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บทคัดย่อ 

ในกระบวนการผลิตน้ าปลาโซเดียมต่ าด้วยวิธีการแยกสารผ่านด้วยเย่ือไฟฟ้าระดับห้องปฏิบัติการ มีความจ าเป็นต้องให้ความร้อนกับ
น้ าปลาโซเดียมต่ าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เพื่อท าลายจุลินทรีย์ทีป่นเปื้อนในระหว่างกระบวนการก าจัดเกลือ ก่อนการ
บรรจุขณะร้อนในภาชนะปิดสนิท เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง อย่างไรก็ตามหากต้องการผลิตในเชิงการค้า 
จ าเป็นต้องทราบชนิดและการต้านทานความร้อนของแบคทีเรียที่จะใช้เป็นดัชนีก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคัดแยกและแสดงลักษณะสัณฐานวิทยาเบ้ืองต้นของแบคทีเรียชอบเกลือและเจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูงจากน้ าปลา
โซเดียมต่ ารวมทั้งศึกษาการต้านทานความร้อนของแบคทีเรียที่ คัดแยกได้ โดยทดลองให้ความร้อนแก่น้ าปลาโซเดียมต่ าที่อุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที จากน้ันน ามาคัดแยกแบคทีเรียด้วยวิธี Pour plate บนอาหารแข็ง Plate Count Agar (PCA) ซ่ึงเติมเกลือให้มี
ความเข้มข้นร้อยละ 3, 5, 14 และ 18 และบ่มที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากการทดลองพบโคโลนีเดี่ยวของ
แบคทีเรียแตกต่างกัน 3 สายพันธุ์ เจริญได้บนจานเพาะเชื้อ PCA ที่เติมเกลือความเข้มข้นร้อยละ 3 เท่าน้ัน เมื่อน ามาศึกษาลักษณะสัณฐาน
วิทยาโดยวิธีการย้อมสีแบบแกรมและย้อมสีเอนโดสปอร์ พบว่าแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ์ ติดสีแกรมบวก มีลักษณะท่อน และสามารถสร้างเอน
โดสปอร์ได้ นอกจากน้ีพบว่าแบคทีเรียชนิดหน่ึงมีค่า D75 , D85 และ D95 เท่ากับ 34.38, 27.03 และ 11.19 ตามล าดับ และมีค่า Z เท่ากับ 
40.98  
 
ค ำส ำคัญ: น้ าปลาโซเดียมต่ า แบคทีเรียชอบเกลอื แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูง 

 
Abstract  

In low-sodium fish sauce production using electrodialysis (ED) in the laboratory-scale, it is necessary to heat the low-
sodium fish sauce at temperature 100oC for 10 minute, to destroy microorganism contamination during ED desalination before 
hot filling in a sealed container, to obtain the shelf stable low-sodium fish sauce. However, if scale-up to the commercial 
production, it should to know a type and thermal resistance of bacteria used as index for processing establishment. The objective 
of this research was to study screening and morphology characterization of thermophilic halophilic bacteria from low-sodium fish 
sauce, and their thermal resistance was also investigated. The low-sodium fish sauce was heated at temperature 90oC for 25 

minute. The bacteria were then isolated from the heated low-sodium fish sauce by pour plate on plate count agar (PCA) with salt 
concentration of 3%, 5%, 14% and 18%, and incubated at temperature 55 oC for 24-48 hour. The result showed that bacteria 
only grow in PCA with 3% salt concentration, which could be identified in three different single colony of bacteria. Studying 
morphology of isolated bacteria by Gram staining and endospore staining, they were Gram-positive bacteria, had rod shape and 
endospore. Moreover, D75 D85 D95 values of one bacteria were equal to 34.38, 27.03 and 11.19 respectively and Z-Value was 
equal to 40.98.  
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