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การคัดแยกแบคทีเรียจากข้าวแต๋นน้ำแตงโมราดน้ำอ้อย จังหวัดลำปาง 

Isolation of Bacteria from Watermelon Crispy Rice Cracker with Sugar Cane Drizzle of Lampang 

ชณาลักษณ์ ราชนารินทร์ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

        ข้าวแต๋น หรือขนมนางเล็ด (Kaotan) เป็นขนมพ้ืนบ้านของไทย 
โดยมีเอกลักษณ์ คือ เป็นขนมที่ทำจากข้าวเหนียวปรุงรสแล้วนำมา
ทอด ในปัจจุบันข้าวแต๋นท่ีได้รับความนิยมมาก คือ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
ราดด้วยน้ำอ้อย ซึ่งการจำหน่ายข้าวแต๋นตามท้องตลาดจะต้องได้รับ
การตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานข้าวแต๋นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนข้าวแต๋น (มผช.) ปี พ.ศ. 2562 ก่อนเสมอ โดยเฉพาะการ
ตรวจหาแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารที่ทำให้ข้าวแต๋นเกิดการเสื่อม
คุณภาพ และถ้าหากผู ้บร ิโภคร ับประทานข้าวแต๋นที ่ปนเป ื ้อน
แบคทีเรียที่เป็นกลุ่มก่อโรค (Pathogenic bacteria) อาจก่อให้เกิด
โทษต่อร่างกายได้ งานวิจัยนี ้มุ ่งเน้นการศึกษาการปนเปื ้อนของ
แบคทีเรียในข้าวแต๋นน้ำแตงโมราดน้ำอ้อยของจังหวัดลำปาง ดังนั้นจึง
ได้คัดแยกแบคทีเรียจากตัวอย่างข้าวแต๋นและจำแนกชนิดแบคทีเรีย
ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological characteristics) 
และคุณสมบัติทางชีวเคมี (Biochemical characteristics) ตามลำดบั 
รวมทั้งเปรียบเทียบความหลากหลายของแบคทีเรียปนเปื้อนในข้าว
แต๋นแต่ละตัวอย่างด้วย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำมาประยุกต์คิดค้นหาวิธี
กำจัดแบคทีเรียที่ทำให้ข้าวแต๋นเสื่อมเสียคุณภาพ และสามารถนำไป
พัฒนาต่อยอดในด้านอุตสาหกรรมอาหารแห้งชนิดอื่น รวมทั้งเป็น
ฐานข้อมูลที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อหาปริมาณแบคทีเรียในข้าวแต๋นน้ำแตงโมราดน้ำอ้อย 
2. เพื่อจำแนกกลุ่มแบคทีเรียในข้าวแต๋นน้ำแตงโมราดน้ำอ้อย 
3. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการปนเปื้อนของแบคทีเรียในข้าว

แต๋นน้ำแตงโมราดน้ำอ้อยแต่ละแหล่ง 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. เก็บตัวอย่างข้าวแต๋นน้ำแตงโมราดน้ำอ้อย 
       เก็บข้าวแต๋นน้ำแตงโมราดน้ำอ้อยที่บรรจุในถุงพลาสติกซีลปาก
ถุง จำนวน 10 ยี่ห้อ โดยเก็บยี่ห้อละ 3 ถุง (30 ตัวอย่าง) ซึ่งตัวอย่าง
ทั้งหมดที่คัดเลือกโดยชื่ออำเภอและตำบลเป็นเกณฑ์ ดังรูปภาพท่ี 1 

 
รูปภาพที่ 1 แผนผังแสดงการจำแนกสถานที่ผลิตของข้าวแต๋นน้ำ
แตงโมราดน้ำอ้อยที่คัดเลือก โดยใช้ช่ืออำเภอและตำบลเป็นเกณฑ์ 

2.  การคัดแยกและจดัจำแนกชนิดแบคทีเรีย ดังรูปภาพที่ 2 

 
รูปภาพท่ี 2 ลำดับขั้นตอนการคัดแยกและจดัจำแนกชนิดแบคทีเรีย 
ผลการวิจัย 
        จากการคัดแยกแบคทีเรียสามารถแยกได้จากตัวอย่าง HC  
และ SL (3.45 × 104 CFU/g และ 1.96 × 104 CFU/g) เท่านั้น 
ต่อมาจำแนกชนิดด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological 
characteristics) และคุณสมบัติทางชีวเคมีต ่างๆ (Biochemical 
characteristics) โดยว ิธ ี  IMVIC test พบว ่า แบคท ี เร ียถ ูกแบ่ ง
ออกเป็นทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ HS1, HS2, HS3, HS4, HS6 และ HS7 

(รูปภาพที่ 3) นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การพบแบคทีเรีย
แต่ละกลุ่มใน HC และ SL แสดงผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เปอร์เซนต์การพบแบคทีเรียในตัวอย่าง HC และ SL 

 
อภิปรายผล 
        จากการทดลองนี้สามารถแยกแบคทีเรียได้ทั้งหมด 356 โคโลนี
โดยพบในตัวอย่างจาก 2 ตำบลเท่านั้น ได้แก่  SL (ตำบลศาลา)  และ 
HC (ตำบลห้างฉัตร) ซึ่ง SL พบแบคทีเรีย 3.45 × 104 CFU/g และ 
HC 1.96 × 104 CFU/g ส่วนอีก 8 ตัวอย่างที่เหลือไม่พบการเจริญ
แบคทีเรีย  ซึ ่งเมื ่อนำค่าไปเทียบกับเกณฑ์ มผช. ปี พ.ศ. 2562 
(สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม , 
2562) พบว่า ปริมาณต่ำกว่า 1 × 16 CFU/g ดังนั้นจึงจัดเป็นอาหาร
ที่สามารถบริโภคได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สอดคล้องกับ
รายงานการตรวจหาการปนเปื้อนแบคทีเรียในข้าวแต๋นของอรทัย  
บุญทะวงศ์ (2553) ที่นำข้าวแต๋นที่อบแห้งที่ 60 oC 160 นาที แล้วอบ
ต่อในเตาไมโครเวฟจะไม่พบจุลินทรีย์ใน 3 เดือน และรายงานของ
พริ้มเพรา ตะมะพุฒ และคณะ (2555) ที่พบว่าข้าวแต๋นหน้าสับปะรด
แช่อิ่มปลอดภัยต่อการบริโภคเช่นกัน 

 
รูปภาพที ่ 3 โคโลนีแบคทีเรียบน NA (ก. HS1, ข. HS2, ค. HS3,  
ง. HS4, จ. HS5, ฉ. HS6, ช. HS7)  
        นอกจากนี้แบคทีเรียที่คัดแยกได้ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7  
กลุ่ม ตามการจำแนกชนิดด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสมบัติ
ชีวเคมี เมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซนต์การพบแบคทีเรียในข้าวแต๋น ผล
พบว่า HC มีความหลากหลายของชนิดแบคทีเรีย (7 ชนิด) มากกว่าใน 
SL (3 ชนิด) รวมทั้งเปอร์เซนต์จำนวนแบคทีเรียที่พบในตัวอย่างก็มีค่า
แตกต่างกัน ซึ ่งสอดคล้องกับรายงานของ Jackie (2019) ที ่พบถึง
ความแตกต่างกันของความหลากหลายทางชนิดและปริมาณแบคทีเรีย
ที่ปนเปื้อนในอาหารแต่ละชนิด โดยในกรณีความหลากหลายชนิด
แบคทีเรียที่พบในตัวอย่างข้าวแต๋นนั้น มีสาเหตุจากการที่ข้าวแต๋นถูก
ผลิตด ้วยว ัตถุด ิบ กรรมวิธ ีการผลิต การบรรจุภ ัณฑ์ด ้วยว ิธ ีที่
หลากหลาย อีกทั้งความแตกต่างของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
การเจริญของแบคทีเรียขณะเก็บรักษาก่อนบริโภค 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มจำนวนตัวอย่างข้าวแต๋นน้ำแตงโมราดน้ำอ้อย 
2. ควรใช้เทคนิคชีวโมเลกุลร่วมในการจำแนกชนิดแบคทีเรีย 
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