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จุลินทรียที่พบในโรตีปาแย 

Microorganisms in Roti Payae 
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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 เพ่ือศึกษาชนิดของจุลินทรียและสมบัติทางเคมี ท่ีระยะเวลาหมัก 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 
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บทนํา 

 แปงเปนคารโบไฮเดรตท่ีมาจากเมล็ดธัญพืช เชน แปง

สาลี แปงขาวเจา แปงขาวโพด ฯลฯ ซึ่งเปนแหลงพลังงานที่

สําคัญในโภชนาการของมนุษย อาหารสวนใหญจะมีแปงเปน

องคประกอบหลักของทุกชนชาติ โดยการนําแปงมาประกอบ

อาหารท่ัวๆ ไป เชน ขนมปง กวยเตี๋ยว และพาสตา ฯลฯ (กลา

ณรงค และเกื้อกูล, 2550) อาหารอีกชนิดหนึ่งที่ทําจากแปงสาลี

ไดแก โรตี คําวา “โรต”ี เปนคําศัพทท่ีพบไดในหลายภาษา ไดแก 

ภาษาฮินดู อินโดนีเซีย มาลายู ซึ่งหมายถึงขนมปง โรตีเปนอาหาร

ที่ทําจากแปงที่ผานการนวดแลวนําไปทอดหรือปงเปนแผนบางๆ 

รับประทานเปนของหวานหรือรับประทานพรอมอาหารคาวอ่ืนๆ 

ในประเทศไทยจะคุนเคยกับโรตีที่ทอดเปนแผนนุม ราดดวยนม

ขนหวานและน้ําตาลทราย บริโภคเปนอาหารหวานซึ่งชาวไทย

มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยเรียกโรตี

ชนิดนี้วา โรตีจาไน สวนประกอบที่สําคัญในการผลิตโรตีจาไน 

ไดแก แปงสาลี ไข นมขนหวาน เนย และน้ําเปลาการนําแปงมา

ทอดจะเหวี่ยงแปงโรตีจนเปนแผนแบนมากแลวพับ นําแปงที่พับ

แลวมาทอดในน้ํามัน (กองบรรณาธิการนานมีบุค, 2556; วิกิพี

เดีย, 2560) นอกจากนี้มีโรตีอีกชนิดหนึ่งมีช่ือเรียกวาโรตีปาแย 

ซึ่งโรตีปาแยเปนอาหารพ้ืนบานของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตของประเทศไทย โรตีปาแยทําใหสุกโดยการยาง

หรือปง สมัยกอนจะยางหรือปงบนปากโองจึงเรียกวาโรตีปาแย 

(ปาแย แปลวา โอง) หรือโรตีปากโอง การบริโภคโรตีปาแยนิยม

รับประทานเปนอาหารเชาหรืออาหารเย็นโดยบริโภคเปนอาหาร

คาวหรืออาหารหวานการบริโภคเปนอาหารคาวจะรบัประทานกับ

น้ําสะเตะหรือน้ําแกง ถาบริโภคเปนอาหารหวานจะจิ้มกับนมขน

หวาน (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดปตตานี, 

2556) โรตีปาแยสวนใหญมีการผลิตเปนอุตสาหกรรมระดับ

ครัวเรือน แปงหมักโรตีปาแยมีกลิ่นหมักที่เปนเอกลักษณเฉพาะมี

ความเหนียวนุมสวนประกอบที่สําคัญในการผลิตโรตีปาแย ไดแก 

แปงสาลี เกลือปน นมขนหวาน น้ําตาลทราย เนย ผงเชื้อยีสต

และน้ําเปลา การทําแปงหมักโรตีปาแยโดยการนําสวนผสมมา

คลุกเคลาใหเขากัน นวดแปงเปนเวลาประมาณ 20-30 นาทีทิ้งไว

ใหเกิดการหมักเปนเวลา 5-6 ช่ัวโมง นําแปงมาปนใหเปนกอน

กลม (รูปที่ 1ก) ทําใหแบนนํามาทอดจะไดโรตีปาแย โรตีปาแยจะ

แตกตางจากโรตีชนิดอื่นคือเปนโรตีชิ้นใหญหนา เนื้อโรตีจะฟูนุม 

(รูปที่ 1ข) สวนประกอบของวตัถุดิบและวิธีการผลิตมีรายละเอียด

แตกตางกันไป สวนใหญถูกเก็บเปนความลับในทองถิ่นนั้นๆ 

โดยทั่วไปการผลิตแปงหมักโรตีปาแยมีการเติมผงเชื้อยีสตที่

จําหนายในทองตลาดทําใหไมสามารถควบคุมคุณภาพของแปง

หมักไดอยางสม่ําเสมอ แปงหมักที่ไดอาจมีความแตกตางในดานสี 

ลักษณะเนื้อสัมผัส และกลิ่นรส ในระหวางการหมักมีจุลินทรียที่

เกี่ยวของหลายชนิดซึ่งอาจเปนปจจัยหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญตอ

คุณภาพของแปงหมักโรตีปาแย แปงที่เลือกใชอาจมีจุลินทรียท่ีไม

ตองการปะปนอยูมาก (บุญศรี, 2552) เนื่องจากยังไมมีผูศึกษา

จุลินทรียที่เก่ียวของกับแปงหมักโรตีปาแย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง

สนใจที่จะศึกษาจุลินทรียในแปงหมักโรตีปาแยเพื่อตองการทราบ

ชนิดของจุลินทรียในแปงหมักสําหรับเปนแนวทางในการนํา

จุลินทรียที่คัดแยกไดไปประยุกตใชเพื่อปรับปรุงการผลิตใหมี

รสชาตติามความตองการของผูบริโภค 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การเก็บตวัอยางแปงหมักโรตีปาแย 

เก็บตัวอยางแปงหมักจากแหลงผลิตโรตีปาแยที่นิยม

บริโภคจํานวน 3 แหลงในอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี โดยผูผลิต

ทัง้สามรายนวดแปงใหเขากัน แลวนําตัวอยางบรรจุใสในภาชนะที่

สะอาดนํามาศึกษาในหองปฏิบัติการ 

2. การศึกษาปริมาณจุลินทรียจากแปงหมักโรตีปาแย 

 เก็บตัวอยางแปงหมักที่ระยะเวลา 0, 3, 6 และ 9 

ชั่วโมง นําตัวอยางมา 25 กรัม เจือจางดวยเปปโตน 0.1 

เปอรเซ็นต ปริมาตร 225 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องตีปนอาหารและ

เจือจางตัวอยางตอในระดับท่ีเหมาะสม ตรวจนับปริมาณ

แบคทีเรียท้ังหมดโดยเพาะเลี้ยงเช้ือในอาหาร plate count agar 

บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง ตรวจหา

ปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหาร de Man 

Rogosa Sharpe agar (MRS) เติม 0.004 % bromcresol 

purple และ 0.02 % sodium azide บมจานเพาะเชื้อใน 

anaerobic jar ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 

ชั่วโมง นับจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติก เลือกโคโลนีท่ีมีบริเวณสี

เหลืองรอบโคโลนี เก็บโคโลนีเดี่ยวไวใน MRS agar slant 

ตรวจหาแบคทีเรียสรางสปอรใชตัวอยางที่ระดับความเจือจาง 

1/10 นําไปตมในน้ํารอนอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 

นาที แลวแชน้ําเย็นทันที ตรวจนับปริมาณแบคทีเรียสรางสปอร 

โดยเพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหาร plate count agar บมท่ีอุณหภูมิ 
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37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชัว่โมง 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

สรางเอนไซมออกซิเดส การรีดิวสไนเตรท การยอยเจลาติน 

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 

 ตัวอยางแปงหมักท่ีระยะเวลาเริ่มหมักและ 9 ชั่วโมง

นํามาหาคาความเปนกรดดางปริมาณกรดท้ังหมดและความช้ืน 

(AOAC, 2000) 
 

ผลการวิจัย 

จากการสอบถามผูผลิตโรตีปาแยจํานวน 3 แหลงผลิต 

พบวาการผลิตโรตีปาแยมีสวนประกอบ ไดแก แปงสาลี 5 

กิโลกรัม น้ําตาลทราย 1.5 ถวยตวง นมขนหวาน 200 กรัม เกลือ

ปน 5 ชอนชา ยีสตผง 5-6 ชอนชา เนย 1 ชอนโตะ และน้ําเปลา 

2 ลิตร นําสวนผสมมาคลุกเคลาใหเขากัน นวดแปงเปนเวลา

ประมาณ 20-30 นาที ทิ้งไวใหเกิดการหมัก เปนเวลา 5-6 ชั่วโมง

แลวจึงนํามาทอดผูผลิตจาก 3 แหลง ใชแปงสาลีที่มีเครื่องหมาย

ทางการคาแตกตางกัน 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 ชั่วโมงมีปริมาณเพ่ิมขึน้และจะลด

จํานวนลงที่ระยะเวลาหมัก 9 ช่ัวโมง โดยแบคทีเรียทั้งหมด 

มีจํานวน 6.13 - 6.96 Log CFU/กรัม แบคทีเรียกรดแลคติก 

4.60 – 5.47 Log CFU/กรัม เมื่อเริ่มหมักยีสตมีจํานวน  

7.25 - 8.09 Log CFU/กรัม และเพิ่มจํานวนตลอดระยะเวลาการ

หมักที่ระยะเวลาหมัก 9 ชั่วโมง ยีสตมีจํานวน 7.56 – 8.32  

Log CFU/กรัม พบราและแบคทีเรียสรางสปอร <1Log  

CFU/กรัม ตลอดระยะเวลาการหมักท้ังสามแหลงผลิต (ตาราง 

ที่ 1) สมบัติทางเคมีของแปงหมักโรตีปาแย จํานวน 3 แหลงผลิต

คาความเปนกรดดางเมื่อเริ่มตนหมักมีคา 5.08 - 6.02 เมื่อหมัก

เปนเวลา 9 ช่ัวโมง คาความเปนกรดดางลดลงเปน 4.94 - 5.27 

ปริมาณกรดท้ังหมดเมื่อเริ่มตนหมักมีคา 0.27 - 0.36 เปอรเซนต

เมื่อหมักเปนเวลา 9 ชั่วโมง ปริมาณกรดท้ังหมดเพิ่มข้ึนเปน  

0.35 - 0.38 เปอรเซ็นต ปริมาณความชื้นเมื่อเริ่มตนหมักม ี

คา 42.06 - 45.15 เปอรเซ็นต เมื่อระยะเวลาผานไป 9 ชั่วโมง

ปริมาณความชื้นเพ่ิมขึ้นเล็กนอย (ตารางที่ 2) แบคทีเรียกรด 

แล คติ ก คั ด แย ก ไ ด จํ า น วน  16  ไ อ โ ซ เ ล ท  จํ า แ นก 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 KKU Science Journal Volume 46 Number 1 Research 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ก)                                                         (ข) 
 

รูปที่ 1 (ก) แปงหมักโรตีปาแยจากแหลงผลิต อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  (ข) โรตีปาแยทอด ที่มา: รูปถายโดยผูวิจัย 

 

ตารางที่ 1 จุลินทรียในแปงหมักโรตีปาแยจากแหลงผลิตตางๆ 

จุลินทรีย (log cfu/g) ระยะเวลาหมัก (ชั่วโมง) 

(  ±SD) 0 3 6 9 

แหลงผลิตที่ 1     

Total aerobic plate count 3.13± 0.91 4.21± 0.13 7.27± 0.20 6.96± 0.03 

Lactic acid bacteria 2.48± 0.0 4.69 ± 0.05 5.72± 0.06 4.60± 0.09 

Yeast 7.4± 0.08 7.46± 0.06 7.54± 0.06 7.56± 0.06 

Mold <1 <1 <1 <1 

Endospore forming bacteria <1 <1 <1 <1 

แหลงผลิตที่ 2     

Total aerobic plate count 3.84± 0.04 4.65± 0.34 6.28± 0.21 6.2± 0.13 

Lactic acid bacteria 2.48± 0.0 5.42± 0.24 6.13± 0.21 5.47± 0.03 

Yeast 7.25± 0.04 7.43± 0.01 7.47± 0.01 7.56± 0.01 

Mold <1 <1 <1 <1 

Endospore forming bacteria <1 <1 <1 <1 

แหลงผลิตที่ 3     

Total aerobic plate count 3.58± 0.14 4.96± 0.01 7.13± 0.03 6.13± 0.17 

Lactic acid bacteria 2.48± 0.0 5.28± 0.02 6.06± 0.06 5.17± 0.06 

Yeast 8.09± 0.01 8.17± 0.06 8.23± 0.01 8.32± 0.38 

Mold <1 <1 <1 <1 

Endospore forming bacteria <1 <1 <1 <1 

คาเฉลี่ย (  ) จากการทดลองจํานวน 2 ซ้ํา 

 

 

 

 

 

 

 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 1 81 

 

ตารางที ่2 สมบัติทางเคมีของแปงหมักโรตีปาแยจากแหลงผลิตตางๆ 

สมบัตทิางเคม ี แหลงผลิตที ่1 แหลงผลิตที ่2 แหลงผลิตที ่3 

(  ±SD) 0 ชั่วโมง 9 ชั่วโมง 0 ชั่วโมง 9 ชั่วโมง 0 ชั่วโมง 9 ชั่วโมง 

ความเปนกรดดาง 6.02± 0.22 5.27± 0.74 5.08± 0.10 4.94± 0.01 5.49± 0.33 4.94± 0.16 

ปริมาณกรดทั้งหมด 

(เปอรเซนต) 
0.27± 0.07 0.35± 0.11 0.36± 0.04 0.38± 0.08 0.32± 0.01 0.38± 0.01 

ความชื้น 

(เปอรเซนต) 
42.55± 0.05 42.57± 0.04 45.15± 0.04 45.20± 0.13 42.06± 0.04 42.13± 0.01 

คาเฉลี่ย (  ) จากการทดลองจํานวน 2 ซ้ํา 

 

ตารางที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจากแปงหมักโรตีปาแย 

จํานวน 3 แหลงผลิต 

ลักษณะที่ศึกษา   

Colony color white white 

Shape cocci bacilli 

Gram reaction + + 

Arrangement pairs or chains short 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 16 

Identification Leuconostocspp. Lactobacillus  sp. 

+ หมายถึง  ผลการทดสอบเปนบวก  - หมายถึง ผลการทดสอบเปนลบ 
 

วิจารณผลการวิจัย 

 จากการสอบถามผูผลิตโรตีปาแยระยะเวลาที่ใชหมัก

แปงคือ 5-6 ชั่วโมง การศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอยางที่เวลาเริ่มตน 3, 

6 และ 9 ช่ัวโมง เพื่อดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยา

และสมบัติทางเคมีหลังจาก 6 ช่ัวโมงไปแลว แปงหมักโรตีปาแย

จากสามแหลงผลิตเมื่อเริ่มตนหมักมีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด

และยีสตแตกตางกัน แบคทีเรียทั้งหมดปะปนมากับแปง น้ํา 

อากาศ มือของผูผลิตและสิ่งของอ่ืนๆ ที่สัมผัสกับแปงหมัก 
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(Gadaga et al., 2013; Hall, 2011) เชนเดียวกับ Wink (2009) 

รายงานวาแบคทีเรียท่ีพบในขั้นตอนการเตรียมแปงขนมปงจะ

ปะปนมากับแปงท่ีใชผลิต ทําใหแหลงผลิตที่ตางกันพบแบคทีเรีย

ทั้งหมดในปริมาณที่แตกตางกัน แปงหมักโรตีปาแยจากแหลงผลติ

ที่ 3 มีปริมาณยีสตมากกวาแหลงผลิตที่ 1 และ 2 เน่ืองจากมีการ

เติมผงยีสตในปริมาณมากกวา อีกทั้งแปงหมักโรตีจากแหลงท่ี 3 

มีสภาพที่เหมาะสมตอการเจริญของยีสตมากกวาแปงโรตีจากอีก

สองแหลง แบคทีเรียกรดแลคติกมีปริมาณเทากันทั้งสามแหลง

ผลิตแบคทีเรียทั้งหมด แบคทีเรียกรดแลคติกและยีสตมีปริมาณ

เพิ่มข้ึนท่ีระยะเวลาหมัก 3 และ 6 ชั่วโมง แตแบคทีเรียทั้งหมด

และแบคทีเรียกรดแลคติกลดลงท่ีระยะเวลาหมัก 9 ชั่วโมง พบรา

และแบคทีเรียสรางสปอรปริมาณนอยตลอดระยะเวลาการหมัก

ทั้งสามแหลงผลิตอาจเปนเพราะมีการเลือกใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ

นอกจากนี้ในกอนแปงหมักโรตีมีออกซิเจนในปริมาณจํากัดซึ่งไม

เหมาะกับราและแบคทีเรียสรางสปอรที่ตองการออกซิเจนในการ

เจริญและระยะเวลาในการบมสําหรับการหมักแปงเพื่อทําโรตีนั้น

ใชระยะเวลาสั้นทําใหพบการเจริญของจุลินทรียดังกลาวใน

ปริมาณนอย ยีสตมีบทบาทในแปงหมักโรตีปาแยทําใหแปงมี

ลักษณะฟู เหนียวนุมมีรูพรุนซื่งเกิดจากแกสคารบอนไดออกไซดที่

สรางจากยีสต แบคทีเรียกรดแลคติกท่ีมีความสามารถยอยแปง

(Amylolytic lactic acid bacteria) พบไดจากการคัดแยก

จุลินทรีย ในอาหารหมักจากแปง แบคทีเรียสามารถสราง

เอนไซมอะไมเลสยอยแปงทําใหเกิดกลูโคสและซูโครสโดยเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติจากแปงที่ใชหมักซึ่งเปนประโยชนตอกระบวนการ

หมักแบคทีเรียดังกลาวไดแก Leuconostoc sp. และ 

Lactobacillus sp.  (Kohajdova and Karovicova, 2007; 

Reddy et al., 2008; Guyot, 2012) ซึ่งสอดคลองกับการ

ทดลอง ในครั้ งนี้ แบคที เ รี ย กรดแลคติ ก ท่ี คั ด แยกไ ด คื อ

Leuconostoc sp. และ Lactobacillus sp. นอกจากนี้

Blandino et al. (2003) Kohajdova and Karovicova (2007) 

และ Asmahan and Muna (2009a) กลาวถึงความสัมพันธแบบ

ถอยทีถอยอาศัยของยีสตกับแบคทีเรียกรดแลคติกในอาหารหมัก

จากแปงวาการเพิ่มจํานวนของยีสตในอาหารหมักเกิดจาก

สภาพแวดลอมเปนกรดที่สรางโดยแบคทีเรียกรดแลคติก ขณะท่ี

การเจริญของแบคทีเรียกรดแลคติกไดรับสารเสริมการเจริญ เชน 

วิตามิน สารประกอบไนโตรเจนที่ละลายไดจากยีสต การเจริญ

รวมกันของจุลินทรียดังกลาวระหวางการหมักจะสรางสารที่ทําให

เกิดกลิ่นรสของอาหารหมักแปงหมักโรตีปาแยมีคาความเปนกรด

ดางลดลง ปริมาณกรดทั้งหมดเพิ่มขึ้นสอดคลองกับรายงานของ 

Kohajdova and Karovicova (2007) และ Ray and Montet 

(2015) ที่กลาวถึงกิจกรรมของจุลินทรียที่เก่ียวของกับการหมักทํา

ใหคาความเปนกรดดางลดลง ปริมาณกรดทั้งหมด เชนกรด 

แลคติกเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ Asmahan and Muna (2009b) 

กลาวถึงการหมัก kisra ซึ่งเปนผลิตภัณฑแปงหมักจากแปงขาว

ฟางโดยวิธีการหมักตามธรรมชาติในประเทศซูดาน ผลิตภัณฑที่

ไดมีคุณภาพไมแนนอนแตถาหากทําการหมักโดยเติมกลาเชื้อ

บริสุทธิ์ของแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสตทําใหสามารถควบคุม

กระบวนการหมักไดและผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณภาพดีมีรสชาติ

สม่ําเสมอ (Asmahan and Muna, 2009a) ซึ่งจากการศึกษา

แปงหมักโรตีปาแยในครั้งนี้เปนการหมักตามธรรมชาติมีเฉพาะ

การเติมยีสต ถาหากมีการเติมแบคทีเรียกรดแลคติกจากที่คัดแยก

ไดในแปงหมักโรตีปาแยจะทําใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีและมี

รสชาติสม่ําเสมอ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาจุลนิทรียในแปงหมักโรตีปาแยจากแหลงผลิต

จํานวน 3 แหลงในอําเภอเมืองจังหวัดปตตานี ท่ีระยะเวลาหมัก

เริ่มตน 3, 6 และ 9 ชั่วโมง พบแบคทีเรียทั้งหมด แบคทีเรียกรด

แลคติกเพ่ิมขึ้นจากเริ่มหมักจนถึง 6 ชั่วโมงหลังจากนั้นจะลด

จํานวนลง สวนยีสตเพ่ิมชึ้นตลอดระยะเวลาหมัก แบคทีเรียกรด

แลคติกมีบทบาทเก่ียวของกับการหมักทําใหคาความเปนกรดดาง

ของผลิตภัณฑลดลงในขณะที่ปริมาณกรดทั้งหมดเ พ่ิมขึ้น  

แบคทีเรียกรดแลคติกท่ีพบไดแก Leuconostoc sp. และ 

Lactobacillus sp. ท้ังแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต

เจริญเติบโตในแปงหมักทําใหเกิดกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของโรตี

ปาแยอยางไรก็ตามงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยข้ันพ้ืนฐานที่ทําใหทราบ

จุลินทรียที่มีบทบาทในการหมักแปงโรตีปาแย เพื่อเปนแนวทาง

ในการนําแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกไดไปเติมในรูปกลาเชื้อ

บริสุทธิ์รวมกับยีสตเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสม่ําเสมอ  

มีกลิ่นรส และเนื้อสัมผัสที่ดี หากมีการนําแบคทีเรียกรดแลคติก

ไปใชประโยชนในรูปกลาเชื้อบริสุทธิ์ควรมีการศึกษาทาง

อนุกรมวิธานเพื่อระบุสายพันธุของแบคทีเรียกอนนําไปใช

ประโยชนในขั้นตอนตอไป 
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