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บทคัดยอ
ศึกษาจุลินทรียในโรตีปาแยซึ่งมีสวนประกอบไดแก แปงสาลี (5 กิโลกรัม) น้ําตาลทราย (1.5 ถวยตวง) นมขนหวาน (200
กรัม) เกลือปน (5 ชอนชา) ยีสตผง (5-6 ชอนชา) เนย (1 ชอนโตะ) และน้ําเปลา (2 ลิตร) เก็บตัวอยางเมื่อเริ่มตนหมักจากแหลงผลิต 3
แหลงในอําเภอเมืองจังหวัดปตตานี เพื่อศึกษาชนิดของจุลินทรียและสมบัติทางเคมี ที่ระยะเวลาหมัก 9 ชั่วโมง ผลการศึกษาโรตีปาแย
พบวามีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดแบคทีเรียกรดแลคติคและยีสตในชวง 6.13 - 6.96, 4.60 - 5.47 และ 7.56 - 8.32 log CFU/g
ตามลําดับ พบแบคทีเรียสรางสปอรและรา <1log CFU/g แบคทีเรียกรดแลคติค จํานวน 16 ไอโซเลท จําแนกไดเปน Leuconostoc
sp. 15 ไอโซเลท (94 เปอรเซนต) และ Lactobacillus sp. 1 ไอโซเลท (6 เปอรเซนต) สมบัติทางเคมีของโรตีปาแยมีคาความเปนกรด
ดางปริมาณกรดทั้งหมดและความชื้น คือ 4.94 - 5.27, 0.35 - 0.38 เปอรเซ็นต และ 42.13 – 45.20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

ABSTRACT
Microorganisms in Roti Payae were investigated. Main ingredients of Roti Payae are wheat flour (5
kilograms), sugar (1.5 cups), sweetened condensed milk (200 grams), salt (5 teaspoons), baker yeast (5-6
teaspoons), butter (1 tablespoon) and water (2 litres). Samples of Roti Payae were collected after preparation
from 3 production sources in Amphur Muang, Pattani Province. Microorganisms and chemical analyses were
performed during 9 hour fermentation. The results showed that total bacterial count, lactic acid bacteria and
yeast were 6.13 - 6.96, 4.60 - 5.47 and 7.56 - 8.32 log CFU/g, respectively. Spore forming bacteria and mold were
<1log CFU/g. From sixteen isolates of lactic acid bacteria, Leuconostoc sp. were identified in 15 isolates (94%) and
Lactobacillus sp. was found in 1 isolate (6%). As for chemical analysis of Roti Payae, it was found that pH, total
acidity and moisture content were 4.94 - 5.27,0.35 - 0.38 % and 42.13 – 45.20%, respectively.
คําสําคัญ: โรตีปาแย แบคทีเรียกรดแลคติก ยีสต
Keywords: Roti Payae, Lactic acid bacteria, Yeast
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บทนํา
แปงเปนคารโบไฮเดรตที่มาจากเมล็ดธัญพืช เชน แปง
สาลี แป งข า วเจ า แป ง ข า วโพด ฯลฯ ซึ่งเป นแหล งพลัง งานที่
สํา คั ญ ในโภชนาการของมนุ ษ ย อาหารสวนใหญจ ะมี แปง เป น
องคป ระกอบหลัก ของทุกชนชาติ โดยการนํา แปงมาประกอบ
อาหารทั่วๆ ไป เชน ขนมปง กวยเตี๋ยว และพาสตา ฯลฯ (กลา
ณรงค และเกื้อกูล, 2550) อาหารอีกชนิดหนึ่งที่ทําจากแปงสาลี
ไดแก โรตี คําวา “โรตี” เปนคําศัพทที่พบไดในหลายภาษา ไดแก
ภาษาฮินดู อินโดนีเซีย มาลายู ซึ่งหมายถึงขนมปง โรตีเปนอาหาร
ที่ทําจากแปงที่ผานการนวดแลวนําไปทอดหรือปงเปนแผนบางๆ
รับประทานเปนของหวานหรือรับประทานพรอมอาหารคาวอื่นๆ
ในประเทศไทยจะคุนเคยกับโรตีที่ทอดเปนแผนนุม ราดดวยนม
ขนหวานและน้ําตาลทราย บริ โภคเปนอาหารหวานซึ่งชาวไทย
มุสลิ มในสามจั งหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยเรียกโรตี
ชนิดนี้วา โรตีจ าไน สวนประกอบที่สําคัญในการผลิตโรตีจาไน
ไดแก แปงสาลี ไข นมขนหวาน เนย และน้ําเปลาการนําแปงมา
ทอดจะเหวี่ยงแปงโรตีจนเปนแผนแบนมากแลวพับ นําแปงที่พับ
แลวมาทอดในน้ํามัน (กองบรรณาธิการนานมีบุค, 2556; วิกิพี
เดีย, 2560) นอกจากนี้มีโรตีอีกชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกวาโรตีปาแย
ซึ่งโรตีปาแยเปนอาหารพื้นบานของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตของประเทศไทย โรตีปาแยทําใหสุกโดยการยาง
หรือปง สมัยกอนจะยางหรือปงบนปากโองจึงเรียกวาโรตีปาแย
(ปาแย แปลวา โอง) หรือโรตีปากโอง การบริโภคโรตีปาแยนิยม
รับประทานเปนอาหารเชาหรืออาหารเย็นโดยบริโภคเปนอาหาร
คาวหรืออาหารหวานการบริโภคเปนอาหารคาวจะรับประทานกับ
น้ําสะเตะหรือน้ําแกง ถาบริโภคเปนอาหารหวานจะจิ้มกับนมขน
หวาน (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดปตตานี,
2556) โรตี ป าแยส ว นใหญ มี ก ารผลิ ต เป นอุ ต สาหกรรมระดั บ
ครัวเรือน แปงหมักโรตีปาแยมีกลิ่นหมักที่เปนเอกลักษณเฉพาะมี
ความเหนียวนุมสวนประกอบที่สําคัญในการผลิตโรตีปาแย ไดแก
แปงสาลี เกลือปน นมขนหวาน น้ํา ตาลทราย เนย ผงเชื้อยีสต
และน้ําเปลา การทํา แปงหมักโรตีปาแยโดยการนําสวนผสมมา
คลุกเคลาใหเขากัน นวดแปงเปนเวลาประมาณ 20-30 นาทีทิ้งไว
ให เกิ ดการหมักเปนเวลา 5-6 ชั่วโมง นํา แปงมาปนใหเปนกอน
กลม (รูปที่ 1ก) ทําใหแบนนํามาทอดจะไดโรตีปาแย โรตีปาแยจะ
แตกตางจากโรตีชนิดอื่นคือเปนโรตีชิ้นใหญหนา เนื้อโรตีจะฟูนุม
(รูปที่ 1ข) สวนประกอบของวัตถุดิบและวิธีการผลิตมีรายละเอียด
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แตกตา งกั น ไป ส ว นใหญ ถู ก เก็ บ เป น ความลั บ ในท อ งถิ่ น นั้ น ๆ
โดยทั่ ว ไปการผลิ ต แป งหมั ก โรตี ป าแยมี ก ารเติ ม ผงเชื้ อ ยี ส ต ที่
จําหนายในทองตลาดทํ าใหไม สามารถควบคุมคุณภาพของแปง
หมักไดอยางสม่ําเสมอ แปงหมักที่ไดอาจมีความแตกตางในดานสี
ลักษณะเนื้อสัมผัส และกลิ่นรส ในระหวางการหมักมีจุลินทรียที่
เกี่ยวของหลายชนิดซึ่งอาจเปน ปจจั ยหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอ
คุณภาพของแปงหมักโรตีปาแย แปงที่เลือกใชอาจมีจุลินทรียที่ไม
ตองการปะปนอยูมาก (บุญศรี, 2552) เนื่องจากยังไมมีผูศึกษา
จุลินทรียที่เกี่ยวของกับแป งหมั กโรตี ปาแย ดังนั้น งานวิ จัยนี้จึ ง
สนใจที่จะศึกษาจุลินทรียในแปงหมักโรตีปาแยเพื่อตองการทราบ
ชนิ ด ของจุ ลิ น ทรีย ใ นแปง หมั ก สํ า หรั บ เป น แนวทางในการนํ า
จุลิน ทรี ยที่คัด แยกไดไ ปประยุกต ใชเ พื่ อ ปรับ ปรุ ง การผลิตให มี
รสชาติตามความตองการของผูบริโภค

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การเก็บตัวอยางแปงหมักโรตีปาแย
เก็บตัวอยา งแปงหมักจากแหลงผลิตโรตีป าแยที่นิยม
บริโภคจํานวน 3 แหลงในอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี โดยผูผลิต
ทัง้ สามรายนวดแปงใหเขากัน แลวนําตัวอยางบรรจุใสในภาชนะที่
สะอาดนํามาศึกษาในหองปฏิบัติการ
2. การศึกษาปริมาณจุลินทรียจากแปงหมักโรตีปาแย
เก็บตัวอยางแปงหมักที่ระยะเวลา 0, 3, 6 และ 9
ชั่ว โมง นํ า ตั ว อย า งมา 25 กรั ม เจื อ จางด ว ยเปปโตน 0.1
เปอรเซ็นต ปริมาตร 225 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องตีปนอาหารและ
เจื อ จางตั ว อย า งต อ ในระดั บ ที่ เ หมาะสม ตรวจนั บ ปริ ม าณ
แบคทีเรียทั้งหมดโดยเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหาร plate count agar
บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง ตรวจหา
ปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหาร de Man
Rogosa Sharpe agar (MRS) เติม 0.004 % bromcresol
purple และ 0.02 % sodium azide บมจานเพาะเชื้อใน
anaerobic jar ที่อุ ณหภูมิ 30 องศาเซลเซีย ส เปน เวลา 72
ชั่วโมง นับจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติก เลือกโคโลนีที่มีบริเวณสี
เหลืองรอบโคโลนี เก็บโคโลนีเดี่ยวไวใน MRS agar slant
ตรวจหาแบคทีเรีย สรา งสปอรใชตัวอยา งที่ระดั บความเจื อจาง
1/10 นําไปตมในน้ํารอนอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 3
นาที แลวแชน้ําเย็นทันที ตรวจนับปริมาณแบคทีเรียสรางสปอร
โดยเพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหาร plate count agar บมที่อุณหภูมิ

งานวิจัย
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37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชัว่ โมง ตรวจนับปริมาณยีสตและ
รา โดยเพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหาร Malt extract yeast extract
(MY) agar บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง
(Collins and Lyne, 1995)
3. การจําแนกชนิดของจุลินทรียที่คัดแยกไดจากกระบวนการ
ผลิตโรตีปาแย
แบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกไดนํามาศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาสรีรวิทยาและสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อ ไดแก
การยอมสีแกรมเพื่อศึกษารูปรางการจัดเรียงตัว ตรวจสอบการ
สรางเอนโดสปอร การเคลื่อนที่ การสรางเอนไซมคะตะเลส การ
สร า งเอนไซม อ อกซิเ ดส การรี ดิว ส ไ นเตรท การย อ ยเจลาติ น
ความสามารถในการเจริญในอาหารที่ปรับคาความเปนกรดดาง
เปน 4.5 และ 9.6 ความสามารถในการหมักน้ําตาลชนิดตางๆ
ตามวิธีการของ Collins and Lyne (1995) และ Delost (1998)
นําผลการตรวจสอบมาจําแนกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกในระดับ
สกุลโดยใชอนุกรมวิธานของแบคทีเรีย Bergey’s Manual of
Systematic Bacteriology (De Vos et al., 2009)
4. การศึกษาสมบัติทางเคมีจากแปงหมักโรตีปาแย
ตัวอยางแปงหมักที่ระยะเวลาเริ่มหมักและ 9 ชั่วโมง
นํามาหาคาความเปนกรดดางปริมาณกรดทั้งหมดและความชื้น
(AOAC, 2000)

ผลการวิจัย
จากการสอบถามผูผลิตโรตีปาแยจํานวน 3 แหลงผลิต
พบว า การผลิ ต โรตี ป าแยมี ส ว นประกอบ ได แ ก แป ง สาลี 5
กิโลกรัม น้ําตาลทราย 1.5 ถวยตวง นมขนหวาน 200 กรัม เกลือ
ปน 5 ชอนชา ยีสตผง 5-6 ชอนชา เนย 1 ชอนโตะ และน้ําเปลา
2 ลิต ร นํ า ส วนผสมมาคลุก เคล า ให เ ข า กั น นวดแป งเปน เวลา
ประมาณ 20-30 นาที ทิ้งไวใหเกิดการหมัก เปนเวลา 5-6 ชั่วโมง
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แลวจึงนํามาทอดผูผลิตจาก 3 แหลง ใชแปงสาลีที่มีเครื่องหมาย
ทางการคา แตกตางกัน ผูผลิตแหลงที่ 3 เติมยีสตผงในปริมาณ
มากกวาผูผลิตอีก 2 แหลง ตัวอยางแปงหมักโรตีปาแย จํานวน 3
แหลงผลิต เมื่อเริ่มหมักมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมด 3.13 - 3.84
Log CFU/กรัม แบคทีเรียกรดแลคติก 2.48 Log CFU/กรัม
เมื่อระยะเวลาผานไป 3 และ 6 ชั่วโมงมีปริมาณเพิ่มขึน้ และจะลด
จํา นวนลงที่ ร ะยะเวลาหมั ก 9 ชั่ ว โมง โดยแบคที เ รี ย ทั้ ง หมด
มีจํานวน 6.13 - 6.96 Log CFU/กรัม แบคทีเรียกรดแลคติก
4.60 – 5.47 Log CFU/กรัม เมื่อเริ่มหมักยีส ตมีจํานวน
7.25 - 8.09 Log CFU/กรัม และเพิ่มจํานวนตลอดระยะเวลาการ
หมั ก ที่ ร ะยะเวลาหมั ก 9 ชั่ว โมง ยี ส ต มี จํ า นวน 7.56 – 8.32
Log CFU/กรั ม พบราและแบคที เ รี ย สร า งสปอร <1Log
CFU/กรัม ตลอดระยะเวลาการหมักทั้งสามแหลงผลิต (ตาราง
ที่ 1) สมบัติทางเคมีของแปงหมักโรตีปาแย จํานวน 3 แหลงผลิต
คาความเปนกรดดางเมื่อเริ่มตนหมักมีคา 5.08 - 6.02 เมื่อหมัก
เปนเวลา 9 ชั่วโมง คาความเปนกรดดางลดลงเปน 4.94 - 5.27
ปริมาณกรดทั้งหมดเมื่อเริ่มตนหมักมีคา 0.27 - 0.36 เปอรเซนต
เมื่ อ หมัก เป น เวลา 9 ชั่ ว โมง ปริ ม าณกรดทั้ งหมดเพิ่ ม ขึ้ น เป น
0.35 - 0.38 เปอร เ ซ็ น ต ปริ ม าณความชื้ น เมื่ อ เริ่ ม ต น หมั ก มี
คา 42.06 - 45.15 เปอรเซ็นต เมื่อระยะเวลาผานไป 9 ชั่วโมง
ปริม าณความชื้นเพิ่มขึ้ น เล็ ก น อ ย (ตารางที่ 2) แบคที เ รีย กรด
แ ล คติ ก คั ดแ ย ก ไ ด จํ า น ว น 16 ไ อ โ ซ เ ล ท จํ า แ น ก เป น
Leuconostoc sp. จํานวน 15 ไอโซเลท (94 เปอรเซนต) เปน
แบคทีเรีย รูปรางกลม เซลลตอกันเปนสายสั้นๆ หรือเปนคูสวน
Lactobacillus sp. จํานวน 1 ไอโซเลท (6 เปอรเซนต) เปน
แบคทีเรียรูปรางทอนเซลลตอกันเปนสายสั้นๆแบคทีเรียทั้งสอง
สกุลมีความสามารถในการใชน้ําตาลบางชนิดแตกตางกัน (ตาราง
ที่ 3)
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(ก)
รูปที่ 1
ตารางที่ 1
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(ข)

(ก) แปงหมักโรตีปาแยจากแหลงผลิต อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี (ข) โรตีปาแยทอด ที่มา: รูปถายโดยผูวิจัย
จุลินทรียในแปงหมักโรตีปาแยจากแหลงผลิตตางๆ

จุลินทรีย (log cfu/g)
(  ±SD)
แหลงผลิตที่ 1
Total aerobic plate count
Lactic acid bacteria
Yeast
Mold
Endospore forming bacteria
แหลงผลิตที่ 2
Total aerobic plate count
Lactic acid bacteria
Yeast
Mold
Endospore forming bacteria
แหลงผลิตที่ 3
Total aerobic plate count
Lactic acid bacteria
Yeast
Mold
Endospore forming bacteria
คาเฉลี่ย (  ) จากการทดลองจํานวน 2 ซ้ํา

0

ระยะเวลาหมัก (ชั่วโมง)
3
6

9

3.13± 0.91
2.48± 0.0
7.4± 0.08
<1
<1

4.21± 0.13
4.69 ± 0.05
7.46± 0.06
<1
<1

7.27± 0.20
5.72± 0.06
7.54± 0.06
<1
<1

6.96± 0.03
4.60± 0.09
7.56± 0.06
<1
<1

3.84± 0.04
2.48± 0.0
7.25± 0.04
<1
<1

4.65± 0.34
5.42± 0.24
7.43± 0.01
<1
<1

6.28± 0.21
6.13± 0.21
7.47± 0.01
<1
<1

6.2± 0.13
5.47± 0.03
7.56± 0.01
<1
<1

3.58± 0.14
2.48± 0.0
8.09± 0.01
<1
<1

4.96± 0.01
5.28± 0.02
8.17± 0.06
<1
<1

7.13± 0.03
6.06± 0.06
8.23± 0.01
<1
<1

6.13± 0.17
5.17± 0.06
8.32± 0.38
<1
<1

งานวิจัย
ตารางที่ 2
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สมบัติทางเคมีของแปงหมักโรตีปาแยจากแหลงผลิตตางๆ

สมบัตทิ างเคมี
แหลงผลิตที่ 1
(  ±SD)
0 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง
ความเปนกรดดาง
6.02± 0.22
5.27± 0.74
ปริมาณกรดทั้งหมด
0.27± 0.07
0.35± 0.11
(เปอรเซนต)
ความชื้น
42.55± 0.05
42.57± 0.04
(เปอรเซนต)
คาเฉลี่ย (  ) จากการทดลองจํานวน 2 ซ้ํา

ตารางที่ 3
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แหลงผลิตที่ 2
0 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง
5.08± 0.10
4.94± 0.01

แหลงผลิตที่ 3
0 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง
5.49± 0.33
4.94± 0.16

0.36± 0.04

0.38± 0.08

0.32± 0.01

0.38± 0.01

45.15± 0.04

45.20± 0.13

42.06± 0.04

42.13± 0.01

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจากแปงหมักโรตีปาแย
จํานวน 3 แหลงผลิต
ลักษณะที่ศึกษา

Colony color
white
Shape
cocci
Gram reaction
+
Arrangement
pairs or chains
Aerobic growth
+
Anaerobic growth
+
Endospore forming
Motility test
Catalase reaction
Oxidase reaction
Nitrate reduction
Gelatin liquefaction
Growth in broth pH 4.4
+
Growth in broth pH 9.6
Substrate fermentation
Glucose
+
Lactose
+
Sucrose
+
Rhamnose
Raffinose
Sorbitol
Isolates
1-15
Identification
Leuconostocspp.
+ หมายถึง ผลการทดสอบเปนบวก
- หมายถึง ผลการทดสอบเปนลบ

วิจารณผลการวิจัย
จากการสอบถามผูผลิตโรตีปาแยระยะเวลาที่ใชหมัก
แปงคือ 5-6 ชั่วโมง การศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอยางที่เวลาเริ่มตน 3,
6 และ 9 ชั่วโมง เพื่อดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยา

white
bacilli
+
short chains
+
+
+
+
+
+
+
+
+
16
Lactobacillus sp.

และสมบัติทางเคมีหลังจาก 6 ชั่วโมงไปแลว แปงหมักโรตีปาแย
จากสามแหลงผลิตเมื่ อเริ่ มตน หมั กมีปริ มาณแบคทีเรียทั้งหมด
และยี ส ต แ ตกต า งกั น แบคที เ รีย ทั้ง หมดปะปนมากั บ แป ง น้ํ า
อากาศ มื อ ของผู ผ ลิ ต และสิ่ ง ของอื่ น ๆ ที่ สั ม ผั ส กั บ แป ง หมั ก
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(Gadaga et al., 2013; Hall, 2011) เชนเดียวกับ Wink (2009)
รายงานวาแบคทีเรียที่ พบในขั้นตอนการเตรียมแปงขนมปงจะ
ปะปนมากับแปงที่ใชผลิต ทําใหแหลงผลิตที่ตางกันพบแบคทีเรีย
ทั้งหมดในปริมาณที่แตกตางกัน แปงหมักโรตีปาแยจากแหลงผลิต
ที่ 3 มีปริมาณยีสตมากกวาแหลงผลิตที่ 1 และ 2 เนื่องจากมีการ
เติมผงยีสตในปริมาณมากกวา อีกทั้งแปงหมักโรตีจากแหลงที่ 3
มีสภาพที่เหมาะสมตอการเจริญของยีสตมากกวาแปงโรตีจากอีก
สองแหลง แบคทีเรียกรดแลคติกมีปริ มาณเทากันทั้งสามแหลง
ผลิตแบคทีเรียทั้งหมด แบคทีเรียกรดแลคติกและยีสตมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นที่ระยะเวลาหมัก 3 และ 6 ชั่วโมง แตแบคทีเรียทั้งหมด
และแบคทีเรียกรดแลคติกลดลงที่ระยะเวลาหมัก 9 ชั่วโมง พบรา
และแบคทีเรียสรางสปอรปริมาณนอยตลอดระยะเวลาการหมัก
ทั้งสามแหลงผลิตอาจเปนเพราะมีการเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ในกอนแปงหมักโรตีมีออกซิเจนในปริมาณจํากัดซึ่งไม
เหมาะกับราและแบคทีเรียสรางสปอรที่ตองการออกซิเจนในการ
เจริญและระยะเวลาในการบมสําหรับการหมักแปงเพื่อทําโรตีนั้น
ใช ร ะยะเวลาสั้ น ทํ า ให พ บการเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย ดั ง กล า วใน
ปริ ม าณน อ ย ยี ส ตมี บทบาทในแป งหมั ก โรตี ป าแยทํา ให แ ป งมี
ลักษณะฟู เหนียวนุมมีรูพรุนซื่งเกิดจากแกสคารบอนไดออกไซดที่
สรางจากยีสต แบคทีเรียกรดแลคติกที่มีความสามารถยอยแปง
(Amylolytic lactic acid bacteria) พบไดจากการคัดแยก
จุ ลิ น ทรี ย ใ นอาหารหมั ก จากแป ง แบคที เ รี ย สามารถสร า ง
เอนไซมอะไมเลสยอยแปงทําใหเกิดกลูโคสและซูโครสโดยเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติจากแปงที่ใชหมักซึ่งเปนประโยชนตอกระบวนการ
หมั กแบคที เ รี ย ดั ง กล า วได แ ก Leuconostoc sp. และ
Lactobacillus sp. (Kohajdova and Karovicova, 2007;
Reddy et al., 2008; Guyot, 2012) ซึ่งสอดคลองกับการ
ทดลองใน ครั้ ง นี้ แ บคที เรี ย กรดแ ลคติ กที่ คั ด แย กไ ด คื อ
Leuconostoc sp. และ Lactobacillus sp. นอกจากนี้
Blandino et al. (2003) Kohajdova and Karovicova (2007)
และ Asmahan and Muna (2009a) กลาวถึงความสัมพันธแบบ
ถอยทีถอยอาศัยของยีสตกับแบคทีเรียกรดแลคติกในอาหารหมัก
จากแป ง ว า การเพิ่ ม จํ า นวนของยี ส ต ใ นอาหารหมั ก เกิ ด จาก
สภาพแวดลอมเปนกรดที่สรางโดยแบคทีเรียกรดแลคติก ขณะที่
การเจริญของแบคทีเรียกรดแลคติกไดรับสารเสริมการเจริญ เชน
วิตามิ น สารประกอบไนโตรเจนที่ละลายไดจากยีสต การเจริญ
รวมกันของจุลินทรียดังกลาวระหวางการหมักจะสรางสารที่ทําให

Research

เกิดกลิ่นรสของอาหารหมักแปงหมักโรตีปาแยมีคาความเปนกรด
ดางลดลง ปริมาณกรดทั้งหมดเพิ่มขึ้นสอดคลองกับรายงานของ
Kohajdova and Karovicova (2007) และ Ray and Montet
(2015) ที่กลาวถึงกิจกรรมของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับการหมักทํา
ให ค า ความเป น กรดด า งลดลง ปริ ม าณกรดทั้ งหมด เช น กรด
แลคติกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Asmahan and Muna (2009b)
กลา วถึงการหมัก kisra ซึ่งเปนผลิตภัณฑแปงหมักจากแปงขาว
ฟางโดยวิธีการหมักตามธรรมชาติในประเทศซูดาน ผลิตภัณฑที่
ไดมี คุณ ภาพไมแ นน อนแตถาหากทํา การหมั กโดยเติม กลา เชื้ อ
บริสุทธิ์ของแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสตทําใหสามารถควบคุม
กระบวนการหมั ก ได แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด มี คุ ณ ภาพดี มี ร สชาติ
สม่ําเสมอ (Asmahan and Muna, 2009a) ซึ่งจากการศึกษา
แปงหมักโรตีปาแยในครั้งนี้เปน การหมักตามธรรมชาติมีเฉพาะ
การเติมยีสต ถาหากมีการเติมแบคทีเรียกรดแลคติกจากที่คัดแยก
ไดในแปงหมักโรตีปาแยจะทําใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีและมี
รสชาติสม่ําเสมอ

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาจุลนิ ทรียในแปงหมักโรตีปาแยจากแหลงผลิต
จํานวน 3 แหลงในอําเภอเมืองจังหวัดปตตานี ที่ระยะเวลาหมัก
เริ่มตน 3, 6 และ 9 ชั่วโมง พบแบคทีเรียทั้งหมด แบคทีเรียกรด
แลคติ กเพิ่มขึ้น จากเริ่มหมั กจนถึง 6 ชั่ว โมงหลั งจากนั้ น จะลด
จํานวนลง สวนยีสตเพิ่มชึ้นตลอดระยะเวลาหมัก แบคทีเรียกรด
แลคติกมีบทบาทเกี่ยวของกับการหมักทําใหคาความเปนกรดดาง
ของผลิ ต ภั ณ ฑ ล ดลงในขณะที่ ป ริ ม าณกรดทั้ ง หมดเพิ่ ม ขึ้ น
แบคทีเรียกรดแลคติกที่พบได แก Leuconostoc sp. และ
Lactobacillus sp. ทั้ งแบคที เ รี ย กรดแลคติ กและยีส ต
เจริญเติบโตในแปงหมักทําใหเกิดกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของโรตี
ปาแยอยางไรก็ตามงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยขั้นพื้นฐานที่ทําใหทราบ
จุลินทรียที่มีบทบาทในการหมักแปงโรตีปาแย เพื่อเปนแนวทาง
ในการนําแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกไดไปเติมในรูปกลาเชื้อ
บริสุทธิ์รวมกับยีสตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสม่ําเสมอ
มีกลิ่นรส และเนื้อสัมผัสที่ดี หากมีการนําแบคทีเรียกรดแลคติก
ไปใช ป ระโยชน ใ นรู ป กล า เชื้ อ บริ สุ ท ธิ์ ค วรมี ก ารศึ ก ษาทาง
อนุ ก รมวิ ธ านเพื่ อ ระบุ ส ายพั น ธุ ข องแบคที เ รี ย ก อ นนํ า ไปใช
ประโยชนในขั้นตอนตอไป

งานวิจัย
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เอกสารอางอิง
กลาณรงค ศรีรอด และ เกื้อกูล ปยะจอมขวัญ. (2550). เทคโนโลยีของแปง.
พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
หนา 1-102.
กองบรรณาธิ ก ารนานมี บุ ค ส . (2556). พิ ส ดารตํ า นานอาหารอาเซี ย น.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนานมีบุคส. หนา 54-55.
บุญศรี จงเสรีจิตต. (2552). จุลชีววิทยาทางอาหาร. นครปฐม: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร. หนา 1-7.
วิ กิ พี เ ดี ย ส า ร า นุ ก ร ม เ ส รี . ( 2 5 6 0 ) . โ ร ตี จ า ไ น , แ ห ล ง ข อ มู ล :
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/ ค น เ มื่ อ วั น ที่ 21
พฤษภาคม 2560.
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดปตตานี. (2556). โรตีปาแย
(โรตีจิ้มน้ําแกง), แหลงขอมูล: http://www.pattanilocal.
go.th/hotel3/view.php?album_id=40. คน เมื่ อ วั น ที่ 15
ตุลาคม 2559.
AOAC. (2000). Official Methods of Analysis of AOAC
International. 17thed. Washington. DC: Association of
Official Analytical Chemists. chapter 32. pp. 1-12.
Asmahan, A.A. and Muna, M.M. (2009a). Use of starter culture of
lactic acid bacteria and yeasts in the preparation of
kisra, a Sudanese fermented food. Pakistan Journal of
Nutrition 8(9): 1349-1353.
Asmahan, A.A. and Muna, M.M. (2009b). Isolation, characterization and identification of lactic acid bacteria from
fermented soghum dough used in Sudanese Kisra
preparation. Pakistan Journal of Nutrition 8(11): 18141818.
Blandino, A., Al-Aseeri, M.E., Pandiella, S.S., Cantero, D. and
Webb, C. (2003). Cereal-based fermented foods and
beverages. Food Research International 36: 527-543.
Collins, C.H. and Lyne, P.M. (1995). Collins and Lyne,s
Microbiological Methods. 7thed. Oxford: Butterworth –
Heinemann. pp. 94-374.

83

Delost, M. D. (1998). Introduction to Diagnost Microbio-logy: A
Text and Workbook. St. Louis: Mosby-Year Book Inc.
pp. 265-266.
De Vos, P., Garrity, G.M., Jones, D., Krieg, N.R., Ludwig, W., Rainey,
F.A., Schleifer, K.-H. and Whitman, W.B. (2009).
Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 2nded.
Volume Three. New York: Springer. pp. 465-626.
Gadaga, T.H., Lehohla, M. and Ntuli, V. (2013). Traditional
fermented foods of Lesotho. Journal of Microbiology,
Biotechnology and Food Sciences 2(6): 2387- 2391.
Guyot, J.P. (2012). Cereal-based fermented foods in developing
countries: Ancient foods for modern research.
International Journal of Food Science and Technology
47(6): 1109–1114.
Hall, S. (2011). Why Bread has holes and grows mold. from
http://www. The science of bread making. com.
Retrieved October, 11, 2016.
Kohajdova, Z. and Karovicova, J. (2007). Fermentation of cereals
for specific purpose. Journal of food and Nutrition
Research 46(2): 51-57.
Ray, R.C. and Montet, D. (2015). Microorganisms and
fermentation of Traditional Foods. New York: CRC
Press Taylor & Francis Group. pp. 78-88.
Reddy, G., Altaf, M.D., Naveena, B.J., Venkateshwar, M. and
Kumar, E.V. (2008). Amylolytic bacterial lactic acid
fermentation-A review. Biotechno-logy Advances 26:
22-34.
Wink, D. (2009). Lactic Acid fermentation in Sourdough. from
http://www. thefreshloaf. com. Retrieved October, 15,
2016.



