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การตานทานกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกของ Aspergillus flavus
ในน้ําพริกตาแดง
Resistance of Aspergillus flavus against Benzoic Acid and Sorbic
Acid in Chili Paste (Num Prik Ta–Dang)
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บทคัดยอ
น้ําพริกตาแดงเปนน้ําพริกที่นิยมบริโภค ผูผลิตมักเติมวัตถุกันเสียเพื่อยืดอายุการเก็บและชะลอการเสื่อม
เสียจากเชื้อรา จึงพบกรดเบนโซอิกเจือปนในผลิตภัณฑน้ําพริกเกินปริมาณที่กําหนดเสมอ งานวิจัยนี้ศึกษาการ
ตานทานตอกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกของเชื้อราในน้ําพริกตาแดง เพื่อเปนแนวทางในการลดปริมาณและใช
วัตถุกันเสียอยางเหมาะสม จากการสํารวจคุณภาพและความปลอดภัยของน้ําพริกตาแดงจํานวน 60 ตัวอยาง
จําหนายใน 20 จังหวัดของภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย พบวาน้ําพริกตาแดงมีคา 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. น้ําพริกสวนใหญรอยละ 95 พบการปนเปอนเชื้อรามากกวา 100 CFU/g รอยละ 58 มีปริมาณ
จุลินทรียทั้งหมดปนเปอนมากกวา 105 CFU/g และรอยละ 22 พบ C. perfringens มากกวา 100 CFU/g เมื่อนํา
ไอโซเลทเชื้อรา Aspergillus flavus 0701 ที่แยกไดจากน้ําพริกตาแดงเพาะเลี้ยงใน Potato Dextrose Agar
(PDA) ที่ปรับคา aw 0.90 และ 0.85 และคา pH 5.0 และ 4.5 พบวาตองเติมกรดซอรบิกที่ความเขมขน 800
มก./กก. หรือมากกวา จึงยับยั้งการเจริญของเชื้อ A. flavus 0701 ในสภาวะของ PDA ที่คา aw 0.9 และคา pH
4.5 และ 5.0 และหากลดคา aw ของ PDA เปน 0.85 ที่คา pH ทั้ง 2 ระดับ พบวาการเติมกรดเบนโซอิกปริมาณ
ต่ํากวาคือ 500 มก./กก. ชวยยับยั้งการเจริญของเชื้อรา A. flavus 0701 ได การเติมวัตถุกันเสียทั้งสองชนิดนี้
ขึ้นอยูกับปจจัยรวมของชนิดเชื้อรา คา aw และ pH ของอาหารเปนสําคัญ ในอาหารจําลองนี้พบวาการเติมกรดซอร
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บิกเพียงชนิดเดียวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราไดดีที่สุด 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: น้ําพริก เชื้อรา กรดเบนโซอิก กรดซอรบิก การเนาเสีย เชื้อราตานทานวัตถุกันเสีย
Keywords: Chili paste, Mold, Benzoic acid, Sorbic acid, Spoilage, Preservative resistance mold
บทนํา
น้ําพริกตาแดงเปนผลิตภัณฑพรอมบริโภค ที่
ไดจากการนําพริกแหง หอมแดง และกระเทียม ที่ผาน
การอบ เผา ทอดหรือคั่วใหแหง มาบดและผสมเขากับ
เครื่ อ งปรุ ง รส เช น น้ํ า ปลา เกลื อ น้ํ า ตาล น้ํ า

มะขามเปยก หรืออาจมีการเติม แมงดา ปลายาง หรือ
อื่น ๆ ลงไปในสวนผสมดวย (นิจศิริ, 2542) จากผลการ
สํ า รวจในช ว งป 2546–2555 พบว า น้ํ า พริ ก ที่ ว าง
จํ า หน า ยภายในประเทศไทยกว า ร อ ยละ 70 มี ก าร
ปนเป อ นของจุ ลิ น ทรี ย เ กิ น กว า ที่ ม าตรฐานกํ า หนด

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 ฉบับที่ 1

(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)
โดยเฉพาะอยางยิ่งเชื้อรา ซึ่งเปนกลุมจุลินทรียหลักที่ทํา
ใหเกิดการเสื่อมเสียของน้ําพริก เชื้อราอาจปนเปอนมา
กั บ วั ต ถุ ดิ บ หรื อ จากสุ ข ลั ก ษณะที่ ไ ม ดี ใ นระหว า ง
กระบวนการผลิต ทั้งนี้จากรายงานการปนเปอนของ
เชื้อราในวัตถุดิบที่ใชในการแปรรูปน้ําพริกจํานวน 180
ตัวอยาง ไดแก พริกขี้หนู พริกชี้ฟา พริกชี้ฟาแหง หอม
กระเที ย ม และข า พบเชื้ อ ราตั้ ง แต 0.80–4.92
log CFU/g โดยเชื้อราที่พบมากในวัตถุดิบเหลานี้ ไดแก
Aspergillus niger A. flavus Penicillium citrinum
และ P. corylophilium (อดิพล, 2546) สวนชนิดและ
จํ า นวนจุ ลิ น ทรี ย ที่ พ บในเครื่ อ งเทศที่ จํ า หน า ยใน
ทองตลาด ไดแก พริกชี้ฟาแหง หอมแดง กระเทียม พบ
การปนเป อ นของยี ส ต และราปริ ม าณสู ง คื อ 2.34–
6.10 log CFU/g) (ฐิตินันท, 2552) การละเลย
สุ ข ลั ก ษณะในการผลิ ต และกระบวนการลดเชื้ อ ราที่
ปนเปอนในวัตถุดิบที่ไมเหมาะสม ตลอดจนการคัดเลือก
วัตถุดิบที่ไมดีพอ ยอมสงผลตอการเสื่อมเสียจากเชื้อรา
และอายุการเก็บรักษาของน้ําพริกประเภทนี้ได ดว ย
เหตุนี้การใชวัตถุกันเสียจึงเขามามีบทบาทในผลิตภัณฑ
น้ําพริกในแงของการยืดอายุการเก็บรักษา ชวยชะลอ
และควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรีย ที่ปนเปอนใน
ผลิตภัณฑโดยเฉพาะเชื้อรา แตการใชวัตถุกันเสียทั้ง
กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในปริมาณสูงเกินกวาที่
มาตรฐานกํ า หนด (>1,000 มก./กก.) อาจส ง ผลต อ
คว าม ปล อด ภั ย ของผู บริ โภ คในร ะย ะย าว เมื่ อ
รับประทานบอยครั้ง
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ดังนั้นปริมาณการใชและการเลือกใชชนิดของ
วั ต ถุ กั น เสี ย ที่ ถู ก ต อ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ใ นการ
ควบคุ ม การเจริ ญ ของเชื้ อ รา จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ ง
ทํ า การศึ ก ษา โดยเฉพาะการยั บ ยั้ ง เชื้ อ ราชนิ ด ที่ มี
ความสามารถต า นทานต อ วั ต ถุ กั น เสี ย ที่ นิ ย มเติ ม ใน
น้ําพริกชนิดนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับลดหรือ
ควบคุมปริมาณการใชวัตถุกันเสียตลอดจนการเลือกใช
วัตถุกันเสียชนิดที่เหมาะสมในการผลิตน้ําพริกตาแดง
ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
เก็บตัวอยางน้ําพริกตาแดงจํานวน 60 ตัวอยาง
(500 กรัมตอตัวอยาง) ผลิตจากกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนหนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ (One
tambon one product: OTOP) จาก 20 จังหวัดในเขต
ภาคกลาง ไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี
ชั ย นาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค นนทบุ รี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบุรี ราชบุรี
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี
และ อางทอง รวมทั้งจังหวัดชายฝงทะเลตะวันออก ไดแก
ชลบุรี และ ตราด
1. การตรวจคุณภาพของน้ําพริกตาแดง
นําตัวอยางน้ําพริกตาแดงตรวจวัดคาวอเตอร
แอคติวิตี้ (aw) ดวยเครื่องวัดคา aw (AQUA LAB
series 3, USA) คา pH ดวยเครื่อง pH meter
(Jenco model 6071, Taiwan) ปริมาณกรดเบนโซ
อิ ก และกรดซอร บิ ก (AOAC,
2000) จํ า นวน
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ทั้ ง หมด เชื้ อ ยี ส ต แ ละรา และเชื้ อ
Clostridium perfringens (Downes and Ito, 2001)
2. การแยกเชื้อราและระบุสายพันธุ
แยกเชื้ อ ราจากตั ว อย า งน้ํ า พริ ก ตาแดงที่ มี
ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกมากกวา 700
มก./กก. (Zaini et al., 2010) ทําใหบริสุทธิ์โดยการ

114

KKU Science Journal Volume 44 Number 1

เขี่ยลงบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) เพาะ
เชื้อที่ 30ºC เปนเวลา 5–7 วัน แลวแยกโอโซเลทเชื้อรา
(ฆรณี, 2550) นําแตละไอโซเลทที่แยกไดจํานวน 20
ไอโซเลท ส ง ตรวจวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ บ ง ชี้ ส ายพั น ธุ เ ชื้ อ รา
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
กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย คั ด เลื อ กสายพั น ธุ ร าที่
สามารถทนต อกรดเบนโซอิ กและ/หรือ ซอร บิ กได ใ น
ปริมาณสูงกวา 700 มก./กก. เพื่อศึกษาขั้นตอไป
3. การเตรียมสปอรของเชื้อรา Aspergillus flavus
0701
เตรี ย มสปอร แ ขวนลอย
(spore
suspension) เชื้อรา Aspergillus flavus 0701 โดย
เ พ า ะ เ ลี้ ย ง บ น อ า ห า ร เ ลี้ ย ง เ ชื้ อ PDA (Merck,
Germany) ภายใต ส ภาวะแบบมี อ ากาศที่ 25–30๐ C
เปนเวลา 10 วัน เก็บเกี่ยวสปอรดวยการชะที่ผิวหนา
อาหาร PDA ด วยน้ํากลั่นปลอดเชื้อที่มี สารละลาย
Tween 80 (0.1%, 1–2 หยด) ครั้งละ 5 ml ใชแทง
แกวงอที่ฆาเชื้อขูดที่ผิวหนาจนทั่ว ดูดสปอรแขวนลอย
กรองผานใยแกว (glass wool, Supply chem, USA)
ใสใ นหลอดเหวี่ย งที่ อบฆาเชื้อ ขนาด 50 ml ขู ด
จนกระทั่งเชื้อราบนจานอาหารหมด ชะลาง glass
wool ดวยน้ํากลั่นปลอดเชื้อ 3–4 ครั้ง รวบรวม
สารละลายที่มีสปอรแขวนลอยประมาณ 30 ml นําไป
ปนเหวี่ยงที่ 5,000 รอบตอนาที เวลา 10 นาที เทสวน
ใสทิ้ง ลางและปนเหวี่ยงดวยน้ํากลั่นปลอดเชื้อ 20 ml
อีกครั้ง เทสวนใสทิ้งและปรับปริมาตรสุดทายเปน 5 ml
ดวยน้ํากลั่นปลอดเชื้อ ตรวจนับความเขมขนของสปอร
ภายใต ก ล อ งจุ ล ทรรศน ด ว ย Haemacytometer
(Neubauer, Germany) เจือจางสปอรแขวนลอยดวย
น้ํากลั่นปลอดเชื้อ ใหอยูที่ระดับ 103–104 spore/ml
(Malo et al., 2007) ตรวจยืนยันจํานวนแนนอนดวย
การเพาะในอาหาร PDA
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4. ความสามารถในการตานทานตอกรดเบนโซอิก
และกรดซอรบิกของเชื้ อรา Aspergillus flavus
0701
จากการตรวจวัดคา pH และคา aw ในน้ําพริก
ตาแดง ส ว นใหญ อ ยู ใ นช ว ง 4.5–5.0 และ 0.9–0.85
ตามลําดับ ดังนั้นการศึกษาปจจัยของคา pH และคา
aw ที่มีผลตอการตานทานกรดเบนโซอิกและ/กรดซอรบิ
กของเชื้อราในระบบอาหารเลี้ยงเชื้อเลียนแบบน้ําพริก
ตาแดง จึงเตรียมอาหาร PDA ปรับ pH ที่ 4.5 และ 5.0
ดวยกรดซิตริก และปรับคา aw เปน 0.9 และ 0.85 ดวย
กลีเซอรอล หลังจากนําไปนึ่งฆาเชื้อแลวจึงเติมกรดเบน
โซอิกในรูปโซเดียมเบนโซเอต (มีกรดเบนโซอิก 500
800 และ 1,000 มก./กก.) หรื อ กรดซอร บิก ในรู ป
โพแทสเซียมซอรเบต (มีกรดซอรบิก 500 800 และ
1,000 มก./กก.) หรือเติมทั้งสองชนิดคือโซเดียมเบนโซ
เอตรวมกั บโพแทสเซียมซอร เบตใน 3 สั ดสวน คื อ
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 ทดสอบการเจริญของเชื้อราในอาหารโดย
หยดสปอรแขวนลอยจุดละ 2 µl จํานวน 3 จุด บน
อาหาร PDA (มีปริมาณสปอร 103 spore/ml ตอจุด)
เพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 30๐C เปนเวลา 7 วัน (ปยวรรณ
และวริพัสย, 2554) ครบกําหนดใหวัดขนาดเสนผาน
ศูนยกลางโคโลนีเชื้อราดวยเวอรเนียมิเตอร ทั้ง 3 จุด
บันทึกคาเฉลี่ยผลการเจริญของเชื้อราบนอาหาร PDA
ชุดควบคุมคื ออาหารที่ ไมเ ติม กรดเบนโซอิก และกรด
ซอรบิก ทําการทดลอง 3 ซ้ําตอ 1 ทรีตเมนต
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยวิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) ที่ระดับความ
เชื่ อ มั่ น 95% และเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของ
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คาเฉลี่ยระหวางชุดทดลองโดยวิธี Duncan’s new
multiple range test (DMRT) (ปราณี, 2547)

ผลและวิจารณผลการวิจัย
1. การตรวจคุณภาพของน้ําพริกตาแดง
สามารถแบงน้ําพริกตาแดง 60 ตัวอยางตาม
ลักษณะกายภาพเปน 3 ประเภทคือ น้ําพริกตาแดง
ชนิดเปยก ชนิดกึ่งเปยก และชนิดแหง สวนใหญรอยละ
72 ที่จําหนายในทองตลาดเปนน้ําพริกชนิดกึ่งเปยกและ
มักมีคา pH คอนไปทางกรด (ตารางที่ 1) เมื่ออางอิง
ตามสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (2546) ที่
กํ า หนดค า aw ของน้ํ า พริ ก ตาแดงต อ งไม เ กิ น 0.85
พบวามากกวาครึ่งหนึ่งของน้ําพริกตาแดง (34 ตัวอยาง
หรือ 57% ของตัวอยางทั้งหมด) มีคา aw ต่ํากวา 0.85
สอดคล อ งกั บ ค ามาตรฐานที่ กํ าหนด ที่ เ หลื อ มีค า aw
เกินคามาตรฐานที่ระบุไว
ผลการตรวจสอบปริ ม าณวั ต ถุ กั น เสี ย ใน
ตัวอยางน้ําพริกตาแดง พบวามีการเติมกรดเบนโซอิก
มากที่สุดถึง รอยละ 78.3 ที่นาสังเกตคือรอยละ 38.3
หรือหนึ่งในสามมีปริมาณกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน
(>1,000 มก./กก.) อางอิงจาก 3 องคกรคือประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2543), มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (สํานักงาน
มาตรฐานผลิ ต ชุ ม ชน, 2546) และมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
(สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2548) และบางตัวอยางมีการ
เติมกรดซอรบิกเปนวัตถุกันเสียเพียงชนิดเดียวแตพบใน
จํา นวนน อ ยเพี ย ง 8 ตั ว อยา ง (13.3%) โดยพบ
1 ตั วอย างที่ป ริ มาณกรดซอรบิ ก สูง มากคือ 1,759
มก./กก. (ตารางที่ 2) จากรายงานการปนเปอนของ
วั ต ถุ กั น เสี ย ในน้ํ า พริ ก ชนิ ด อื่ น โดยอดิ พ ล และคณะ
(2546) พบปริมาณกรดเบนโซอิกรอยละ 40 (48 ใน
120 ตั ว อย า ง) ในน้ํ า พริ ก แกงได แ ก แ กงเผ็ ด แกง
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เขียวหวาน แกงสม และแกงมัสมั่น ซึ่งเปนนําพริกที่มี
aw คอนขางสูงเสียไดงาย เชนเดียวกับ พัจนภาและ
คณะ (2552) ที่รายงานวาพบกรดเบนโซอิกในน้ําพริก
แกง ที่จํ าหนา ยในเขตกรุ งเทพมหานคร และจัง หวั ด
สุพรรณบุรีถึงรอยละ 52 (17 ใน 33 ตัวอยาง) และพบ
กรดซอรบิกใน 1 ตัวอยาง แตไมเกินมาตรฐานที่กําหนด
(25.94 มก./กก.) ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกั บ
รายงานทั้งสองฉบับและยังพบวามีการเติมวัตถุกันเสีย
สองชนิดรวมกันคือเติมกรดเบนโซอิกรวมกับกรดซอร
บิกในตัวอยางน้ําพริกตาแดง (8.4% หรือ 5 ใน 60
ตัวอยาง)
การอนุ ญาตให เ ติม กรดซอร บิก เปน วั ตถุ กั น
เสี ย เพื่ อ ยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาในผลิ ต ภั ณ ฑ น้ํ า พริ ก
เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเสื่อมเสียจาก
เชื้อจุลินทรียไดดีในอาหารที่มีคา pH ต่ํากวา 4.75
(คา pKa เทากับ 4.75) (Brul and Coote, 1999)
สอดคลองกับคา pH ของน้ําพริกตาแดงที่พบคืออยู
ในชวง 4.0–4.70 แตกรดซอรบิกมีราคาสูงกวากรด
เบนโซอิก 2 เทา จึงคาดวาเปนสาเหตุใหพบการใชกรด
เบนโซอิกเปนวัตถุกันเสียในน้ําพริกตาแดงมากกวากรด
ซอรบิก และพบบอยครั้งกวาในผลิตภัณฑน้ําพริก
ผลการตรวจสอบคุณภาพทางดานจุลินทรีย
ของน้ําพริกตาแดงจํานวน 60 ตัวอยางพบวาจํานวน
จุลินทรียทั้งหมด และเชื้อ ยีสตและรา มีจํานวนที่เกิน
มาตรฐานถึงรอยละ 95 (>105 CFU/g) และรอยละ
58.3 (>102 CFU/g) ตามลําดับ (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม, 2548; สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2552) ทั้งนี้ยังพบการ
ปนเปอนของเชื้อ C. perfringens ในปริมาณที่เกิน
มาตรฐานกํ า หนดถึ ง ร อ ยละ 21.7 (ตารางที่ 3)
สอดคล อ งกั บ รายงานของรวิ ว รรณและคณะ (2546)
ที่ พ บจํ า นวนจุ ลิ น ทรี ย ทั้ ง หมดในน้ํ า พริ ก ตาแดงบาง
ตัวอยางปริมาณมากถึง 6–7 log CFU/g (6 ใน 62
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ตั ว อย า ง) และยั ง มี ร ายงานในผลิ ต ภั ณ ฑ น้ํ า พริ ก ของ
ประเทศมาเลเซีย (Chili bo) ที่พบจํานวนจุลินทรีย
ทั้งหมดคอนขางสูงคือ 5–9 log CFU/g และจํานวน
ยีสตและรา 3–7 log CFU/g (Zaini et al., 2010)
จะเห็นไดวาผลิตภัณฑเหลานี้มีแนวโนมที่ มี
การปนเปอนจุลินทรียมากจึงเก็บรักษาไดไมนานและ
นิยมเติมวัตถุกันเสีย สาเหตุคือวัตถุดิบหลักสําหรับผลิต
น้ําพริก ไดแก พริกแหง หอมแดง และกระเทียม มักพบ
การปนเปอนเชื้อจุลินทรียเริ่มตนกอนผานกระบวนการ
ผลิตเปนจํานวนมาก อดิพล (2546) พบราปนเปอนใน
กระเทียมปริมาณสูง 4 log CFU/g สวนในหอมแดง
และพริกชี้ฟาปนเปอนรามากกวา 3 log CFU/g
เชนเดียวกันในวัตถุดิบที่ใชในการผลิต Chili bo ใน
ประเทศมาเลเซีย โดยพริกแดงสด และพริกปนพบการ
ปนเปอนเชื้อจุลินทรียทั้งหมดและเชื้อราเริ่มตน 6–8
log CFU/g และ 7 log CFU/g ตามลําดับ ซึ่งเปน

Research

ปริมาณที่สูง พบเชื้อราในกลุม Aspergillus sp. และ
Penicillium sp. เปนจํานวนมาก ราเหลานี้เปนเชื้อรา
ที่พบไดทั่วไปสามารถเจริญไดในสิ่งแวดลอมทั่วไปและ
ในระหวางการเก็บ (storage fungi) (อดิพล, 2546;
Zaini et al., 2010)
สรุปไดวาผลิตภัณฑนี้มีแนวโนมการปนเปอน
ของจุลินทรียมาก จึงมีการใชวัตถุกันเสียเพื่อควบคุมเชื้อ
ราในน้ําพริกตาแดงปริมาณสูงเกินกวาที่มาตรฐานกําหนด
มากถึ งหนึ่ งในสามของตั วอย าง ซึ่ งอาจส งผลต อความ
ปลอดภั ย ของผู บ ริ โ ภคในระยะยาวเมื่ อ รั บ ประทาน
บอยครั้ง ดังนั้นการลดปริมาณการใชวัตถุกันเสียใหอยูใน
ระดั บที่ ปลอดภั ย และมี ประสิ ทธิภาพเพี ยงพอต อการ
ควบคุ ม การเจริ ญของเชื้ อราที่ ป นเป อนในผลิ ต ภั ณ ฑ
น้ําพริกจึงเปนสิ่งที่ตองทําการศึกษาอยางจริงจังเพื่อเปน
แนวทางในการลดการใชวัตถุกันเสียดังกลาว

ตารางที่ 1 คา pH และ aw เฉลี่ยของน้ําพริกตาแดงจําหนายใน 20 จังหวัดของประเทศไทย
ประเภทน้าํ พริกตาแดง
ชนิดเปยก (n=5)
ชนิดกึ่งเปยก (n=43)
ชนิดแหง (n=12)

ชวง aw
>0.90–0.93
>0.80–0.90
<0.63–0.80

คาเฉลี่ย aw
0.91±0.01
0.84±0.03
0.75±0.06

ชวง pH
4.5–4.8
4.0–5.5
4.3–6.3

คาเฉลี่ย pH
4.67±0.21
4.70±0.36
4.82±0.54

ตารางที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณของกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในน้ําพริกตาแดง
วัตถุกันเสีย

ชวงปริมาณที่
พบ (mg/kg)

คาเฉลี่ยปริมาณ
ที่พบ (mg/kg)

กรดเบนโซอิก

2–5,302

1,504

กรดซอรบิก

3–1,760

627

กรดเบนโซอิกรวมกับ
กรดซอรบิก

2–987

794

จํานวนตัวอยางที่พบปริมาณวัตถุกันเสีย mg/kg
(รอยละที่พบจากตัวอยางทั้งหมด)a
ไมพบ
<500
500 -1000
>1000
13
13
11
23
(21.7%)
(21.7%)
(18.3%)
(38.3%)
52
4
3
1
(86.7%)
(6.7%)
(5.0%)
(1.6%)
10
1
4
0
(16.7%)
(1.7%)
(6.7%)
(0%)

หมายเหตุ ND คือตรวจไมพบกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกที่ LOD 3.0 และ 2.0 มก./กก. ตามลําดับ
a
ตัวอยางทั้งหมด 60 ตัวอยาง
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ตารางที่ 3 คุณภาพดานจุลินทรียของน้ําพริกตาแดงที่จําหนายใน 20 จังหวัดของประเทศไทย
ชนิดจุลินทรีย

ยีสตและรา
จุลินทรียทั้งหมด
C. perfringens
หมายเหตุ

a

ปริมาณ
ชวง
คาเฉลี่ยที่พบ
กําหนด
(log CFU/g) (log CFU/g)
(CFU/g)
<100a,b

2.40–5.46

4.10

a

0–5.36

3.48

<100a,b

0–2.28

1.52

<10,000

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2548)

b

2. การแยกเชื้อราและระบุสายพันธุ
ผลการตรวจวิ นิ จ ฉั ย เชื้ อ รา 20 ไอโซเลท
ยืนยันวาเปนสายพันธุ Aspergillus flavus (12 ไอโซ
เลท) Penicillium citrinum (7 ไอโซเลท) และ
Aspergillus sydowii (1 ไอโซเลท) เนื่องจาก
A. flavus สามารถสรางสารพิษเชื้อราและพบมากใน
ตัวอยาง และสามารถทนปริมาณกรดเบนโซอิกและกรด
ซอรบิกมากกวา 700 มก./กก. ในการศึกษาครั้งนี้จึงนํา
สายพั น ธุ ดั ง กล า วเป น ตั ว แทนเชื้ อ ราในน้ํ า พริ ก โดย
ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาและลั ก ษณะภายใต ก ล อ ง
จุลทรรศนของเชื้อ A. flavus 0701 แสดงในรูปที่ 1
A

จํานวนตัวอยางที่พบในแตละชวงของ CFU/g
(รอยละที่พบจากตัวอยางทั้งหมด)
ไมพบ

10-<100

100<1,000

1,000<10,000

>10,000

1
(1.7%)
3
(5.0%)
41
(68.3%)

2
(3.3%)
1
(1.7%)
6
(10%)

0
(0%)
5
(8.3%)
13
(21.7%)

15
(25%)
16
(26.7%)
0
(0%)

42
(70.0%)
35
(58.3%)
0
(0%)

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2552)

A. flavus อยูในรากลุมทนแลง (Xerophilic mold)
สามารถเจริ ญ ภายใต ส ภาวะ aw ช ว ง 0.70–0.85
อุณหภูมิ 22–25ºC และ pH ที่เหมาะสมตอการเจริญ
คือชวง 6.5–6.8 (Martin et al., 2002) ราชนิดนี้จึงมี
โอกาสเจริญในน้ําพริก นอกจากจะทําใหอาหารเสื่อม
เสีย บางสายพันธุยังอาจมีโอกาสสรางสารพิษอะฟลา
ทอกซิน (Aflatoxin) ซึ่งสารพิษมีความรุนแรงและมีผล
ตอตับ อดิพล (2546) พบการปนเปอนราในน้ําพริกแกง
สวนใหญเปนสายพันธุ A. niger ไมใช A. flavus แตมี
รายงานการปนเปอนเชื้อรา A. flavus ในวัตถุดิบหลัก
ที่ผลิตน้ําพริก ไดแก พริกแหง หอมแดง และกระเทียม
B

รูปที่ 1 ไอโซเลทเชื้อรา Aspergillus flavus 0701: ลักษณะสัณฐานวิทยา (A)
และลักษณะภายใตกลองจุลทรรศน (B)
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3. ความสามารถในการตานทานตอกรดเบนโซอิก
และกรดซอรบิกของเชื้อ A. flavus 0701
พบการเจริญของรา A. flavus 0701 ในทุก
ระดับความเขมขนของกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกใน
อาหาร PDA ที่ปรับคา aw เปน 0.9 ที่ pH 5.0 (รูปที่ 2A)
การเติ มกรดซอรบิ กเพี ยงชนิ ดเดียวสามารถยั บยั้งการ
เจริญของเชื้ อราไดดีกว าการเติมกรดเบนโซอิกรวมกั บ
กรดซอร บิ ก และกรดเบนโซอิ ก เพี ย งชนิ ด เดี ย ว
(p<0.05) ตามลําดับ จึงสามารถลดการใชกรดเบนโซ
อิก โดยเลื อกใช กรดเบนโซอิก รว มกั บกรดซอรบิ กใน
สัดสวน 3 ระดับคือ ที่ 900:100 700:300 และ
500:500 มก./กก. เนื่องจากพบวาใหผลการยับยั้งการ
เจริญ A. flavus 0701 ไมแตกตางกัน (p>0.05) ในที่นี้
ยังพบวาการเติมกรดเบนโซอิกเพียงชนิดเดียวในอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่ความเขมขน 500 และ 800 มก./กก. ยับยั้ง
การเจริญรา A. flavus 0701 ไดนอยกวาการใชกรด
เบนโซอิกรวมกับกรดซอรบิก
รูปที่ 2B แสดงการเจริญของ A. flavus
0701 บนอาหาร PDA ปรับคา aw เปน 0.90 ลดคา
pH เปน 4.5 พบวาเมื่อเติมกรดเบนโซอิกหรือกรดซอร
บิกจะสามารถยับยั้งการเจริญของรา A. flavus 0701
ไดดีที่ปริมาณกรดเบนโซอิกหรือกรดซอรบิกตั้งแต 800
มก./กก. ขึ้นไป หากใชวัตถุกันเสีย 2 ชนิดรวมกัน
พบว า การเติ ม กรดเบนโซอิ ก ร ว มกั บ กรดซอร บิ ก ที่
สั ด ส ว นของกรดเบนโซอิ ก มากกว า หรื อ เท า กั บ 500
มก./กก. ขึ้นไปเชนที่ 500:500 มก./กก. สามารถยับยั้ง
การเจริญของราไดดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถลด
ปริ ม าณกรดซอร บิ ก ลง ช ว ยลดค า ใช จ า ยและมี
ประสิทธิภาพดีกวาการใชทกี่ รดเบนโซอิกที่ความเขมขน
1,000 มก./กก. เพี ยงอย างเดี ยว ทั้ งยั งอยู ภายใต
ขอกําหนดของกฎหมาย เนื่องจากการเติมกรดเบนโซ
อิกเพียงชนิดเดียวจะมีแนวโนมทีเ่ ติมในปริมาณมากกวา
เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
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เมื่อเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อในสภาวะ
ของคา aw ในอาหาร PDA ทีล่ ดลงเปน 0.85 พบวาเชื้อ
A. flavus 0701 เจริญไดนอยมากอยางเห็นไดชัด
(รูปที่ 2C และ 2D) ปจจัยของ aw มีผลอยางยิ่งตอการ
เจริญของเชื้อราและสงผลตอการเจริญมากกวาการเติม
วัตถุกันเสีย โดยทุกทรีตเมนตสังเกตพบการเจริญของ
เชื้อ A. flavus นอยมากหรือไมพบการเจริญ ในสภาวะ
ที่คา aw 0.85 ซึ่งเลียนแบบน้ําพริกกึ่งเปยก เชื้อรา
สามารถเจริญไดนอยลงอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบ
กับสภาวะที่คา aw สูงขึ้นคือ 0.90 หรือน้ําพริกชนิด
เป ย ก แม ว า ไม เ ติ ม กรดเบนโซอิ ก และกรดซอร บิ ก ก็
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได (รูปที่ 2C) แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับที่ pH 4.5 และ5.0 เชื้อ A. flavus
0701 ในสภาวะที่ไมเติมวัตถุกันเสียมีแนวโนมเจริญได
ดีกวาในสภาวะความเปนกรดสูงกวาเล็กนอย ที่สภาวะ
aw 0.90 และความเปนกรดเพิ่มขึ้นคือที่ pH 4.5 พบวา
สามารถลดการเติมกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกความ
เขมขนลดลงเปน 800 มก./กก. ชวยยับยั้งการเจริญเชื้อ
รา A. flavus 0701 ไดดี อยางไรก็ดีที่ pH 4.5 ในกรณี
Aspergillus ซึ่งทนกรดและทน aw ไดดีจําเปนตองมี
การเติมกรดเบนโซอิกมากกวา 500 มก./กก. เพื่อยับยั้ง
การเจริญของเชื้อรา (รูปที่ 2D)
การศึกษานี้พบวากรดซอรบิกมีประสิทธิภาพ
ในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของราที่ ดี ก ว า กรดเบนโซอิ ก
อธิบายไดวาความสามารถในการแตกตัวแตกตางกัน
ของทั้ง 2 ชนิดซึ่งมีความสัมพันธกับคา pKa ของกรด
กรดซอรบิก และกรดเบนโซอิก มีคา pKa อยูที่ 4.75
และ 4.19 (Jorge and Guillermo, 1992) โดยปกติ
คา pKa ของกรดที่ต่ํากวาคา pH ของระบบอาหารจะ
ทํ า ให ก รดดั ง กล า วเกิ ด การแตกตั ว ได ดี และเหลื อ
ปริมาณกรดในรูปไมแตกตัวนอย เชนในระบบอาหารที่
มี pH 4.0 กรดเบนโซอิกจะอยูในรูปไมแตกตัวรอยละ
66 ในขณะที่กรดซอรบิกจะอยูในรูปไมแตกตัวรอยละ
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84 (Jorge and Guillermo, 1992) ทั้งนี้ปริมาณกรด
ในรู ป ไม แ ตกตั ว นี้ เ องที่ ส ามารถผ า นเข า ไปในชั้ น เมม
เบรนและเกิ ด การแตกตั ว ภายในเซลล สง ผลตอ การ
ทําลายเซลลของจุลินทรีย (Guynot et al., 2005)
กรดซอรบิกมีคา pKa มากกวากรดเบนโซอิก
ดังนั้นที่ pH 4.5 กรดซอรบิกในรูปไมแตกตัวจึงเหลืออยู
มากกวา ทําใหลดคา pH ภายในเซลล สงผลตอการ
ยับ ยั้ง การทํา งานของเอนไซม ไ กลโคไลซิ ส เนื่อ งจาก
โมเลกุลของกรดในรูปที่ไมแตกตัวนี้สวนใหญมีสมบัติ
เปนสารที่ชอบไขมัน หรือ สามารถละลายไดในไขมั น
(lipophilic) ดังนั้นจึงสามารถผานเขาไปในชั้นเมมเบรน
ไปยังสวนไซโตพลาสซึม และเกิดแตกตัวภายในเซลลได
(โดยปกติคา pH ภายในเซลลมีคาใกลเคียง 7) การแตก
ตัวดังกลาวไดไอออนของ H+ และไอออนลบ (Guynot
et al., 2005) ไอออนของ H+ ที่เกิดขึ้นนี้ไมสามารถ
ผานชั้นเมมเบรนออกมาได ทําใหเกิดการสะสมไอออน
ภายในเซลล เมื่อเซลลพยายามผลักดันไอออนที่สะสม
ออกไป จึ ง ต องใช พ ลัง งาน ATP ทํ าให พ ลั งงานไม
เพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมภายในเซลล สุดทายทํา
ใหเซลลไมสามารถรอดชีวิตได (Brul and Coote,
1999) นอกจากความสามารถในการแตกตัวของกรด
แลว ในกรณีของรา A. flavus คา aw และ pH นับเปน
ปจจัยสําคัญยิ่งในการควบคุมการเจริญ โดยปริมาณการ
ใช วั ต ถุ กั น เสี ย สามารถลดปริ ม าณลงได ห ากควบคุ ม
ปจจัยรวมดังกลาวได
ชนิ ด ของวั ต ถุ กั น เสี ย เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ อี ก
ประการในการควบคุ ม การเจริ ญ ของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Malo et al. (2005,
2007) ที่ทําการศึกษาโดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อที่ปรับคา
aw เปน 0.80 0.85 0.90 และ 0.95 ดวยกลีเซอรอล
และปรับคา pH เปน 4.5 6.0 และ 7.5 ดวยกรด
ซิตริก พบวาตองเติมโซเดียมเบนโซเอตที่ความเขมขน
มากถึงรอยละ 0.3 (3,000 มก./กก.) ที่สภาวะคา pH
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เทากับ 4.5 ทุกระดับของคา aw จึงจะสามารถยับยั้ง
ก า ร เ จ ริ ญ ข อ ง เ ชื้ อ ร า ใ น ก ลุ ม Aspergillus ไ ด
แตในขณะที่เกลือซอรเบตในรูปโพแทสเซียมซอรเบตที่
ความเขมขนเดียวกัน ไมวาในสภาวะ pH เทากับ 4.5
และ 6.0 ก็สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราดังกลาว
ไดทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบวาเชื้อราสายพันธุตางกันมี
ความสามารถต า นทานต อปริ ม าณของเบนโซเอตได
ตางกัน
แมวาจะอนุญาตใหใชกรดเบนโซอิกและเกลือ
เบนโซเอตนิยมใชเปนวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑอาหาร
หลายชนิด ไดแก เครื่องดื่ม น้ําผลไม ผลิตภัณฑขนมปง
ซอสถั่วเหลือง น้ําสลัด ผลไมอบแหง มาการีน มายอง
เนส แยม และเยลลี่ โดยสวนใหญปริมาณกรดเบนโซอิก
และเกลือเบนโซเอตที่เติมไมเกิน 1,000 มก./กก. แตใน
อาหารตางกันประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรียยอม
ตางกัน กรดซอรบิกและเกลือซอรเบตมักนิยมเติมใน
กลุมอาหารประเภทผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑขนมป ง
ผลิตภัณฑผัก ผลไม ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑเนื้อ
และปลา รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ลู ก กวาดหรื อ ขนมหวาน
โดยปริมาณที่เติมในอาหารอยูในชวง 200–3,000 มก./
กก. (Davison and Branen, 1993) อยางไรก็ตามใน
กลุมผลิตภัณฑน้ําพริกมักนิยมใชโซเดียมเบนโซเอตเปน
วัตถุกันเสียมากกวาโพแทสเซียมซอรเบตเนื่องจากสาร
ดังกลาวมีราคาถูกและเปนที่รูจักแพรหลายของผูผลิต
ในการใชมากกวา ในที่นี้พบวาหากผลิตภัณฑน้ําพริก
หรืออาหารมีคา pH ในชวง 4.0–4.5 หรือคา pH ที่ต่ํา
กว า นี้ คาดว า การเติ ม โพแทสเซี ย มซอร เ บต มี
ประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลิทรียไดดีกวา
โซเดียมเบนโซเอต เนื่องจากโพแทสเซียมซอรเบตจะมี
ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อ จุลิน ทรียไ ดดี
ในชวงที่คา pH ที่กวางกวาโซเดียมเบนโซเอต คือ ที่
คา pH 4.0 ถึง 6.0 (Martin et al., 2002)
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การเจริญไอโซเลทรา A. flavus 0701 (เสนผานศูนยกลาง, ซม.)
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ความเขมขนของกรดเบนโซอิกและ/หรือกรดซอรบิก (มก./กก.)
หมายเหตุ BA หมายถึง ความเขมขนของกรดเบนโซอิกเติมในรูปโซเดียมเบนโซเอต
SA หมายถึง ความเขมขนของกรดซอรบิกเติมในรูปโพแทสเซียมซอรเบต

รูปที่ 2 ผลการเจริญของไอโซเลทรา A. flavus รหัส 0701 เพาะเชื้อบนอาหาร PDA ที่ปรับคา aw เปน 0.9
ที่ pH 5.0 (A) และ 4.5 (B) และที่ปรับคา aw เปน 0.85 ที่ pH 5.0 (C) และ 4.5 (D) ในสภาวะเติม
กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกที่อุณหภูมิ 30ºC เปนเวลา 7 วัน

สรุปผลการวิจัย
ในอาหารแบบจําลองนี้พบวาสามารถลดการใช
วัตถุกันเสียทั้ง 2 ขนิด จากปริมาณที่มาตรฐานกําหนดไว
คือ ไมเกิน 1,000 มก./กก. ได โดยการเติมกรดซอร บิกเพียงชนิดเดียวที่ความเขมขนมากกวา 800 มก./กก.
ในสภาวะของ PDA ที่คา aw เปน 0.9 ทั้งที่ระดับคา pH

4.5 และ 5.0 พบวาสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
A. flavus 0701 ซึ่งเปนตัวแทนของเชื้อราทนวัตถุกันเสีย
ในน้ําพริกตาแดง หรืออาจเลือกใชกรดเบนโซอิกรวมกับ
กรดซอรบิกแทน ในสัดสวน 3 ระดับ คือ 900:100
700:300 และ 500:500 มก./กก. ซึ่งพบวาใหผลในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา A. flavus 0701 ไดใกลเคียง
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กัน สวนในสภาวะของ PDA ที่ปรับลดคา aw เปน 0.85
ที่คา pH ทั้ง 2 ระดับ พบวาสวนใหญสามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อราลงไดแมไมเติมสารกันเสียทั้ง 2 ชนิด แต
เพื่อมั่นใจวาสามารถยืดอายุอาหารไดดีอาจเติมกรดเบน
โซอิกที่ความเขมขนมากกวา 500 มก./กก. จึงจะยับยั้ง
การเจริญของเชื้อรา A. flavus 0701 ไดทั้งหมด
จากการศึกษาในเบื้องตนนีพ้ บวามีความเปนไป
ไดในการลดปริมาณการเติมวัตถุกันเสียเพื่อยืดอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑน้ําพริกที่เกิดการเสื่อมเสียโดยเชื้อรา
ทั้งนี้ การควบคุมปจจัยของอาหารที่ สงผลต อการเจริ ญ
ของเชื้อรา ไดแก คา aw และคา pH รวมดวย ลําดับ
ตอไปจะได ทําการศึกษาความสามารถในการตานทาน
ของเชื้อราในสภาวะจริงของน้ําพริกตาแดงที่มีการปรับ
สภาวะของการใชวัตถุกันเสียรวมกับการควบคุมคา aw
และคา pH ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณโครงการพั ฒ นานั ก วิจั ย และงานวิ จั ย เพื่ อ
อุตสาหกรรม: พวอ. ระดับปริญญาโท ประจําป 2556
(RRI Grants-MAG) ที่สนับ สนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน และสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ที่ ใ ห ค วาม
อนุเคราะหสถานที่ อุปกรณ และเครื่องมือในระหวาง
ปฏิบัติงานทดลอง
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