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การตานทานกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกของ Aspergillus flavus
ในนํ้าพริกตาแดง

Resistance of Aspergillus flavus against Benzoic Acid and Sorbic
Acid in Chili Paste (Num Prik Ta–Dang)
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บทคัดยอ
นํ้าพรกิตาแดงเปนนํ้าพริกท่ีนิยมบริโภค ผูผลิตมักเติมวัตถุกันเสียเพ่ือยืดอายุการเก็บและชะลอการเสื่อม

เสียจากเช้ือรา จึงพบกรดเบนโซอิกเจือปนในผลิตภัณฑนํ้าพริกเกินปริมาณท่ีกําหนดเสมอ งานวิจัยน้ีศึกษาการ
ตานทานตอกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกของเช้ือราในนํ้าพริกตาแดง เพ่ือเปนแนวทางในการลดปริมาณและใช
วัตถุกันเสียอยางเหมาะสม จากการสํารวจคุณภาพและความปลอดภัยของนํ้าพริกตาแดงจํานวน 60 ตัวอยาง
จําหนายใน 20 จังหวัดของภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย พบวานํ้าพริกตาแดงมีคา pH 4.0–6.25
มีคา aw 0.63–0.93 ตรวจพบปริมาณกรดเบนโซอิกรอยละ 78 ตั้งแต 169–5,302 มก./กก. ซึ่งพบปริมาณกรดเบน
โซอิกเกินมาตรฐานกําหนด (>1,000 มก./กก.) รอยละ 40 (23 ใน 60 ตัวอยาง) พบกรดซอรบิกรอยละ 13 ตั้งแต
2–1,760 มก./กก. นํ้าพริกสวนใหญรอยละ 95 พบการปนเปอนเช้ือรามากกวา 100 CFU/g รอยละ 58 มีปริมาณ
จุลินทรียท้ังหมดปนเปอนมากกวา 105 CFU/g และรอยละ 22 พบ C. perfringens มากกวา 100 CFU/g เมื่อนํา
ไอโซเลทเช้ือรา Aspergillus flavus 0701 ท่ีแยกไดจากนํ้าพริกตาแดงเพาะเลี้ยงใน Potato Dextrose Agar
(PDA) ท่ีปรับคา aw 0.90 และ 0.85 และคา pH 5.0 และ 4.5 พบวาตองเติมกรดซอรบิกท่ีความเขมขน 800
มก./กก. หรือมากกวา จึงยับยั้งการเจริญของเช้ือ A. flavus 0701 ในสภาวะของ PDA ท่ีคา aw 0.9 และคา pH
4.5 และ 5.0 และหากลดคา aw ของ PDA เปน 0.85 ท่ีคา pH ท้ัง 2 ระดับ พบวาการเติมกรดเบนโซอิกปริมาณ
ต่ํากวาคือ 500 มก./กก. ชวยยับยั้งการเจริญของเช้ือรา A. flavus 0701 ได การเติมวัตถุกันเสียท้ังสองชนิดน้ี
ข้ึนอยูกับปจจัยรวมของชนิดเช้ือรา คา aw และ pH ของอาหารเปนสําคัญ ในอาหารจําลองน้ีพบวาการเติมกรดซอร
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บิกเพียงชนิดเดียวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเช้ือราไดดีท่ีสุด และดีกวาการเติมกรดเบนโซอิกรวมกับ
กรดซอรบิกและการเติมกรดเบนโซอิกเพียงชนิดเดียว

ABSTRACT
Num Prik Ta Dang , a traditional chili paste, is a popular condiment among Thai

consumer.  This product has a short shelf-life which common preservatives such as benzoate
and/or sorbate are added by manufacturers, therefore often found these preservatives exceed
the maximum limit according to food regulation. The aim of this study was to investigate the
resistance of contaminated mold in Num Prik Ta Dang against benzoic acid and/or sorbic acid in
order to recommend the proper use of these preservatives. Survey of 60 samples of Num Prik
Ta Dang sold in 20 provinces of Central and Eastern part of Thailand was conducted. Results
found that the pH value of chili paste ranged from 4.0–6.35, while aw value was 0.63–0.93.
Benzoic acid and sorbic acid were added as 78% and 13%, ranging from 169–5,302 mg/kg and 2–
1,760 mg/kg, respectively. Whereas 23 of 60 samples (40%) contained benzoic exceed the
maximum limit (at 1000 mg/kg). High load of yeast and mold (95%, >102 CFU/g) and total
bacteria (58%, >105 CFU/g) was found. Moreover pathogenic bacteria such as C. perfringens was
found 21.7% (>102 CFU/g). Then Aspergillus flavus 0701, isolated from chili paste, were cultured
on Potato Dextrose Agar adjusted pH at 4.5 and 5, and aw at 0.85 and 0.9. Isolate was inhibited
by sorbic acid at concentration 800 mg/kg (pH 5.0 or 4.5, aw 0.90). At both level of pH when
reduced aw to 0.85, the growth of A. flavus 0701 was inhibited completely by adding benzoic
acid at 500 mg/kg. Using of both preservatives to prolong shelf-life of food depends on
combination factors of mold strain, aw and pH of food. In this simulated conditions in food
model results showed adding only sorbic acid was the best effective against preservative
resistant mold, following by the combination of benzoic and sorbic acid, and lastly only benzoic
acid added.

คําสําคัญ: นํ้าพริก เช้ือรา  กรดเบนโซอิก  กรดซอรบิก การเนาเสีย  เช้ือราตานทานวัตถุกันเสีย
Keywords: Chili paste, Mold, Benzoic acid, Sorbic acid, Spoilage, Preservative resistance mold

บทนํา
นํ้าพริกตาแดงเปนผลิตภัณฑพรอมบริโภค ท่ี

ไดจากการนําพริกแหง หอมแดง และกระเทียม ท่ีผาน
การอบ เผา ทอดหรือคั่วใหแหง มาบดและผสมเขากับ
เครื่ อ งปรุ งรส  เชน  นํ้ าปลา  เ กลื อ  นํ้ าตาล  นํ้ า

มะขามเปยก หรืออาจมีการเติม แมงดา ปลายาง หรือ
อ่ืน ๆ ลงไปในสวนผสมดวย (นิจศิริ, 2542) จากผลการ
สํารวจในชวงป 2546–2555 พบวานํ้าพริกท่ีวาง
จําหนายภายในประเทศไทยกวารอยละ 70 มีการ
ปนเปอนของจุลินทรียเ กินกวาท่ีมาตรฐานกําหนด
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(รวิวรรณและคณะ, 2546; ชิดชมและคณะ, 2547,
2548, 2549; พัชราวัลยและคณะ, 2549; จิรวัฒนและ
คณะ, 2549; วลัยและคณะ, 2550; นิจฉราและคณะ,
2551; ฐิตินันท, 2552; ปยวรรณและวริพัสย, 2554;
อรรณพและคณะ, 2552, 2555; อรรณพและวรรณภา,
2553ก, 2553ข; Mahakarnchanakul et al., 2011)
โดยเฉพาะอยางยิ่งเช้ือรา ซึ่งเปนกลุมจุลินทรียหลักท่ีทํา
ใหเกิดการเสื่อมเสียของนํ้าพริก เช้ือราอาจปนเปอนมา
กับวัตถุดิบ หรือจากสุขลักษณะท่ีไมดี ในระหวาง
กระบวนการผลิต ท้ังน้ีจากรายงานการปนเปอนของ
เช้ือราในวัตถุดิบท่ีใชในการแปรรูปนํ้าพริกจํานวน 180
ตัวอยาง ไดแก พริกข้ีหนู พริกช้ีฟา พริกช้ีฟาแหง หอม
กระ เ ทียม และข า  พบ เ ช้ือร าตั้ ง แต 0.80–4.92
log CFU/g โดยเช้ือราท่ีพบมากในวัตถุดิบเหลาน้ี ไดแก
Aspergillus niger A. flavus Penicillium citrinum
และ P. corylophilium (อดิพล, 2546) สวนชนิดและ
จํานวนจุลินทรีย ท่ีพบในเครื่องเทศท่ีจําหนายใน
ทองตลาด ไดแก พริกช้ีฟาแหง หอมแดง กระเทียม พบ
การปนเปอนของยีสต และราปริมาณสูง คือ 2.34–
6.10 log CFU/g) (ฐิตินันท, 2552) การละเลย
สุขลักษณะในการผลิตและกระบวนการลดเช้ือราท่ี
ปนเปอนในวัตถุดิบท่ีไมเหมาะสม ตลอดจนการคัดเลือก
วัตถุดิบท่ีไมดีพอ ยอมสงผลตอการเสื่อมเสียจากเช้ือรา
และอายุการเก็บรักษาของนํ้าพริกประเภทน้ีได ดวย
เหตุน้ีการใชวัตถุกันเสียจึงเขามามีบทบาทในผลิตภัณฑ
นํ้าพริกในแงของการยืดอายุการเก็บรักษา ชวยชะลอ
และควบคุมการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ท่ีปนเปอนใน
ผลิตภัณฑโดยเฉพาะเช้ือรา แตการใชวัตถุกันเสียท้ัง
กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในปริมาณสูงเกินกวาท่ี
มาตรฐานกําหนด (>1,000 มก./กก.) อาจสงผลตอ
คว ามปลอดภั ย ขอ งผู บ ริ โ ภค ในระยะยาว เมื่ อ
รับประทานบอยครั้ง

ดังน้ันปริมาณการใชและการเลือกใชชนิดของ
วัตถุกันเสียท่ีถูกตอง และมีประสิทธิภาพดีในการ
ควบคุมการเจริญของเช้ือรา จึงมีความจําเปนตอง
ทําการศึกษา โดยเฉพาะการยับยั้งเ ช้ือราชนิดท่ีมี
ความสามารถตานทานตอวัตถุกันเสียท่ีนิยมเติมใน
นํ้าพริกชนิดน้ี เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับลดหรือ
ควบคุมปริมาณการใชวัตถุกันเสียตลอดจนการเลือกใช
วัตถุกันเสียชนิดท่ีเหมาะสมในการผลิตนํ้าพริกตาแดง
ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
เก็บตัวอยางนํ้าพริกตาแดงจํานวน 60 ตัวอยาง

(500 กรัมตอตัวอยาง) ผลิตจากกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือ
ผลิตภัณฑชุมชนหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (One
tambon one product: OTOP) จาก 20 จังหวัดในเขต
ภาคกลาง ไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี
ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบุรี ราชบุรี
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สงิหบุรี สุพรรณบุรี
และ อางทอง รวมท้ังจังหวัดชายฝงทะเลตะวันออก ไดแก
ชลบุรี และ ตราด
1. การตรวจคุณภาพของน้ําพริกตาแดง

นําตัวอยางนํ้าพริกตาแดงตรวจวัดคาวอเตอร
แอคติวิตี้ (aw) ดวยเครื่องวัดคา aw (AQUA LAB
series 3, USA) คา pH ดวยเครื่อง pH meter
(Jenco model 6071, Taiwan) ปริมาณกรดเบนโซ
อิกและกรดซอร บิก (AOAC, 2000) จํานวน
เ ช้ือจุ ลินทรี ย ท้ั งหมด เ ช้ือยีสตและรา และเ ช้ือ
Clostridium perfringens (Downes and Ito, 2001)
2. การแยกเชื้อราและระบุสายพันธุ

แยกเช้ือราจากตัวอยางนํ้าพริกตาแดงท่ีมี
ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกมากกวา 700
มก./กก. (Zaini et al., 2010) ทําใหบริสุทธ์ิโดยการ
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เข่ียลงบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) เพาะ
เช้ือท่ี 30ºC เปนเวลา 5–7 วัน แลวแยกโอโซเลทเช้ือรา
(ฆรณี, 2550) นําแตละไอโซเลทท่ีแยกไดจํานวน 20
ไอโซเลท สงตรวจวินิจฉัยเพ่ือบงช้ีสายพันธุเ ช้ือรา
ณ ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย คัดเลือกสายพันธุราท่ี
สามารถทนตอกรดเบนโซอิกและ/หรือซอรบิกไดใน
ปริมาณสูงกวา 700 มก./กก. เพ่ือศึกษาข้ันตอไป
3. การเตรียมสปอรของเชื้อรา Aspergillus flavus
0701

เตรี ยมสปอร แขวนลอย (spore
suspension) เช้ือรา Aspergillus flavus 0701 โดย
เ พ า ะ เ ลี้ ย ง บ น อ า ห า ร เ ลี้ ย ง เ ช้ื อ PDA (Merck,
Germany) ภายใตสภาวะแบบมีอากาศท่ี 25–30๐C
เปนเวลา 10 วัน เก็บเก่ียวสปอรดวยการชะท่ีผิวหนา
อาหาร PDA ดวยนํ้ากลั่นปลอดเช้ือท่ีมีสารละลาย
Tween 80 (0.1%, 1–2 หยด) ครั้งละ 5 ml ใชแทง
แกวงอท่ีฆาเช้ือขูดท่ีผิวหนาจนท่ัว ดูดสปอรแขวนลอย
กรองผานใยแกว (glass wool, Supply chem, USA)
ใสในหลอดเหว่ียงท่ีอบฆาเช้ือขนาด 50 ml ขูด
จนกระท่ังเช้ือราบนจานอาหารหมด ชะลาง glass
wool ดวยนํ้ากลั่นปลอดเช้ือ 3–4 ครั้ง รวบรวม
สารละลายท่ีมีสปอรแขวนลอยประมาณ 30 ml นําไป
ปนเหว่ียงท่ี 5,000 รอบตอนาที เวลา 10 นาที เทสวน
ใสท้ิง ลางและปนเหว่ียงดวยนํ้ากลั่นปลอดเช้ือ 20 ml
อีกครั้ง เทสวนใสท้ิงและปรับปริมาตรสุดทายเปน 5 ml
ดวยนํ้ากลั่นปลอดเช้ือ ตรวจนับความเขมขนของสปอร
ภายใต กล องจุ ลทรรศนด วย Haemacytometer
(Neubauer, Germany) เจือจางสปอรแขวนลอยดวย
นํ้ากลั่นปลอดเช้ือ ใหอยูท่ีระดับ 103–104 spore/ml
(Malo et al., 2007) ตรวจยืนยันจํานวนแนนอนดวย
การเพาะในอาหาร PDA

4. ความสามารถในการตานทานตอกรดเบนโซอิก
และกรดซอรบิกของเชื้อรา Aspergillus flavus
0701

จากการตรวจวัดคา pH และคา aw ในนํ้าพริก
ตาแดง สวนใหญอยูในชวง 4.5–5.0 และ 0.9–0.85
ตามลําดับ ดังน้ันการศึกษาปจจัยของคา pH และคา
aw ท่ีมีผลตอการตานทานกรดเบนโซอิกและ/กรดซอรบิ
กของเช้ือราในระบบอาหารเลี้ยงเช้ือเลียนแบบนํ้าพริก
ตาแดง จึงเตรียมอาหาร PDA ปรับ pH ท่ี 4.5 และ 5.0
ดวยกรดซิตริก และปรับคา aw เปน 0.9 และ 0.85 ดวย
กลีเซอรอล หลังจากนําไปน่ึงฆาเช้ือแลวจึงเติมกรดเบน
โซอิกในรูปโซเดียมเบนโซเอต (มีกรดเบนโซอิก 500
800 และ 1,000 มก./กก.) หรือกรดซอรบิกในรูป
โพแทสเซียมซอรเบต (มีกรดซอรบิก 500 800 และ
1,000 มก./กก.) หรือเติมท้ังสองชนิดคือโซเดียมเบนโซ
เอตรวมกับโพแทสเซียมซอรเบตใน 3 สัดสวน คือ
900:100 700:300 และ 500:500 มก./กก.
สารละลายวัตถุกันเสียจะผานการกรองดวย cellulose
acetate filter ขนาด 0.45 µm (Stedim Biotech
GmbH 37070, Sartorius, Germany) กอนผสมลงใน
อาหาร PDA ทดสอบการเจริญของเช้ือราในอาหารโดย
หยดสปอรแขวนลอยจุดละ 2 µl จํานวน 3 จุด บน
อาหาร PDA (มีปริมาณสปอร 103 spore/ml ตอจุด)
เพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 30๐C เปนเวลา 7 วัน (ปยวรรณ
และวริพัสย, 2554) ครบกําหนดใหวัดขนาดเสนผาน
ศูนยกลางโคโลนีเชื้อราดวยเวอรเนียมิเตอร ท้ัง 3 จุด
บันทึกคาเฉลี่ยผลการเจริญของเช้ือราบนอาหาร PDA
ชุดควบคุมคืออาหารท่ีไมเติมกรดเบนโซอิกและกรด
ซอรบิก ทําการทดลอง 3 ซ้ําตอ 1 ทรีตเมนต

วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยวิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) ท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95% และเปรียบเทียบความแตกตางของ
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คาเฉลี่ยระหวางชุดทดลองโดยวิธี Duncan’s new
multiple range test (DMRT) (ปราณ,ี 2547)

ผลและวิจารณผลการวิจัย
1. การตรวจคุณภาพของน้ําพริกตาแดง

สามารถแบงนํ้าพริกตาแดง 60 ตัวอยางตาม
ลักษณะกายภาพเปน 3 ประเภทคือ นํ้าพริกตาแดง
ชนิดเปยก ชนิดก่ึงเปยก และชนิดแหง สวนใหญรอยละ
72 ท่ีจําหนายในทองตลาดเปนนํ้าพริกชนิดก่ึงเปยกและ
มักมีคา pH คอนไปทางกรด (ตารางท่ี 1) เมื่ออางอิง
ตามสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (2546) ท่ี
กําหนดคา aw ของนํ้าพริกตาแดงตองไมเกิน 0.85
พบวามากกวาครึ่งหน่ึงของนํ้าพริกตาแดง (34 ตัวอยาง
หรือ 57% ของตัวอยางท้ังหมด) มีคา aw ต่ํากวา 0.85
สอดคลองกับคามาตรฐานท่ีกําหนด ท่ีเหลือมีคา aw

เกินคามาตรฐานท่ีระบุไว
ผลการตรวจสอบปริมาณวัตถุกันเสียใน

ตัวอยางนํ้าพริกตาแดง พบวามีการเติมกรดเบนโซอิก
มากท่ีสุดถึง รอยละ 78.3 ท่ีนาสังเกตคือรอยละ 38.3
หรือหน่ึงในสามมีปริมาณกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน
(>1,000 มก./กก.) อางอิงจาก 3 องคกรคือประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2543), มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (สํานักงาน
มาตรฐานผลิตชุมชน, 2546) และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2548) และบางตัวอยางมีการ
เติมกรดซอรบิกเปนวัตถุกันเสียเพียงชนิดเดียวแตพบใน
จํานวนนอยเพียง 8 ตัวอยาง (13.3%) โดยพบ
1 ตัวอยางท่ีปริมาณกรดซอรบิกสูงมากคือ 1,759
มก./กก. (ตารางท่ี 2) จากรายงานการปนเปอนของ
วัตถุกันเสียในนํ้าพริกชนิดอ่ืนโดยอดิพล และคณะ
(2546) พบปริมาณกรดเบนโซอิกรอยละ 40 (48 ใน
120 ตัวอยาง) ในนํ้าพริกแกงไดแกแกงเผ็ด แกง

เขียวหวาน แกงสม และแกงมัสมั่น ซึ่งเปนนําพริกท่ีมี
aw คอนขางสูงเสียไดงาย เชนเดียวกับ พัจนภาและ
คณะ (2552) ท่ีรายงานวาพบกรดเบนโซอิกในนํ้าพริก
แกง ท่ีจําหนายในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
สุพรรณบุรีถึงรอยละ 52 (17 ใน 33 ตัวอยาง) และพบ
กรดซอรบิกใน 1 ตัวอยาง แตไมเกินมาตรฐานท่ีกําหนด
(25.94 มก./กก.) ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับ
รายงานท้ังสองฉบับและยังพบวามีการเติมวัตถุกันเสีย
สองชนิดรวมกันคือเติมกรดเบนโซอิกรวมกับกรดซอร
บิกในตัวอยางนํ้าพริกตาแดง (8.4% หรือ 5 ใน 60
ตัวอยาง)

การอนุญาตใหเติมกรดซอรบิกเปนวัตถุกัน
เสียเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาในผลิตภัณฑนํ้าพริก
เน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเสื่อมเสียจาก
เช้ือจุลินทรียไดดีในอาหารท่ีมีคา pH ต่ํากวา 4.75
(คา pKa เทากับ 4.75) (Brul and Coote, 1999)
สอดคลองกับคา pH ของนํ้าพริกตาแดงท่ีพบคืออยู
ในชวง 4.0–4.70 แตกรดซอรบิกมีราคาสูงกวากรด
เบนโซอิก 2 เทา จึงคาดวาเปนสาเหตุใหพบการใชกรด
เบนโซอิกเปนวัตถุกันเสียในนํ้าพริกตาแดงมากกวากรด
ซอรบิก และพบบอยครั้งกวาในผลิตภัณฑนํ้าพริก

ผลการตรวจสอบคุณภาพทางดานจุลินทรีย
ของนํ้าพริกตาแดงจํานวน 60 ตัวอยางพบวาจํานวน
จุลินทรียท้ังหมด และเช้ือยีสตและรา มีจํานวนท่ีเกิน
มาตรฐานถึงรอยละ 95 (>105 CFU/g) และรอยละ
58.3 (>102 CFU/g) ตามลําดับ (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2548; สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2552) ท้ังน้ียังพบการ
ปนเปอนของเช้ือ C. perfringens ในปริมาณท่ีเกิน
มาตรฐาน กําหนด ถึง ร อยละ 21.7 (ตาร าง ท่ี 3)
สอดคลองกับรายงานของรวิวรรณและคณะ (2546)
ท่ีพบจํานวนจุลินทรีย ท้ังหมดในนํ้าพริกตาแดงบาง
ตัวอยางปริมาณมากถึง 6–7 log CFU/g (6 ใน 62
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ตัวอยาง) และยังมีรายงานในผลิตภัณฑนํ้าพริกของ
ประเทศมาเลเซีย (Chili bo) ท่ีพบจํานวนจุลินทรีย
ท้ังหมดคอนขางสูงคือ 5–9 log CFU/g และจํานวน
ยีสตและรา 3–7 log CFU/g (Zaini et al., 2010)

จะเห็นไดวาผลิตภัณฑเหลาน้ีมีแนวโนมท่ีมี
การปนเปอนจุลินทรียมากจึงเก็บรักษาไดไมนานและ
นิยมเติมวัตถุกันเสีย สาเหตุคือวัตถุดิบหลักสําหรับผลิต
นํ้าพริก ไดแก พริกแหง หอมแดง และกระเทียม มักพบ
การปนเปอนเช้ือจุลินทรียเริ่มตนกอนผานกระบวนการ
ผลิตเปนจํานวนมาก อดิพล (2546) พบราปนเปอนใน
กระเทียมปริมาณสูง 4 log CFU/g สวนในหอมแดง
และพริกช้ีฟาปนเปอนรามากกวา 3 log CFU/g
เชนเดียวกันในวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต Chili bo ใน
ประเทศมาเลเซีย โดยพริกแดงสด และพริกปนพบการ
ปนเปอนเช้ือจุลินทรียท้ังหมดและเช้ือราเริ่มตน 6–8
log CFU/g และ 7 log CFU/g ตามลําดับ ซึ่งเปน

ปริมาณท่ีสูง พบเช้ือราในกลุม Aspergillus sp. และ
Penicillium sp. เปนจํานวนมาก ราเหลาน้ีเปนเช้ือรา
ท่ีพบไดท่ัวไปสามารถเจริญไดในสิ่งแวดลอมท่ัวไปและ
ในระหวางการเก็บ (storage fungi) (อดิพล, 2546;
Zaini et al., 2010)

สรุปไดวาผลิตภัณฑน้ีมีแนวโนมการปนเปอน
ของจุลินทรียมาก จึงมีการใชวัตถุกันเสียเพ่ือควบคุมเช้ือ
ราในนํ้าพริกตาแดงปริมาณสูงเกินกวาท่ีมาตรฐานกําหนด
มากถึงหน่ึงในสามของตัวอยาง ซึ่งอาจสงผลตอความ
ปลอดภัยของผูบริโภคในระยะยาวเมื่อรับประทาน
บอยครั้ง ดังน้ันการลดปริมาณการใชวัตถุกันเสียใหอยูใน
ระดับท่ีปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการ
ควบคุมการเจริญของเช้ือราท่ีปนเปอนในผลิตภัณฑ
นํ้าพริกจึงเปนสิ่งท่ีตองทําการศึกษาอยางจริงจังเพ่ือเปน
แนวทางในการลดการใชวัตถุกันเสียดังกลาว

ตารางท่ี 1 คา pH และ aw เฉลี่ยของนํ้าพริกตาแดงจําหนายใน 20 จังหวัดของประเทศไทย
ประเภทนํ้าพริกตาแดง ชวง aw คาเฉลี่ย aw ชวง pH คาเฉลี่ย pH

ชนิดเปยก (n=5) >0.90–0.93 0.91±0.01 4.5–4.8 4.67±0.21
ชนิดกึ่งเปยก (n=43) >0.80–0.90 0.84±0.03 4.0–5.5 4.70±0.36
ชนิดแหง (n=12) <0.63–0.80 0.75±0.06 4.3–6.3 4.82±0.54

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณของกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในนํ้าพริกตาแดง

วัตถุกันเสีย
ชวงปรมิาณที่
พบ (mg/kg)

คาเฉลี่ยปริมาณ
ที่พบ (mg/kg)

จํานวนตัวอยางที่พบปริมาณวตัถุกันเสีย mg/kg
(รอยละที่พบจากตัวอยางทั้งหมด)a

ไมพบ <500 500 -1000 >1000

กรดเบนโซอิก 2–5,302 1,504
13

(21.7%)
13

(21.7%)
11

(18.3%)
23

(38.3%)

กรดซอรบิก 3–1,760 627
52

(86.7%)
4

(6.7%)
3

(5.0%)
1

(1.6%)
กรดเบนโซอิกรวมกับ

กรดซอรบิก
2–987 794

10
(16.7%)

1
(1.7%)

4
(6.7%)

0
(0%)

หมายเหตุ ND คือตรวจไมพบกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกที่ LOD 3.0 และ 2.0 มก./กก. ตามลําดับ
a ตัวอยางทั้งหมด 60 ตัวอยาง
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ตารางท่ี 3 คุณภาพดานจุลินทรียของนํ้าพริกตาแดงท่ีจําหนายใน 20 จังหวัดของประเทศไทย

หมายเหตุ aสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2548) b สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2552)

2. การแยกเชื้อราและระบุสายพันธุ
ผลการตรวจวินิจฉัยเช้ือรา 20 ไอโซเลท

ยืนยันวาเปนสายพันธุ Aspergillus flavus (12 ไอโซ
เลท) Penicillium citrinum (7 ไอโซเลท) และ
Aspergillus sydowii (1 ไอโซเลท) เน่ืองจาก
A. flavus สามารถสรางสารพิษเช้ือราและพบมากใน
ตัวอยาง และสามารถทนปริมาณกรดเบนโซอิกและกรด
ซอรบิกมากกวา 700 มก./กก. ในการศึกษาครั้งน้ีจึงนํา
สายพันธุดังกลาวเปนตัวแทนเช้ือราในนํ้าพริก โดย
ลักษณะสัณฐานวิทยาและลักษณะภายใตกลอง
จุลทรรศนของเช้ือ A. flavus 0701 แสดงในรูปท่ี 1

A. flavus อยูในรากลุมทนแลง (Xerophilic mold)
สามารถเจริญภายใตสภาวะ aw ชวง 0.70–0.85
อุณหภูมิ 22–25ºC และ pH ท่ีเหมาะสมตอการเจริญ
คือชวง 6.5–6.8 (Martin et al., 2002) ราชนิดน้ีจึงมี
โอกาสเจริญในนํ้าพริก นอกจากจะทําใหอาหารเสื่อม
เสีย บางสายพันธุยังอาจมีโอกาสสรางสารพิษอะฟลา
ทอกซิน (Aflatoxin) ซึ่งสารพิษมีความรุนแรงและมีผล
ตอตับ อดิพล (2546) พบการปนเปอนราในนํ้าพริกแกง
สวนใหญเปนสายพันธุ A. niger ไมใช A. flavus แตมี
รายงานการปนเปอนเช้ือรา A. flavus ในวัตถุดิบหลัก
ท่ีผลิตนํ้าพริก ไดแก พริกแหง หอมแดง และกระเทียม

รูปท่ี 1 ไอโซเลทเช้ือรา Aspergillus flavus 0701: ลักษณะสณัฐานวิทยา (A)
และลักษณะภายใตกลองจุลทรรศน (B)

ชนิดจุลินทรีย
ปริมาณ
กําหนด
(CFU/g)

ชวง
(log CFU/g)

คาเฉลี่ยที่พบ
(log CFU/g)

จํานวนตัวอยางที่พบในแตละชวงของ CFU/g
(รอยละที่พบจากตัวอยางทั้งหมด)

ไมพบ 10-<100
100-

<1,000
1,000-

<10,000
>10,000

ยีสตและรา <100a,b 2.40–5.46 4.10
1

(1.7%)
2

(3.3%)
0

(0%)
15

(25%)
42

(70.0%)

จุลินทรียทั้งหมด
<10,000

a 0–5.36 3.48
3

(5.0%)
1

(1.7%)
5

(8.3%)
16

(26.7%)
35

(58.3%)

C. perfringens <100a,b 0–2.28 1.52
41

(68.3%)
6

(10%)
13

(21.7%)
0

(0%)
0

(0%)

A B
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3. ความสามารถในการตานทานตอกรดเบนโซอิก
และกรดซอรบิกของเชื้อ A. flavus 0701

พบการเจริญของรา A. flavus 0701 ในทุก
ระดับความเขมขนของกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกใน
อาหาร PDA ท่ีปรับคา aw เปน 0.9 ท่ี pH 5.0 (รูปท่ี 2A)
การเติมกรดซอรบิกเพียงชนิดเดียวสามารถยับยั้งการ
เจริญของเช้ือราไดดีกวาการเติมกรดเบนโซอิกรวมกับ
กรดซอรบิก และกรดเบนโซอิกเพียงชนิดเดียว
(p<0.05) ตามลําดับ จึงสามารถลดการใชกรดเบนโซ
อิก โดยเลือกใชกรดเบนโซอิกรวมกับกรดซอรบิกใน
สัดสวน 3 ระดับคือ ท่ี 900:100 700:300 และ
500:500 มก./กก. เน่ืองจากพบวาใหผลการยับยั้งการ
เจริญ A. flavus 0701 ไมแตกตางกัน (p>0.05) ในท่ีน้ี
ยังพบวาการเติมกรดเบนโซอิกเพียงชนิดเดียวในอาหาร
เลี้ยงเช้ือท่ีความเขมขน 500 และ 800 มก./กก. ยับยั้ง
การเจริญรา A. flavus 0701 ไดนอยกวาการใชกรด
เบนโซอิกรวมกับกรดซอรบิก

รูปท่ี 2B แสดงการเจริญของ A. flavus
0701 บนอาหาร PDA ปรับคา aw เปน 0.90 ลดคา
pH เปน 4.5 พบวาเมื่อเติมกรดเบนโซอิกหรือกรดซอร
บิกจะสามารถยับยั้งการเจริญของรา A. flavus 0701
ไดดีท่ีปริมาณกรดเบนโซอิกหรือกรดซอรบิกตั้งแต 800
มก./กก. ข้ึนไป หากใชวัตถุกันเสีย 2 ชนิดรวมกัน
พบวาการเติมกรดเบนโซอิกรวมกับกรดซอรบิกท่ี
สัดสวนของกรดเบนโซอิกมากกวาหรือเทากับ 500
มก./กก. ข้ึนไปเชนท่ี 500:500 มก./กก. สามารถยับยั้ง
การเจริญของราไดดีข้ึน ในขณะเดียวกันก็สามารถลด
ปริมาณกรดซอร บิกลง ช วยลดค า ใชจ ายและมี
ประสิทธิภาพดีกวาการใชท่ีกรดเบนโซอิกท่ีความเขมขน
1,000 มก./กก. เพียงอยางเดียว ท้ังยังอยูภายใต
ขอกําหนดของกฎหมาย เน่ืองจากการเติมกรดเบนโซ
อิกเพียงชนิดเดียวจะมีแนวโนมท่ีเติมในปริมาณมากกวา
เพ่ือยับยั้งการเจริญของเช้ือรา

เมื่อเปรียบเทียบการเจริญของเช้ือในสภาวะ
ของคา aw ในอาหาร PDA ท่ีลดลงเปน 0.85 พบวาเช้ือ
A. flavus 0701 เจริญไดนอยมากอยางเห็นไดชัด
(รูปท่ี 2C และ 2D) ปจจัยของ aw มีผลอยางยิ่งตอการ
เจริญของเช้ือราและสงผลตอการเจริญมากกวาการเติม
วัตถุกันเสีย โดยทุกทรีตเมนตสังเกตพบการเจริญของ
เช้ือ A. flavus นอยมากหรือไมพบการเจริญ ในสภาวะ
ท่ีคา aw 0.85 ซึ่งเลียนแบบนํ้าพริกก่ึงเปยก เช้ือรา
สามารถเจริญไดนอยลงอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบ
กับสภาวะท่ีคา aw สูงข้ึนคือ 0.90 หรือนํ้าพริกชนิด
เปยก แมวาไมเติมกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกก็
สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือราได (รูปท่ี 2C) แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับท่ี pH 4.5 และ5.0 เช้ือ A. flavus
0701 ในสภาวะท่ีไมเติมวัตถุกันเสียมีแนวโนมเจริญได
ดีกวาในสภาวะความเปนกรดสูงกวาเล็กนอย ท่ีสภาวะ
aw 0.90 และความเปนกรดเพ่ิมข้ึนคือท่ี pH 4.5 พบวา
สามารถลดการเติมกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกความ
เขมขนลดลงเปน 800 มก./กก. ชวยยับยั้งการเจริญเช้ือ
รา A. flavus 0701 ไดดี อยางไรก็ดีท่ี pH 4.5 ในกรณี
Aspergillus ซึ่งทนกรดและทน aw ไดดีจําเปนตองมี
การเติมกรดเบนโซอิกมากกวา 500 มก./กก. เพ่ือยับยั้ง
การเจริญของเช้ือรา (รูปท่ี 2D)

การศึกษาน้ีพบวากรดซอรบิกมีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการเจริญของราท่ีดีกวากรดเบนโซอิก
อธิบายไดวาความสามารถในการแตกตัวแตกตางกัน
ของท้ัง 2 ชนิดซึ่งมีความสัมพันธกับคา pKa ของกรด
กรดซอรบิก และกรดเบนโซอิก มีคา pKa อยูท่ี 4.75
และ 4.19 (Jorge and Guillermo, 1992) โดยปกติ
คา pKa ของกรดท่ีต่ํากวาคา pH ของระบบอาหารจะ
ทําใหกรดดังกลาวเกิดการแตกตัวไดดี  และเหลือ
ปริมาณกรดในรูปไมแตกตัวนอย เชนในระบบอาหารท่ี
มี pH 4.0 กรดเบนโซอิกจะอยูในรูปไมแตกตัวรอยละ
66 ในขณะท่ีกรดซอรบิกจะอยูในรูปไมแตกตัวรอยละ
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84 (Jorge and Guillermo, 1992) ท้ังน้ีปริมาณกรด
ในรูปไมแตกตัวน้ีเองท่ีสามารถผานเขาไปในช้ันเมม
เบรนและเกิดการแตกตัวภายในเซลล สงผลตอการ
ทําลายเซลลของจุลินทรีย (Guynot et al., 2005)

กรดซอรบิกมีคา pKa มากกวากรดเบนโซอิก
ดังน้ันท่ี pH 4.5 กรดซอรบิกในรูปไมแตกตัวจึงเหลืออยู
มากกวา ทําใหลดคา pH ภายในเซลล สงผลตอการ
ยับยั้งการทํางานของเอนไซมไกลโคไลซิส เน่ืองจาก
โมเลกุลของกรดในรูปท่ีไมแตกตัวน้ีสวนใหญมีสมบัติ
เปนสารท่ีชอบไขมัน หรือสามารถละลายไดในไขมัน
(lipophilic) ดังน้ันจึงสามารถผานเขาไปในช้ันเมมเบรน
ไปยังสวนไซโตพลาสซึม และเกิดแตกตัวภายในเซลลได
(โดยปกติคา pH ภายในเซลลมีคาใกลเคียง 7) การแตก
ตัวดังกลาวไดไอออนของ H+ และไอออนลบ (Guynot
et al., 2005) ไอออนของ H+ ท่ีเกิดข้ึนน้ีไมสามารถ
ผานช้ันเมมเบรนออกมาได ทําใหเกิดการสะสมไอออน
ภายในเซลล เมื่อเซลลพยายามผลักดันไอออนท่ีสะสม
ออกไป จึงตองใชพลังงาน ATP ทําใหพลังงานไม
เพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมภายในเซลล สุดทายทํา
ใหเซลลไมสามารถรอดชีวิตได (Brul and Coote,
1999) นอกจากความสามารถในการแตกตัวของกรด
แลว ในกรณีของรา A. flavus คา aw และ pH นับเปน
ปจจัยสําคัญยิ่งในการควบคุมการเจริญ โดยปริมาณการ
ใชวัตถุกันเสียสามารถลดปริมาณลงไดหากควบคุม
ปจจัยรวมดังกลาวได

ชนิดของวัตถุกันเสียเปนปจจัยท่ีสําคัญอีก
ประการในการควบคุมการเจริญของเช้ือจุลินทรีย
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Malo et al. (2005,
2007) ท่ีทําการศึกษาโดยใชอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีปรับคา
aw เปน 0.80  0.85  0.90 และ 0.95 ดวยกลีเซอรอล
และปรับคา pH เปน 4.5 6.0 และ 7.5 ดวยกรด
ซิตริก พบวาตองเติมโซเดียมเบนโซเอตท่ีความเขมขน
มากถึงรอยละ 0.3 (3,000 มก./กก.) ท่ีสภาวะคา pH

เทากับ 4.5 ทุกระดับของคา aw จึงจะสามารถยับยั้ง
ก า ร เ จ ริ ญ ข อ ง เ ช้ื อ ร า ใ น ก ลุ ม Aspergillus ไ ด
แตในขณะท่ีเกลือซอรเบตในรูปโพแทสเซียมซอรเบตท่ี
ความเขมขนเดียวกัน ไมวาในสภาวะ pH เทากับ 4.5
และ 6.0 ก็สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือราดังกลาว
ไดท้ังหมด นอกจากน้ียังพบวาเช้ือราสายพันธุตางกันมี
ความสามารถตานทานตอปริมาณของเบนโซเอตได
ตางกัน

แมวาจะอนุญาตใหใชกรดเบนโซอิกและเกลือ
เบนโซเอตนิยมใชเปนวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑอาหาร
หลายชนิด ไดแก เครื่องดื่ม นํ้าผลไม ผลิตภัณฑขนมปง
ซอสถ่ัวเหลือง นํ้าสลัด ผลไมอบแหง มาการีน มายอง
เนส แยม และเยลลี่ โดยสวนใหญปริมาณกรดเบนโซอิก
และเกลือเบนโซเอตท่ีเติมไมเกิน 1,000 มก./กก. แตใน
อาหารตางกันประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรียยอม
ตางกัน กรดซอรบิกและเกลือซอรเบตมักนิยมเติมใน
กลุมอาหารประเภทผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑขนมปง
ผลิตภัณฑผัก ผลไม ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑเน้ือ
และปลา รวมท้ังผลิตภัณฑลูกกวาดหรือขนมหวาน
โดยปริมาณท่ีเติมในอาหารอยูในชวง 200–3,000 มก./
กก. (Davison and Branen, 1993) อยางไรก็ตามใน
กลุมผลิตภัณฑนํ้าพริกมักนิยมใชโซเดียมเบนโซเอตเปน
วัตถุกันเสียมากกวาโพแทสเซียมซอรเบตเน่ืองจากสาร
ดังกลาวมีราคาถูกและเปนท่ีรูจักแพรหลายของผูผลิต
ในการใชมากกวา ในท่ีน้ีพบวาหากผลิตภัณฑนํ้าพริก
หรืออาหารมีคา pH ในชวง 4.0–4.5 หรือคา pH ท่ีต่ํา
กว า น้ี ค าดว า การ เติ ม โพแทส เซี ยมซอร เ บตมี
ประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลิทรียไดดีกวา
โซเดียมเบนโซเอต เน่ืองจากโพแทสเซียมซอรเบตจะมี
ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียไดดี
ในชวงท่ีคา pH ท่ีกวางกวาโซเดียมเบนโซเอต คือ ท่ี
คา pH 4.0 ถึง 6.0 (Martin et al., 2002)
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หมายเหตุ BA หมายถึง  ความเขมขนของกรดเบนโซอิกเติมในรูปโซเดียมเบนโซเอต
SA หมายถึง  ความเขมขนของกรดซอรบิกเติมในรูปโพแทสเซียมซอรเบต

รูปท่ี 2 ผลการเจริญของไอโซเลทรา A. flavus รหัส 0701 เพาะเช้ือบนอาหาร PDA ท่ีปรับคา aw เปน 0.9
ท่ี pH 5.0 (A) และ 4.5 (B) และท่ีปรับคา aw เปน 0.85 ท่ี pH 5.0 (C) และ 4.5 (D) ในสภาวะเติม
กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกท่ีอุณหภูมิ 30ºC เปนเวลา 7 วัน

สรุปผลการวิจัย
ในอาหารแบบจําลองน้ีพบวาสามารถลดการใช

วัตถุกันเสียท้ัง 2 ขนิด จากปริมาณท่ีมาตรฐานกําหนดไว
คือ ไมเกิน 1,000 มก./กก. ได โดยการเติมกรดซอร-
บิกเพียงชนิดเดียวท่ีความเขมขนมากกวา 800 มก./กก.
ในสภาวะของ PDA ท่ีคา aw เปน 0.9 ท้ังท่ีระดับคา pH

4.5 และ 5.0 พบวาสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา
A. flavus 0701 ซึ่งเปนตัวแทนของเช้ือราทนวัตถุกันเสีย
ในนํ้าพริกตาแดง หรืออาจเลือกใชกรดเบนโซอิกรวมกับ
กรดซอรบิกแทน ในสัดสวน 3 ระดับ คือ 900:100
700:300 และ 500:500 มก./กก. ซึ่งพบวาใหผลในการ
ยับยั้งการเจริญของเช้ือรา A. flavus 0701 ไดใกลเคียง
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กัน สวนในสภาวะของ PDA ท่ีปรับลดคา aw เปน 0.85
ท่ีคา pH ท้ัง 2 ระดับ พบวาสวนใหญสามารถยับยั้งการ
เจริญของเช้ือราลงไดแมไมเติมสารกันเสียท้ัง 2 ชนิด แต
เพ่ือมั่นใจวาสามารถยืดอายุอาหารไดดีอาจเติมกรดเบน
โซอิกท่ีความเขมขนมากกวา 500 มก./กก. จึงจะยับยั้ง
การเจริญของเช้ือรา A. flavus 0701 ไดท้ังหมด

จากการศึกษาในเบ้ืองตนน้ีพบวามีความเปนไป
ไดในการลดปริมาณการเติมวัตถุกันเสียเพ่ือยืดอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑนํ้าพริกท่ีเกิดการเสื่อมเสียโดยเช้ือรา
ท้ังน้ีการควบคุมปจจัยของอาหารท่ีสงผลตอการเจริญ
ของเช้ือรา ไดแก คา aw และคา pH รวมดวย ลําดับ
ตอไปจะไดทําการศึกษาความสามารถในการตานทาน
ของเช้ือราในสภาวะจริงของนํ้าพริกตาแดงท่ีมีการปรับ
สภาวะของการใชวัตถุกันเสียรวมกับการควบคุมคา aw

และคา pH ท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ี

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ือ
อุตสาหกรรม: พวอ. ระดับปริญญาโท ประจําป 2556
(RRI Grants-MAG) ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน และสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีใหความ
อนุเคราะหสถานท่ี อุปกรณ และเครื่องมือในระหวาง
ปฏิบัติงานทดลอง
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