขึ้นนี้จะทําปฏิกิริยากันเองแลวไดสารอินทรียชนิดใหม ที่มีความเฉพาะตัวของกลิ่นและรส
ไดแก กรดอะมิโนลิวซีน ซ่ึงจะถูกยีสตเปลี่ยนเปนแอลกอฮอลประเภทอื่น และสารไอโซเอมิล
แอลกอฮอล ซ่ึงจะถูกเปลี่ยนตอไปเปนไอโซเอมิลอะซิเตต ทําใหสาโทมีกล่ินที่ดีขึ้น นอกจากนี้กรด
ลิวซินิค ที่เปล่ียนมาจากกรดอะมิโนลิวซีน ยังเปนสารตั้งตนของสารเอสเทอรชนิดเอทิลลิวซิเนต 
ที่เปนสารใหกล่ินหอมเฉพาะของสาเก (ปยะมาศและคณะ, 2551 อางถึง ประดิษฐ, 2543) 
 
2.2  จุลินทรียท่ีใชในกระบวนการหมักสาโท 
 ในกระบวนการผลิตสาโทจะตองมีการเปลี่ยนสารตั้งตนใหไดผลิตภัณฑที่ เปน
แอลกอฮอลโดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองอาศัยกระบวนการหมักซึ่งจุลินทรียที่ใชในการหมกั
มีทั้ง รา ยีสต และแบคทีเรีย 
 2.2.1  รา 
           รา คือ จุลินทรียชนิดหนึ่งที่มีบทบาทหนาที่ในการยอยสลาย มีลักษณะเปนเสนใย
อาจมีหรือไมมีผนังกั้นระหวางเซลล ราเปนส่ิงมีชีวิตที่ตองการอากาศหายใจ และผลิตเอนไซม 
อะไมเลส (amylase) ออกมายอยแปงในเมล็ดขาวใหกลายเปนน้ําตาล 
 

 
 

ภาพที่  2  กระบวนการยอยแปงของราและการหมักของยสีต 
 ที่มา : เจริญ (2542) 
 
           ราที่พบในลูกแปงไดแก อะไมโลไมซิส รอกซิไอ (Amylomyces rouxii) (ภาพที่ 3)
และ ไรโซปส ออไรเซ (Rhizopus oryzae) (ภาพที่ 4) ซ่ึงเปนราสีขาว ในการหมักชวงแรกเชื้อราจะ
สรางเสนใยชอนไชไปทั่วขาวและยอยแปงใหเปนน้ําตาล แตเนื่องจากราเปนสีขาว จึงไมทําใหขาว
เปล่ียนสีกลไกในการยอยแปงใหเปนน้ําตาล โดยราที่พบในลูกแปง เชน A. rouxii และ Rhizopus sp.
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สามารถผลิตเอนไซมอะไมเลส ชนิดแอลฟาอะไมเลส และกลูโคอะไมเลส ในการยอยสลายแปง 
ในเมล็ดขาวเหนียวไปเปนน้ําตาลกลูโคส (ชาญชัย, 2550) เมื่อแปงในขาวถูกยอยเปนน้ําตาลจึงไม
สามารถอุมน้ําไวได น้ําที่มีอยูจึงซึมออกมาเปนน้ําเชื่อมขาว ในชวงนี้ราจะสรางกรด ทําใหขาวมี
ความเปนกรดทําใหเกิดสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญของยีสต และยับยั้งแบคทีเรียที่ทําให 
ขาวบูดเนา 
 

 

ภาพที่  3  Amylomyces rouxii 
 ที่มา : http://www.surathai.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=64570&Ntype=4 
 

 
 

ภาพที่  4  Rhizopus oryzae 
 ที่มา : http://www.surathai.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=64570&Ntype=4 
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 2.2.1.1  องคประกอบของแปง 
              แป ง ป ร ะกอบด ว ย โพ ลิ เ ม อ ร พื้ น ฐ าน  2  ชนิ ด  คื อ  อะ ไม โลส  แล ะ 
อะไมโลเพคติน โดยอะไมโลสเปนโพลิเมอรเชิงเสนที่ประกอบดวยกลูโคสไมเกิน 6,000 หนวย 
เชื่อมตอกันดวยพันธะ α-1,4 ไกลโคซิดิก (ภาพที่ 5) สวนอะไมโลเพคตินเปนโพลิเมอรเชิงกิ่ง 
ท่ีประกอบดวยโพลิเมอรเชิงเสนของกลูโคส 10 - 60 หนวย เชื่อมตอกันดวยพันธะ α-1,6 กลูโคซิดิก
(ภาพที่ 6) (พักตรประไพ และวิชัย 2546 อางถึง กลาณรงค และเกื้อกูล 2543) 
 
 

 
 
ภาพที่  5  โครงสรางอะไมโลส  
 ที่มา : พักตรประไพ และวิชยั (2546) อางถึง Chaplin (2001) 
  

 
 
ภาพที่  6  โครงสรางของอะไมโลเพคติน  
 ที่มา : พักตรประไพ และวิชัย (2546) อางถึง Chaplin (2001) 
 

ตําแหนงพันธะ α -1,4 ไกลโคซิดิก 
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 2.2.1.2  กลไกการยอยแปง 
             การยอยแปงโดยทั่วไปประกอบดวย  3 ขั้นตอนดังตอไปนี้ (พักตรประไพ  
และวิชัย, 2546) 
             1) การเจลาติไนเซชัน (Gelatinization) ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ทําใหเม็ดแปงพองตัวโดย
เม็ดแปงจะดูดซึมน้ําขณะที่ไดรับความรอนทําใหเม็ดแปงพองตัว เรียก อุณหภูมิชวงนี้วา อุณหภูมิ
การเกิดเจล (Gelatinization Temperature)  
             2) การเกิดลิเคอแฟคชัน (Liquefaction) เปนขั้นตอนการลดความหนืดของแปงที่
เกิดเจล โดยการยอยโมเลกุลของแปงแบบสุมของลูกโซกลูโคส  ทําใหแยกเปนสายสั้น  ๆ 
มีโมเลกุลเล็กลง มีความหนืดลดลง กวา 30 ป ที่ผานมามีการใชเอนไซมแอลฟาอะไมเลส แทนการ
ใชกรดยอยที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา 
             3) การเกิดแซคคาริฟเคชัน (Saccharification) เปนขั้นตอนการยอยแปงใหเปน
โมเลกุลของน้ําตาล ภายหลังการยอยจะไดน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว น้ําตาลโมเลกุลคู หรือน้ําตาลที่ 
มีโมเลกุลสูงกวา ผลที่ไดคือ กลูโคส มอลโตส หรือมอลโตไตรโอส 
 2.2.1.3  เอนไซมที่เกี่ยวของกับการยอยแปง 
             แหลงของเอนไซมผลิตไดจากจุลินทรียหลายชนิดดวยกันดังแสดงในตารางที่ 1 
เอนไซมที่เกี่ยวของกับการยอยแปง แบงออกไดเปน 4 กลุมดังตอไปนี้ 
             1) Endoamylase เปนเอนไซมที่ทํางานภายในโมเลกุลของแปง จะตัดพันธะ 
α-1,4 ไกลโคซิดิกระหวางโมเลกุลกลูโคสภายในสวนของอะไมโลสและอะไมโลเพคติน เอนไซม
ในกลุมนี้ไดแก แอลฟาอะไมเลสและผลิตภัณฑที่ไดจากการทํางานของแอลฟาอะไมเลสคือ 
oligosaccharide และ α-limit-dextrin 
             2) Exoamylase.เปนเอนไซมที่ตัดพันธะ α-1,4.ไกลโคซิดิกและ α-1,6 ไกลโคซิ-
ดิก เอนไซมในกลุมนี้ไดแก กลูโคอะไมเลส เบตาอะไมเลส และแอลฟากลูโคซิเดส ซ่ึงจะตัด
โมเลกุลของกลูโคสที่ตําแหนงปลายของอะไมเลส และอะไมโลเพคติน ดังนั้นผลผลิตที่ไดจะเปน
กลูโคสเพียงอยางเดียว เมื่อใชกลูโคอะไมเลส และแอลฟากลูโคซิเดส หรือไดมอลโตสและ β-limit-
dextrin เมื่อใช เบตาอะไมเลส 
             3) Debranching enzyme เปนเอนไซมที่ตัดพันธะ α-1,6 ไกลโคซิดิกเอนไซมกลุม
นี้ ไดแก ไอโซอะไมเลส และพูลูแลนเนส การทํางานของเอนไซมกลุมนี้โดยการยอยพันธะก่ิงของ 
อะไมโลเพคติน  หรือการยอย  α-1,6.ไกลโคซิดิกในพู ลูแลนเนส  ผลิตภัณฑที่ ไดจะเปน 
โพลีแซคคาไรด  
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ตารางที่  1  แหลงของเอนไซมและสมบัติบางประการ 
 

Microbial sources Molecular weight Optimum temp. (°C) 
Glucoamylase 
Aspergillus awamori 
A. niger I 
A. niger I 
A. niger II 
Penicillium oxalicum I 
Rhizopus delemar 

 
83,700-88,000 

99,000 
76,000 
38,000 
84,000 

100,000 

 
60 
60 
60 
40 

55-60 
40 

 
ที่มา : พักตรประไพ และวิชัย (2546) 
 
 2.2.2  ยีสต 
          ยีสตเปนจุลินทรียที่สามารถพบไดทั่วไปในธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา ใบไม ผลไม 
ธัญพืช สัตวเล้ียงลูกดวยนม แมลง เปนตน ยีสตเปนจุลินทรียประเภทยูคาริโอต เซลลยีสตสวนใหญ
มีรูปรางกลม หรือนอกจากนี้อาจมีรูปรางเปนรูปถ่ัว รูปเลมอน รูปทรงกระบอก รูปทรงสามเหลี่ยม
หรือยาวเปนสาย ขนาดของยีสตแตกตางกันในแตละชนิด ลักษณะเดนของยีสต คือ เปนพวกเซลล
เดียว  และมีหนอ  การแตกหนอบางครั้ ง เซลลไมหลุดออกจากกัน  แต เกาะกันเปนกลุม
(pseudomycelium) ยีสตบางชนิดมีการสรางเสนใยที่แทจริง (true mycelium) ซ่ึงจะมีผนังกั้นตาม
ขวางแบงเปนเซลลมีหนออยูที่รอยกั้นตามขวาง ผนังเซลลจะเปนพวกกลูแคน แมนแนน  
          อาหารที่ยีสตใชในการเจริญเติบโตไดแก น้ําตาล โดยเฉพาะน้ําตาลกลูโคส และ 
ฟรุกโตสซึ่งยีสตบางชนิดสามารถใชไดแซ็กคาไรดพวกมอลโทส ซูโครส หรือแล็กโทสได สวน 
พอ ลิ แ ซ็ ก ค า ไ ร ด ที่ ยี ส ต บ า ง ช นิ ด ใ ช ไ ด คื อ  แ ป ง  ยี ส ต ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช แ ป ง ไ ด  เ ช น 
Saccharomyces diataticus, Saccharomyces chevalieri  และ Endomycopsis fibuligera ยีสตบางพวก
สามารถใชกรดอนิทรียได 
          ประโยชนของยีสต เปนจุลินทรียที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลาย
ประเภทเชน ไวน เบียร ไซเดอร (cider) สุรากล่ัน ขนมปงโปรตีนเซลลเดียว และที่สําคัญ คือ  
เอทานอลโดยยีสตที่ใชสําหรับผลิตเอทานอลระดับอุตสาหกรรมคือ Saccharomyces cerevisiae 
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(ภาพที่ 7), S. uvarum (carlsbergensis) (ภาพที่ 8), Shizosaccharomyces pombe (ภาพที่ 9) และ
Kluyveromyces fragilis สําหรับ S. cerevisiae เปนยีสตที่ทนตอสภาวะแวดลอมตาง ๆ ที่ไม
เหมาะสมไดดีกวายีสตชนิดอื่นดังนั้นในปจจุบันการผลิตเอทานอลสวนใหญจึงใชยีสต S. cerevisiae  
ยีสตหลักที่พบในลูกแปงคือ แซคคาโรไมคอปซีสฟบูลิเจอรา (Saccharomycopsis fibuligera) 
ซ่ึง เปนยีสตที่มีความสามารถผลิตน้ํ ายอย  ยอยแปงไดดวย  แตในลูกแปงจะไมพบยีสต 
แซคคาโรไมซิส ซิริวิซิอิ (Saccharomyces cerevisiae) ซ่ึงเปนยีสตที่ใชทําไวน กลไกในการผลิต
แอลกอฮอลของยีสตโดยยกตัวอยางจาก S. cerevisiae คือ ยีสต S. cerevisiae จะนําน้ําตาล 
โมเลกุลเดี่ยว เชน น้ําตาลกลูโคสเขาสูเซลลจากนั้นกลูโคสจะเปลี่ยนเปนสารตัวกลางตาง ๆ ในวิถี 
ไกลโคไลซิส (glycolysis pathway) (ภาพที่ 10) หรือผานวิถี Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) โดย
ไมมีการใชอากาศในปฏิกิริยา น้ําตาลกลูโคส 1 โมเลกุล จะถูกเปลี่ยนไปเปนกรดไพรูวิก 2 โมเลกุล
จ า กนั้ น ก รด ไพรู วิ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ นนี้ จ ะ ถู ก เ ปลี่ ย น ไป เป น เ อท านอลโดยอ าศั ย เ อน ไซม 
pyruvate decarboxylase (PDC) และ alcohol dehydrogenase (ADH) ผานวิถีการสังเคราะห 
เอทานอล (ภาพที่ 11) โดยทฤษฎีแลว น้ําตาลกลูโคส 1 โมเลกุล สามารถเปลี่ยนเปนเอทานอลได 
51 เปอรเซ็นตของกรัมเอทานอลตอกรัมกลูโคสที่ใช และกาซคารบอนไดออกไซด 49 เปอรเซ็นต
กรัมของคารบอนไดออกไซดตอกรัมของกลูโคสที่ใช (พรเทพ และคณะ, 2548) 
 

 
 
ภาพที่  7  Saccharomyces cerevisiae 
 ที่มา : http://harrisonmacsam.pbworks.com/w/page/4785850/FrontPage 
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ภาพที่  8  Saccharomyces uvarum 
 ที่มา : http://pivovarnya.ru/story95/ 
 

 
 
ภาพที่  9  Shizosaccharomyces pombe 
 ที่มา : http://www.micron.ac.uk/organisms/images/yeast3.htm 
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ภาพที่  10  glycolysis pathway 
   ที่มา : http://themedicalbiochemistrypage.org/glycolysis.php 
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ภาพที่  11  กระบวนการเปลีย่นแปลงน้ําตาลใหเปนแอลกอฮอลดวยยีสต 
   ที่มา : ปยะมาศ และคณะ (2551) 
 
 2.2.2.1  ปจจัยที่จําเปนตอการทํางานของยีสตในกระบวนการหมัก เพื่อใหการหมักมี
ประสิทธิภาพ 
             1) แหลงคารบอนและพลังงาน 
   ยีสตใชสารอินทรียเปนแหลงคารบอน และแหลงพลังงานทั้งในสภาพที่ 
มีออกซิเจนและปราศจากออกซิเจน ยีสตสวนมากจะใช fermentable sugar ไดดี เชน D-glucose  
(ภาพที่ 12 ), D-fructose (ภาพที่ 13) และ D-mannose (ภาพที่ 14) บางชนิดก็สามารถใชแปงได เชน
Endomycopsis fibuligera บางชนิดก็ใช inulin (ภาพที่ 15) ได เชน Fabospora fragilis บางชนิดก็ใช
pentose ได เชน Candida utilis นอกจากนี้บางชนิดยังใชสารประกอบไฮโดรคารบอนได 
 

 
 

ภาพที่  12  โครงสรางทางเคมีของ D-glucose 
   ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Glucose_chain_structure.svg 
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ภาพที่  13  โครงสรางทางเคมีของ D-fructose 
   ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Glucose_chain_structure.svg 
 

 
ภาพที่  14  โครงสรางทางเคมีของ D-mannose 
   ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mannose_structure.svg 
 

 
ภาพที่  15  โครงสรางทางเคมีของ inulin 
   ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Inulin_strukturformel.png 
 
             2) ปริมาณไนโตรเจน 
   ไนโตรเจนเปนสารตั้งตนในการสังเคราะหโปรตีนทําใหจํานวนเซลลเพิ่มขึ้น
เปนสวนสําคัญในการกระตุนการหมักหรือการผลิตเอทานอล ในยีสตจะมีปริมาณไนโตรเจน
ประมาณ 10 % ของน้ําหนักแหง ยีสตสวนใหญสามารถใชไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียมอิออน
ได ในระดับอุตสาหกรรมมีการใชเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตเปนแหลงไนโตรเจน 
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             3) ปริมาณซัลเฟอร 
   เปนธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญ ยีสตมีซัลเฟอรเปนองคประกอบ 0.4 %
แหลงซัลเฟอร เชน กรดแอมโมโนเมทไทโอนีน เกลือซัลเฟต และวิตามิน 
             4) ความเขมขนของน้ําตาล 
   ในสภาพที่มีความเขมขนของน้ําตาลสูงจะชวยลดการปนเปอนเชื้ออ่ืนได 
แตน้ําตาลเองก็จะมีผลยับยั้งการเจริญและการหมักเอทานอลของยีสต คุณสมบัตินี้เปนลักษณะ
ประจําสายพันธุของยีสต เมื่อเทียบกับกรณีความเขมขนเอทานอลจะมีผลยับยั้งการหมักรุนแรงกวา
หากภาวะทั้งน้ําตาลเขมขนและเอทานอลสูงยิ่งเสริมใหมีการยับยั้งการหมักมากขึ้น 
             5) ระดับอุณหภูมิ 
   ยีสตสามารถเจริญไดดีที่ อุณหภูมิปานกลาง 25 – 30 องศาเซลเซียส และ 
ที่อุณหภูมิต่ําสุดคือ 5 – 10 องศาเซลเซียส ภาวะที่มีอาหารสมบูรณยีสตจะทนอุณหภูมิสูงไดดี  
และหยุดการเจริญเมื่ออุณหภูมิต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส และเกินกวา 40 องศาเซลเซียส 
             6) คาความเปนกรด-ดาง 
   ยีสตสามารถเจริญไดในสภาวะเปนกรดออน คาความเปนกรด-ดางเทากับ 4.5
ในสภาวะที่เปนกรด จะทําใหชวยควบคุมการปนเปอนแบคทีเรียไดดี 
             7) ความเขมขนของเอทานอล 
   สภาวะที่เอทานอลสูง การหมักจะถูกยับยั้งเพราะเอทานอลมีผลตอเอนไซม
และสรีรวิทยาของเซลลยีสต เมื่อเปอรเซ็นตเอทานอลมากกวา 1 โดยน้ําหนัก จะมีผลใหการเจริญ
ลดลง และหยุดการเจริญเมื่อมีเอทานอล 4.7 – 7.8 % โดยน้ําหนัก 
             8) ปริมาณออกซิเจน 
   ยีสตเจริญไดดีในสภาวะที่มีออกซิเจน ออกซิเจนชวยใหการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันมีความสมบูรณ หากขาดออกซิเจนยีสตจะไมสามารถสังเคราะหกรดไขมันไมอ่ิมตัวได
จึงตองเติมกรดไขมันไมอ่ิมตัวเพื่อใหยีสตสามารถมีชีวิตอยูได 
             9) ปริมาณคารบอนไดออกไซด  
   มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสตทั้งในสภาวะท่ีมี และไมมีออกซิเจน 
ที่ความดันบรรยากาศปกติ หากมีคารบอนไดออกไซดจะเกิดการยับยั้งการเจริญและการหมัก 
โดยคารบอนไดออกไซดจะไปยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาคารบอกซิเลชัน และยังมีผลตอเยื่อหุมเซลล 
ทําใหการถายสารเขาออกเซลลมีการเปลี่ยนแปลง (รัชดาภรณ, 2550) 
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 2.2.2.2  สารที่จัดเปนผลพลอยไดจากการหมักไดแก 
             1) กลีเซอรอล (glycerol) ประมาณ 2.5 - 3.0 % เปนผลพลอยไดที่มีมากที่สุด 
เกิดจากการเพิ่มไฮโดรเจนใหกับสารไดไฮดรอกซีอะซีโตน ฟอสเฟต ซ่ึงเปนสารที่เปนตัวกลาง 
ในกระบวนการหมัก 
             2) กรดอินทรีย (organic acid) ประมาณ 0.02 – 0.05 % กรดอินทรียที่เปนผล 
พลอยได ไดแก กรดซัคซินิก กรดอะซิติก กรดแลคติก กรดปาลมมิโตเลอิก 
             3) อัลดีไฮดและคีโตน (aldehyde and ketone) มีประมาณ 0.01 – 0.04 % ที่พบมาก
คือ อะเซทัลดีไฮด 
             4) ไฮเออร แอลกอฮอล หรือ ฟลูซัล หรือ ฟลูซัลออย (higher alcohol or fusel 
alcohol or fusel oil) สารประเภทนี้มีผลตอคุณภาพของเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล 
             5)  เอสเทอร  (ester)  ผลพลอยไดประเภทเอสเทอร  ไดแก  เอทิลอะซิเตท  
และไอโซมายอะซิเตท 
 2.2.3  แบคทีเรีย 
          แบคทีเรีย เปนส่ิงมีชีวิตประเภทใหญประเภทหนึ่ง มีขนาดเล็ก มองดวยตาเปลา 
ไมเห็น สวนใหญมีเซลลเดียว และมีโครงสรางเซลลที่ไมซับซอนมาก โดยท่ัวไปแบคทีเรียแบงได
หลายรูปแบบ 
 2.2.3.1  การจัดจําแนกแบคทีเรียตามวิธีของ Bergey (ดวงพร, 2537) 
             จัดจําแนกแบคทีเรียตามวิธีของ Bergey โดยจําแนกแบคทีเรียตามคุณสมบัติตาง ๆ
ดังตอไปนี้ 
             1) คุณสมบัติความตองการอาหาร (Nutritional requirement) 
   แบคทีเรียมีความตองการอาหารแตกตางกัน  บางชนิดตองการอาหาร 
ที่ซับซอน แตบางชนิดก็เจริญในอาหารที่งาย ลักษณะการดํารงชีวิต โดยแบงตามความตองการของ
แหลงพลัง และคารบอนได 4 ประเภท คือ  
   Photolithotroph  ใหแสงเปนแหลงพลังงาน CO2 เปนแหลงคารบอน พบใน 
Photosynthetic sulfer bacteria 
   Photoheterotroph  ใชแสงเปนแหลงพลัง organic matter  เปนแหลงคารบอน 
พบใน Purple photosynthetic bacteria 
   Chemolithotroph  ใช inorganic matter เปนแหลงพลังงาน CO2 เปนแหลง
คารบอน พบใน Hydrogen bacteria 
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   Chemoheterotroph ใช organic matter เปนแหลงพลังงาน organic matter  
เปนแหลงคารบอน พบในจุลินทรียทั่ว ๆ ไป 
   แบคทีเรียที่ศึกษากันโดยทั่วไปเปนพวกที่ดํารงชีวิตแบบ chemoheterotroph
อาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไปก็ประกอบดวยธาตุอาหารที่ชวยในการเจริญของแบคทีเรียได 
             2) ความตองการทางดานกายภาพ (Physical requirement) 
   สภาพแวดลอมทางกายภาพ  ที่ เกี่ยวของกับการเจริญของแบคทีเรีย เชน
อุณหภูมิ อากาศ แสง ความเปนกรด-ดาง ความตองการกาซบางชนิด ซ่ึงลักษณะทางกายภาพ
สามารถใชจัดหมวดหมูของแบคทีเรียได เชน แบคทีเรียที่เจริญในที่มีออกซิเจน เรียก aerobic 
bacteria ถาไมสามารถเจริญในที่มีออกซิเจน เรียก anaerobic bacteria เปนตน 
             3) ลักษณะการเจริญบนอาหารที่เพาะเลี้ยง (Cultural characteristic) 
   การเจริญของแบคทีเรียเปนกลุมกอน หรือที่เรียกวา โคโลนี สามารถทําให
ศึกษาลักษณะของเชื้อได เชน ความมัน ความดาน ใส ขุน ทึบ ขอบเขตการเจริญกระจายออกหรือ
เปนจุดเล็ก ๆ มีลักษณะขอบเรียบหรือขรุขระ  เปนเมือกหรือแหง และนอกจากนี้ยังสามารถศึกษา
ในอาหารเหลว (broth culture) 
             4) คุณสมบัติทางดานสัณฐานวิทยา (Morphological characteristic) 
   เปนคุณลักษณะที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ตองใชกลองเปนอุปกรณ
ชวยเหลือ แบคทีเรียโดยทั่วไปมีขนาดเล็กตองใชกําลังขยายประมาณ 1,000 เทา โดยใชเลนส 
หัวน้ํามัน (oil  immersion  len) จึงจะเห็นรูปรางไดวาเปนแทงทรงกลม หรือเกลียว มีการจัดเรียงตัว
แบบใด มีการสรางแคปซูล หรือไม ดูวามีการเคลื่อนที่โดยใช flagella หรือไม ดูการติดสีแกรม 
   การยอมติดสีแกรม (Gram's stain) 
   แบงไดสองลักษณะคือพวกที่ติดสีแกรมบวก (Gram positive) และที่ติดสี 
แกรมลบ (Gram negative) แตบางชนิดสามารถติดสีทั้งสองเรียกวา Gram variable ซ่ึงเกี่ยวของกับ
ผนังเซลลของแบคทีเรีย  
   (1) แบคทเีรียแกรมบวก ผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมบวกมีเปปติโดไกลแคน
อยู 60 – 90 % หนา 25 นาโนเมตร (nm) ทําใหยึดติดสีของคริสตัลไวโอเลท (crystal violet) ในการ
ยอมแกรมไดดี ชั้นเปปทิโดไกลแคนมีโพลีแซคคาไรดอีกชั้นหนึ่งคือ กรดไทโคอิก (teichoic acid)
เปนโพลิเมอรของหมูฟอสเฟตจับกับกลีเซอรอลหรือไรบิทอล ไมพบในผนังเซลลของแบคทีเรีย 
แกรมลบ  ชวยเชื่อมสายสายเปปทิโดไกลแคนไวดวยกัน  หากเซลลเจริญในที่มี เพนิซิลลิน 
(penicillin) หรือเซฟาโรสปอริน (cephalosporing) (สมาพร, 2552 อางถึง Talaro, 2008) จะทําให
เกิดเซลลไลซิส (lysis) นั่นคือ เซลลแตกทําใหไซโทพลาซึมร่ัวออกมานอกเซลล เพราะเปนยาที่ไป
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ขัดขวางการสรางชั้นเปปทิโดไกลแคน ของผนังเซลลในเซลลเกิดใหม กลไกดังกลาวจึงเปนที่มา
ของการใชยาปฏิชีวนะรักษา อยางไรก็ตามเพนิลซิลลินมีผลนอยกับเซลลที่มีอายุมากซึ่งสรางผนัง
เซลลเสร็จแลว กรณีนี้ใชไลโซไซม (lysozyme) ทําลายได ไลโซไซม เปนเอนไซมที่อยูในน้ําตา 
และน้ําลายของมนุษย สามารถทําลายพันธะระหวางคารโบไฮเดรทในชั้นเปปทิโดไกลแคน ทําให
เซลลแตกไดในที่สุด ไดแก Lactobacillus (ภาพที่ 16) 
 

 
 
ภาพที่  16  Lactobacillus casei 
   ที่มา : http://jpkc.njau.edu.cn/spwswx/imgbank/tuku/Lactobacillus%20casei.jpg 
 
   (2) แบคทีเรียแกรมลบ ผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมลบไมมีกรดไทโคอิกและ
มีช้ันเปปติโดไกลแคนบางกวาแบคทีเรียแกรมบวก  ผนังเซลลมี เปปติโดไกลแคนอยู เพียง 
10 -20 % (สมาพร, 2552 อางถึง Black, 2005) ทําใหมันสูญเสียคริสตัลไวโอเลทเมื่อยอมแกรม 
ผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมลบประกอบดวยช้ัน เยื่อหุมชั้นนอก (outer membrane) และเยื่อหุม
ชั้นใน (cell membrane) หรือเยื่อหุมเซลลนั่นเอง โดยพื้นที่ระหวางเยื่อหุมทั้งสองชั้นนี้เรียกวา 
เพริพลาสมิก สเปซ (periplastmic space) เปนบริเวณที่มีเปปติโดไกลแคนอยูเปนชั้นบาง ๆ และ
เอนไซมตาง ๆ ที่ปลดปลอยออกมานอกเซลล สําหรับชั้นเยื่อหุมภายนอกจะไมพบในแบคทีเรีย 
แกรมบวกประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ช้ันคือ เนื้อเยื่อช้ันใน (inner layer) มีโครงสรางเปนฟอสโฟลิปด
และเนื้อเยื่อช้ันนอก (outer layer) ซ่ึงมีโครงสรางเปนลิโพโพลีแซคคารด ไมพบในสิ่งมีชีวิตอื่นและ
มี ลิปด เอ (lipid A) ฝงอยู ลิปด เอ มีคุณสมบัติเอนโดทอกซิน (endotoxin)ไดแก Acetobacter 
(ภาพที่ 17) (สมาพร, 2552)  
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             5) คุณสมบัติของขบวนการเมตาบอลิซึม หรือคุณสมบัติทางชีวเคมี (Metabolic or 
biochemical characteristic) 
    การศึกษาเมตาบอลิซึม นอกจากจะใชดูวา จุลินทรียใหประโยชนหรือโทษ 
ยังใชในการแยกชนิดของแบคทีเรียดวย โดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่ เกิดขึ้น 
ดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากสาธาตุอาหารบางอยางลงไป เชน การเปลี่ยนสีของอาหาร การเกิดกรด
เกิดกาซ เกิดสารบางอยางขึ้น จากวิธีการดังกลาวทําใหสามารถทราบปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายใน
เซลลไดในแตละขั้นตอน 
 

 
 
ภาพที่  17  Acetobacter Aceti 
   ที่มา : http://www.sciencephoto.com/media/79517/enlarge 
 
             6) คุณสมบัติของสวนประกอบทางเคมี (Chemical composition characteristic) 
   ปจจุบันมีเทคนิคใหม ๆ ที่สามารถแยกโครงสรางตาง ๆ ของเซลลได และ 
ในแบคทีเรียก็มีการศึกษากันมาก เชน แบคทีเรียแกรมบวก และแกรมลบ มีสวนประกอบทางเคมี
ของผนังเซลลแตกตางกัน 
             7) คุณสมบัติในการเปนแอนติเจน (Antigenic characteristic) 
   ศึกษาถึงคุณสมบัติของแบคทีเรียเกี่ยวกับปฏิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดี 
ดูความสามารถของแบคทีเรียในการเปนแอนติเจน โดยฉีดแบคทีเรียเขาไปในสัตวทดลอง 
แลวตรวจสอบดูการสรางแอนติบอดีในซีรัม 
             8) คุณสมบัติทางดานพันธุกรรม (Genetic characteristic) 
   การจัดจําแนกที่ถือวาสมบูรณที่สุด คือ ศึกษาเกี่ยวกับสารพันธุกรรม โดยทั่วไป
จะศึกษา 2 วิธี คือ วิเคราะหปริมาณของกรดนิวคลีอิก (nucleic acid) โดยหาปริมาณของกัวนีน 
(guanine) และ ไซโทซีน (cytocine) ในเซลล  และการหาความสัมพันธของปฏิกิริยา DNA กับ 



22 

DNA หรือ DNA กับ RNA ของแบคทีเรียตางชนิดกัน ในการเกิด DNA hybridization หรือ DNA - 
RNA hybridization  
   แบคทีเรียบางชนิดอยูรอดในสภาพที่เลวรายหรือไมเหมาะสมตอการเจริญได
โดยการสรางเอ็นโดสปอร (endospore) เมื่อสภาวะแวดลอมเหมาะสม เอ็นโดสปอรจะดูดซับน้ําและ
เจริญเปนแบคทีเรียใหม เอ็นโดสปอรทําลายยาก บางชนิดอยูไดถึง 100 ป 
   แบคทีเรียที่มีความสําคัญในกระบวนการหมักไวน มีกลุมของแบคทีเรีย 
กรดแลคติกและแบคทีเรียกรดอะซิติก ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2  แบคทีเรียกรดแลคติกและแบคทีเรียกรดอะซิติกที่พบในไวน 
 
แบคทีเรีย สปชีส 
แบคทีเรียกรดแลคติก 
 
 
 
แบคทีเรียกรดอะซิติก 

Leuconostoc oenos 
Pediococcus pentosaceus, P. parvulus, P. damnosus 
Lactobacillus plantarum, L. casei, L. brevis, L. fermentum 
L. buchneri, L. trichodes, L. hilgardii, L. fructivorans 
Gluconobacter oxydans 
Acetobacter aceti, A. pasteurianus 

ที่มา : เจริญ (2542) 
 
 2.2.3.2  แบคทีเรียกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria) 
             การนิยามและการจัดจําแนกแบคทีเรียกรดแลคติก  (lactic acid bacteria; LAB) 
มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องโดยเฉพาะชวง 10 – 20 ปที่ผานมา ในอดีตนั้นหมายถึง 
กลุมแบคทีเรียที่ทําใหน้ํานมเปรี้ยวจากการผลิตกรดซึ่งรวมถึงแบคทีเรียแกรมลบกลุมโคลิฟอรมดวย 
แบคทีเรียกรดแลคติกสามารถจําแนกไดเปน 12 สกุล ไดแก 
             1) Streptococcus   
   เซลลมีรูปรางกลมหรือรูปไขขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 – 1.2 ไมครอน
จัดเรียงตัวเปนสายโซหรือคู ผลิตกรดแลคติกชนิด L (+) เปนผลิตภัณฑหลักเทานั้นจากการหมัก
กลูโคส (Homofermentative) ตองการสารอาหารสูงในการเจริญ มีหลายสปชีสเปนปรสิตในคน
หรือสัตว และบางสปชีสสามารถทําใหเกิดโรคได เจริญที่อุณหภูมิ 20 - 41 องศาเซลเซียส ปจจุบัน
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ประกอบดวย 39 สปชีส มี mol % G + C ระหวาง 34 -46 % (ปนมณี, 2546 อางถึง Hardie and 
Whiley, 1995) 
             2) Vagococcus 
   เปนแบคทีเรียกรดแลคติกซึ่งเคลื่อนที่ได (ไมทุกสายพันธุ) ประกอบดวย 2  
สปชีส คือ Vagococcus fluvialis ซ่ึงเดิมอยูใน streptococci กลุม N และ V. salmoninarum ซ่ึงแยกได
จากปลาแซลมอนที่เปนโรค (ปนมณี, 2546 อางถึง Stiles and Holzapfel, 1997) 
             3) Lactococcus 
   เซลลมีรูปรางกลมหรือรูปไข ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 - 1 ไมครอน 
จัดเรียงตัวเปนเซลลเดี่ยว เปนคูหรือตอกันเปนสายโซ ผลิตกรดแลคติกชนิด L (+) จากการหมัก
กลูโคส มักใชเปนกลาเชื้อ (starter) ในผลิตภัณฑนม สามารถเจริญไดที่ 10 องศาเซลเซียส แตไม
เจริญที่ 45 องศาเซลเซียส พบในแหลงตาง ๆ เชน ผักกาด ถ่ัว หญา มันฝรั่ง น้ํานมดิบ ปจจุบัน
ประกอบดวย 5 สปชีส ไดแก Lc. Lactis ssp. Lactic, Lc. Lactis ssp. cremoris, Lc. lactis ssp. 
hordniae,Lc. Garvieae, Lc. plantarum, Lc. raffinolactis และLc. piscium มี mol % G + C ระหวาง
34 – 43 % (ปนมณี, 2546 อางถึง Teuber, 1995) 
             4) Enterococcus 
   เซลลมีรูปไข จัดเรียงตัวเปนเซลลเดี่ยว หรือสายโซส้ัน ๆ ผลิตกรดแลคติก 
ชนิด L (+) เปนผลิตภัณฑหลักเทานั้นจากการหมักกลูโคส ตองการสารอาหารสูงในการเจริญ 
สามารถเจริญที่ 10 หรือ 45 องศาเซลเซียส บางสายพันธุผลิตเอนไซมคะตะเลสเทียมได และบาง 
สปชีสทําใหเกิดโรค ปจจุบันประกอบดวย 5 กลุมสปชีส ไดแก กลุม Enterococcus faecalis, กลุม  
Ent. avium, กลุม Ent. gallinarum และกลุม Ent. cecorum มี mol % G + C ระหวาง 37–40 % 
(ปนมณี, 2546 อางถึง Devriese and Pot, 1995) 
             5) Pediococcus 
  เซลลมีรูปรางกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.36–1.43 ไมครอน แบงตัวลักษณะ 
2 ทิศทางบนระนาบเดียวกัน โดยแบงตัวคร้ังที่ 2 ในทิศดานขวามือของครั้งแรก ทําใหเกิด
ลักษณะเฉพาะเปนเซลล 4 เซลลติดกันคลายจัตุรัส (tetrad formation) ในสภาวะไมมีอากาศ  
ผลิตกรดแลคติกชนิด DL และ L (+) จากการหมักกลูโคส บางสปชีสทําใหเบียรและไวนเสีย 
ปจจุบันประกอบดวย 6 สปชีส ไดแก Pediococcus acidilactici, P. damonosus, P. dextrinicus,  
P. inopinatus, P. parvulus, P. pentosaceus (Stiles and Hozapfel, 1997) มี mol % G + C ระหวาง 
34 – 44 % (ปนมณี, 2546 อางถึง Simpson and Taguchi, 1995) 
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             6) Tetragenococcus 
  มีลักษณะการแบงตัวเหมือน Pediococcus เนื่องจากเดิม คือ สปชีส  
P. halophilus ซ่ึงจัดจําแนกใหมจากการเจริญในอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมคลอไรคสูงถึง 18 % และมี
ลําดับเบสบน 16S rRNA ใกลเคียงกับเชื้อสกุล Enterococcus และ Carnobacterium มากกวาสกุล
เดิม (ปนมณี, 2546 อางถึง Simpson and Taguchi, 1995) 
             7) Aerococcus 
  มีลักษณะการแบงตัวเหมือน Pediococcus ประกอบดวย 2 สปชีส คือ 
Aerococcus viridians และ A. urinae ซ่ึงเปลี่ยนแปลงจาก P. homari และ P. urinae–equi ตามลําดับ 
โดย A. viridians ทําใหกุงลอบสเตอรเกิดโรค และเกี่ยวของกับการติดเชื้อในคน (ปนมณี, 2546  
อางถึง Stiles and Holzapfel, 1997) 
             8) Leuconostoc 
  เซลลมีสัณฐานขึ้นกับอาหารเลี้ยงเชื้อ ในอาหารซึ่งมีกลูโคสเซลลมีลักษณะยืด
ออกคลายกลุม lactobacilli แตในน้ํานมเซลลจะมีรูปรางกลม การจัดเรียงตัวเปนเซลลเดี่ยว อยูเปนคู
หรือเปนสายโซส้ันถึงปานกลาง ผลิตกรดแลคติกชนิด D (-) เอทานอล คารบอนไดออกไซด และ
สารหอมระเหยจากการหมกักลูโคส (heterofermentative) จึงชวยสรางกลิ่นรสในอาหารหมักดอง 
การเจริญตองการสารอาหารสูง ปจจุบันประกอบดวย 8 สปชีส Leuconostoc mesenteroides, 
Leuc.lactis, Leuc. gelidum Leuc. carnosum, Leuc. pseudomesenteroides, Leuc. citreum, Leuc. 
argentinum และ Leuc. Fallax (Stiles and Holzapfel, 1997) มี mol % G + C ระหวาง 37-40 %  
(ปนมณี, 2546 อางถึง Dellaglio et al., 1995) 
             9) Oenococcus 
  ประกอบดวยสปชีสเดียวคือ Oenococcus oeni ซ่ึงเปลี่ยนมาจาก Leuc. oenos 
ดวยสมบัติการทนตอกรดและเอทานอลปริมาณสูง รวมทั้งขอมูลพันธุกรรมจากดีเอ็นเอ : ดีเอ็นเอ
ไฮบริไดเซซั่น และลําดับเบสของ 16S rRNA ตางจากสปชีสอ่ืนในสกุล Leuconostoc อยางชัดเจน 
(ปนมณี, 2546 อางถึง Dellaglio et al., 1995) 
             10) Weissella 
    ป ร ะ ก อ บ ด ว ย แ บ ค ที เ รี ย .7.สป ชี ส .ซ่ึ ง ลั ก ษณ ะ ค ล า ย .leuconostoc  
(leuconosdoc like bacteria) รูปรางเซลลเปนแทงและกลม มีสปชีสซ่ึงเดิมอยูในสกุล Leuconostoc 
และLactobacillus คือ Leuc. paramesenteroides (Weissella paramesenteroides) Lactobacillus 
confusus (W. confusus) Lb. halotolerans (W. halotoleran ) Lb. kandleri (W. kandleri) Lb. minor 
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(W. minor) Lb. viridescens (W. viridescen) และสปชีสใหมซ่ึงแยกไดจากไสกรอกหมักคือ  
W. hellenica (ปนมณี, 2546 อางถึง Stiles and Holzapfel, 1997) 
             11) Lactobacillus 
     เปนแบคทีเรียกรดแลคติกกลุมใหญที่สุด มีความหลากหลายของลักษณะทาง 
ฟโนไทป สมบัติทางชีวเคมีและสรีระ เนื่องจากความแตกตางของ mol % G + C ภายในสกุลสูง คือ
ระหวาง 32- 53 % (ปนมณี, 2546 อางถึง Axelsson, 1998) เซลลมีรูปรางเปนแทงหรือเปนรูปทรงรี 
มีการจัดเรียงตัวเซลลเดี่ยว ๆ หรือเปนโซ ไมเคลื่อนที่ ไมมีการสรางแคตาเลส มีบางสายพันธุเปนแค
ตาเลสเทียม มีคุณสมบัติในการใชเปนโพรไบโอติกไดเปนอยางดี พบไดทั่วไปในมนุษยและสัตว 
ในนมและผลิตภัณฑนม อาหารหมักชนิดตาง ๆ และเครื่องดื่มพบในพืชเพียงเล็กนอย เชน ในหญา
หมัก และผักดอง โดยทั่วไปไมเปนพิษ (ปนมณี, 2546 อางถึง Harrigan, 1998) 
     ปนมณี (2546) อางถึง Hammes and Volgel (1998) ไดกลาวถึงการจัดแบง
แบคทีเรียสกุลนี้โดยพิจารณาจากกระบวนการหมักแบงไดเปน 3 กลุม คือ 
     (1) Obligately homofermentative lactobacilli หมักน้ําตาลแลคโทสไดเปน
กรดแลคติกมากกวา 85 % โดยผานวิถี Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) ผลิตเอนไซม 
1,6-biphosphate-aldolase ได แตไมผลิต phosphoketolase ดังนั้น เชื้อกลุมนี้จึงไมสามารถหมัก
น้ําตาลเพนโทสได ประกอบดวย 18 สปชีส 
     (2) Facultative heterofermentative lactobacilli เชื้อกลุมนี้หมักน้ําตาล 
เฮกโซสไดเปนกรดแลคติกโดยผานวิถี EMP มีกิจกรรมที่เกิดจากทั้ง aldolase และ phosphoketolase 
จึงสามารถหมักน้ําตาลเพนโทสได ประกอบดวย 18 สปชีส 
     (3) Obligately heterofermentative lactobacilli เชื้อกลุมนี้หมักน้ําตาลเฮกโซส
และน้ําตาลเพนโทสไดโดยผานวิถี phosphogluconate ไดผลิตภัณฑเปนกรดแลคติก เอทานอลและ
คารบอนไดออกไซด ประกอบดวย 19 สปชีส 
             12) Carnobacterium 
     เปนแบคทีเรียแกรมบวก มีรูปรางเปนแทงคลาย lactobacilli ซ่ึงกอนหนานี้
เคยจําแนกไวใน lactobacilli ไมมีการสรางแคตาเลส เปนกลุม heterofermentative สวนใหญเจริญ
ไดที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส แตไมเจริญที่ 45 องศาเซลเซียส มีบางสายพันธุที่สรางแกสจากการ
ใชน้ําตาลกลูโคส ไมสามารถเจริญบนอาหารที่มีแอซิเตท และไมสรางกรดโอลิอิค มี GC content 
ประมาณ 33.0-37.2 โมลเปอรเซ็นต พบไดตามเนื้อสัตวที่บรรจุในสภาพสุญญากาศ ปลา และ
ผลิตภัณฑจากสัตวปก (ปนมณี, 2546 อางถึง Jay, 1996; Schleifer and Ludwing, 1995)  
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 2.2.5  แบคทีเรียกรดอะซิติก (Acetic Acid Bacteria) 
          แบคทีเรียผลิตกรดน้ําสมสายชู เปนจุลินทรียชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการผลิต
กรดน้ําสมสายชู มีประโยชนและความสําคัญในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน การผลิตน้ําสมสายชู 
นักวิทยาศาสตรชาวเนเธอรแลนด ชื่อ Beijerinck เปนคนแรกที่ไดศึกษาและต้ังชื่อแบคทีเรียที่ทําให
ไวนมีรสเปรี้ยววา Acetobacter อันมาจากคุณสมบัติในการ ผลิตกรดอะซิติก หรือกรดน้ําสมสายชู 
จากแอลกอฮอล แบคทีเรียชนิดนี้มีลักษณะเปนทอนขนาดเล็กมาก เฉล่ียความกวาง x ความยาว 
ประมาณ 0.6 x 2.5 ไมครอน (1 ไมครอน = 1/106 เมตร) อยูแบบเดี่ยว หรือ เปนเสนสาย ขึ้นกับ
สภาพแวดลอมและอาหาร เมื่อนํามา ยอมสีจะติดสีแดง รูปรางแบบทอน (rod-shapes) พบทั่วไปใน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และในป พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935) นักวิทยาศาสตรชาว ญี่ปุน ชื่อ Asai ศึกษา
แบคทีเรียที่อยูในผลไมหลายชนิด และพบแบคทีเรียกลุมนี้สรางกรดอะซิติกเหมือนกันแตให
ปริมาณนอยกวาการสรางกรดกลูโคนิก จึงใหชื่อ แบคทีเรียที่พบวา Gluconobacter เพราะมี
คุณสมบัติใน การผลิตกรดจากน้ําตาลกลูโคส เมื่อศึกษารูปรางและ คุณสมบัติทั่วไปจึงใหแบคทีเรีย
2 กลุมนี้อยูในตระกูล เดียวกันคือ Acetobacteraceae กลุมของ Acetobacteraceae มีสวนในการทํา
ใหไวนเกิดการเสื่อมเสียแบบเกิดรสน้ําสมสายชูนอกจากนั้น การเจริญของแบคทีเรียกรดอะซิติกใน
ระหวางการหมักไวนยังอาจมีผลตอการเจริญของยีสตและมาโลแลคติกแบคทีเรียดวย ปจจุบัน
แบคทีเรียกลุมนี้สามารถจําแนกได 10 สกุล และ 42 ชนิด (ตารางที่ 3) จากงานวิจัยของ
นักวิทยาศาสตรทั่วโลก คือสกุล Acetobacter, Gluconobacter, Acidomonas, Gluconacetobacter, 
Asaia, Kozakia, Swaminathania, Saccharibacter, Neoasaia และ Granulibacter ซ่ึงที่ พบในไทยมี 
1 สกุล คือ Neoasaia และ 4 ชนิด คือ Asaia siamensis, A. krungthepensis, Gluconobacter 
thailandicus, Neoasaia chiangmaiensis (วันเชิญ และคณะ, 2550) 
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ตารางที่  3  สกุลและชนิดของเชื้อแบคทีเรียกรดอะซิตกิ 
 

ชื่อสกุลและชนิด รหัสเชื้อตนแบบ อางถึง 
Acetobacter aceti  
 
 
Acetobacter cerevisiae  
Acetobacter 
cibinongensis  
 
Acetobacter estunensis   
Acetobacter 
indonesiensis  
Acetobacter orleanensis  
Acetobacter 
nitrogenifigens  
 
Acetobacter 
pasteurianus  
Acetobacter peroxydans  
Acetobacter pomorum  
Acetobacter syzygii  
Acetobacter tropicalis  
 

BCC 12455 = ATCC 15973 = DSM 3508 
= NBRC 14818 = JCM 7641 ATCC 
23765 = DSM 14362 
ATCC 23765 = DSM 14362 
BCC 23126 = NBRC 16605 = JCM 11196 
BCC 23120 = ATCC 23753 = DSM 4493 
= NBRC 13751 
BCC 23124 = NBRC 16471 = JCM 10948 
BCC 23121 = ATCC 12876 = DSM 4492 
= NBRC 13752 = JCM 7639 = LMG 1583 
LMG 23498 = MTCC 6912 
BCC 12262 = ATCC 33445 = DSM 3509 
= NBRC 22001 = JCM 7640 = NRIC 
0241 
ATCC 12874 = NBRC 13755 = LMGB 
1635 
DSM 11825 = LMG 18848 
BCC 23125 = NBRC 16604 = JCM 11197 
BCC 23123 = NBRC 16470 = JCM 10947 
BCC 12263 = ATCC 43581 = DSM 5432 
= NBRC 89007 = JCM 6891 

Beijerinck, 1898 
 
 
Cleenwerck et al. 2002 
Lisdiyanti et al. 2001 
 
 
Lisdiyanti et al. 2000 
Lisdiyanti et al. 2000 
 
Lisdiyanti et al. 2000 
Dutta and Gachhui 
2006 
 
Beijerinck, 1916 
 
Visser’t Hooft, 1923 
Sokollek et al. 1998 
Lisdiyanti et al. 2001 
Lisdiyanti et al. 2000 
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ตารางที่  3  สกุลและชนิดของเชื้อแบคทีเรียกรดอะซิตกิ (ตอ) 
 

ชื่อสกุลและชนิด รหัสเชื้อตนแบบ อางถึง 
Acidomonas methanolica  
 
Asaia bogorensis  
 
Asaia krungthepensis  
 
Asaia siamensis  
Gluconacetobacter azotocaptans  
 
Gluconacetobacter 
diazotrophicus  
Gluconacetobacter entanii  
 
Gluconacetobacter hansenii  
 
Gluconacetobacter intermedius  
 
Gluconacetobacter johannae  
 

BCC 12264 = NBRC 16594 = JCM 
10569 = NRIC 0311 
BCC 12264 = NBRC 16594 = JCM 
10569 =  NRIC 0311 
BCC 12268 = NBRC 16457 = JCM 
10715 
ATCC 700988 = DSM 13594 
ATCC 49037 = DSM 5601 = LMG 
7603 
DSM 13536 
 
ATCC 51845 = DSM 6160 = LMG 
18890 
BCC 12272 = ATCC 35959 = DSM 
5602 = NBRC 14820 = JCM 7643 
DSM 11804 = LMG  18909 
 
ATCC 700987 = DSM 13595 
 
 

Urakami et al. 1989 
 
Yamada et al. 2000 
 
Yukphan et al. 2004 
 
Katsura et al. 2001 
Fuentes-Ramirez et al. 
2001 
Yamada et al. 1998 
 
Schüller et al. 2001 
 
Yamada et al. 1998 
 
Boesch et al. 1998 
 
Fuentes-Ramirez et al. 
2001 
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ตารางที่  3  สกุลและชนิดของเชื้อแบคทีเรียกรดอะซิตกิ (ตอ) 
 

ชื่อสกุลและชนิด รหัสเชื้อตนแบบ อางถึง 
Gluconacetobacter 
liquefaciens  
 
Gluconacetobacter nataicola  
Gluconacetobacter oboediens  
Gluconacetobacter rhaeticus  
Gluconacetobacter sacchari 
Gluconacetobacter 
saccharivorans  
Gluconacetobacter swingisii  
Gluconacetobacter xylinus  
 
Gluconobacter albidus  
 
Gluconobacter cerinus  
 
Gluconobacter frateurii  
 
Gluconobacter oxydans  
 
Gluconobacter thailandicus  
 
Granulibacter bethesdensis  
Kozakia baliensis  
 

BCC 12274 = ATCC 14835 = DSM 
5603 = NBRC 12388 = LMG 1381 
= LMG 1382 
LMG 1536 = NRIC 0616 
DSM 11826 = LMG 18849 
DSM 16663 = LMG 22126 
CIP 106693 = DSM 12717 
LMG 1582 = NRIC 0614 
 
DSM 16373 = LMG 22125 
BCC 12456 = ATCC 23767 = DSM 
6513 = NBRC 15237 
BCC 14434 =NBRC 3250 
 
BCC 12339 = ATCC 19441 = DSM 
9533 = NBRC 3267 
BCC 12341 = ATCC 49207 = DSM 
7146 
BCC 12337 = ATCC 19357 = DSM 
3503 = NBRC 9013 
BCC 14116 = NBRC 100600 = 
JCM 12310 = TISTR 1533 
ATCC BAA-1260 = DSM 17861 
BCC 12275 = DSM 14400 = NBRC 
16664 = JCM 11301 

Yamada et al.  (1998) 
 
 
Lisdiyanti et al.  (2006) 
Sokollek et al.  (1998) 
Dellaglio et al.  (2005) 
Franke et al.  (1999) 
Lisdiyanti et al.  (2006) 
 
Dellaglio et al.  (2005) 
Yamada et al.  (1998) 
 
Kondo and Ameyama 
(1958) 
Yamada and Akita  
(1984) 
Mason and Claus  (1989) 
 
De Ley,  (1961) 
 
Tanasupawat et al.  
(2005) 
Greenberg et al.  (2006) 
Lisdiyanti et al.  (2002) 
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ตารางที่  3  สกุลและชนิดของเชื้อแบคทีเรียกรดอะซิตกิ (ตอ) 
 

ชื่อสกุลและชนิด รหัสเชื้อตนแบบ อางถึง 
Neoasaia chiangmaiensis  
Saccharibacter floricola  
Swaminathania salitolerans  

BCC 15763 = NBRC 101099 
DSM 15669 = JCM 12116 
BCC 17684 = LMG 21291 = 
MTCC 3852 

Yukphan et al.  (2006) 
Jojima et al.  (2004) 
Loganathan and Nair  
(2004) 
 

 
หมายเหตุ  ATCC: American Type Culture Collection.  Corpolate, USA; BCC: BIOTEC Culture  
 Collection, Thailand; NBRC: Biological Resource Center, National Institute of  
 Technology and Evaluation (NITE), Japan; DSM: Deutsche Sammlung von  
 Mikroorganismen und Zelkulturen GmbH, German; LMG: Collection of the  
 Laboratorium voor Microbiologie en Mcrobiele Genetica, Belgium; MTCC: Microbial  
 Type Culture Collection & Gene Bank, India; JCM: Japan Collection of  
 Microorganisms, Japan; TISTR: Thailand Institute of Scientific and Technolological  
 Research, Thailand; NRIC: NODAI Research Instiute Culture Collection, Japan; CIP:  
 Collection de I’Insitu Pasteur, France 
 
ที่มา : ดัดแปลงจาก วนัเชิญ และคณะ (2550) 
 
 2.2.6  เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) 
           แบคทีเรียวงศ (Family) เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี เปนแบคทีเรียกลุมใหญที่สามารถ
จําแนกออกดวยวิธีทางชีวเคมีตามเอกสารอางอิงตาง ๆ (สุบัณฑิต, 2552 อางถึง Brenner et al., 
2005; Forbes et al., 2007; Mahon et al., 2007) โดยใน Bergey’s manual systematic bacteriology  
ฉบับป ค.ศ. 2005 นั้น ไดทําการจําแนกดวยวิธีทางชีวโมเลกุลรวมกับวิธีทางชีวเคมี ซ่ึงสามารถแบง
สกุลตาง ๆ หลากหลายเพิ่มขึ้นแตยังไมเปนที่นิยมใชจําแนกเนื่องจากตองการเครื่องมือที่ทันสมัย
และความเชี่ยวชาญของผูปฏิบัติมากขึ้น สามารถจําแนกออกเปน 20 สกุล ตาม Bergey’s manual 
systematic bacteriology (สุบัณฑิต, 2552 อางถึง Brenner et al., 1984) ที่มีการจําแนกดวยปฏิกิริยา
ชีวเคมีที่ยังใชทั่วไปในโรงพยาบาลและหนวยงานราชการของประเทศไทยดังแสดงในตารางที่ 4 



31 

ตารางที่  4  การจําแนกแบคทีเรียวงศเอนเทอโรแบคทีเรีย ซีอี  
 
สกุล (Genus) ชนิด (Species) สกุล (Genus) ชนิด (Species) 

Cedecea C.  davisae 
C.  lapagei 

Citrobacter C.  freundii 
C.  amalonaticus 
C.  diversus 

Edwardsiella 
 
 
 
 
 
 
 
Erwinia 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.  tarda 
E.  tarda biogroup 1 
E.  hoshinae 
E.  ictaluri 
 
 
 
 
E.  amylovora 
E.  rubrifaciens 
E.  quercina 
E.  salicis 
E.  herbicola 
E.  ananas 
E.  carotovora 
E.  chrysanthemi 
E.  cypripedii 
E.  nigrifluens 

Enterobacter 
 
 
 
 
 
 
 
Escherichia 
 

E.  cloacae 
E.  aerogenes 
E.  intermedium 
E.  amnigenes biogroup 1 
E.  amnigenes biogroup 2 
E.  taylorae 
E.  gergoviae 
E.  sakazakii 
E.  coli 
E.  coli, inactive 
E.  blattae 
E.  fergusonii 
E.  hermannii 
E.  vulneris 
E.  adecarboxylata 
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ตารางที่  4  การจําแนกแบคทีเรียวงศเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (ตอ) 
 
สกุล (Genus) ชนิด (Species) สกุล (Genus) ชนิด (Species) 

Hafnia H.  alvei Klebsiella K.  pneumonia 
K.  ozaenae 
K.  edwardsi 
K.  atlantae 
K.  oxytoca 
K.  terrigena 
K.  group 47 

Kluyvera K.  ascorbata 
K.  cryocrescens 

Morganella M.  morganii 

Obesumbacterium 
 
 
 
Providencia 
 
 
Salmonella 
 
 
 
 
 
 
 

O.  proteus biogroup 1 
O.  proteus biogroup 2 
 
 
P.  alcalifaciens 
P.  rettgeri 
P.  stuartii 
Salminella I 
Salminella II 
Salminella III = Arizona 
Salminella IV 
S.  choleraesuis 
S.  gallinarum 
S.  paratyphi A 
S.  pullorum 
S.  typhi 

Proteus 
 
 
 
Rahnella 
 
 
Serratia 
 
 
 

P.  vulgaris 
P.  mirabilis 
P.  myxofaciens 
P.  penneri 
R.  aquatilis 
 
 
S.  marcescens 
S.  ficaria 
S.  fonticola 
S.  liquefaciens 
S.  odorifera 
S.  phymuthica 
S.  rubidaea 
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ตารางที่  4  การจําแนกแบคทีเรียวงศเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (ตอ) 
 
สกุล (Genus) ชนิด (Species) สกุล (Genus) ชนิด (Species) 

Shigella S.  boydii 
S.  dysenteriae 
S.  flexneri 
S.  sonnei 

Tatumella T.  ptyseos 
 

Xenorhabdus X.  nematophilus Yersinia Y.  pestis 
Y.  pseudotuberculosis 
Y.  enterocolitica 
Y.  fiederiksenii 
Y.  intermedia 
Y.  kristensenii 
Y.  ruckeri 

 
ที่มา : สุบัณฑติ, 2552 
 
           แบคทีเรียวงศนี้มีคุณสมบัติทางชีวเคมีคอนขางคลายคลึงกัน ดังนั้นการพิสูจนเชื้อ
ระดับชนิด (Species) จึงตองใชการทดสอบมากกวาแบคทีเรียกลุมอื่น ๆ แบคทีเรียกลุมนี้สามารถ 
กอโรคไดเกือบทุกอวัยวะของรางกายแบคทีเรียที่มีความสําคัญในการกอโรคในระบบทางเดิน
อาหารไดแก Salmonella และ Shigella ดังนั้นจึงจําเปนตองยืนยันและจําแนกออกไปเปนซีโรกรุป 
(Serogroup) และซีโรไทป (Serotype) โดยวิธี Slide agglutination ดวยแอนติเซรัม (Antiserum) 
ที่ผลิตทางการคา 
           การแบงสมาชิกของแบคทีเรียวงศเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี ตามแหลงที่พบ  
(สุบัณฑิต, 2552) สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ 
           1) แบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหาร (Intestinal pathogen)ไดแก 
Salmonella, Shigella, Diarrhegenic E.  coli, Yerisnia 
           2) แบคทีเรียประจําถ่ิน (Normal flora) ในลําไสของคนและสัตว 
               E. coli เปน Facultative bacteria ที่พบมากที่สุดในลําไสของคนและสัตว โดยพบ
ไดเสมอในคนที่มีสุขภาพรางกายเปนปกติ (Permanent flora) สวนแบคทีเรียชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึงเปน 
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โพรไฟต (Saprophyte) นั้นอาจเขามาเปนแบคทีเรียประจําถ่ินไดเปนครั้งคราวแตมีปริมาณไมมาก
นัก โดยจะพบไดบอยในผูปวยที่อยูในโรงพยาบาลและนอกจากจะพบ E. coli ไดในลําไสแลวยัง
สามารถพบไดบริเวณลําคออีกดวย 
           3). แบคทีเรียแซโพรไฟต (Saprophyte) 
                เปนแบคทีเรียที่ดํารงชีวิตอิสระ (Free-living) ในธรรมชาติ เนื่องจากมีคุณสมบัติ
พเิศษ คือ แบงตัวไดที่อุณหภูมิหองและสามารถหาอาหารไดเอง ตองการเพียงสารอาหารธรรมดาใน
การเจริญ พบไดทั่วไปในสภาวะแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่มีความอับชื้นในโรงพยาบาล 
นอกจากนั้นแหลงที่มักพบแบคทีเรียกลุมนี้ ไดแก ดิน น้ํา ขยะมูลฝอย น้ําโสโครก ซากอินทรีย 
เนาเปอย ขนม ดอกไม น้ําดื่ม เปนตน แบคทีเรียกลุมนี้ ไดแก Klebsiella, Enterobacteria, 
Citrobacter, Proteus และ Serratia 
           แบคทีเรียกลุมที่เปนแบคทีเรียประจําถ่ินและแบคทีเรียแซโพรไฟตจัดเปนแบคทีเรยี
ฉวยโอกาส (Opportunistic organism) คือ สามารถอยูรวมกับคนโดยไมกอใหเกิดโรค แตจะ
กอใหเกิดโรคไดเมื่อระบบภูมิคุมกันของผูใหอาศัย (Host) ลดลง เชน ปวยเปนโรคเบาหวาน โรคตับ
แข็งและไตวาย เปนตน และเมื่อแบคทีเรียเจริญอยูในบริเวณอื่นที่ไมใชแหลงที่อยูตามปกติและไว
ตอการติดเชื้อก็จะสามารถกอใหเกิดโรคไดเชนกัน 
 
2.3  โครงสรางและพฤติกรรมของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ 
 2.3.1  องคประกอบทางเคมี 
           หนวยยอยของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอคือนิวคลีโอไทด ซ่ึงมีสวนประกอบยอย 3
สวน คือสารประกอบพวกเบส น้ําตาล และหมูฟอสเฟต เบสมี 2 ประเภท คือ พิวรีน (purine) ไดแก
adenine (A), guanine (G), และไพริมิดีน (pyrimidine) ไดแก cytosine (C), thymine (T), ซ่ึงพบ
เฉพาะในดีเอ็นเอและ uracil (U) ซ่ึงพบเฉพาะในอารเอ็นเอ เบสนี้จะตออยูกับน้ําตาลดีออกซีไรโบส
(deoxyribose) ในกรณีของดีเอ็นเอ หรือน้ําตาลไรโบส (ribose) ในกรณีของอารเอ็นเอ (ภาพที่ 18)
แลวมีหมูฟอสเฟตเปนตัวเชื่อมตอระหวางตําแหนง 5’ ของน้ําตาลโมเลกุลหนึ่งกับตําแหนง 3’ ของ
น้ําตาลอีกโมเลกุลหนึ่งดวยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร (ภาพที่ 19) ทําใหสายโพลีนิวคลีโอไทดที่
เกิดขึ้นมีทิศทางปลายหนึ่งเปน 5’ และอีกปลายหนึ่งเปน 3’ (สุรินทร, 2543) 
 2.3.2  โครงสรางของดีเอ็นเอ  
           จากการศึกษาทางเคมี การใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน และการวิเคราะหโดยใช
เอ็กซเรย - ดิฟแฟรกชัน (X-ray diffraction) พบวาโครงสรางของดีเอ็นเอเปนเสนยาวมีลักษณะ 
ซํ้า ๆ กัน สม่ําเสมอ ไมขึ้นกับองคประกอบและลําดับเบส มีลักษณะเปนเกลียวคู (double helix)  
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เกิดจากสายโพลีนิวคลีโอไทด 2 สายมาเรียงตัวกันขนานและกลับทิศทางกัน (antiparallel) มีน้ําตาล
และหมูฟอสเฟตอยูรอบนอกของโมเลกุล เบสซึ่งมีโครงสรางเปนวงแหวนจะจับกันดวยพันธะ
ไฮโดรเจน A จับคูกับ T มี 2 พันธะ และ G จับคูกับ C มี 3 พันธะ อยูในแนวระนาบเกือบตั้งฉากกับ
แกนของเกลียว เกลียวจะหมุนครบรอบยาว 3.4 นาโนเมตร ทุก ๆ 10 คูเบส ทําใหเบสแตละคูอยูหาง
กัน 0.34 นาโนเมตร เสนผาศูนยกลางของเกลียวคูมีคาเทากับ 2 นาโนเมตร การพันเกลียวทําใหเกิด
รอง 2 ขนาดเรียกวา major groove และ minor groove โครงสรางของดีเอ็นเอดังกลาวนี้เสนอโดย 
Watson และ Crick ในป ค.ศ. 1953 (สุรินทร, 2543) 

 
 
ภาพที่  18  สวนประกอบยอยของนิวคลีโอไทด ไรโบนิวคลีโอไทด และดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด 
   ที่มา : สุรินทร, 2543 อางถึง Singer และ Berg, 1991 
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ภาพที่  19  โครงสรางของดีเอ็นเอหนึ่งสาย แสดงทิศทางปลาย 5’ และ 3’ 
   ที่มา : สุรินทร, 2543 อางถึง Zubay, 1991 
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 2.3.3  คุณสมบัติอ่ืนที่นาสนใจของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ (สุรินทร, 2543) 
 2.3.3.1  การดูดกลืนแสง เบสพิวรีนและไพริมิดีนซ่ึงเปนสวนประกอบของดีเอ็นเอและ
อารเอ็นเอนั้นสามารถดูดกลืนแสงอัตราไวโอเลตได โดจุดสูงสุดอยูที่ความยาวชวงคลื่นประมาณ
260 นาโนเมตร คาการดูดกลืนแสงนี้เรียกวา absorbance (A) หรือ optical density (OD) 
คาการดูดกลืนแสงที่ชวงความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร หรือ OD260 นี้ นํามาใชประโยชนในการหา
ความเขมขนของดีฌอ็นเอและอารเอ็นเอได  เนื่องจากสารละลายดีเอ็นเอ  อาร เอ็นเอ  หรือ 
โอลิโกนิวคลีโอไทด (oligonucleotide) ซ่ึงเปนสายของนิวคลีโอไทดส้ัน ๆ ความเขมขน 1 มิลลิกรัม
ตอมิลลิลิตร จะมีคา OD260 เปน 20, 25 และ 30 ตามลําดับ ดังนั้นเมื่อนําสารละลายของดีเอ็นเอ  
อารเอ็นเอ หรือโอลิโกนิวคลีโอไทดที่เจือจางมาวัดคา OD26o ไดคาเทาไร ก็สามารถคํานวณกลับไป
ไดวาสารตั้งตนนั้นมีความเขมขนเทาไร และถาทราบปริมาตรของสารตั้งตนก็สามารถคํานวณหา
ปริมาณเนื้อสารทั้งหมดได  
              ดีเอ็นเอและอารเอ็นเอความเขมขนเทากัน ดีเอ็นเอจะดูดแสงไดนอยกวาอารเอ็น
เอเพราะเบสที่อยูในเกลียวคูจะมีการบดบังกันเอง ทําใหดูดกลืนแสงไดนอยกวานิวคลีโอไทดแตละ
โมเลกุล และนอยกวาอารเอ็นเอเพราะเปนสายเดี่ยว ดวยเหตุนี้ดี เอ็นเอในสภาพธรรมชาติ 
(native form) จะดูดแสงไดนอยกวาดีเอ็นที่เสียสภาพซึงเปนสายเดี่ยว ทําใหสามารถติดตามการ
เปล่ียนแปลงสภาพของดีเอ็นเอไดโดยวัดคา OD260 เชนเมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเพื่อหาคา Tm เปนตน
(ภาพที่ 20) 
 2.3.3.2  ปฏิกิริยาตอกรดและเบส การจับคูของเบสจะคงตัวในชวง pH 4.0 ถึง 11.0 ถา pH
สูงหรือต่ํากวานี้จะทําลายพันธะไฮโดรเจน ทําใหดีเอ็นเอเสียสภาพ และสภาพ pH ต่ํามากถึง 3.0 จะ
ทําใหเบสพวกพิวรีนถูกดึงออกมาจากสายโพลีนิวคลีโอไทด (depurination) แตไมมีผลตอพันธะ
ฟอสโฟไดเอสเทอร เบสออนไมมีผลตอดีเอ็นเอ แตจะตัดอารเอ็นเอไดเพราะน้ําตาลไรโบสของ 
อารเอ็นเอมีหมู OH ที่ตําแหนง 2’ ของน้ําตาล เมื่ออยูในสารละลายเบสจะทําใหพันธะ 
ฟอสโฟไดเอสเอสเทอรถูกทําลาย เกิดเปนนิวคลีโอไทดที่มีหมูฟอสเฟตเกาะอยูที่ตําแหนง 2’ หรือ 
3’ ของน้ําตาลอยางละเทา ๆ กัน (ภาพที่ 21) 
 2.3.3.3  sedimentataion คุณสมบัติของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอขอนี้ ใชสําหรับวิเคราะห
โดย ultracentrifuge มี 2 วิธี คือ 
              1) Velocity sedimentation ใชน้ําตาลซูโครสหรือสารอื่น เชน โปแตสเซียม 
อะซิเตท นํามาทําใหเกิดมีความเขมขนแบบตอเนื่อง จากเขมขนนอยและคอย ๆ เพิ่มขึ้นจากปาก
หลอดจนถึงที่กนหลอดมีความเขมขนมากที่สุดเปน gradient เมื่อใสตัวอยางดีเอ็นเอที่อยูใน
สารละลายลงไป แลวนําไปปนเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็วรอบสูงจะสามารถแยกโมเลกุลของดี



38 

เอ็นเอที่มีขนาดแตกตางกันไดโดยที่ดีเอ็นเอที่มีขนาดโมเลกุลใหญหรือมีน้ําหนักโมเลกุลมาก จะตก
ลงไปตรงบริเวณที่มีความเขมขนของน้ําตาลซูโครสหรือเกลือที่ใชมีคามาก ซ่ึงอยูคอนไปทางกน
หลอด ดีเอ็นเอที่มีน้ําหนักโมเลกุลนอยก็จะคอนมาทางปากหลอดเปนลําดับ เมื่อส้ินสุดการปน
เหวี่ยงก็จะแยกเก็บสารละลายดีเอ็นเอเปนสวน ๆ ไดตามขนาดโมเลกุล 
              2) Equilibrium sedimentation ใชเกลือซีเซียมคลอไรด (CsCl) เปนตัวกลาง 
โดยไมจําเปนตองเตรียมเกลือซีเซียมคลอไรดใหมีความเขมขนเปน gradient กอนเหมือนกับวิธีแรก
เมื่อนําสารละลายของเกลือซีเซียมคลอไรดมาผสมกับสารละลายดีเอ็นเอหรืออารเอ็นเอ แลวนํามา
ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบสูง ๆ เปนเวลานาน 1-2 วัน โมเลกุลของเกลือซีเซียมคลอไรดจะตกลงไป
อยูทางกนหลอด เพราะเกิดจากแรงหนีศูนยกลาง ขณะเดียวกันก็มีการแพรกลับมาทางดาน 
ปากหลอดตามากฎการแพร ทําใหเกิดความสมดุล เกิดความเขมขนที่มีความตอเนื่องเปน gradient  
ดานปากหลอดที่ความเขมขนนอยและเพิ่มขึ้นแบบตอเนื่องไปยังกนหลอด ดีเอ็นเอหรืออารเอ็นเอ
จะมีความหนาแนลอยตัว (buoyant density) คาหนึ่ง ซ่ึงขึ้นอยูกับองคประกอบของเบส โครงสราง
รูปแบบ (configuration) ของดีเอ็นเอหรืออารเอ็นเอนั้น ๆ คือ ดีเอ็นเอที่มี GC สูงมีความหนาแนน
ลอยตัวสูงกวาดีเอ็นเอที่มี AT สูง อารเอ็นเอมีความหนาแนนลอยตัวมากกวาดีเอ็นเอสายเดี่ยว ซ่ึงมี
ความหนาแนนลอยตัวมากกวาดีเอ็นเอเกลียวคู สวนโปรตีนมีความหนาแนนลอยตัวต่ําสุด เมื่อนํา
สารละลายที่มีดีเอน็เอ อารเอ็นเอและโปรตีนปนกัน นํามาปนเหวี่ยงจะเกิดเปนแถบของดีเอ็นเอที่มี 
GC เปอรเซ็นตตาง ๆ กัน โดยแถบของดีเอ็นเอแตละแถบจะอยูตรงตําแหนงที่มีความหนาแนน
ลอยตัวเทากับความหนาแนนของเกลือซีเซียมคลอไรด สวนอารเอ็นเอจะตกตะกอนอยูกนหลอด 
และโปรตีนจะลอยอยูสวนบน 

 
 
ภาพที่  20  ความสัมพันธระหวางคา Tm และ % G+C  
   ที่มา : สุรินทร, 2543 อางถึง Lewin, 1990 
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ภาพที่  21  ปฏิกิริยาของอารเอ็นเอกับดาง 
    ที่มา : สุรินทร, 2543 อางถึง สิรินทร และคณะ, 2523 
 
 2.3.4  กลไกการจําลองตัวเอง (ศิริลักษณ, 2552) 
 2.3.4.1  การจําลองสายหนึ่งเปนแบบไมตอเนื่อง (semidiscontinuous replication) จําลอง
เปนสายสั้น ๆ และมาตอกันเปนสายยาวในภายหลัง เรียกวา lagging strand สวนอีกสายหนึ่งมีการ
จําลองเปนสายยาวตอกัน เรียกวา leading strand เนื่องจากการทํางานของ ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส 
ที่มีทิศทางการทํางานเพียงทิศเดียว (5’→3’) 
 2.3.4.2  ตองการใช RNA primer 
 2.3.4.3  โดยทั่วไปเปนการจําลองแบบสองทิศทาง (bidirection) นั่นคือเร่ิมจากจุดเริ่มตน 
(origin of replication) แลวจําลองตอไปทั้งสองดาน (fork) เมื่อ fork เคล่ือนหางออกจากจุดเริ่มตน 
ทําใหสายโพลีนิวคลีโอไทดพองออก ถาดูดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนจะมีลักษณะคลายลูกตา 
(eye) หรือเปนฟอง (bubble) แตอาจมีการจําลองแบบทิศทางเดียวจะมี fork เดียวเคล่ือนที่จาก
จุดเริ่มตน  
 2.3.5  ขั้นตอนการจําลองดีเอ็นเอ 
 2.3.5.1  จุดเริ่มตน (origin of replication) ในการจําลองดีเอ็นเอตองมีการคลายเกลียวคู
ออกจากกันกอน โดยมีจุดเริ่มตนซึ่งในพวกโปรคาริโอทมีเพียงจุดเดียวเรียกวา ori C มีลําดับเบส
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ประมาณ 245 คูเบส ประกอบไปดวยนิวคลีโอไทดเรียงซ้ํา ๆ กัน 13 นิวคลีโอไทดอยู 3 ชุด มีการ
เรียงตัวดังนี้ 5’ GATCTNTTNTTTT 3’ และอีก 9 นิวคลีโอไทด 5 ชุด ซ่ึงเปนบริเวณที่มีโปรตีน
DnaA มาจับ ทําใหบริเวณ 13 นิวคลีโอไทดเปดออกแลว DnaBC ที่จับตัวเปนองคประกอบเชิงซอน
ก็มาจับที่บริเวณนี้ แลวปลดปลอย DnaC เหลือแต DnaB (helicase) ทํางานตอไป 
  เฮริเคส (helicase) เปนเอนไซมที่ใชพลังงาน ATP ในการแยกดีเอ็นเอทั้งสอง
สายออกจากกันตรง replication fork บางทีเรียกวา walking protein เพราะมี ATPase activity ซ่ึงจะ
ไปสลายโมเลกุล ATP 2 โมเลกุลตอการแยกคูเบส 1 คูทําใหไดพลังงานชวยในการผลักดันใหตัวมัน
เคลื่อนที่ไปได (ภาพที่ 22 ก) 
  Single – strand – binding protein ในขณะที่ดีเอ็นเอคลายเกลียวออกจากกันสาย
โพลีนิวคลีโอไทดที่เปนตนแบบสายเดียวกัน อาจจะมีการพันกันหรือเกิดการจับคูกันของเบส 
สายเดียวกันทําใหเกิดมีลักษณะเหมือนปนปกผม (hairpin) ซ่ึงจะทําใหการจําลองดีเอ็นเอไมสะดวก 
ดังนั้นจึงมี Single – strand – binding  protein เพื่อทําการยึดกับสายโพลีนิวคลีโอไทดที่คลายเกลียว
ออกมาใหเปนเสนตรง (ภาพที่ 22 ข) 
             เมื่อสายโพลีนิวคลีโอไทดของดีเอ็นเอทั้งสองสายแยกจากกันจะมีการหมุน 
รอบ ๆ กันและกันจนเกิดลักษณะเปนปมได ดีเอ็นเอไจเรส (DNA gyrase) ซ่ึงเปนเอนไซมในกลุม
ของโทโปไอโซ-เมอเรส (topoisomerase) จะทําหนาที่ในการคลายปมของดีเอ็นเอโดยการตัด 
ดีเอ็นเอสายใดสายหนึ่งออกเพื่อใหดีเอ็นเอสามารถคลายเกลียวออกได และตอสายดีเอ็นเอกลับ
ดังเดิม 
 2.3.5.2  การสรางดีเอ็นสายใหม (ภาพที่ 22 ค) ตองการ 
             ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทดไทรฟอสเฟต (deoxyribonucleotide triphosphate)
ประกอบดวย dCTP, dATP, dGTP และ dTTP 
             ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (DNA polymerase III) ในแบคทีเรีย E. coli มีดีเอ็นเอ 
โพลีเมอเรส อยู 3 ชนิด Kornberg ไดคนพบชนิดแรกเรียกวา ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส I ซ่ึงทําหนาที่ 
ทําลายเสนดีเอ็นเอมีคุณสมบัติเปน 3’→5’ เอ็กโซนิวคลีเอส (exonuclease) และ 5’→3’  
เอ็กโซนิวคลี-เอส ดวยแตถานําดีเอ็นเอโพลีเมอเรสมายอยดวยเอนไซมโปรติเอสจะไดชิ้นสวนของ
เอนไซมที่มีคุณสมบัติทําลายเสนดีเอ็นเอแบบเดียวกันคือ 3’→5’ เอ็กโซนิวคลีเอสเพียงอยางเดียว
เรียกชิ้นสวนของเอนไซมนี้วา Klenow fragment สวนเอนไซมที่ทําหนาที่ในการจําลองดีเอ็นเอ
โดยตรงคือ ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส III จะเริ่มทํางานไดตองมีตัวเร่ิมตนคืออารเอ็นเอไพรเมอร 
(อารเอ็นเอไพรเมอร ซ่ึงเปนอารเอ็นเอสั้น ๆ ยาว 1 – 60 นิวคลีโอไทด) ซ่ึงสรางมาจากเอนไซมอาร
เอ็นเอไพรเมส (RNA primase) และการทํางานของดีเอ็นเอโพลีเมอเรส III จะมีทิศทางการ
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สังเคราะหในทิศทาง5’→3’ เทานั้น ดังนั้นดีเอ็นเอที่เปนตนแบบทั้ง 2 สายที่มีทิศทางตรงขามกัน
(antiparallel) คือสายหนึ่งมีทิศทาง 3’→5’ ซ่ึงก็สามารถสรางสายโพลีนิวคลีโอไทดอยางตอเนื่อง
เรียกวาสายนํา (leading strand) สวนเสนตนแบบอีกเสนหนึ่งมีทิศ 5’→3’ จะสรางไดอยางไร
นักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุนชื่อ Okazaki ไดอธิบายวา สายโพลีนิวคลีโอไทดสายใหมจะถูกสรางเปน
เสนสั้น ๆ ตอจากอารเอ็นเอไพรเมอร ประมาณ 1000 – 2000 นิวคลีโอไทดในทิศ 5’→3’ เรียกวา
ช้ินสวนโอกาซากิ (Okazaki fragment) และเสนอารเอ็นเอไพรเมอร เริ่มตนก็จะถูกทําลายโดย 
ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส I แลวช้ินสวนแตละช้ินจะเชื่อมตอกันเมื่อปลาย 3’ มาอยูชิดกลับปลาย 5’ 
ของอีกเสนที่อยูขาง ๆ จะใชเอนไซมดีเอ็นเอไลเกส (DNA ligase) ในการทําปฏิกิริยาสรางพันธะ
ฟอสโฟไดเอสเทอร  เ รียกสายโพลีนิวคลีโอไทดที่สร างอย างไมตอ เนื่องนี้ ว าสายตาม 
(lagging strand) 

 
ภาพที่  22  ก. เฮลิเคส (helicase) แยกดีเอ็นเอทั้งสองสายออกจากกัน ข. sigle-strand-binding protein 
        ยึดดีเอ็นเอที่คลายเกลียวออกใหเปนเสนตรงเพื่อไมใหดีเอ็นเอกลับมาจับคูกันเอง ค. 
         ดีเอ็นเอโทโปไอโซเมอเรส คลายปมของดีเอ็นเอเหนือจุด replication fork โดยตัด 
        สายหนึ่งของเกลียวคูและผานอีกสายหนึ่งทะลุบริเวณสายที่ถูกตัดหลังจากนั้นก็ปด 
        สายที่ถูกตัด 
        ที่มา : สุรินทร, 2543 อางถึง Snustad and Simmons, 2006 
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 2.3.6  Ribosomal RNA Gene (rDNA) 
           ไรโบโซมอลอารเอ็นเอ ประกอบดวยหนวยยอยขนาดเล็ก (small subunits) และ
ขนาดใหญ (large subunits) ที่มีหนวย S (svedberge) ที่แตกตางกันในสิ่งมีชีวิตพวกโพรคารีโอท
และยูคารีโอท เชน E.coli, Viccia faba และ Homo sapians มีไรโบโซมอลอารเอ็นเอที่มีหนวยยอย
ขนาดเล็กเปน 16S, 18S และ 5.8S ตามลําดับ สําหรับหนวยใหญจะเปน 28S, 26S และ 28S
ตามลําดับบนสายดีเอ็นเอมีขอมูลสําหรับการสังเคราะหไรโบโซมมอลอารเอ็นเอทั้งชนิดหนวยยอย
ขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยผานขบวนการลอกรหัสและแปลรหัส (coding region) ยังมีบริเวณ 
อ่ืน ๆ ที่พบวาแทรกอยูระหวางไรโบโซมอลอารเอ็นเอยีน ไดแก บริเวณ ITS (intermal transcribed 
spacer) และบริเวณ IGS (intergenic spacer) ITS และ IGS เปนบริเวณที่มีหนวยความซ้ํากันใน 
ไรโบโซมอลอารเอ็นเอยีน มีความแปรผันทางพันธุกรรมสูง และมีความแตกตางกันอยางมาก 
ในสิ่งมีชีวิตระหวางสปชีส ยีนบริเวณนี้ไมถูกลอกรหัสและแปรรหัส (non coding region) แต
สามารถถายทอดไปสูรุนถัดไป ทําใหนํามาใชประโยชนในการแยกสปชีส ทั้ง 2 บริเวณมีความยาว
ของเบสที่แตกตางกันยีนของ ribosomal RNA (rRNA) มีกระจายอยูหลายชุดบนจีโนมในสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิด ยีน rDNA มีความสําคัญในการสังเคราะหโปรตีน ยีน rDNA มีสวนที่เปนบริเวณอนุรักษ
(conserve) ซ่ึงพบในสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิต และมีการเปลี่ยนแปลงของยีนนอยมาก แมแตส่ิงมีชีวิตที่
อยูคนละกลุมก็ยังมีสวนของยีน rDNA ที่เหมือนกัน ซ่ึงสามารถนํามาใชประเมินความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได ความผันแปรของลําดับนิวคลีโอไทดของยีน 16s rDNA ที่เกิดขึ้น
ระหวางแบคทีเรียที่มีความใกลชิดกันมาก ก็สามารถนํามาเปรียบเทียบกันเพื่อจัดจําแนกไดถึง
ระดับสปชีส คุณสมบัตินี้สามารถนํามาศึกษารูปแบบ phylogenetic tree ได เนื่องจากความเหมือน
ของลําดับนิวคลีโอไทดของยีน rDNA ของสิ่งมีชีวิตสองชนิด จะสะทอนใหเห็นความสัมพันธทาง
phylogenetic ถามีความเหมือนกันมาก แสดงวาเพิ่งจะเกิดการแยกจากบรรพบุรษเดียวกันเมื่อไม
นานมานี้ แตถาเหมือนกันนอยแสดงวาเกิดการแยกจากบรรพบุรุษรวมกันมานานแลว (เทพิน, 2546 
อางถึง Woese, 1987)  
          ลําดับนิวคลีโอไทดของ 16s rDNA สามารถใชศึกษาวิวัฒนาการได (เทพิน, 2546 
อางถึง Woese, 1987) โดยการออกแบบ ไพรเมอร จากบริเวณอนุรักษเพื่อใชเปนโพรบ (probe) ไป
เพิ่มปริมาณยีน rDNA (เทพิน, 2546 อางถึง Edward, 1989) และหาลําดับนิวคลีโอไทดเพื่อวิเคราะห
รูปแบบ phylogenetic tree ซ่ึง ไพรเมอร เหลานี้สามารถนํามาใชจัดจําแนกแบคทีเรีย โดยการเพิ่ม
ปริมาณยนี 16s rDNA ดวยวิธี PCR 
          จากงานวิจัยของ Phikunthong and Sirinda (2010) ที่ไดทําการศึกษาแบคทีเรียที่ผลิต
กรดแลคติกจากปลาสมอาหารพื้นบานของประเทศไทยโดยใชเทคนิค ARDRA (amplified 16s 
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rDNA restriction analysis) มีการใช ไพรเมอร ที่เหมาะสมกับบริเวณ 16s rDNA ซ่ึงเปนบริเวณ
อนุรักษในการเพิ่มจํานวน DNA ดวยเทคนิค PCR จากนั้นใชเอนไซมตัดจําเพาะ 2 ชนิดคือ Hae III 
และ Acc II สามารถจําแนกความแตกตางของแบคทีเรียกรดแลคติกไดเปน 6 กลุม คือ Lactococcus 
garvieae, Streptococcus bovis, Weissella cibaria, Pediococcus pentosaceus และ Lactobacillus 
plantarum  
          จากงานวิจัยของ Ruiz et al. (2000) ที่ไดทําการศึกษาการจัดจําแนกแบคทีเรีย 
กรดอะซิติกจากตัวอยางไวน ดวยเทคนิค PCR-RFLP โดยเปรียบเทียบยีนบริเวณ 16s rDNA กับ 
16s-23s rDNA intergenic spacer (ITS) โดยใช ไพรเมอร ที่เหมาะสมกับชวง16s rDNA และ 
16s-23s rDNA (ITS) เทียบกับเชื้ออางอิงผลที่ไดน้ันปรากฏวายีนบริเวณ 16s rDNA สามารถ 
จัดจําแนกแบคทีเรียกรดอะซิติกไดอยางแมนยําในระดับสปชีส ในขณะที่ยีนบริเวณ 16s-23s rDNA 
intergenic spacer เมื่อตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะแลวนั้นไมสอดคลองกับสายพันธุของเชื้อที่นํามา
อางอิง 
 
2.4  การสกัดดีเอ็นเอ (ศิริลักษณ, 2552) 
 2.4.1  การสกดัดีเอ็นเอใหบริสุทธิ์จากสิ่งมีชีวิต 
           การทําพันธุวิศวกรรมตองมีการเตรียมดีเอ็นเอตางกันอยางนอย 2 ชนิด ดีเอ็นเอชนิด
แรกคือ ดีเอ็นเอทั้งหมดของเซลลตองใชเปนวัตถุดิบเพื่อใหไดยีที่ตองการโคลน ดีเอ็นเอของเซลล
ทั้งหมดอาจเปนดีเอ็นเอจากการเลี้ยงแบคทีเรียในอาหารสังเคราะห หรือจากพืช เซลลสัตว ดีเอ็นเอ
ชนิดที่สอง คือ ดีเอ็นเอที่ใชเปนพาหะอาจเปนพลาสมิดหรือฝาจ พลาสมิดที่บริสุทธิ์อาจเตรียมจาก
การเลี้ยงแบคทีเรียตามดวยเทคนิคพื้นฐานเดียวกับการสกัดดีเอ็นเอจากเซลล ดีเอ็นเอของฝาจ นิยม
เตรียมจากอนุภาคแบคทีรีโอฝาจ (bacteriophage) มากกวาที่จะเตรียมจากเซลลแบคทีเรียที่ถูกบุกรุก
ซ่ึงอาจมีปญหาการปนเปอนดี เอ็นเอของแบคที เ รีย  แตตองใช เทคนิคพิ เศษในการกําจัด 
แคปซีสของฝาจ 
 2.4.2  การเตรียมดีเอ็นเอจากเซลล 
            พื้นฐานการเตรียมดีเอ็นเอที่เขาใจไดงายที่สุดคือการศึกษาขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอ
จากการเลี้ยงเซลลแบคทีเรียที่ไมยุงยาก ขั้นตอนในการเตรียมดีเอ็นเอทั้งหมดจากการเลี้ยงเซลล
แบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อแบงไดเปน 4 ขั้นตอน 
 2.4.2.1  เล้ียงแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อและเก็บเกี่ยว 
 2.4.2.2  ทําใหเซลลแตกและปลดปลอยสวนประกอบขางใน 
 2.4.2.3  การสกัดเซลลโดยกําจัดองคประกอบทั้งหมดยกเวนดีเอ็นเอ 
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 2.4.2.4  ดีเอ็นเอที่สกัดไดนํามาทําใหเขมขนมากขึ้น 
 2.4.3  การเลี้ยงและเก็บเกี่ยวแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
           แบคทีเรียสวนใหญเจริญไดไมยากในอาหารเหลว (broth culture) อาหารที่ใชเล้ียง
ตองมีความสมดุลของสารอาหารที่จํ า เปนที่ความเขมขนเหมาะที่ใหแบคทีเรียเจริญและ 
แบงตัวอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีตัวอยาง 2 ชนิดคือ M9 และ Luria Bertani (LB) โดยอาหาร M9
เปนอาหารที่ทราบองคประกอบทั้งหมดโดยละเอียด (defined medium) อาหารนี้ประกอบดวย
สวนผสมของสารอนินทรียเพื่อใหธาตุที่จําเปนเชน ไนโตรเจน แมกนีเซียม และแคลเซียม รวมทั้ง
น้ําตาลกลูโคสเพื่อเปนแหลงพลังงานและคารบอน ในทางปฏิบัติตองมีการเติมปจจัยชวยการ
เจริญเติบโต เชน วิตามิน เพื่อชวยใหมีการเจริญดีขึ้นซึ่งสัดสวนที่เติมขึ้นกับสปชีสของแบคทีเรีย 
           สวนอาหาร LB (undefined  medium) นั้นเปนอาหารที่ไมทราบปริมาณที่แนนอน
ขององคประกอบบางอยาง เชน ทริปโตนและสารสกัดยีสต ทริปโตน คือกรดอะมิโนและเปปไทด
เล็ก ๆ ขณะที่สารสกัดยีสตซ่ึงเปนสวนของยีสตที่ถูกยอยและทําใหแหง จะเปนแหลงไนโตรเจน
รวมทั้งน้ําตาลสารอินทรียและอนินทรีย LB ไมตองเติมปจจัยที่ชวยการเจริญเติบโตเพิ่มเติม 
           อาหารแบบ defined  medium ใชสําหรับเล้ียงแบคทีเรียที่ตองมีการเจริญเติบโต
ภายใตสภาวะที่ควบคุมอยางเขมงวด แตไมจําเปนสําหรับการเลี้ยงเพื่อสกัดดีเอ็นเอ การเลี้ยง
แบคทีเรียในอาหาร LB โดยเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส บนเครื่องเขยาดวยความเร็ว 150-250
รอบตอนาที (rpm) เซลล E.coli แบงตัวทุก ๆ 20 นาที จนกระทั่งถึงความเขมขนสูงสุดประมาณ 
2-3 × 109 เซลลตอมิลลิลิตร อัตราการเจริญสามารถอานไดจากคาความขุน (optical density, OD) ที่
600 นาโนเมตร คา OD 1 หนวยประมาณไดเทากับ 0.8 × 109 เซลลตอมิลลิลิตร 
           ในการสกัดเซลลตองทําใหมีปริมาณนอย ๆ เทาที่จะทําไดและเก็บเกี่ยวไดโดยนํา
เซลลแบคทีเรียใสเครื่องปนเหวี่ยงดวยความเร็วต่ําจะเกิดตะกอนของแบคทีเรียอยูที่กนหลอด เทน้ํา
ใสทิ้ง แบคทีเรียจากที่เล้ียงในอาหาร 1000 มิลลิลิตร ที่ความเขมขนสูงสุดถูกนํามาละลายใหม 
ในปริมาตรเพียง 10 มิลลิลิตร หรือนอยกวานั้น 
 2.4.4  การทําใหเซลลแตก 
           เซลลแบคทีเรียมีเยื่อหุมเซลลลอมรอบอีกรอบอีกทั้งมีผนังเซลล ในบางสปชีส
รวมทั้ง E.coli ผนังเซลลอาจมีเยื่อหุมชั้นนอกอีกชั้นหนึ่ง ส่ิงกีดขวางดังกลาวทั้งหมดตองถูกทําลาย
เพื่อปลดปลอยองคประกอบภายในออกมา 
           วิธีการในการทําใหเซลลแตกแบงเปนวิธีการทางกายภาพคือใชพลังงานกลในการ
ทําใหเซลลแตก และวิธีการทางเคมีโดยใชสารเคมีซ่ึงเปนวิธีที่นิยมใชมากกวาโดยใชสารเคมีชนิด
หนึ่งทําลายผนังเซลล และสารเคมีอีกชนิดหนึ่งทําลายเยื่อหุมเซลล สารเคมีที่ใชขึ้นกับสปชีสของ
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แบคทีเรีย สําหรับ E.coli และแบคทีเรียที่ใกลเคียง ใชไลโซไซม (lysosome) หรือ ethylenediamine 
tetraacetate (EDTA) หรือใชรวมกัน ไลโซไซมเปนเอนไซมที่พบในไขขาวและสารคัดหล่ัง เชน 
น้ําตาและน้ําลายซึ่งจะไปยอยสารประกอบโพลีเมอรที่ทําใหผนังเซลลแข็งแรง สวน EDTA กําจดั
แมกนิเซียมอิออนซึ่งจําเปนสําหรับการรักษาโครงสรางทั่วไปของผนังลอมรอบเซลลและยับยั้ง
เอ็นไซมในเซลลที่อาจสลายดีเอ็นเอภายใตสภาวะบางประการทําใหผนังเซลลออนตัวลงโดย 
ไลโซไซมหรือ EDTA ทําใหเซลลแบคทีเรียแตกได แตโดยทั่วไปมีการเติมสารพวกผงซักฟอกเชน 
sodium dodecyl sulphate (SDS) โดยไปชวยดึงโมเลกุลไขมันทําใหเยื่อหุมเซลลแตกได 
หลังจากทําใหเซลลแตกขั้นสุดทายของการสกัดเซลลคือกําจัดเซลลที่ไมละลายน้ําออกไปโดยการ
ปนเหวี่ยงใหเซลลตกตะกอน เหลือเปนสารสกัดเปนน้ําใสใหเห็น 
 2.4.5  การสกัดดีเอ็นเอใหบริสุทธิ์ 
           นอกจากมีดีเอ็นเอในสารสกัดจากเซลลแบคทีเรียยังประกอบดวยอารเอ็นเอ และ
โปรตีนอยูจํานวนหนึ่งซึ่งตองกําจัดออกเพื่อใหไดดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์ซ่ึงมีอยูหลายวิธี 
           วิธีมาตรฐานในการกําจัดโปรตีนจากสารสกัดจากเซลลคือการเติมฟนอลหรือ
สวนผสมของฟนอล : คอลโรฟอรมในอัตราสวน 1:1 สารอินทรียนี้จะชวยในการตกตะกอนโปรตีน
แตทิ้งดีเอ็นเอและอารเอ็นเอในสารละลาย นําสารสกัดจากเซลลผสมเบา ๆ กับสารละลายดังกลาว 
เมื่อนําไปปนเหวี่ยงจะเห็นโปรตีนแยกแถบออกมาสีขาวขุนอยูระหวางสวนใสและชั้นของ
สารอินทรียที่อยูดานลาง จากนั้นคอย ๆ ดูดสวนใสดานบนที่มีดีเอ็นเอและอารเอ็นเออยูออกมาโดย
ใชปเปต 
           สารสกัดจากเซลลบางชนิดมีโปรตีนมากจนการสกัดดวยฟนอลเพียงครั้งเดียว 
ไมเพียงพอ จึงตองทําการสกัดดวยฟนอลหลาย ๆ คร้ังตอกันแตการสกัดแตละครั้งและการปนเหวี่ยง
มีผลทําใหโมเลกุลของดีเอ็นเอแตกหัก  ซ่ึงมีทางออกโดยใสโปรตีเอส เชน  โปรเนส  หรือ 
โปรติเนส เค กอนทําการสกัดดวยฟนอล เอนไซมเหลานี้สลายโพลีเปปไทดสายยาวเปนหนวยยอย
เล็ก ๆ งายตอการกําจัดดวยฟนอลมากขึ้น 
           โมเลกุลอารเอ็นเอบางชนิดโดยเฉพาะ mRNA ถูกกําจัดไดโดยฟนอลแตสวนใหญ
ยังคงอยูปะปนกับดี เอ็นเอ  วิ ธีกรเดียวที่มีประสิทธิภาพคือกําจัดอาร เ อ็นเอดวยเอนไซม 
ไรโบนิวคลีเอส จะชวยยอยโมเลกุลนี้เปนหนวยยอยเล็ก ๆ 
 2.4.6  การทําดีเอ็นเอใหเขมขน 
          การเตรียมดีเอ็นเอที่ประสบความสําเร็จคือจะไดสารละลายดีเอ็นเอมีปริมาณมาก
โดยไมจําเปนตองทําใหเขมขนอีก แตบางครั้งผลการสกัดไดปริมาณดีเอ็นเอนอยจึงตองมีวิธีการ 
เพิ่มความเขมขนของดีเอ็นเอ 
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          วิธีการที่นิยมใชกันมากที่สุดคือการตกตะกอนดีเอ็นเอดวยเอธานอล ในสภาวะ 
ที่มีเกลือเชนโซเดียมอิออนที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานี้โดยหยอดเอธานอลลงบนชั้น
ของสารละลายดีเอ็นเอตกตะกอน จากนั้นจุมแทงแกวทะลุผานชั้นเอธานอลลงไปในสารละลาย 
ดีเอ็นเอเมื่อดึงแทงแกวขึ้น โมเลกุลดีเอ็นเอจะตรึงอยูบนแทงแกวและสามารถดึงออกจากสารละลาย
ในรูปเสนใยยาว ๆ อีกวิธีหนึ่งคือผสมเอธานอลเขากับสารละลายดีเอ็นเอเจือจาง จากนั้นนําไป 
ปนเหวี่ยงดีเอ็นเอจะตกตะกอน จากนั้นดูดเอธานอลทิ้งไปอยางระมัดระวังไมใหตะกอนดีเอ็นเอฟุง
จากนั้นละลายดีเอ็นเอในน้ําโดยใชปริมาตรที่เหมาะสม การตกตะกอนดวยเอธานอลมีขอไดเปรียบ
คือจะยังคงทิ้งกรดนิวคลีอิกสายสั้น ๆ และโมโนเมอรไวในสารละลาย 
 2.4.7  การวัดปริมาณดีเอ็นเอ 
          เปนเรื่องจําเปนที่ตองทราบปริมาตรดีเอ็นเอในสารละลายเมื่อทําการโคลนยีน ซ่ึง
สามารถหาปริมาณไดอยางแมนยําโดยใชเครื่อง ultraviolet (UV) absorbance spectrophotometry
ปริมาณการดูดกลืนรังสี UV โดยสารละลายดีเอ็นเอเปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณดีเอ็นเอใน
ตัวอยาง โดยทั่วไปคาการดูดกลืนแสงจะวดัที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร โดยที่การดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่นแสงดังกลาวเทากับ 1.0 จะแทนปริมาณดีเอ็นเอเกลียวคู 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
          นอกจากนั้นคาการดูดกลืนแสง UV ยังใชตรวจสอบความบริสุทธิ์ของการเตรียม 
ดีเอ็นเอ ถาตัวอยางดีเอ็นเอบริสุทธิ์อัตราสวนการดูดกลืนแสงที่ 260 นาโนเมตร และ 280 
นาโนเมตร (A260/A280) คือ 1.8 ถาอัตราสวนนอยกวา 1.8 แสดงวาการเตรียมดีเอ็นเอมีการปนเปอน
อาจจะดวยโปรตีนหรือฟ-นอล ถาอัตราสวนมากกวา 1.8 แสดงวามีปริมาณอารเอ็นเออยูในปริมาณ
มาก 
 
2.5  เทคนิคทางชีวโมเลกุลท่ีใชตรวจสอบดีเอ็นเอ (เทพิน, 2546 อางถึง Saux et al., 1998) 
 2.5.1  PCR (Polymerase Chain Reaction) 
           เปนเทคนิคการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเปาหมายในชวงสั้น ๆ แบบปฏิกิริยาลูกโซโดย
อาศัยเอนไซม DNA Polymerase ที่ทนความรอนทําใหปริมาณดีเอ็นเอเพิ่มจํานวนในระยะเวลา 
อันสั้น สามารถนําไปประยุกตใชในงานตาง ๆ เชน การวินิจฉัยโรค การศึกษาความรูพื้นฐานตาง ๆ
และใชในการระบุสายพันธุของจุลินทรีย 
           ปจจัยสําคัญในการเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอ 
           1) ดีเอ็นเอตนแบบ (template) เปนดีเอ็นเอเปาหมายที่ตองการเพิ่มปริมาณชวง 
ดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอที่ตองการเพิ่มปริมาณจะตองแยกจากดีเอ็นเอสายคู เปนดีเอ็นเอสายเดี่ยว 
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           2) ไพรเมอร (primer) เปนโอลิโกนิวคลีโอไทดซ่ึงมีเบสเปนคูสมกับดีเอ็นเอ 
ที่ตองการเพิ่มปริมาณทั้งดานปลาย 5’ และ 3’ ทําหนาที่เปนแมแบบของการสังเคราะหดีเอ็นเอสาย
ใหม 
           3) โพลิเมอรเรส (polymerase) เปนเอนไซมทนความรอนสูงใชเปนเอนไซมเรง
ปฏิกิริยา ปจจุบันใช Taq DNA Polymerase สามารถทนความรอนในชวงที่แยกดีเอ็นเอจากสายคู
เปนสายเดี่ยว โดยที่ไมตองเติมเอนไซมทุกรอบทําใหเกิดความสะดวก และประหยัดเวลา 
           4) ดีออกซีนิวคลีโอไทดไตรฟอสเฟต (deoxynucleotide triphosphate) มีอยู 4 ชนิด
คือ dATP, dCTP, dGTP และ dTTP เปนสารตั้งตน (substrate) ในการสังเคราะหดีเอ็นเอ ปจจัยอ่ืน ๆ
ไดแก เกลือชนิดตาง ๆ และบัฟเฟอรที่เหมาะสม  
 2.5.1.1  ขั้นตอนการทํา PCR 
             ในแตละรอบของปฏิกิริยาประกอบไปดวยข้ันตอนดังนี้ 
             1) Denaturation เปนการแยกดีเอ็นจากสายคูเปนสายเดี่ยว โดยใชอุณหภูมิ 90 -95
องศาเซลเซียส ดีเอ็นเอสายเดี่ยวที่แยกไดทั้งสองสายจะถูกใชเปนตนแบบในการสังเคราะหดีเอ็นเอ
สายใหม 
             2) Primer annealing ขั้นตอนนี้เปนการลดอุณหภูมิลงมาที่ชวง 40-60 
องศาเซลเซียสเพื่อให ไพรเมอร เขาจับคูอยางจําเพาะที่ดานปลาย 3’ ของดีเอ็นเอที่ตองการเพิ่ม
ปริมาณทั้งสองสาย 
             3) Primer extension ขั้นตอนนี้จะสังเคราะหดีเอ็นเอสายใหมใหยาวข้ึนโดยมีการ
เชื่อมตอของ dNTP ที่ปลาย 3’ ของ ไพรเมอร  การสังเคราะหดีเอ็นเอสายใหมมีทิศทางจาก 5’ ไป 3’
สายดีเอ็นเอใหมที่สังเคราะหตอจากไพรเมอรจะมีลําดับเบสที่จบัคูจําเพาะกับดีเอ็นเอที่ตองการเพิ่ม
ปริมาณ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเรงปฏิกิริยามักอยูในชวง 70 – 75 องศาเซลเซียส 
             ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสามขั้นตอน นับเปน 1 รอบ ดีเอ็นเอสายใหมที่ไดจากการเพิ่ม
ปริมาณนับเปนผลผลิตของปฏิกิริยา PCR (PCR product) ซ่ึงผลที่ไดมีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ 
จากเดิมสองสายเปนสี่สาย ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอมากรอบขึ้น อัตราเพิ่มปริมาณเปนทวีคูณคือ 
2n โดยที่ n เทากับจํานวนรอบการสังเคราะห 
             การใชเทคนิค PCR มีทั้งขอดีและขอจํากัด ขอดีที่นิยมใชเนื่องจากดีเอ็นเอ
เปาหมายที่นํามาศึกษาไมตองใชปริมาณมาก การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอสามารถทําไดจํานวนมากใน
เวลาที่จํากัด ปริมาณดีเอ็นเอที่เพิ่มข้ึนนี้มีขนาดเบสไดตั้งแต 50 คูเบส -2000 คูเบส สําหรับขอจํากัด 
ที่ใชเทคนิค PRC นี้ไดแก การพิจารณาหาไพรเมอรที่เหมาะสมและทราบลําดับเบสของยีน 
ที่ตองการศึกษาดวย การปนเปอนในระหวางขั้นตอนการเตรียมดีเอ็นเอจากการถายหลอดจากการ
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ดูดสารละลายโดยการปเปต จะมีผลตอการใชเทคนิค PCR ได 
 2.5.1.2  PCR primer 
             ไพรเมอร มีความสําคัญในเทคนิค PCR เนื่องจากใชเปนสารตั้งตนที่จะเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอเปาหมายได การออกแบบไพรเมอรที่ไมดีจะทําใหผลิตภัณฑจากการทํา PCR 
มีคุณภาพต่ําการเลือกใชไพรเมอรมีความสําคัญในเทคนิค PCR เนื่องจากใชเปนสารตั้งตนที่จะ 
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเปนเปาหมายไดไพรเมอรที่ใชขยายยีนบริเวณ ITS และบริเวณ IGS ในสิ่งมีชีวิต
ที่แตกตางกันจะตองใชใหเหมาะสม ซ่ึงอาจจะใชคอมพิวเตอรชวยจากเว็บไซดของ National Center 
for Biotechnology information (NCBI) ซ่ึงสามารถพบขอมูลของการเรียงลําดับกรดอะมิโน และ 
นําลําดับการเรียงตัวที่ไดมาจัดเรียง (alignment) ใหเหมาะสมโดยใชโปรแกรมในเว็บไซดชวย จะได
ไพรเมอรทั้งดานปลาย 3’ และปลาย 5’ โดยมีลําดับเบสขนาดความยาวพอเหมาะสําหรับการทํา 
PCR ซ่ึงการออกแบบไพรเมอรมีปจจัยดังนี้ 
 2.5.1.3  ความยาวของไพรเมอร 
             โดยทั่วไปไพรเมอรขนาดความยาวในชวง 18-24 เบส จะมีคา Tm ≥ 54 
องศาเซลเซียส จะมีความจําเพาะและประสิทธิภาพในการทํา PCR ไดดี การใชไพรเมอรที่มีขนาด
ส้ันประมาณ 15 เบส หรือนอยกวานั้น จะมีขอจํากัดในการใชงานโดยไพรเมอรลักษณะนี้จะเหมาะ
สําหรับใชในงาน PCR ที่มีแมพิมพดีเอ็นเอเปน cDNA หรือพลาสมิด หากใชกับ genomic DNA 
โอกาสที่ไพรเมอรจะเกาะติดกับแมพิมพในตําแหนงอื่น ๆ (false priming) เกิด amplified products 
แบบไมจําเพาะจะมีสูง ในกรณีที่เพิ่มความยาวของไพรเมอรใหยาวกวา 24 เบส พบวาจะปญหา 
ในการทํา PCR นอยลง โดยความจําเพาะของไพรเมอรจะเพิ่มขึ้น 4 เทา ทุก ๆ หนึ่งเบสที่เพิ่มขึ้นแต
เมื่อเปรียบเทียบอัตราเร็วในการเขาจับกับดีเอ็นเอตนแบบไพรเมอรที่มีขนาดยาวขึ้นจะมีอัตราเร็วใน
การเขาจับกับดีเอ็นเอตนแบบชากวาไพรเมอรที่มีขนาดที่ส้ันกวาไพรเมอรที่มีขนาดยาวมากกวา 
ไพรเมอรมาตรฐานมักจะมีขนาดในชวง 28-35 เบส และมักจะใชในกรณีตัวอยางดีเอ็นเอตนแบบที่
มีลําดับเบสมีความหลากหลาย เชน เชื้อไวรัสเอดส แมวาจะเปนเชื้อสายพันธุเดียวกันแยกไดจาก
ผูปวยคนเดียวกัน จะมีลําดับเบสที่มีความหลากหลาย หรือตัวอยางดีเอ็นเอตนแบบที่มีลําดับเบส
คลายคลึงกัน แตไมเหมือนกันอยางสมบูรณ เชน อาจเปนยีนของโปรตีนที่อยูในตระกูลเดียวกัน 
หรือสปชีสที่ใกลเคียงกัน ในกรณีดังกลาวการออกแบบไพรเมอรใหมีขนาดยาวขึ้น จะชวยให 
ไพรเมอร สามารถเกาะติดกับดีเอ็นเอตนแบบที่อาจมีลําดับเบสบางตําแหนงที่ไมสมกัน (mismatch) 
 2.5.1.4  นิวคลีโอไทดของไพรเมอร  
             นิวคลีโอไทดที่ปลาย 3’ ของไพรเมอร เปนสวนสําคัญในการควบคุมการเกิด
mispriming โดยนิวคลีโอไทดทางปลาย 3’ ของไพรเมอร ที่สามารถยึดเกาะกับดีเอ็นเอตนแบบอยาง
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มั่นคง จะมีโอกาสเกิด mispriming ไดงาย โดยที่ลําดับนิวคลีโอไทดดาน 5’ ไมจําเปนตองมีเบสคูสม 
(complementary) ดวยเหตุนี้โปรแกรมคอมพิวเตอรสวนใหญจะพยายามเลือก ไพรเมอร ที่ลําดับ 
นิวคลีโอไทดดานปลาย 3’ เกาะติดกับดีเอ็นเอตนแบบดวยแรงยึดเหนี่ยวที่พอเหมาะไมมาก
จนเกินไป เพื่อลดปญหาการเกิด mispriming นอกจากนี้ในการออกแบบไพรเมอรตองพยายาม
หลีกเลี่ยงปญหาดังนี้ 
             การเกิดปฏิกิริยาระหวางไพรเมอร - ไพรเมอร ที่มีลําดับนิวคลีโอไทดดานปลายที่
เปน 3’ เปนคูสมกัน สามารถทําปฏิกิริยากันและทําหนาที่เปนเสมือน  ไพรเมอร - แมพิมพ ซ่ึง DNA 
polymerase สามารถใชเปนสับสเตรทสรางสายใหมออกจากปลาย 3’ ของไพรเมอรทั้งสองสายได 
กอใหเกิด primer-dimer ขึ้นและเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประสิทธิของการทํา PCR ลดลง 
             การเกิด hair-pin โครงสราง hair-pin เกิดขึ้นในกรณีไพรเมอรเกิดโครงสราง 
ทุติยภูมิขึ้นในสายโดย ไพรเมอร มีลําดับนิวคลีโอไทดบางตัวในสายมีลักษณะเปนคูสมกัน ซ่ึงจะมี
การโนมสายไพรเมอรเขามากอใหเกิดลักษณะ hair-pin ขึ้น ซ่ึงโครงสรางนี่จะมีลักษณะคลาย 
ไพรเมอร–ดี เอ็นเอตนแบบ  และเกิดการสรางสายใหม ส้ัน  ๆไดและจะเปนปจจัยที่ทําให
ประสิทธิภาพการทํา PCR ลดลง 
 2.5.1.5  ปริมาณ GC และคา Tm ของไพรเมอร  
             ไพรเมอรสําหรับงาน PCR ทั่ว ๆไป ควรจะมีปริมาณ GC อยูในชวง 40-60 % และ
มีคา Tm อยูในชวง 55-65 องศาเซลเซียส ซ่ึงไพรเมอรที่มีคา Tm ในชวงนี้จะสามารถเกาะติดกับ 
ดีเอ็นเอตนแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ไพรเมอรทั้งคูควรมีคา Tm ใกลเคียงกัน เพราะถา 
ไพรเมอร มีคา Tm ตางกันมากจะกอเกิดปญหาในการตั้งอุณหภูมิสําหรับการ annealing 
ใหเหมาะสมกับ ไพรเมอร ทั้งคู 
 2.5.1.6  ความยาวของ amplified product และการกําหนดบริเวณเกาะติดของไพรเมอร 
             โปรแกรมคอมพิวเตอรสวนใหญสามารถกําหนดขนาดของ amplified product 
และชวงบริเวณของดีเอ็นเอตนแบบที่จะจับกับไพรเมอรได 
   การกําหนดขนาดของ amplified product วาจะใหมีขนาดเทาไรนอกจากจะขึ้นกับ
ลักษณะของลําดับนิวคลีโอไทดของดีเอ็นเอตนแบบและคาตัวแปรตาง ๆแลว ยังขึ้นกับงาน PCR ที่
ประยุกตใช โดยทั่ว ๆ ไปในการตรวจหาสวนของดีเอ็นเอที่สนใจจากตัวอยางสามารถกําหนด
amplified product ใหอยูในชวง 150 – 1000 เบส 
             ในกรณีการประยุกตใช PCR สําหรับการตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย 
เพื่อตรวจหาชิ้นดีเอ็นเอที่สนใจ ขนาดของ amplified product ที่เหมาะสมควรจะอยูในชวง 
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100 - 300 เบส และชวงลําดับเบสของ amplified product ควรอยูในสวนที่สนใจอยางจําเพาะเจาะจง
โดยการใช DNA probe หรือสามารถตรวจวิเคราะหดวยวิธีการอื่น ๆ ตอไปได (วีระพงศ, 2545) 
 2.5.2  อะกาโรส เจล อิเล็กโทรโฟรีซิส (Agarose Gel Electrophoresis) 
           เปนเทคนิคที่ใชแยกโมเลกุลของสารที่มีประจุออกจากกันโดยใชกระแสไฟฟา โดย
ใหสารที่มีประจุนั้นเคลื่อนที่ผานตัวกลางชนิดหนึ่งในสารละลาย สารที่มีประจุตางกันจะเคลื่อนที่
ไปในทิศทางตรงกันขาม นอกจากประจุแลวอัตราการเคลื่อนที่ยังขึ้นอยูกับขนาดรูปรางโมเลกุล
แรงเคลื่อนไฟฟา และตัวกลางที่ใชดวย 
          โมเลกุลของดีเอ็นเอประกอบดวยหมูฟอสเฟตจํานวนมาก สารละลายของดีเอ็นเอ
(หรืออารเอ็นเอ) จึงมีประจุเปนลบที่ pH เปนกลาง เมื่ออยูในสนามไฟฟา โมเลกุลของดีเอ็นเอ 
จะเคลื่อนที่จากขั้วลบไปยังขั้วบวก เนื่องจากหมูฟอสเฟตเปนสวนประกอบของนิวคลีโอไทด 
ทุกชนิด ดีเอ็นเอที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจะมีหมูฟอสเฟตอยูนอยกวาโมเลกุลขนาดใหญ ดังนั้น 
จะพบวาประจุตอมวลโมเลกุลของดีเอ็นเอทุกขนาดมีคาเทากัน ความเร็วในการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
ดีเอ็นเอจึงขึ้นอยูกับขนาดเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามมีปจจัยอ่ืนที่มีผลตอการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
ดีเอ็นเอดวย ดังนี้ 
          1) ขนาดของโมเลกุลดีเอ็นเอที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจะเคลื่อนที่ไดเร็วกวาดีเอ็นเอที่มี
ขนาดโมเลกุลใหญ ดีเอ็นเอที่มีโมเลกุลแบบเสนตรง (linear) เกลียวคูจะเคลื่อนที่ไดระยะทางที่
แปรผกผันกับขนาดของโมเลกุล ถานําระยะทางที่โมเลกุลเคลื่อนที่ (mobility) มาเขียนกราฟคูกับคา
log ของน้ําหนักโมเลกุล (molecular weight) จะไดกราฟความสัมพันธในลักษณะเสนตรงอยู
ชวงหนึ่ง  ดังนั้น  ถาตองการทราบขนาดโมเลกุลของดี เอ็นเอ  สามารถทําไดโดยนํามาทํา 
อิเล็กโทรโฟรีซิสเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐานที่ทราบขนาดโมเลกุลแลว นํามาเขียนกราฟ
ระหวางระยะทางที่เคลื่อนที่ และ log ของน้ําหนักโมเลกุลเพื่อใชเปนกราฟมาตรฐาน ทั้งนี้จะตอง
เปรียบเทียบในการทํา อิเล็กโทรโฟรีซิสครั้งเดียวเทานั้น เนื่องจากเปนคาแบบสัมพัทธ 
           2) โครงสรางแบบของดีเอ็นเอ (configuration) กรณีที่มีขนาดโมเลกุลเทากัน 
ดีเอ็นเอที่มีโครงแบบเปนวงแหวนที่พันเกลียวซอน (supercoil หรือ covalently closed circular) 
จะเคลื่อนที่ไดเร็วกวาดีเอ็นเอปลายเปดแบบเสนตรง (linear) และดีเอ็นเอแบบเสนตรงจะเคลื่อนที่
ไดเร็วกวาดีเอ็นเอแบบวงแหวนที่มีชองเปด (open circular หรือ nick circular) ซ่ึงจะพบโครงแบบ
ทั้ง 3 ของดีเอ็นเอไดในการสกัดพลาสมิค 
           3) เปอรเซ็นตและชนิดของเจลถาเพิ่มความเขมขนหรือเปอรเซ็นตเจล โมเลกุลของ
ดีเอ็นเอจะเคลื่อนที่ไดชาลง โดยเจลที่นิยมใชกับกรดนิวคลีอิกคือ เจลพอลิอะครีลาไมด
(polyacrylamide gel) และ เจลอะกาโรส (agarose gel) โดยเจลพอลิอะครีลาไมดใชแยกดีเอ็นเอที่มี
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ขนาดโมเลกุลเล็กระหวาง 6-1,000 คูเบส (ตารางที่ 5) สวนเจลอะกาโรสแยกดีเอ็นเอที่มีขนาด
โมเลกุลใหญประมาณ 100 คูเบสจนถึงกวา 50000 คูเบส (ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่  5  ชวงขนาดโมเลกุลของดีเอ็นเอที่แยกไดโดยเจลพอลิอะครีลาไมด 
 

ความเขมขนของเจล (%) 
(ใชอะครีลาไมด : บิสอะครีลาไมด = 29:1) 

ขนาดที่เหมาะสมในการแยก 
(คูเบส) 

3.5 100-1,000 
5.0 80-500 
8.0 60-400 
12.0 40-200 
20.0 6-100 

 
ที่มา : สุรินทร, 2552 
 
ตารางที่ 6 ชวงขนาดโมเลกุลของดีเอ็นเอที่แยกไดโดยเจลอะกาโรส 
 

ความเขมขนของเจล (%) ขนาดที่เหมาะสมในการแยก(คูเบส) 
0.3 5,000-60,000 
0.6 1,000-20,000 
0.7 800-10,000 
0.9 500-7,000 
1.2 400-6,000 
1.5 200-4,000 
2.0 100-3,000 

 
ที่มา : สุรินทร, 2552 
 
 
 



52 

           4) แรงเคลื่อนไฟฟา (voltage) ถาเพิ่มแรงเคลื่อนไฟฟาดีเอ็นเอจะเคลื่อนที่ไดเร็วขึ้น
ในการแยกขนาดดีเอ็นเอ โดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส ตองใชแรงเคลื่อนไฟฟาที่เหมาะสม ถาใช
แรงเคลื่อนไฟฟาสูงเกินไป ดีเอ็นเอเคลื่อนที่ไดเร็ว แตการแยกตัวจะไมดี ถาใชแรงเคลื่อนไฟฟาต่ํา
เกินไปดีเอ็นเอจะเคลื่อนที่ชา แยกตัวไดดี แตแถบดีเอ็นเอจะไมคมชัด เพราะเกิดการแพร (diffusion) 
ของดีเอ็นเอ 
           5) บัพเฟอรที่ใช ชนิดของบัพเฟอรมีผลตอการเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอ บัพเฟอรที่นิยม
ใชมี 3 ชนิด คือ TAE (tris-acetate, EDTA), TBE (tris-borate, EDTA) และ TPE (tris-phosphate, 
EDTA) ซ่ึงมีขอดีและขอเสียตางกัน TBE นิยมใชที่ความเขมขน 0.5 เทา ใชแยกดีเอ็นเอไดดี 
มีความสามารถเปนบัพเฟอร (buffering  capacity) ไดดี แตสามารถเกิดปฏิกิริยากับเจลอะกาโรสได
จึงเหมาะสมถาตองการนําดีเอ็นเอกลับมาใชอีก TAE ใชไดทั่วไปและใชไดดีในกรณีที่ตองการนํา 
ดีเอ็นเอกลับมาใชอีกแตมีความสามารถในการเปนบัพเฟอรต่ํา  จึงไมควรใชในกรณีที่ทํา 
อิเล็กโทรโฟรีซิสเปนเวลานานมากหรือ ควรใหมีการหมุนเวียนของบัพเฟอร (recirculation) 
สวน TPE มีความสามารถเปนบัพเฟอรไดดีแยกดีเอ็นเอไดเร็ว แตไมเหมาะสมถาตองการสกัดดีเอ็น
เอจากเจล และตกตะกอนดวยเอทานอล เพราะจะเกิดการตกตะกอนของฟอสเฟตดวย การเลือกใช
บัพเฟอรแตละชนิดจึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการทดลอง (สุรินทร, 2552) 
 
2.6  ชีวสารสนเทศศาตร (Bioinfomatic) (วสันต และวีระพงศ, 2544) 
 เปนศาสตรที่วาดวยการจัดเก็บขอมูลทางชีววิทยาจํานวนมาก ใหเปนระบบโดยอาศัย
เทคโนโลยีดานสารสนเทศหรือ IT (Information Technology) เขามาจัดการชวยใหสามารถ
วิเคราะหขอมูลจํานวนมากไดพรอมกัน ซ่ึงไมอาจทําไดในอดีตเนื่องจากเกินขีดความสามารถของ
มนุษย ที่จะจดจําหรือวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธของขอมูลจํานวนมากได เชน ขอมูลจาก
โครงการจีโนมซึ่งมีมากมายมหาศาล ปจจุบันไดถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลอยางเปนระบบบน
คอมพิวเตอรตัวบริการ (computer server) ในหลายสถาบันทั่วโลกและมีการเชื่อมตอกับเครือขาย
อินเทอรเน็ต ชวยใหนักวิทยาศาสตร สามารถสืบคนขอมูลจีโนมไดอยางสะดวกและรวด เร็วผาน
ทาง web browser รวมทั้งมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตในหลายรูปแบบเพื่อวิเคราะหและสราง
แบบจําลอง (modeling and simulation) ปรากฎการณทางชีววิทยาบนคอมพิวเตอร เพื่อทํานาย
(prediction) ผลลัพธที่ควรจะเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ อันจะเปนการลดระยะเวลาและงบประมาณ
การวิจัยในหองปฏิบัติการ (wet lab) ลงอยางมาก 
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 2.6.1  การวิเคราะหลําดับเบสบนสายดีเอ็นเอ 
           การวิเคราะหลําดับเบสบนสายดีเอ็นเอ เปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งสําหรับงานวิจัย 
ทางอณูวิทยาชีววิทยา โดยเฉพาะกับดีเอ็นเอสายใหมที่เพิ่งทราบลําดับเบส การวิเคราะหลําดับเบส
บนสายดีเอ็นเอจะทําใหทราบถึงบริเวณที่มีรหัสสําหรับการสรางโปรตีน (coding region) บริเวณที่
เกี่ยวของกับการควบคุมการแสดงออกของยีน นอกจากนี้เมื่อทําการวิเคราะหลําดับเบสบนสาย 
ดีเอ็นเอ โดยเปรียบเทียบลําดับเบสบนสายดีเอ็นเอใหมกับลําดับเบสของสายดีเอ็นเออื่น จะทําให
ทราบถึงบริเวณที่เปน homologous sequence ซ่ึงเปน sequence ที่มีความคลายคลึงกัน 
           ในการหาบริเวณที่มีรหัสสําหรับการสรางโปรตีน (coding region) นั้นสามารถทํา
ไดโดยการหา open reading frame (ORF) แลวจึงตรวจสอบวา ORF ที่หาไดนั้นเปนบริเวณที่มีรหัส
สําหรับการสรางโปรตีน  จริงหรือไม ซ่ึงสามารถตรวจสอบได 2 วิธีคือ 
           1) การหาคุณสมบัติทางสถิติของลําดับเบสบนสายดีเอ็นเอ ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาว
เปนลักษณะที่มีรหัสสําหรับการสรางโปรตีน (search by contents) 
           2) การหาบริเวณที่เกี่ยวของกับการควบคุมการแสดงออกของยีน เชน บริเวณ 
โปรโมเตอร บริเวณสําหรับใหไรโบโซมมาจับ (ribosome binding site) บริเวณเทอรมิเนเตอร 
บริเวณที่มีการเติม poly-A หรือบริเวณที่เกี่ยวของกับขั้นตอน RNA splicing (search by signals) 
 2.6.2  BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 
           BLAST เปนกลุมของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเปรียบเทียบหาความคลายคลึง
กันของดีเอ็นเอหรือโปรตีน BLAST เปนโปรแกรมที่ทํางานและแสดงผลไดคอนขางเร็ว
ประกอบดวย 5 โปรแกรมคือ 
           1) blastn เปนโปรแกรมสําหรับเปรียบเทียบลําดับเบสบนสายดีเอ็นเอกับลําดับเบส
ของดีเอ็นเอที่อยูในฐานขอมูล 
           2) blastp เปนโปรแกรมสําหรับเปรียบเทียบลําดับกรดอะมิโนของโพลิเปปไทดกับ
ลําดับกรดอะมิโนของโพลิเปปไทดที่อยูในฐานขอมูล 
           3) blastx เปนโปรแกรมสําหรับเปรียบเทียบลําดับกรดอะมิโนทั้ง 6 reading frame 
ที่ไดจากการแปลรหัสลําดับเบสของสายดีเอ็นเอที่สนใจ (จากลําดับเบสของดีเอ็นเอทั้ง 2 สาย) โดย
เปรียบเทียบกับลําดับกรดอะมิโนของโพลิเปปไทดที่อยูในฐานขอมูล 
           4) tblastn เปนโปรแกรมสําหรับเปรียบเทียบลําดับกรดอะมิโนของโพลิเปปไทด 
กับลําดับกรดอะมิโนทั้ง 6 reading frame ที่ไดจากการแปลรหัสลําดับเบสของสายดีเอ็นเอที่อยูใน
ฐานขอมูล 
           5) tblastx เปนโปรแกรมสําหรับเปรียบเทียบลําดับกรดอะมิโนทั้ง 6 reading frame 
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ที่ไดจากการแปลรหัสลําดับเบสของสายดีเอ็นเอที่สนใจ (จากลําดับเบสของดีเอ็นเอทั้ง 2 สาย) โดย
เปรียบเทียบกับลําดับกรดอะมิโนทั้ง 6 reading frame ที่ไดจากการแปลรหัสลําดับเบสของสายดีเอ็น
เอที่อยูในฐานขอมูล 
           โปรแกรม BLAST รุนแรกจะไมเติม gap ในการทํา alignment ทํางานโดยให
คะแนนการ match แตละคู 5 คะแนน และ mismatch แตละคู – 4 คะแนน โปรแกรมเริ่มทํางานโดย
การตัด sequence ซ่ึงเราสงเขาไปตรวจหาในฐานขอมูล ซ่ึงเรียกวา query เปนชิ้นเล็ก ๆ เรียกวาคํา
(word) โดยทั่วไปแตละคํามีขนาด 12 bp จากนั้นโปรแกรมจะตรวจหา sequence ในฐานขอมูลที่
align กับคําไดที่ไดคะแนนสูงสุด เชน ตรงกัน 10 ใน 12 ตําแหนง หากพบกท็ําการจับคูจากปลาย
ของคําทั้งสองขางออกไป จนไดคะแนนสูงสุด แลวเลือกรายงานคูที่ใหคะแนนสูงกวาที่มีการ
กําหนดไว แมในทางทฤษฎีโปรแกรม BLAST อาจผิดพลาดไมสามารถหา sequence ที่ใกลเคียงกับ  
query ไดเสมอไปทุกครั้ง แตในทางปฏิบัติก็พบวา BLAST สามารถทํางานไดผลดีจึงเปนที่นิยม 
ใชตอมา BLAST version 2 ไดถูกพัฒนาตอมาใหมีการเติม gap ใน alignment ทําใหผลที่ไดงายตอ
การเขาใจมากขึ้นในแงความหมายทางชีววิทยา 
 2.6.3  ฐานขอมูลทางอณูวิทยาบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
           ประมาณกันวาทั่วโลกมีฐานขอมูลดานอณูวิทยามากกวา 400 ฐานขอมูล แตละ
ฐานขอมูลจะเก็บรักษาขอมูลที่มีคาและมีเอกลักษณเฉพาะตัว ดังนั้นจําเปนตองรูจักและเขาใจ
ฐานขอมูลนั้น ๆ เก็บรักษาขอมูลประเภทใด อนุญาตใหบุคลากรเฉพาะในองคกรนั้น ๆ หรือบุคคล
ทั่วไปติดตอ และคัดลอกขอมูลไปศึกษาไดหรือไม หรือผูดูแลฐานขอมูลนั้น ๆ มีบริการอื่นใดซึ่ง
อาจเปน software เพื่อชวยเก็บและวิเคราะหขอมูลหรือไม ซ่ึงสามารถแบงฐานขอมูลทางอณูวิทยา
ออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ไดแก Generalized database, Specialized database และ Integrated 
database 
 2.6.3.1  Generalized database 
               Generalized database จะบรรจุขอมูลทางอณูวิทยาที่เปนขอมูลดิบหรือเปนขอมูล
ที่ไดรับการวิเคราะหในเบื้องตนไปบางแลว พรอมกับลักษณะที่สําคัญทางชีววิทยา สัณฐานวิทยา
และขอมูลที่สําคัญเชน accession number, ชื่อเจาของขอมูล วารสารที่อางถึงขอมูลนี้ ส่ิงมีชีวิต 
ที่กําลังศึกษาขอมูล predicted translated, sequence, putative sequence motif และ promoter region
เปนตน สวนใหญวารสารทางวิทยาศาสตรมักจะตีพิมพเฉพาะบทความที่อางถึงลําดับนิวคลีโอไทด
หรือลําดับกรดอะมิโนที่มี accession number ปรากฏในฐานขอมูลประเภทนี้แลวเทานั้น ตัวอยาง
ของฐานลําดับเบส ไดแก  
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 GENBANK  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
 EMBL   http://www.ebi.ac.uk/ 
 DDBJ   http://www.ddbj.nig.ac.jp/ 
             ฐานขอมูลลําดับเบสทั้ง 3 ฐานขอมูลเปนฐานขอมูลหลักที่มักมีการอางอิงถึงเสมอ
แตละฐานขอมูลตั้งอยูตามแหลงขอมูลสําคัญของโลก (สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุน) แตจะมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลลําดับเบสระหวาง 3 ฐานขอมูลเปนประจําทุกวัน ดังนั้นไมวาจะติดตอกับ
ฐานขอมูลใด ผูใชจะไดขอมูลเดียวกันและทันสมัยตลอดเวลา วันตอวัน 
ตัวอยางของฐานขอมูลลําดับกรดอะมิโน ไดแก 
 SWISS-PROT   http://www.expasy.ch/sprot/sprot-top.html 
 PIR   http://www-nbrf.georgetown.edu/pirwww/index.shtml 
 TREMBL  http://www.ebi.ac.uk/ebi_docs/swissprot_db/swisshome. 
html 
 2.6.3.2  Specialized database 
               ฐานขอมูลประเภทนี้แบงออกไดเปน 3 ชนิด ไดแก 
               1) ฐานขอมูลที่ระบุเฉพาะลงไปวาจะเก็บขอมูลชนิดใดชนิดหนึ่งเทานั้น เชน 
เฉพาะขอมูลที่เปนเนื้อยีนควบคมุการสรางโปรตีนเทานั้น (Express Sequence Tag หรือ EST) 
 DBEST   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/index.html 
เฉพาะขอมูลที่เปนกรดนิวคลีอิคชนิดอารเอ็นเอ 
 RDP   http://rdp.life.uiuc.edu/ 
 rRNA   http://rrna.uia.ac.be/ 
               2) ฐานขอมูลที่จัดเก็บเฉพาะจีโนมของสิ่งมีชีวิตหรือของออรแกเนล เชน 
 GDB   http://www.gdb.org/ 
 MITOMAP  http://www.gen.emory.edu/mitomap.html 
               3) ฐานขอมูลที่เก็บขอมูลทางอณูชีววิทยา ชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อใช
เปนแหลงขอมูลที่สําคัญเมื่อตองการศึกษาวิเคราะหขอมูลในระดับสูงตอไป เชน ขอมูลการใช 
รหัสพันธุกรรม (Genetic Codon) ในยีนสิ่งมีชีวิตกวา 6,048 ชนิด 
 CUD   http://www.dna.affrc.go.jp/~nakamura/cutg.html 
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ขอมูลเกี่ยวของกับเอนไซมตัดจําเพาะ (Restriction Enzyme) 
 REBASE   http://www.neb.com/rebase/rebase.html 
 PRINTS   http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/dbbrowser/PRINTS/ 
PRINTS.html 
 2.6.3.3  Integrated Database 
               เพื่อความสะดวกตอนักวิจัย นักวิทยาศาสตรที่สนใจขอมูลในระบบฐานขอมูลแต 
ประสบปญหาคือ ไดรับขอมูลไมตรงกับที่ตองการเนื่องจากขอมูลมีจํานวนมากเกินไป ผูดูแล
ฐานขอมูลจึงตองพัฒนาซอฟตแวรที่สามารถรับคําสั่งหาขอมูลท่ีซับซอน แลวไปคนหาขอมูล 
ที่จําเพาะหรือใกลเคียงกับขอมูลนั้น ๆ มากที่สุดจากฐานขอมูลทั่วโลกตัวอยางไดแก 
 ENTREZ   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ 
 PUBMED  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
 DBGET   http://www.genome.ad.jp/dbget/dbget.html 
               ทั้ง 3 ขอมูลนี้มีลักษณะพิเศษคือ รับคําสั่งหาขอมูลที่ซับซอนไดไมวาจะเปน
ขอมูลเกี่ยวกับลําดับนิวคลีโอไทด ลําดับกรดอะมิโนหรือสวนที่เกี่ยวของอื่น ไมวาจะเปนคําสําคัญ
(keyword), accession number ชื่อเจาของขอมูล ตําแหนงบนโครโมโซม ชนิดของสิ่งมีชีวิต หรือ
แมแตชื่อบทความในวารสารวิทยาศาสตรฐานขอมูลประเภทนี้จะทําการคนหาขอมูลในฐานขอมูล 2
ประเภทแรก และแสดงผลขอมูลที่ตรงหรือใกลเคียงกับคําสั่ง หรือแสดงผลในรูปแบบที่เชื่อมโยง
กับฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับ query ตําแหนงของขอมูลบนเครือขายบนอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของ หรือ
แมแตเอกสารอางอิงชนิด Medline ได  
 2.6.4  บริการเปรียบเทียบความเหมือน (identity) หรือความคลายคลึง (similarity) 
ระหวางสายดีเอ็นเอหรือโปรตีนที่สนใจกับฐานขอมูล (Homology or Similarity Search) 
            เมื่อทราบลําดับเบสบนสายดีเอ็นเอที่กําลังศึกษาหรือลําดับกรดอะมิโนบนสาย
โปรตีนแลว ส่ิงตอไปที่ควรวิเคราะหคือ วิเคราะหหาวาสายดีเอ็นเอหรือสายโปรตีนที่กําลังศึกษานั้น
มีความเหมือนหรือคลายคลึงกับยีนหรือโปรตีนชนิดใดในฐานขอมูลบาง เพื่อจะไดทํานายลักษณะ
ของสายดีเอ็นเอหรือโปรตีนวา ควรจะมีลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพอยางไร เพื่อการตัดสินใจวา
ควรศึกษายีนหรือโปรตีนชนิดนี้อยางไร 
            ซอฟตแวรที่ใชสําหรับการศึกษาเปรียบเทียบนี้มีหลายโปรแกรม แตโปรแกรมที่
นิยมใชบนเครือขายอินเทอรเน็ต คือ BLAST, FASTA และ SSEARCH ทั้ง 3 โปรแกรมทําหนาที่
เดียวกัน ใชฐานขอมูลเดียวกันคือ GenBank, EMBL และ DDBJ แตวิธีการคํานวณแตกตางกัน
ออกไปเพราะฉะนั้นถึงแมสายดีเอ็นเอหรือโปรตีนตัวอยางเดียวกัน แตผลลัพธจากโปรแกรมจะ



57 

แตกตางกันออกไป 
 BLAST  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/blast.cgi 
 FASTA  http://crick.genes.nig.ac.jp/homology/fasta-e.shtml 
 SSEARCH  http://watson.genes.nig.ac.jp/homology/ssearch-e.shtml 



บทที่ 3 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 
อุปกรณ 
 1.  กระบอกตวง (cylinder) ขนาด 10, 100 และ 1000 มิลลิลิตร 
 2.  กลองจุลทรรศน (microscope) 
 3.  ขวดปรับปริมาตร (volumetric flask) ขนาด 1000 มิลลิลิตร 
 4.  ขวดรูปชมพู (flask) ขนาด 250 และ 500 มิลลิลิตร 
 5.  เข็มเขี่ยเชื้อ (needle) 
 6.  เครื่องเขยา (vortex mixer) 
 7.  เครื่องชั่งสาร (balance) 2 ตําแหนง 
 8.  เครื่องหมุนเหวีย่ง (centrifuge) 
 9.  จานเพาะเชือ้ (petri dish) 
 10.  ตูบมเชื้อ (incubator) 
 11.  ตูปลอดเชื้อ (laminar flow) 
 12.  ตูอบความรอน (hot air oven) 
 13.  เตาใหความรอน (hot plate) 
 14.  เตาอบไมโครเวฟ (microwave) 
 15.  ทิป (tip) 
 16.  แทงแกวเกล่ียเชื้อ (spreader) 
 17.  แทงแกวคนสาร (stirring rod) 
 18.  ปเปต (pipette) ขนาด 1, 5 และ 10 มิลลิลิตร 
 19.  แผนสไลด (slide) 
 20.  ไมโครปเปต (micro pipette) ขนาด 20-1000 ไมโครลิตร 
 21.  หมอนึ่งความดันไอ (autoclave) 
 22.  หลอดดักกาซ (durham tube) 
 23.  หลอดทดลอง (test tube) ขนาดเล็ก 13x100 มิลลิเมตร, กลาง 16x150 มิลลิเมตร และ 
        ใหญ 25x150 มิลลิเมตร 
 24.  หวงเขีย่เชือ้ (loop) 
 25.  อางน้ําควบคุมอุณหภูม ิ(water bath) 
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 26.  เครื่องวัดความเปนกรด ดาง (pH meter) 
 27.  เครื่องวัดอุณหภูม ิ(Thermometer) 
 28.  เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล  (Ebull iometer) 
สารเคมี 
 1.  10X TAQ DNA Polymerase 
 2.  1X TAE buffer 
 3.  Absolute Ethanol 
 4.  Bromthymol blue (C27H28Br2O5S) 
 5.  Crystal violet (C25N3H30Cl) 
 6.  Cycloheximide (C15H23N04) 
 7.  De man rogosa and sharpe agar (MRS) 
 8.  Distilled water 
 9.  DNTP (Deoxy nucleotide triphosphate) 
 10.  Ethanol (C2H6O) 
 11.  Genomic DNA Extraction Kit (RBC bioscience) 
 12.  Hygrogenperoxide (H2O2) 
 13.  Iodine (I2) 
 14.  Isopropanol 
 15.  Nutrient agar (NA) 
 16.  Nutrient broth (NB) 
 17.  p-aminodimethyl aniline 
 18.  QIA quick gel extraction kit (QIAGEN) 
 19.  Safranin (C20H19N4

+, Cl- ) 
 20.  Sodium chloride (NaCl)  
 21.  Taq DNA Polymerase 
 22.  Tetramethyl-p-phenylenediaminedihydrochloride (C6H4[N(CH3)2]2·2HCl) 
 23.  α - napthol 
 
 
 



60 
 

วิธีการทดลอง 
3.1  การเตรียมอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียท่ีตองการศึกษา 
 สูตรอาหารสามารถดูไดจากภาคผนวก 
 
3.2  การศึกษาเชื้อแบคทีเรีย 
 3.2.1  การเก็บตัวอยาง 
            เก ็บต ัวอย างน้ําสาโทที่ตองการศึกษาจากถังหมัก  ใสขวดเก็บตัวอยางขนาด  
200 มิลลิลิตร ที่ผานการฆาเชื้อแลวโดยเก็บตัวอยางในระหวางการหมักวันที่ 1 2 และ3 ซ่ึงทําการ
เก็บตัวอยางทุก 12 ชั่วโมง ณ บริษัท ไทย โปรดักส แอนด เบเวอรเรจ จํากัด 36/3 หมูที่ 2 ตําบลบึง
สนั่นอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
 3.2.2  การวัดพารามิเตอร  
           1) pH 
               นําตัวอยางน้ําสาโทที่ตองการศึกษามาวัด pH ดวยเครื่อง pH meter 
           2) อุณหภูม ิ
               วัดอณุหภูมิในระหวางการหมกัดวยเทอรโมมิเตอร (Thermometer) 
           3) ปริมาณแอลกอฮอล 
                 นําตัว อยา งน้ํา ส าโทที ่ตอ งก ารศึกษามาวัดปริม าณแอลกอฮอลดว ย
เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล  (Ebull iometer)  
 3.2.3  การเตรียมตัวอยางน้ําสาโท 
            1) นําตัวอยางน้ําสาโท 25 มิลลิลิตรใสหลอดทดลองที่มีสารละลาย 0.85% (w/v) 
โซเดียมคลอไรดที่ผานการฆาเชื้อปริมาตร 225 มิลลิลิตรจะไดสารละลายตัวอยางที่ระดับความ 
เจือจาง 10-1 
            2) ใชปเปตดูดสารละลายในขอ 1) จํานวน 1.0 มิลลิลิตรใสลงในหลอดทดลอง 
ที่บรรจุสารละลาย 0.85% (w/v) โซเดียมคลอไรด ที่ผานการฆาเชื้อปริมาตร 9.0 มิลลิลิตรจะได
สารละลายตัวอยางที่ระดับความเจือจาง 10-2 
            3) ใชปเปตดูดสารละลายในขอ 2) มา 1.0 มิลลิลิตรใสลงในหลอดทดลองที่ บรรจุ
สารละลาย 0.85% (w/v) โซเดียมคลอไรดที่ผานการฆาเชื้อปริมาตร 9.0 จะไดสารละลายตัวอยางที่
ระดับความเจือจาง 10-3 
            4) ปฏิบัติจนไดสารละลายตัวอยางที่ระดับความเจือจางที่ตองการ นําสารละลาย
ตัวอยางที่ระดับความเจือจางตาง      ไปทําการทดสอบโดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไป 
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 3.2.4  การคัดแยกแบคทีเรียออกจากตัวอยางน้ําสาโท 
           ใชปเปตที่ปลอดเชื้อดูดสารละลายตัวอยางที่เตรียมไดจากขั้นตอน 3.2.3 จํานวน  
1.0 มิลลิลิตร ใสลงในจานเพาะเชื้อที่มีอาหารแข็งสูตร NA ที่เติม Cycloheximide (100 mg/l) โดยทํา
ระดับความเจือจางละ  2 ซํ้ า  จากนั้นใชแท งแกว เกลี่ ย เชื้ อ เกลี่ ยใหทั่ วจากน้ันนํ าไปบม 
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 - 48 ชั่วโมง 
 3.2.5  การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย 
           1)  คัดแยกแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อจากขั้นตอน 3.2.4 โดยวิธีการ cross streak 
          2)  เลือกเขี่ยเชื้อที่เปนโคโลนีเดี่ยวมาเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร NA ที่เติม
Cycloheximide (100 mg/l) 
           3)  นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เก็บเชื้อไวในตูเย็น
และทําการถายเชื้อลงสูอาหารใหมทุก 1 เดือน 
 3.2.6  การตรวจสอบคุณสมบัติดานสัณฐานวิทยาสรีรวิทยา คุณสมบัติทางชีวเคมี  
            นําเชื้อบริสุทธ์ิที่แยกไดจากขั้นตอน 3.2.5 มาทําการตรวจสอบคุณสมบัติดาน
สัณฐานวิทยาสรีรวิทยา วิธีการทางชีวเคมี และการทดสอบทางชีวโมเลกุลตาง ๆ ดังนี้ 
 3.2.6.1  การทดสอบคุณสมบัติดานสัณฐานวิทยา 
               (1) ศึกษาเชื้อที่แยกไดจากขั้นตอน 3.2.4 หรือ 3.2.5 โดยทําการศึกษาดังตอไปนี้ 
           1) ลักษณะของโคโลนี (form) 
                Punctiform  โคโลนีมีขนาดเล็กมาก แตมองเห็นดวยตาเปลา  
      มีเสนผาศูนยกลางนอยกวา 1 มิลลิเมตร 
                Circular   โคโลนีมีลักษณะกลม 
                Irregular  รูปรางโคโลนีไมแนนอน 
                Filamentous  โคโลนีประกอบดวยเสนสายพันกันแนน 
                Rhizoid   โคโลนีมีการแตกกิ่งกานไมแนนอน และมี 
                   ลักษณะคลายราก 
           2) ขอบโคโลนี (margin) 
                Entire   ขอบโคโลนีเรียบ 
                Undulate  ขอบโคโลนีเปนคลื่นโคงเวาเล็กนอย 
                Lobate   ขอบโคโลนีเปนคลื่นโคงเวาและยื่นมาก 
                Erose   ขอบโคโลนีเปนหยักเปนซี่ไมสม่ําเสมอ 
 



62 
 

           3) พื้นผิวของโคโลนี (surface texture) 
                Flat   โคโลนีแบนราบติดกับอาหาร 
                Raised   โคโลนีมีความหนาสูงขึ้นมาจากผิวหนาอาหาร 
                Convex   โคโลนีมีความนูนโคงเล็กนอย 
               (2) ทดสอบการติดสีแกรม 
   1) หยดน้ํากลั่นลงบนแผนสไลด 
   2) ใชเข็มเขี่ยเชื้อบริสุทธิ์เขี่ยเชื้อมา 1 ลูป 
   3) สเมียร (Smear) ใหเชื้อกระจาย 
   4) นําแผนสไลดผานเปลวไฟ 2 - 3 คร้ัง 
   5) หยดสารละลาย Crystal violet (ดูวิธีการเตรียมจากภาคผนวก) เปนเวลา
1 นาทีลางดวยน้ํากลั่น  
   6) หยดสารละลายไอโอดีนนาน 1 นาที หยดแอลกอฮอล 2 - 3 หยด 
   7) หยดสารละลาย Saflanin เปนเวลา 1 นาที ลางดวยน้ํากลั่น 
   8) ซับแผนสไลดใหแหง นําไปตรวจสอบลักษณะรูปรางเซลลและการ
จัดเรียงตัวดวยกลองจุลทรรศน 
               (3) ลักษณะรูปรางภายใตกลองจุลทรรศน 
                Coccus, Cocci  ทรงกลม 
                Rods   ทรงกระบอก 
                Ovoids   ทรงวงรี 
                Spirilla or Vibrio เกลียวส้ัน 
               (4) การทดสอบการเจริญบนอาหารคัดแยกเชื้อ (Selective media) 
       1) นําเช้ือบริสุทธ์ิที่ เตรียมไดจากขอ 3.2.4 มาเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร 
MRS + Bromcresol purple บมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง หากใหผลบวก 
อาหารจะเปลี่ยนเปนเปนสีเหลือง มีโซนรอบโคโลนี (Salminen et al, 2004) จากนั้นทําการ
ตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาและทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก  
       2) นําเชื้อบริสุทธ์ิที่เตรียมไดจากขอ 3.2.4 มาเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร GYC ที่มี
ความเขมขนของเอทานอล 8 – 10 เปอรเซ็นต บมเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 
ชั่วโมง หากใหผลบวก อาหารจะเปลี่ยนเปนเปนสีขาวขุน ขอบเรียบ (Saravanan et al, 2008) 
จากนั้นทําการตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยา และทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมขีองเชื้อแบคทีเรีย
กรดอะซิติก 
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       3) นําเชื้อบริสุทธิ์ที่เตรียมไดจากขอ 3.2.4 มาเลี้ยงในอาหารสูตร Macconkey 
Agar บมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง โดยสามารถแยงแบคทีเรียได 2 กลุม 
ไดแก Lactose fermenter แบคทีเรียกลุมนี้สามารถ ferment lactose ได ทําใหเกิด lactic acid ซ่ึง
เปลี่ยนสีของ indicater ของอาหารเปนสีแดงหรือชมพู และอีกกลุมหนึ่งคือ Non lactose fermenter 
โดยแบคทีเรียกลุมนี้ไมใหสี (George et al, 2005) จากนั้นทําการตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยา
และทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อเอ็นเทอโรแบคทีเรีย  
 3.2.6.2  การทดสอบคุณสมบัติดานชีวเคมี (ดวงพร, 2537) 
  1) คาตาเลส 
      ใชหวงเขี่ยเชื้อแตะโคโลนีบริสุทธิ์ที่เตรียมไวมาเสมียรลงบนแผนสไลดที่หยด
ดวยสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) ความเขมขน 3 % ประมาณ 1 - 2 หยด ถามี
ฟองอากาศเกิดขึ้นแสดงวาการทดสอบแบคทีเรียกรดแลคติกชนิดนั้นใหผลเปนบวก คือสามารถ
สรางเอนไซมคาตาเลส ถาไมมีฟองอากาศเกิดขึ้นแสดงวาใหผลเปนลบ คือไมสามารถสราง 
เอนไซมคาตาเลส 
  2) การทดสอบออกซิเดส (ดวงพร,2537) 
      1) เล้ียงเชื้อบนอาหารสูตร NA Slant บมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา
18 - 24 ช่ัวโมง หามนานกวานี้ ทํา positive control ของ Aeromonas sp.  
      2) หยดสารละลาย A และ B อยางละ 2 - 3 หยด ลงไปแลวเขยา และเอียงไปมา
ภายในหลอดตามแนวที่เล้ียงเชื้อ ผลบวก เกิดสีน้ําเงินภายใน 2 นาที ถาเวลานานกวานี้ใหผลเปน 
weak oxidase  
      สารละลาย α-napthol เตรียมโดยใชสารละลาย α-napthol 1 กรัม เติมลงใน
สารละลาย 95% alcohol ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
      สารละลาย p-aminodimethylaniline HCl เตรียมโดยใชสารละลาย 
p-aminodimethylaniline HCl หรือ Oxalate 1 กรัม เติมลงในน้ํากล่ัน 100 มิลลิลิตร เก็บไวในตูเย็น
ไมควรเกิน 1 เดือน 
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3.3  การทดสอบทางชีวโมเลกุล (Lan et al., 2009) 
 การสกัดโครโมโซมดีเอ็นเอดวย Genomic DNA Extraction Kit (RBC bioscience) 
 การสกัดโครโมโซมดีเอ็นเอของแบคทีเรียแกรมลบ 

  1) เล้ียงเชื้อแบคทีเรียในอาหาร Nutrient broth นําไปบมเขยาเปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
  2) ถายใส micro tube แลวนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 13,000 rpm เปนเวลา  
1 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั้นเทสวนใสทิ้งไป 
  3) เติม GT Buffer 200 μl เขยาใหรวมเปนเนื้อเดียวกัน 
  4) เติม GB Buffer 200 μl นําไปปน เปนเวลา 5 วนิาที 
  5) นําไปบมที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที (เขยาทุก ๆ 2 - 3 นาที) 
  6) เติม Absolute Ethanol 200 μl นําไปปน เปนเวลา 10 วินาที 
  7) วาง GD Column ลงบนหลอด 2 มิลลิลิตร แลวเติมสารละลายทั้งหมดลงใน GD 
Column ปดฝาแลวนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 13,000 rpm 2 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ปลอยใหของเหลวไหลลงดานลาง จากนั้นเททิ้ง 
  8) เติม W1 Buffer 400 μl ลงใน GD column นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ
13,000 rpm เปนเวลา 30 วินาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ปลอยใหของเหลวไหลลงดานลาง
จากนั้นเททิ้ง 
  9) เติม Wash Buffer 600 μl ลงใน GD column นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ
13,000 rpm เปนเวลา 30 วินาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีส ปลอยใหของเหลวไหลลงดานลาง
จากนั้นเททิ้ง 
  10) นํา GD Column นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วสูงสุด เปนเวลา 3 นาที ที่อุณหภูมิ 
4 องศาเซลเซียส เพื่อทําใหแหง 
  11) นํา GD Column ที่แหงวางบน micro tube 1.5 มิลลิลิตร จากนั้นหยด Elution 
Buffer 100 μl ลงไปตรงกลาง Column วางทิ้งไวเปนเวลา 2 นาที 
  12) นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 13,000 rpm 30 วินาที ที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส ปลอยใหของเหลวไหลลงดานลาง 
  13) วิเคราะหผลดีเอ็นเอที่สกัดไดโดยการทํา Agarose Gel Electrophoresis 
โดยการนํามาตรวจดวยอะกาโรสเจลอิเล็คโทรโฟรซิสความเขมขน 0.7 % ใน 1X TAE buffer 
(ดูวิธีการเตรียมในภาคผนวก) และใช 1-Kb DNA ladder เปนดีเอ็นเอมาตรฐาน 
 การสกัดโครโมโซมดีเอ็นเอของแบคทีเรียแกรมบวก 
  1) เล้ียงเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth นําไปบมเขยา 24 ช่ัวโมง 
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  2) ถายใส micro tube 1.5 มิลลิลิตร แลวนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 13,000 
rpm เปนเวลา 1 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั้นเทสวนใสทิ้งไป 
  3) เติม Lysozyme (20 mg/ml) 200 μl เขยาใหรวมเปนเนื้อเดียวกัน บมที่อุณหภูมิ- 
หอง เปนเวลา 10 นาที (เขยาทุก ๆ 2 – 3 นาที)  
  4) เติม Absolute Ethanol 200 μl นําไปปนเปนเวลา 10 วินาที 
  5) วาง GD Column ลงบนหลอด 2 มิลลิลิตร แลวเติมสารละลายทั้งหมดลงใน GD 
Column ปดฝาแลวนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 13,000 rpm 2 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
ปลอยใหของเหลวไหลลงดานลาง จากนั้นเททิ้ง 
  6) เติม W1 Buffer 400 μl ลงใน GD column นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 
13,000 rpm เปนเวลา 30 วินาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ปลอยใหของเหลวไหลลงดานลาง
จากนั้นเททิ้ง 
  7) เติม Wash Buffer 600 μl ลงใน GD column นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 
13,000 rpm เปนเวลา 30 วินาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ปลอยใหของเหลวไหลลงดานลาง 
จากนั้นเททิ้ง 
  8) นํา GD Column นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วสูงสุด 3 นาที ที่อุณหภูมิ 4  
องศาเซลเซียส เพื่อทําใหแหง 
  9) นํา GD Column ที่แหงวางบน micro tube 1.5 มิลลิลิตร จากนั้นหยด Elution 
Buffer 100 μl ลงไปตรงกลาง Column วางทิ้งไวเปนเวลา 2 นาที 
  10) นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 13,000 rpm เปนเวลา 30 วินาที ที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส ปลอยใหของเหลวไหลลงดานลาง 
  11) วิเคราะหผลดีเอ็นเอที่สกัดไดโดยการทํา Agarose Gel Electrophoresis โดย
การนํามาตรวจดวยอะกาโรส เจล อิเล็คโทรโฟรซิสความเขมขน 0.7 % ใน 1X TAE buffer และใช 
1-Kb DNA ladder เปนดีเอ็นเอมาตรฐาน 
 3.3.2  การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอ 
           วัดปริมาณและคณุภาพของดีเอ็นเอ โดยการวัดคาการดูดกลืนแสง (absorbance) 
ที่ความยาวคลื่น 260 nm และ 280 nm ดวยเครื่อง spectrophotometer 
           1) เปดเครื่อง spectrophotometer ใหเครื่อง warm up เปนเวลา 5 นาที 
           2) ดูดดเีอ็นเอ 2 μl ลงในแตละ microtube เติม 998 μl TE ลงในแตละหลอด  
           3) ใช TE เปน blank เพื่อตั้งคาใหการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260 nm 
(absorbance, A260) มีคาเปน 0 
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           4) วัดคา A260 ของสารละลายดีเอ็นเอที่เตรียมในขอ 2 ที่ 260 nm 
           5) ทําเชนเดียวกับขอ 3 และ 4 แตใชความยาวคลื่น 280 nm (ทําการวัด 2 ซํ้า ในแตละ
ความยาวคลื่น) 
           6) หาคาเฉลี่ยของคาการดูดกลืนแสงที่ 260 nm (A260) และ ที่ 280 nm (A280)  
จากการวัดทั้ง 2 ซํ้า 
           7) นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปคํานวณหาความเขมขนและความบริสุทธิ์ของ
สารละลายดีอ็นเอ 
 
โดย  1 หนวยของ A260 = 50  g/ml DNA 
 
 
ดังนั้น                   ความเขมขนของสารละลายดีเอ็นเอ ( g/ml) = A

260 x  50  x dilution factor 
 
ความบริสุทธิ์ของสารละลายดีเอน็เอสามารถพิจารณาจากคาวัดสวนระหวาง A

260 :  A280
 

สารละลายดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์ ควรมีคา A260 : A280 ประมาณ 1.8 - 2.0 

ถา A260 : A280 > 2.0 แสดงวามีการปนเปอนของ RNA 

ถา A260 : A280 < 1.8 แสดงวามีการปนเปอนของ Protein 
 3.3.3  การระบุสายพันธุแบคทีเรียดวยวิธีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ 16s rDNA 
           ขั้นตอนการทํา PCR 
           เติมสวนผสมในการทํา PCR ตามลําดับในตารางที่ 7 
           ทางกลุมวิจัยไดเลือกใชไพรเมอร 2 คู คือ WLAB1 และ WLAB2 
โดยไพรเมอรคูนี้มีความจําเพาะบริเวณ 16s rDNA ของแบคทีเรียกรดแลคติก (Lopez et al., 2003) 
           WLAB1 (5′ - TCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGA - 3′) 
           WLAB2 (5′ - TCGAATTAAACCACATGCTCCA - 3′)  
           ไพรเมอร 16sr และ 16sd โดยไพรเมอรคูนี้มีความจาํเพาะบริเวณ 16s rDNA ของ
แบคทีเรียกรดอะซิติก (Ruiz et al., 2000) 
           16sr (5′ - GGAGGTGATCCAGCCGCAGGT - 3′) 
           16sd (5′ - GCTGGCGGCATCGTTAACACAT - 3′) 
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ตารางที่  7  สวนผสมในการทํา PCR 
 

สารละลาย ความเขมขนเริ่มตน ความเขมขนสุดทาย 
ปริมาตร (μl) 

1 ปฏิกิริยา 
10x buffer 10x 1 x 2 μl 

MgCl2 - - - 

dNTP mix 10 mM 0.5 mM 1 μl 

forward primer 10 μM 1 μM 2 μl 

reverse primer 10 μM 1 μM 2 μl 

Taq DNA polymerase 5 units/ml 1.66 units/ml 0.5 μl 

template DNA 25 - 35 ng/μl - 1 μl 

น้ํากลั่น (deionized water) - - 11.5 μl 

รวม   20 μl 

 
          1) ดูดสวนผสมมาใสในหลอด PCR หลอดละ 19 μl 
              เติม  template DNA หลอดละ 1 μl 

              ผสมสารในหลอดทดลอง นําไปปนเหวีย่งเปนเวลา  2 – 3 วินาที 
          2) นําไปเขาเครื่อง Thermocycler และตั้งคาการทํางานของเครื่องดังตารางที่ 8 

 
ตารางที่  8  คาการทํางานของเครื่อง Thermocycler 
 

 
 
  30 รอบ 

 

 
 
 

Initial Denaturation 95 องศาเซลเซียส 5 นาท ี

Denaturation 95 องศาเซลเซียส 1 นาท ี

Annealing 60 องศาเซลเซียส 30 วินาท ี

Extension 72 องศาเซลเซียส 1 นาท ี

Final Extension 72 องศาเซลเซียส 5 นาท ี
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          3) วิเคราะหผลดีเอ็นเอที่สกัดไดโดยการทํา Agarose Gel Electrophoresis โดยการ
นํามาตรวจดวยอะกาโรสเจลอิเล็คโทรโฟรซิสความเขมขน 1.0 % ใน 1X TAE buffer และใช 100 
bp DNA ladder เปนดีเอ็นเอมาตรฐาน 
 3.3.4  การสกัดผลผลิตที่ไดจากการทําพีซีอาร (PCR product) จากเจลดวยชุดสกัดดีเอ็นเอ
QIA quick gel extraction kit (QIAGEN) 
          1) ตัดชิน้ดีเอ็นเอขนาดที่ตองการใสหลอด microtube 
          2) ชั่งน้ําหนักเจลที่ตัดแลวเติม QG buffer ปริมาณ 3 เทาของน้ําหนักเจล 
          3) บมที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที เขยาทุก 2-3 นาที หรือ จนเจล
ละลายหมด 
          4) เติม Isopropanol ปริมาณ 1 เทาของน้ําหนกัเจล แลวผสมใหเขากัน 
          5) ประกอบ QIA quick spin column 
          6) เติมสารละลายทั้งหมดลงใน column นําไปปนเหวีย่งที่ความเร็วรอบ 13,000 rpm 
เปนเวลา 1 นาที เทสวนใสทิง้ 
          7) เติม QG buffer 500 μl ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 13,000 rpm เปนเวลา 1 นาที 
เทสวนใสทิ้ง 
          8) ลาง column โดยเติม PE buffer 700 μl นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 13,000 rpm 
เปนเวลา 1 นาที เทสวนใสทิ้ง ทําซ้ําอีกสองครั้งโดย คร้ังแรกใช PE buffer 500 μl คร้ังที่สอง 200 μl  
          9) ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 13,000 rpm เปนเวลา 1 นาที เพื่อทําใหแหง 
          10 ) นํา column ไปวางไวกับ micro tube หลอดใหม  
          11) ชะดีเอ็นเอลงมาโดยการเติม EB buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8) 20 μl ทิ้งไวที่
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 30 – 60 นาที 
          12) วิเคราะหผลดีเอ็นเอที่สกัดไดโดยการทํา Agarose Gel Electrophoresis โดยการ
นํามาตรวจดวยอะกาโรสเจลอิเล็คโทรโฟรซิสความเขมขน 1.0 % ใน 1X TAE buffer และใช 
 1-Kb DNA ladder เปนดีเอ็นเอมาตรฐาน 
 3.3.5  การหาความคลายคลึงของลําดับเบสบนดีเอ็นเอดวยโปรแกรม BLAST 
          นํา PCR product ที่สกัดไดจากขอ 3.3.4 สงวิเคราะหหาลําดับนิวคลีโอไทดที่บริษัท
1st base co.ltd จากนั้น นําขอมูลที่ไดเปรียบเทียบในฐานขอมูลโดยใชความรูทางชีวสารสนเทศและ
โปรแกรม BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) มาชวยในการระบุสายพันธุโดยใช
ขอมูลจากฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 
 การศึกษาการระบุสายพันธุแบคทีเรียจากตัวอยางน้ําสาโทดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อ
นําไปพัฒนาการผลิตกลาเชื้อผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล เริ่มตนดวยการเก็บตัวอยางน้ําสาโทจาก
บริษัทไทยโปรดักสแอนดเบเวอรเรจ จํากัดนําตัวอยางมาคัดแยกหาสายพันธุแบคทีเรียจนไดเชื้อ
บริสุทธิ์จากนั้นนําแบคทีเรียที่คัดแยกไดมาจัดจําแนกและระบุสายพันธุโดยการเทียบเคียงดวยลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา ชีวเคมี และการใชเทคนิคทางชีวโมเลกุล เพื่อยืนยันสายพันธุของแบคทีเรียที่พบ 
 
4.1  การศึกษาลักษณะตัวอยางของน้ําสาโท 
 เก็บตัวอยางน้ําสาโทจากบริษัทไทยโปรดักสแอนดเบเวอรเรจจํากัด ตลอดกระบวนการ
ผลิตเปนเวลาทั้งสิ้น 48 ช่ัวโมงแลวทําการวัดคาพารามิเตอรตางๆ คือ อุณหภูมิ คา pH ปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได และปริมาณความเขมขนของแอลกอฮอล เพื่อใหทราบถึงลักษณะ
ปจจัยตางๆที่แบคทีเรียใชเปนแหลงอาศัย หรือใชเปนแหลงอาหารวาตลอดกระบวนการผลิตมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยางไร ซ่ึงคาที่ไดแสดงดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 อุณหภูมิ คา pH ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได และปริมาณความเขมขนของ 
    แอลกอฮอลของน้ําสาโท 
 
ระยะเวลาที ่
เก็บตัวอยาง 

(ช่ัวโมง) 

อุณหภูม ิ
( ° C) 

คาความเปน 
กรดดาง 

(pH) 

ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
ที่ละลายน้ําได 

(°Brix) 

ปริมาณความเขมขน 
ของแอลกอฮอล 

(g/l) 

0 30.6 5.70 12.3 0 

12 25.6 4.61 8.5 19.75 

24 28.6 4.31 6.5 31.56 

39 34.5 3.93 4.0 47.34 

48 34.7 3.92 3.8 55.23 
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 จากผลการวัดคาพารามิเตอรในกระบวนการหมักสาโทของบริษัท ไทยโปรดักส แอนด 
เบเวอรเรจ จํากัด พบวาปริมาณความเขมขนของแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
หมักมีคาความเขมขนเทากับ 7.0 % ในขณะที่คา pH และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดใน
ชั่วโมงแรกของการหมักมีคาเทากับ 5.7 และ 12.3 °Brix ตามลําดับ เมื่อระยะเวลาผานไปคาทั้งสองมี
ปริมาณลดลงเรื่อยๆ จนเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหมักคา pH และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลาย
น้ําไดมีคาเทากับ 3.92 และ 3.8 °Brix ตามลําดับ มีความสอดคลองกับงานวิจัยของอนงคนาฏและ
คณะ (2554) ซ่ึงพบวาในชวงระยะเวลาของการหมัก 36 - 48 ช่ัวโมง ยีสตมีอัตราการเจริญเติบโตได
ดีและสามารถผลิตแอลกอฮอลไดประมาณ 5.68 % สวนปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดใน
ของเหลวมีคาลดลงเรื่อยๆ อยูในชวง 12.3 - 13.1°Brix และคา pH เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหมักมี
คาเฉลี่ยประมาณ 3.8 ซ่ึงคาpH ในชวงนี้เปนสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของยีสต เพื่อผลิต
แอลกอฮอล สาวิตรี และคณะ (2536) กลาววา ยีสตเจริญในสับสเตรทที่มีน้ําตาล โดยยีสตเปล่ียน
น้ําตาลเปนแหลงอาหาร ดวยวิถีไกลโคไลซีส โดยเปลี่ยน glucose - 6 -  phosphate ไปเปน pyruvate 
จากนั้นถูกเปลี่ยนไปเปนเอทิลแอลกอฮอล ซ่ึงมีความสัมพันธกับปริมาณของแอลกอฮอล กลาวคือ 
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดมีคาลดลงทําใหปริมาณของแอลกอฮอลมีคาเพิ่มสูงขึ้น  งานวิจัย
ของอมรรัตน และคณะ (2554) พบวาในกระบวนการหมักสาโทยีสตสามารถผลิตเอทานอลได  
8.3-10.2 % (65.49-80.48 g/l) ใชระยะเวลาในกระบวนการหมักทั้งสิ้น 32 วัน  Aiba et al. (1968) 
กลาววาในกระบวนการหมักของยีสต  ปริมาณแอลกอฮอลจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนคา pH จะ
ลดลง และอยูในชวง 3.5 - 4.0 ซ่ึงเปนชวงที่ยีสตสามารถเจริญและผลิตแอลกอฮอลไดดี 
 
4.2 การคัดแยกแบคทีเรีย  การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา ชีวเคมี และการเจริญบน selective 
medium 
 การคัดแยกแบคทีเรียจากตัวอยางน้ําสาโท โดยเลี้ยงเชื้อดวยวิธีการเทเพลท (pour plate) 
คัดแยกหาโคโลนีลักษณะตางๆที่พบ แยกเชื้อแบคทีเรียดวยการนํามา cross streak เมื่อไดเชื้อ
บ ริ สุท ธ์ิ แล วทดสอบลั กษณะทางสัณฐานวิทย า  และคุณสมบั ติ ท า งชี ว เ คมี  กํ าหนด 
ไอโซเลตไดทั้งหมด 41 ไอโซเลต จากนั้นนําแบคทีเรียที่แยกไดมาเลี้ยงบนอาหาร selective medium
โดยผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 10 – 12  และภาพที่ 24 - 26 
 
 
 



ตารางที่ 10 ผลการคัดแยกแบคทีเรียและลกัษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology of isolated bacterium) 

Isolate 
Morphology 

Isolate 
Morphology 

surface texture form color   margin surface texture form color Margin 
ISAB01 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISEN 27 Circular  Yellow  Undulate  Convex 
ISAB02 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISAB 28 Circular  Yellow  Entire  Convex 
ISLB05 Circular  White  Entire  Convex  ISEN 29 Circular  Yellow  Undulate  Convex 
ISLB06 Circular  White  Entire  Convex  ISEN 31 Circular  Yellow  Undulate  Convex 
ISEN07 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISEN 32 Circular  Yellow  Entire  Convex 
ISAB08 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISEN 34 Circular  Yellow  Undulate  Convex 
ISEN09 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISEN 36 Circular  Yellow  Undulate  Convex 
ISEN 10 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISAB 37 Circular  Yellow  Undulate  Convex 
ISAB 11 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISEN 38 Circular  Yellow  Entire  Convex 
ISAB 12 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISEN 39 Circular  Yellow  Undulate  Convex 
ISEN 13 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISLB 40 Circular  white  Entire  Convex 
ISEN 14 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISAB 43 Circular  white  Undulate  Convex 
ISAB 15 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISEN 44 Circular  white  Entire  Convex 
ISAB 17 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISEN 46 Circular  Yellow  Entire  Convex 
ISAB 18 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISEN 47 Circular  Yellow  Undulate  Convex 
ISEN 19 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISEN 48 Circular  white  Entire  Convex 
ISEN 20 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISLB 49 Circular  White  Entire  Convex 
ISEN 21 Circular  Yellow  Entire  Convex  ISAB 50 Circular  Yellow  Entire  Convex 
ISEN 22 Circular  Yellow  Undulate  Convex  ISEN 51 Circular  Yellow  Entire  Convex 
ISEN 24 Circular  Yellow  Undulate  Convex  ISLB 53 Circular  white  Entire  Convex 
ISEN 26 Circular  Yellow  Undulate  Convex          

หมายเหตุ  + , positive : - , negative  
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ตารางที่ 11 ผลการยอมสีแกรมแบคทีเรียและรูปรางเซลลภายใตกลองจุลทรรศน (Gram strain and Cell under microscope ) 

Isolate 
                                         Morphology 

Isolate 
                                           Morphology 

Gram 
stain 

- 
- 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Cell under 
microscope 

Gram 
stain 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 
- 
+ 
 

Cell under 
microscope 

ISAB01 Rod, ISEN 27 Cocci 
ISAB02 Rod ISAB 28 Cocci 
ISLB05 Cocci ISEN 29 Cocci 
ISLB06 Cocci ISEN 31 Cocci 
ISEN07 Rod ISEN 32 Rod 
ISAB08 Rod ISEN 34 Cocci 
ISEN09 Rod ISEN 36 Cocci 
ISEN 10 Rod ISAB 37 Rod 
ISAB 11 Rod ISEN 38 Cocci 
ISAB 12 Rod ISEN 39 Cocci 
ISEN 13 Rod ISLB 40 Rod 
ISEN 14 Cocci ISAB 43 Rod 
ISAB 15 Cocci ISEN 44 Cocci 
ISAB 17 Cocci ISEN 46 Cocci 
ISAB 18 Cocci  ISEN 47 Cocci 
ISEN 19 Cocci  ISEN 48 Rod 
ISEN 20 Cocci  ISLB 49 Cocci 
ISEN 21 Cocci  ISAB 50 Cocci 
ISEN 22 Cocci  ISEN 51 Cocci 
ISEN 24 Cocci  ISLB 53 Cocci 
ISEN 26 Cocci    

หมายเหตุ + , positive : - , negative  
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ตารางที่  12 การทดสอบคุณสมบตัิทางชีวเคมีของแบคทีเรีย (Biochemical test of bacteria) 

Isolate Biochemical Test Isolate Biochemical Test 
catalase oxidase catalase oxidase 

ISAB01 - + ISEN 27 - + 
ISAB02 - + ISAB 28 + + 
ISLB05 - - ISEN 29 - - 
ISLB06 - - ISEN 31 - + 
ISEN07 - + ISEN 32 + - 
ISAB08 - + ISEN 34 + - 
ISEN09 + + ISEN 36 + - 
ISEN 10 + - ISAB 37 + - 
ISAB 11 + - ISEN 38 - - 
ISAB 12 + - ISEN 39 - + 
ISEN 13 + - ISLB 40 - - 
ISEN 14 - + ISAB 43 + - 
ISAB 15 - + ISEN 44 + - 
ISAB 17 - + ISEN 46 - - 
ISAB 18 - + ISEN 47 + - 
ISEN 19 - + ISEN 48 - + 
ISEN 20 + + ISLB 49 - + 
ISEN 21 - + ISAB 50 - + 
ISEN 22 - + ISEN 51 - - 
ISEN 24 - + ISLB 53 - - 
ISEN 26 - +    

หมายเหตุ  + , positive : - , negative  
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ภาพที่  24 ลักษณะสัณฐานวทิยาที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชือ้ MRS ของแบคทีเรียกลุมที ่1 
 

 
 
ภาพที่  25 ลักษณะสัณฐานวทิยาที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชือ้ GYC medium ของแบคทีเรียกลุมที่ 2 

 
 
ภาพที่  26 ลักษณะสัณฐานวทิยาที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชือ้ MacConkeyของแบคทีเรียกลุมที่ 3 
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 จากผลการทดลองสามารถจัดจําแนกแบคทีเรียที่พบไดเปน 3 กลุม โดยกลุมที่ 1 เปน
แบคทีเรียที่มีลักษณะคลายแบคทีเรียกรดแลคติก คือ ยอมติดสีแกรมบวก รูปรางแบบกลม ไมสราง
เอนไซมคาตาเลส และใหผลออกซิเดสเปนลบ สามารถเจริญไดบนอาหาร MRSโดยโคโลนีมีสี
เหลืองมีโซนรอบโคโลนีเนื่องจากมีการผลิตกรดออกมารอบๆ ทําใหเกิดปฏิกิริยาในการเปลี่ยนสี 
Bromcresol purple ใหกลายเปนโซนใสรอบโคโลนี เนื่องจากแบคทีเรียมีการผลิตกรดออกมา
ภายนอกเซลลทําใหคา pH ของอาหารเปลี่ยนแปลงสงผลใหสีของอาหารเปลี่ยนจากสีน้ําตาลขุนเปน
สวนใสรอบโคโลนีแบคทีเรีย (Salminenet al., 2004) 
 แบคทีเรียกลุมที่ 2 ที่คัดแยกไดเปนแบคทีเรียที่มีลักษณะคลายแบคทีเรียกรดอะซิติก คือ 
ยอมติดสีแกรมลบ รูปรางแบบทอน สามารถสรางเอนไซมคาตาเลสได และใหผลออกซิเดสเปนลบ
เจริญเติบโตไดในสภาวะที่มีอากาศ แบคทีเรียกลุมที่ 2 สามารถเจริญไดบนอาหาร GYC medium ได
โคโลนีสีขาวขุน ขอบเรียบ และสามารถเจริญไดในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสภาวะความเปนกรด หรือมี
คา pH ประมาณ 3.5 – 4 เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ซ่ึงใชเวลาในการเจริญ เปนเวลา 48 
ชั่วโมง (Saravananet al., 2008) 
 แบคทีเรียกลุมที่ 3 เปนกลุมแบคทีเรียที่ใหผลการทดสอบแตกตางจากกลุมแบคทีเรียกรด 
แลคติกและแบคทีเรียกรดอะซิติก แตสวนใหญยอมติดสีแกรมลบ รูปรางแบบทอน ใหผล 
คาตาเลสเปนบวก ผลออกซิเดสเปนลบไมเจริญบนอาหารเชื้อ MRS และ GYC medium ซ่ึงทางกลุม
วิจัยไดตั้งขอสันนิษฐานวาอาจเปนแบคทีเรียในกลุม enterobacteriaceae (George et al., 2005) 
 
4.3ผลการทดสอบชีวโมเลกุล 
 เมื่อทําการจัดจําแนกแบคทีเรียที่คัดแยกจากสาโทแลว นําเชื้อที่จัดจําแนกไวแตละกลุม 
มาสกัด Chromosomal DNA ตามวิธีของ RBC bioscience ซ่ึงสามารถตรวจสอบผลการสกัดไดโดย
การนําไปทํา agarose gel electrophoresis โดยใชความเขมขนของ agarose เทากับ 0.7 % ไดผลการ
ทดลองปรากฏดังภาพที่ 27 จากนั้น นํา Chromosomal DNA ที่สกัดไดมาทํา PCR ดวยไพรเมอร 
ที่มีความจําเพาะกับแบคทีเรียแตละสายพันธุ ซ่ึงในงานวิจัยไดเลือกใชไพรเมอร2 คู คือ WLAB1 
และ WLAB2 ไพรเมอร 16Sr และ16Sd ไดผลการทดลองปรากฏดังภาพที่ 28 และ 29 
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ภาพที่ 27 ผลการสกัด Chromosomal DNA ของแบคทีเรียแยกจากน้ําสาโท 
   หมายเหตุ : lane 1 - 6= ISLB 05,ISLB 06, ISLB 40, ISLB 49,ISLB 53 
   lane 7 - 13  = ISAB01, ISAB 08,ISAB 09,ISAB 11,ISAB 15, ISAB 37,ISAB 43 
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ภาพที่ 28 ผลการทํา PCR โดยใชไพรเมอรWLAB1 และWLAB2 
   หมายเหตุ : lane 1 - 6= ISLB 05,ISLB 06, ISLB 40, ISLB 49,ISLB 53, negative  
   control 
 

 
 
ภาพที ่29 ผลการทํา PCR โดยใชไพรเมอร16Sr และ 16Sd 
               หมายเหตุ : lane 1 - 6=  ISAB01, ISAB 11, ISAB 13, ISAB 37,ISAB 43, negative control 
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 ผลการสกัด DNA ดวยชุดสกัด Genomic DNA Extraction Kit และนํามาวิเคราะหดวยวิธี
agarose gel electrophoresis พบวา สามารถสกัด DNA ออกมาไดทุกไอโซเลต จากนั้น นํามาทํา 
PCR ดวยไพรเมอร WLAB1 และ WLAB2 ผลจากการทํา PCR พบวา ผลผลิต PCR มีขนาด
ประมาณ 400 bp ซ่ึงไพรเมอรคูนี้มีความจําเพาะกับแบคทีเรียกรดแลคติกแสดงวาแบคทีเรีย 
ไอโซเลต ที่ ISLB 05, ISLB 06, ISLB 40, ISLB 49, ISLB 53 นาจะเปนแบคทีเรียกรดแลคติก 
 Lopez et al.  (2003) กลาววาไพรเมอร WLAB1 และ WLAB2 จะเริ่มจับกับสายนิวคลีโอไทด
ของแบคทีเรียกรดแลคติกในบริเวณ 16s rDNA ซ่ึงจําเพาะกับสายพันธุของแบคทีเรียกรดแลคติกใน
กลุม Lactobacillus (Bacillus, Lactobacillus, Streptococus) ถึง 90 % จําเพาะกับสายพันธุของ
แบคทีเรียกรดแลคติกในกลุม Enterococcus ถึง 80 % และกลุม Streptococus ถึง 80 % อีกทั้ง 
ไพรเมอรคูนี้ไมจําเพาะกับแบคทีเรียกรดอะซิติก ยีสต รา และพืช  
 สวนไพรเมอร 16Sr และ 16Sd เมื่อนํามาทํา PCR ผลผลิต PCR มีขนาดประมาณ 1450 bp
ซ่ึงไพรเมอรคูนี้มีความจําเพาะกับแบคทีเรียอะซิติกแสดงวาแบคทีเรียไอโซเลต  ISAB01, 
ISAB 11, ISAB 13, ISAB 37, ISAB 43 นาจะเปนแบคทีเรียกรดอะซิติก 
 Ruiz et al. (2000) กลาววาไพรเมอร16Sr และ 16Sd มีความจําเพาะกับแบคทีเรียกรดอะซิติก
โดยจะจับกับลําดับนิวคลีโอไทดในบริเวณ 16srDNAซ่ึงจําเพาะกับสายพันธุของแบคทีเรียกรดอะซิติก
สายพันธุ Gluconobacter liquefaciens, Gluconobacter acetobacterxulinus, Gluconobacter 
hansenii LMG 1511, Acetobacter pasteurianus และGluconobacter europaeus สูงถึง 97 % 
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4.4 ผลการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด 
 จากการสงผลไปวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด พบวาสามารถวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด
ของแบคทีเรียกลุมที่ 1 สวนแบคทีเรียกลุมที่ 2 ยังไมสามารถหาลําดับหานิวคลีโอไทด เนื่องจาก
ผลผลิตทาง PCR อาจเกิดปญหาการปนเปอน โดยผลของการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของ
แบคทีเรียกลุมที่ 1 แสดงภาพที่ 23 และ 24 
 

 
 
ภาพที่  23 ผลการทํา Nucleotide Sequence 
    ที่มา : http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&VIEW_RESULTS 
    =FromRes&RID=VRAR8E4P013&UNIQ_OBJ_NAME=A_SearchResults_ 
    1SWqd6_1b0b_DaqnZMDQ4R8_GTSlj_W6BpC&QUERY_INDEX=0 
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ภาพที่  24 ผลการระบุสายพนัธุของแบคทีเรียดวยโปรแกรม BLAST 
    ที่มา : http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&VIEW_RESULTS 
   =FromRes&RID=VRAR8E4P013&UNIQ_OBJ_NAME=A_SearchResults_ 
   1SWqd6_1b0b_DaqnZMDQ4R8_GTSlj_W6BpC&QUERY_INDEX=0 
 
 จากผลการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของแบคทีเรียพบวาเชื้อท่ีคัดแยกจากตัวอยางสาโท
เปนแบคทีเรียสายพันธุ Enterococcus faecium ซ่ึงมีความคลายคลึงสูงถึง 99% และสายพันธุ  
Lactobacillus buchneri NRRL B-30929367 ถึง 98 % โดยผลที่ไดพบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Capozzi et al. (2010)  ที่คัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากตัวอยางไวนแดงและพบวาแบคทีเรียที่คัด
แยกไดคือแบคทีเรียกรดแลคติกสายพันธุ Enterococcus faecium และ Liu et al. (2001) ไดคัดแยก
และศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียกรดแลคติกในเอทานอลพบวาแบคทีเรียกรดแลคติกที่พบคือ
แบคทีเรียกรดแลคติกสายพันธุ Lactobacillus buchneri NRRL B-30929367 สวนผลการวิเคราะห
ลําดับนิวคลีโอไทดของแบคทีเรียกลุมที่ 2 นั้นพบวายังไมสามารถวิเคราะหสายพันธุได กลุมวิจัยได
วางแผนการทดลองปรับสภาวะของการทํา PCR ใหม เพื่อใหไดผลผลิต PCR ที่มีความจําเพาะมาก
ยิ่งขึ้น และจะนําผลที่ไดสงวิเคราะหหาลําดับนิวคลีโอไทดเพื่อระบุสายพันธุแบคทีเรียในกลุมนี้
ตอไป 



บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง 

 
 จากผลงานวิจัยการระบุสายพันธุแบคทีเรียที่พบในกระบวนการหมักสาโทดวยเทคนิคทาง
ชีวโมเลกุล พบวาสามารถคัดแยกเชื้อแบคทีเรียออกมาไดทั้งหมด 41 ไอโซเลต แบงออกไดเปน 3 
กลุมดังนี้ กลุมที่ 1 มีความคลายคลึงกับแบคทีเรียกรดแลคติก คัดแยกได 5 ไอโซเลตไดแก ไอโซเลต 
ISLB 05, ISLB 06, ISLB 40, ISLB 49 และ ISLB 53 ซ่ึงจากผลลักษณะสัณฐานวิทยา ชีวเคม ีและ
การใชเทคนิคทางชีวโมเลกุลดวยวิธี PCR โดยนําขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดที่ไดจากผลผลิตของการ
ทํา PCR (PCR product) มาวิเคราะหดวยโปรแกรม Blast เพื่อระบุสายพันธุของแบคทีเรียที่คัดแยก
ไดดวยการเปรียบเทียบกับขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดของแบคทีเรียสายพันธุตางๆ ที่มีอยูใน
ฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต พบวามีความคลายคลึงกับแบคทีเรียสายพันธุ Enterococcus faecium 
และ Lactobacillus buchneri NRRL B-30929367 ถึง 99 % และ 98 %  ตามลําดับ   

กลุมที่ 2 มีความคลายคลึงกับแบคทีเรียกรดอะซิติก คัดแยกได 7 ไอโซเลต ไดแก ISAB01, 
ISAB 08, ISAB 09, ISAB11, ISAB 15, ISAB 37 และ ISAB 43 ซ่ึงจากผลลักษณะสณัฐานวิทยา 
ชีวเคมี และการใชเทคนิคทางชีวโมเลกุลดวยวิธี PCR  พบวามีความเปนไปไดที่จะเปนแบคทีเรีย
สายพันธุ Acetobacter pasteurianus หรือ Gluconobacter europaeus แบคทีเรียในกลุมนี้ยังไม
สามารถระบุสายพันธุดวยการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดกับฐานขอมูลได เนื่องจากยังไมไดผล
ของลําดับนิวคลีโอไทด ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีการปนเปอนของ PCR product กลุมวิจัยจึงไดวางแผน
ที่จะปรับสภาวะของการทํา PCR ใหมเพื่อใหได PCR product ที่มีความจําเพาะมากยิ่งขึ้น จากนั้นจึง
จะสงไปวิเคราะหหาลําดับนิวคลีโอไทดเพื่อทําการระบุสายพันธุตอไป  สวนแบคทีเรียในกลุมที่ 3 
ซึ่งคัดแยกได   29 ไอโซเลต  และคาดวานาจะเปนแบคทีเรียกลุม Enterobacteriaceae ทางกลุม
วิจัยยังไมไดทําการศึกษาดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุล เนื่องจากขอจํากัดดวยงบประมาณและเวลา  
งานวิจัยนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาในกลุมแบคทีเรียที่คาดวานาจะมีผลตอกล่ินและรสของสาโทมากกวา 
ซ่ึงเปนแบคทีเรียในกลุมแบคทีเรียกรดแลคตกิและแบคทีเรียกรดอะซิติก 
 ขอมูลสายพันธุแบคทีเรียในกระบวนการหมักสาโทที่กลุมวิจัยคัดแยกไดจะถูกนําไปศึกษา
เพิ่มเติมถึงกระบวนการทางเมตาบอลิซึมตางๆ ของแบคทีเรียที่คัดแยกไดวามีผลตอกระบวนการ
ผลิตสาโทหรืออาหารหมักชนิดอ่ืนๆ อยางไร ซ่ึงตอไปในอนาคตอาจมีการนําไปศึกษาถึงระดับยีน 
ที่ควบคุมการสรางสารตางๆ ที่จะชวยเพิ่มกลิ่นและรสของสาโทหรืออาหารหมักอ่ืน ๆ   
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อาหารเลี้ยงเชื้อ 
 
 1.  NA (Nutrient Agar + Cycloheximide) 

Peptone     5.0  กรัม 
Beef extract    3.0  กรัม 
Agar     8.0  กรัม 
Cycloheximide     100  มิลลิกรัม/ลิตร 

 ละลายสวนผสมในน้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร นําไปนึ่งฆาเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
ความดัน 15 ปอนด/ตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที จากนั้นเติม Cycloheximide เมื่ออาหารอุน 
 
 2.  MRS (De Man Rogosa and Sharpe) 

Glucose     20.0  กรัม 
Peptone     10.0  กรัม 
Yeast extract    5.0  กรัม 
Beef/Meat extract   10.0  กรัม 
Sodium acetate    5.0  กรัม 
Tri-ammomium citrate   2.0  กรัม 
Di-potassium hydrogen phosphate 2.0  กรัม 
MnSO4 . H2O    0.2  กรัม 
MgSO4 .7H2O    0.15  กรัม 
Tween 80    1.0  มิลลิลิตร 

 ละลายสวนผสมทั้งหมดในน้ํากล่ัน 1,000 มิลลิลิตร ปรับคาพีเอชเทากับ 6.5 - 6.6 นําไปนึ่ง 
ฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด/ตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที ใชสูตรอาหาร
นี้สําหรับเพาะเลี้ยงแบคทีเรียกรดแลคติก ทั้งอาหารเหลวและแข็ง ถาใชเปนอาหารแข็งเติม  
Agar 1.5 เปอรเซ็นต 
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 3.  MacConkey Agar 
Peptic digest of animal tissue  1.50   กรัม 
Casein enzymeic hydrolysate  1.50   กรัม 
Pancreatic digest of gelatin  17   กรัม 
Lactose     10   กรัม 
Bile salts    1.50   กรัม 
Sodium chloride    5.00   กรัม 
Crystal violet     0.001   กรัม 
Neutral red    0.03   กรัม 
Agar     13.50   กรัม 
Distilled water    1,000   มิลลิลิตร 

 ละลายสวนผสมทั้งหมด 50 กรัม ในน้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร นําไปนึ่งฆาเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121
องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด/ตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 
 
 4.  GYC  medium 

D - glucose    50.00   กรัม 
yeast extract    10.0   กรัม 
CaCO3      5.00   กรัม 
Agar     20.00   กรัม 
Distilled water    1,000   มิลลิลิตร 

  ละลายสวนผสมทั้งหมด 50 กรัม ในน้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร นําไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121

องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด/ตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที จากนัน้เติมเอทานอล 80 มิลลิลิตร 

 
 
 
 
 
 
 



91 
 

สารเคมี 
 
 1.  Gram’ s iodine  solution 

Iodine  (crystal)    1.0   กรัม 
Potassium  iodide   2.0   กรัม 
Distilled water    300   มิลลิลิตร 

 ละลาย Iodine และ Potassium iodide ในน้ํากล่ัน ปริมาตรเล็กนอย เมื่อสารทั้งสองละลายดี
จึงเติมน้ํากลั่นใหครบ เก็บไวในขวดสีชา 
 
 2.  Crystal violet solution 

สารละลาย A ประกอบดวย Crystal violet  2.0 กรัม 
    Ethyl alcohol 95 % 20.0 มิลลิลิตร 
สารละลาย B ประกอบดวย Ammonium oxalate 0.8 กรัม 
    Distilled water  80 มิลลิลิตร 

 ละลายสวนผสมของ A และ B ใหเขากัน จากนั้นนําสวนผสมทั้งสองมาผสมกันแลวกรอง 
เก็บไวในขวดสีชา 
 
 3.  Safranin O solution 

Safranin O    2.5   กรัม 
Ethyl  alcohol    20.0   มิลลิลิตร 

 เตรียม stock solution ของ Safranin O โดยผสมทั้งสองสวนใหเขากัน จากนั้นกรอง 
เมื่อจะใชใหเจือจางเปน 1 : 10 
 
 4.  95% Ethanol 

Ethanol 100%    950   มิลลิลิตร 
น้ํา     50   มิลลิลิตร 

 ผสมสารทั้งสองใหเขากัน จากนั้นเก็บสารใสขวด 
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 5.  Sodium chloride solution 
Distilled water    99.15   มิลลิลิตร 
NaCl     0.85   กรัม 

 ผสมสารทั้งสองใหเขากัน แลวปรับปริมาตรใหได 100 มิลลิลิตร นําไปนึ่งฆาเชื้อท่ีอุณหภูมิ
121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด/ตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 
 
 6.  10X TAE buffer 

Tris base    108   กรัม 
Acetic acid    55   กรัม 
Na2EDTA    9.3   กรัม 

 ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่น ใหครบ 1,000 มิลลิลิตร 
 
 7. 1X TAE buffer  
  Distilled water    900   มิลลิลิตร 
  10X TAE     100   มิลลิลิตร 
 ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่น 900 มิลลิลิตร ใหครบ 1,000 มิลลิลิตร 
 
 8.  1.2 % Agarose Gel 

1X TAE buffer    100   มิลลิลิตร 
Agarose     1.2   กรัม 

 นําไปหลอมดวยความรอนใหละลายเปนสารละลายใส  จากนั้นเทลงไปในแมพิมพ 
ตามขนาด ทิ้งใหเย็น 

 
 9.  0.7 Agarose Gel 

1X TAE buffer    100   มิลลิลิตร 
Agarose     0.7   กรัม 

 นําไปหลอมดวยความรอนใหละลายเปนสารละลายใสจากนั้นเทลงไปในแมพิมพตาม
ขนาด ทิ้งใหเย็น 
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 10.  Tris HCl buffer 
Tris  HCl    121.1   กรัม 

 ปรับคาพีเอชใหเทากับ 7.0 ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1โมลาร ปรับปริมาตรดวย
น้ํากลั่น ใหครบ1,000 มิลลิลิตร 
 
 11.  EDTA 0.5 M pH 8.0 

EDTA     16.81   กรัม 
Distilled water    80   มิลลิลิตร 

 ละลาย EDTA 16.81 กรัม ในน้ํากล่ัน 80 มิลลิลิตร คอยๆ เติมสารละลายกรด HCl เขมขน
ใหได pH 8.0 ปรับปริมาตรน้ํากลั่นใหครบ 100 มิลลิลิตร นําไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียสความดัน 15 ปอนด/ตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 
 
 12.  TE buffer 

Tris  HCl    1.211   กรัม 
EDTA     9.306   กรัม 

 ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่น ใหครบ1,000 มิลลิลิตร 
 

 13.  Cycloheximide 100 mg / μl 
  cycloheximide     1.00   กรัม 
  95 % Alcohol    9.00   มิลลิลิตร 
 ผสมสารทั้งสองใหเขากัน จากนั้นใสขวดสีชา เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
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ตารางผนวก ข 
ผลการวัดคาความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอ และปริมาณดีเอ็นเอที่สกัดได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



95 
 

 
ตารางที่  13  ผลการวัดคาความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอ และปริมาณดีเอ็นเอที่สกัดได 
 

DNA Isolate 
คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น

260 / 280 
ปริมาณความเขมขนของดีเอ็นเอ 

μg / ml 
Ecoli 1.4324 35.8 

ISLB 5 1.1395 28.48 
ISLB 6 1.1731 29.3275 
ISLB 40 1.4545 36.36 
ISLB 49 1.333 33.32 
ISLB 53 1.3667 34.16 
ISAB 1 1.0667 26.66 
ISAB 8 1.0500 26.25 
ISAB 9 1.500 18.75 
ISAB 11 1.2824 32.06 
ISAB 13 1.2619 31.54 
ISAB 15 1.0222 25.55 
ISAB 37 1.0339 25.84 
ISAB 43 1.1481 28.70 
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