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บทคัดยอ
 ในการวิเคราะหการปนเปอนเชื้อราในพริกและผลิตภัณฑจากพริกจาํนวน 6 ชนิด ชนิดละ 10 ตัวอยาง ไดแก พริกสด 

พริกแหง พริกปนหยาบ พริกปนละเอียด นํ้าพริกแกงเผ็ด และนํ้าพริกแกงสมพบวาพริกสดมีการปนเปอนเช้ือรามากถึงรอยละ 

90.9 และพริกแหงมีการปนเปอนเชื้อรารอยละ 79.9 สวนในพริกปนหยาบ พริกปนละเอียด นํ้าพริกแกงเผ็ด และนํ้าพริกแกงสม 

พบการปนเปอนนอย (นอยกวา 10 ถึง 4.8×102 CFU ตอกรัม) และไดแยกเช้ือราจํานวน 135 ไอโซเลต มาทําการจําแนกชนิด 

เชื้อราที่พบมีหลายสกุลไดแก Aspergillus, Alternaria, Penicillium, Fusarium และ Cladosporium เชื้อราท่ีพบมากท่ีสุดคือ 

Aspergillus โดยพบมากถึงรอยละ 84.4 ของจํานวนไอโซเลตของเช้ือราท่ีแยกไดทัง้หมด การหาคาความเขมขนในการยับย้ังตํ่าสดุ 

(Minimum Inhibitory Concentration, MIC) ของเกลอืของกรดอินทรยีไดแก โพแทสเซยีมซอรเบต โซเดยีมเบนโซเอตและแคลเซียม

โพรพิโอเนตตอการยับยั้งการเจริญของ Aspergillus Flavus TISTR 3041, Aspergillus Flavus B3DG ที่แยกไดจากพริกปนหยาบ 

Aspergillus Parasiticus TISTR 3276 และ Aspergillus Parasiticus C5PD ที่แยกไดจากพริกแหงในอาหารพริกจําลองที่ระดับ 

Water Activity (aw) 0.85, 0.90 และ 0.95 และระดับ pH 5.0 และ 5.5 พบวาที่สภาวะ aw และ pH เดียวกัน โพแทสเซียมซอรเบต 

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ โซเดียมเบนโซเอตและแคลเซียมโพรพิโอเนต และยังพบวา A.Parasiticus มีความตานทาน
ตอการถูกยับยั้งโดยเกลือของกรดอินทรียทั้ง 3 ชนิดไดดีกวา A. Flavus และเม่ือพิจารณาผลการยับยั้งการเจริญของเช้ือราแตละ

สายพันธุโดยเกลือของกรดอินทรียแตละชนิดพบวา ที่ระดับ pH เดียวกันคา MIC ที่ aw 0.85 มีคานอยกวาคา MIC ที่ระดับ aw 0.90 

และ 0.95 สวนในสภาวะ aw เดียวกันพบวาคา MIC ที่ pH 5.0 มีคานอยกวาคา MIC ที่ pH 5.5 จากนั้นจึงไดศึกษาผลของ

โพแทสเซยีมซอรเบต (54 และ 81 มลิลกิรมัตอมลิลลิติร) ตอการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราทัง้ 4 สายพนัธุบนพรกิสดท่ีเกบ็ทีอ่ณุหภมูิ 

30 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธรอยละ 95 พบวาความเขมขนทีเ่พิม่ข้ึนของโพแทสเซยีมซอรเบตซึง่ใชจุมพรกิสดทําใหการเจรญิ 

ของ A.Flavus และ A.Parasiticus ลดลงบนพรกิหลังเกบ็ไว  7 วนั ความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมซอรเบตทีม่ปีระสทิธภิาพ

ที่สุดคือท่ีระดับความเขมขน 81 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร โดยสามารถลดการเจริญของเช้ือราบนพริกลงเหลือรอยละ 60.86-63.15 

คําสําคัญ : Aspergillus Flavus / Aspergillus Parasiticus / พริก / โพแทสเซียมซอรเบต 

ABSTRACT

 Chilli and chilli products (10 samples each) including whole fresh chilli fruits, whole dried chilli fruits, coarse 

ground chilli, fine ground chilli, hot chilli paste and sour chilli paste were collected for fungal contamination analysis. 

Whole fresh chilli fruit samples (90.9%) were highly contaminated with mold, whereas whole dried chilli samples had 

lower mold contamination (79.9%). All ground chilli and chilli paste samples had less fungal contamination with total 

yeast and mold counts of less than 10 to 4.8×102 CFU/g. Some molds isolated from these samples (135 isolates) were 

identified. They were found to be Aspergillus, Alternaria, Penicillium, Fusarium and Cladosporium. The most predominant 

mold was Aspergillus (84.4% of total isolates). Minimum inhibitory concentration (MIC) of potassium sorbate, sodium 
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benzoate and calcium propionate against A.Flavus TISTR 3041, A.Flavus B3DG isolated from coarse ground chilli, A. 

parasiticus TISTR 3276 and A.Parasiticus C5PD isolated from dried chilli in Chilli Model Agar (CMA) at aw 0.85, 0.90 

and 0.95, and at pH 5.0 and 5.5 were determined. At the same aw and pH levels, potassium sorbate was the most 

effective to inhibit these mold species, followed by sodium benzoate and calcium propionate. A.Parasiticus was more 

resistant to these organic acid salts than A.Flavus. Considering the effect of each organic acid salt to inhibit growth of 

each mold strain, the MIC values at aw 0.85 was less than the MIC values at aw 0.90 and 0.95 at the same pH level. At 

the same aw level, the MIC values at pH 5.0 was less than the MIC values at pH 5.5. Then, effect of potassium sorbate 

(54 and 81 mg/ml) on growth inhibition of these four mold strains on fresh chilli fruits stored at 30°C and 95% relative 

humidity was studied. Increasing the concentration of potassium sorbate used for chilli dip resulted in decreasing growth 

of both mold strains (A.Flavus and A.Parasiticus) on chilli fruits after 7-day storage. The most effective concentration of 

potassium sorbate to decrease the growth of all mold species tested was 81 mg/ml which was able to reduce fungal 

growth down to 60.86-63.15%.

Keywords : Aspergillus Flavus / Aspergillus Parasiticus / Chilli / Potassium Sorbate

บทนํา
 พริกเปนหนึ่งในเครื่องเทศหลายชนิดท่ีมัก จะนิยมใช

เตมิลงในอาหารเพือ่เพ่ิมส ีกล่ินและรสชาติ พรกิ (Chilli  Pepper) 

เปนพืชที่อยูในวงศ Solanaceae สกุล Capsicum มีถิ่นกําเนิด

อยูในอเมริกาเขตรอน พริกสวนใหญที่เพาะปลูกเพื่อจําหนาย

เปนพริกสปชีส Capsicum Annuum (Shiva KN. 2008) 

การปนเปอนของเชือ้ราในพรกิอาจจะเกดิขึน้ไดในขัน้ตอนใด ๆ  

ของกระบวนการผลิตตั้งแตกอนและหลังการเก็บเกี่ยว โรคที่

เกดิจากเช้ือราในแปลงเพาะปลกูพริก อาจปนเปอนไปสูผลพรกิ

ที่จะเก็บเกี่ยว เชื้อราเหลานี้ทําใหพริกเนาเสียซึ่งจะทําใหเกิด

ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิรวมทัง้ทําใหเกดิความไมปลอดภัย

ตอผูบรโิภค มรีายงานการปนเปอนของเชือ้ราในพรกิแดงจาก

ประเทศอเมริกาและอินเดีย โดยพบ Storage Fungi ไดแก 

Aspergillus Glaucus, Aspergillus Candidus, Aspergillus 
Flavus และ Aspergillus Ochraceus เชือ้ราทีป่นเปอนในพริก
แดงจากประเทศอเมริกา 13 ตัวอยาง มีจํานวนเฉลี่ย 1.6×103 

CFU/g สวนในพริกแดงจากประเทศอินเดีย 6 ตัวอยางมี

ปริมาณการปนเปอนเชื้อราเฉลี่ย 7.9×104 CFU/g นอกจาก

นี้ยังพบสารพิษอะฟลาทอกซิน บี 1 จากเชื้อราในพริกจาก 

ประเทศตุรกีอีกดวย (Aydin A. 2007) ดังนั้นจึงควรหาวิธี

ควบคุมการเจริญของเชื้อราในพริกและผลิตภัณฑจากพริก

 การใชกรดออนและเกลอืของกรดออนเปนวธิหีนึง่ทีใ่ช

ในการควบคุมการเจริญของเชื้อราในผลิตผลทางการเกษตร

หลังเก็บเกี่ยว เกลือของกรดออนที่นิยมนํามาใชในอาหาร 

ไดแก โพแทสเซยีมซอรเบต โซเดยีมเบนโซเอต และแคลเซียม

โพรพิโอเนต โพแทสเซียมซอรเบตมีสมบัติในการยับยั้ง 

การเจริญของจุลินทรียไดดี (Stopforth JD. 2005).ซอรเบต 

มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเชื้อราและยีสต 

มีรายงานวาโพแทสเซียมซอรเบตมีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมการเจริญของเช้ือราในผลิตผลทางการเกษตร เชน  

Penicillium Digitatum ในผลไมตระกูลสม (Smilanick JL. 

2008) โซเดียมเบนโซเอตยับยั้งการเจริญของจุลินทรียไดดี 

ที่ระดับพีเอชตํ่า และไมมีประสิทธิภาพที่พีเอชเปนกลาง 

(Jay JM. 2005). โซเดียมเบนโซเอตมีประสิทธิภาพใน 

การยับยั้งการเจริญของเช้ือราหลายชนิด ไดแก P. Digitatum 

และ Penicillium Italicum (Valencia-Chamorro SA. 2009). 

กรดโพรพโิอนกิและเกลือของกรดโพรพิโอนกิ นยิมใชเปนสาร

ตานการเจริญของเช้ือราในขนมปง เคก เนยแข็งบางชนิดและ

อาหารชนิดอื่นๆ คา pKa ของกรดโพรพิโอนิก เทากับ 4.87 

และที่ pH 4.0 รอยละ 88 ของสารนี้จะอยูในรูปที่ไมแตกตัว 

ที่ pH 6.0 จะมีสารประกอบนี้เพียงรอยละ 6.7 ที่อยูในรูปที่ไม

แตกตัว โมเลกลุของกรดในรูปทีไ่มแตกตัวนีจ้าํเปนตอกิจกรรม

การตานจุลินทรีย 

 จากรายงานการใชแคลเซียมโพรพิโอเนตรวมกับ

สภาวะ aw (0.94-0.97) และ pH (4.4-4.8) ระดับตางๆ การใช

โพรพิโอเนตที่ความเขมขนรอยละ 0.3 ที่ทุกสภาวะยกเวน

ที่ระดับ aw 0.97 และ pH 4.8 สามารถยับยั้งการเจริญของ 

เช้ือราเชน Penicillium Roqueforti, Penicillium Commune 
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และ Eurotium Rubrum ในขนมปงจากขาวไรน (Rye Bread) 

(Suhr KI. 2004). ดังนั้นการทดลองน้ีจึงนาสนใจที่จะศึกษา

สมบัติการตานการเจริญของเชื้อราโดยเกลือของกรดอินทรีย

ทั้งสามชนิดดังกลาวในสภาวะ aw และ pH ตางกันเพื่อจะได

นํามาประยุกตใชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนพริกสด

หลังการเก็บเกี่ยวตอไป

วิธีการศึกษา
 การศึกษาการปนเปอนของเช้ือราในพริกและ
ผลิตภัณฑจากพริก
 ในการทดลองนี้ไดสุมตัวอยาง พริกสดและพริกแหง 

ทั้งเมล็ด พริกปนหยาบ พริกปนละเอียด นํ้าพริกแกงเผ็ดและ

นํ้าพริกแกงสมชนิดละ 10 ตัวอยาง นํามาวัดคาปริมาณนํ้า

อสิระโดยใชเครือ่งวัด aw (AquaLab รุน 3 TE บรษิทั Decagon 

Device ประเทศสหรัฐอเมริกา) และวัดคาพีเอชโดยใชเครื่อง

วัดพีเอช (Testo รุน 205 ประเทศเยอรมัน) ทําการวิเคราะห

หาจํานวนเชื้อราและยีสตทั้งหมดในพริกปนหยาบ พริกปน

ละเอียด นํ้าพริกแกงเผ็ด และนํ้าพริกแกงสมดวยวิธี Dilution 

plating สวนตัวอยางพริกแหงทั้งเมล็ดและพริกสดทั้งเมล็ด

วิเคราะหโดยใชวิธี Direct Plating ซึ่งทําตามวิธีของ Tournas 

และคณะ (Tournas V. 2011) ตัวอยางท่ีมี aw สูง (เชน นํ้า

พริกแกงและพริกสดทั้งเมล็ด) ใชอาหาร Acidified PDA และ 

Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) 

สวนตัวอยางที่มี aw ตํ่า (เชน พริกปนและพริกแหงทั้งเมล็ด) 

ใชอาหาร Acidified PDA และ Dichloran 18% Glycerol Agar 

(DG18) จากนั้นแยกเชื้อราที่มีลักษณะโคโลนีและสีตางกัน 

ใหบรสิทุธิแ์ละนํามาจาํแนกชนิดตามวธิกีารของ Samson และ

คณะ (Samson RA. 2004).

 การศึกษาผลของเกลือของกรดอินทรียรวมกับ 

พเีอชและปรมิาณนํา้อิสระในการยบัยัง้การเจริญของเชือ้
รา Aspergillus Flavus และ Aspergillus Parasiticus
 การเตรียมสารแขวนลอยสปอรของเชื้อรา

 ทําการเพาะเล้ียงเช้ือราจํานวน 4 สายพันธุ ไดแก 

Aspergillus Flavus TISTR 3041,  Aspergillus Parasiticus 
TISTR 3276 ซึง่ไดมาจากศูนยจลุนิทรยี สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย Aspergillus Flavus B3DG ที่

แยกไดจากพริกปนหยาบและ Aspergillus Parasiticus C5PD 

ที่แยกไดจากพริกแหงในอาหาร PDA โดยนําไปบมที่อุณหภูมิ 

30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน จากนั้นทําการเก็บเกี่ยว

สปอรโดยเติมสารละลายทวีน 80 (Tween 80) ความเขมขน 

รอยละ 0.1 ปริมาตร 10 มิลลิลิตรลงใน หลอดอาหารที่มี 

เชือ้ราแตละชนดิเจรญิอยู จากนัน้ใชหวงเขีย่เชือ้ขูดสปอร และ

ปรับความเขมขนของสารแขวนลอยสปอรใหไดความเขมขน

สุดทายเทากับ 10 (Valencia-Chamorro SA, et al. 2009) 

สปอรตอมิลลิลิตรดวยอุปกรณที่ใชเพื่อการนับจํานวนสปอร

ภายใตกลองจลุทรรศนคอื ฮมีาไซโตมิเตอร (Haemacytometer)

การหาความเขมขนตํ่าสุดของโซเดียมเบนโซเอต 

โพแทสเซียมซอรเบต และแคลเซียมโพรพิโอเนตใน
การยับย้ังการเจริญของเช้ือรา Aspergillus Flavus และ 

Aspergillus Parasiticus
 ทําการออกแบบสภาวะเพื่อศึกษาผลของปริมาณน้ํา

อิสระ (aw 0.85, 0.90 และ 0.95) คาพีเอช (pH 5.0 และ 5.5) 

และเกลือของกรดอินทรีย (โซเดียมเบนโซเอต โพแทสเซียม

ซอรเบต และแคลเซียมโพรพิโอเนต) ตอการยับยั้งการเจริญ

ของเชือ้รา A.Flavus และ A.Parasiticus ในอาหารพริกจําลอง 
(Chilli Model Agar) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส การเตรียม

อาหารพริกจําลองทําไดโดยนํามันฝรั่งห่ันหยาบ 200 กรัมกับ

พริกขี้หนู 20 กรัมไปตมในนํ้ากลั่น 1 ลิตรเปนเวลา 30 นาที

แลวนํามากรอง นํานํ้าที่กรองไดมาเติม Dextrose 20 กรัม 

และวุน 20 กรัม ตมจนวุนละลายแลวนําไปฆาเชื้อดวยหมอ

นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสเปนเวลา 15 นาที 

(ปรับคาพีเอชโดยใชสารละลายกรดทารทาริกความเขมขน

รอยละ 10)

 การหาคาความเขมขนตํ่าสุดในการยับยั้งการเจริญ

ของเชือ้รา A.Flavus และ A.Parasiticus ในอาหารพริกจําลอง
ในสภาวะตางๆ ดังกลาวทําโดยวิธี Agar Dilution ตามวิธี

การของ Collin และคณะ (Collin CH. 2001) ขั้นแรกเตรียม 

Stock Solution ของเกลือของกรดอินทรียแตละชนิด จากน้ัน

เตรียมอาหารพริกจําลองเพื่อนํามาผสมกับสารละลายเกลือ 

ของกรดอินทรียแตละชนิดที่มีความเขมขนระดับตางๆ กัน 

(1.0-20.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) โดยจะเติมสารละลายเกลือ

ของกรดอินทรียจาก Stock Solution ที่เตรียมไวผสมกับ

นํ้ากล่ันปลอดเชื้อ (รวมกันได 1 มิลลิลิตร) ในจานเพาะเช้ือ 

จากนั้นเทอาหารพริกจําลองที่มีอุณหภูมิประมาณ 45 องศา

เซลเซียส ลงไปปริมาตร 19 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดี แลว

วางท้ิงไวจนกระท่ังอาหารแข็งตวัและมผีวิหนาแหงแลวจงึหยด

สารแขวนลอยสปอรของเชือ้ราทีใ่ชทดสอบลงไปตรงกลางของ

จานเพาะเช้ือปริมาตร 5 ไมโครลิตรตอจาน จากนั้นนําไปบมที่
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อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน ประเมินผลโดย

ตรวจดูการเจริญของเชื้อราเพื่อหาคาความเขมขนตํ่าสุดที่

ยับยั้งการเจริญ (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) 

คดัเลอืกสารละลายเกลอืของกรดอนิทรียชนดิท่ีมปีระสทิธิภาพ

สูงที่สุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราเพื่อนํามาใชในการ

ทดลองขั้นตอไป

การประยุกตใชเกลือของกรดอินทรียในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรา Aspergillus Flavus และ Aspergillus 
Parasiticus
 บนพริกสด

 การเตรยีมพรกิสดทําการเตรียมพรกิสดทําตามวิธกีาร

ของ Mecteau และคณะ (Mecteau RM. 2002) ซึ่งทําไดโดย 

เด็ดขั้วพริกสดพันธุแดงจินดาแลว นําไปลางนํ้า จากนั้นทิ้งไว

ใหแหงที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 45 นาที แลวจึงนําไปชะลาง

ดวยสารละลาย Sodium Hypochlorite ความเขมขนรอยละ 0.5 

จากนั้นนํามาผึ่งใหแหงเปนเวลา 45 นาที

  การเตรียมสปอรเชื้อรา

  ทาํการเตรยีมสปอรเชือ้ราจํานวน 4 สายพนัธุดงักลาว 

ตามวิธีการเชนเดียวกับขางตน ปรับความเขมขนของสปอร

โดยใชฮมีาไซโตมิเตอรใหไดความเขมขนของสปอรเทากบั 10 

(Valencia-Chamorro SA. 2009) สปอรตอมิลลิลิตร

 การประยุกตใชเกลือของกรดอนิทรีย

  การประยุกตใชเกลอืของกรดอนิทรียในพรกิสดทําตาม

วิธีการของ Gowda และคณะ (Gowda NKS. 2004) ซึ่งทําได

โดยนําพริกสดที่เตรียมไวมาจุมในสารละลายเกลือของกรด

อินทรีย (ชนิดที่ไดคัดเลือก) ที่ระดับความเขมขน 54 และ 81 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร โดยเปรียบ เทียบกับพริกสดชุดควบคุม 

(Control) ที่จุมในนํ้ากล่ัน หลังจากจุมพริกสดในสารละลาย

เกลือของกรดอินทรียที่แตละระดับความเขมขนเปนเวลา 20 

วินาที แลวนําไปผึ่งใหแหงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 45 นาที 

จากนั้นนํามาคลุกสารแขวนลอยสปอรของเช้ือราแตละสายพันธุ 

(A.Flavus TISTR 3041, A.Flavus B3DG, A.Parasiticus 
TISTR 3276 และ A.Parasiticus C5PD) เพื่อใหมีการปน

เปอนของเชื้อราเปนรอยละ 100 บนผิวของพริกสด นําพริก

ที่คลุกสปอรของเชื้อราแลวมาจัดเรียงใสจานเพาะเช้ือโดย

เรียงเปนแถวเดียว (ปริมาณ 20 กรัมตอจาน) นําไปบมท่ี

อณุหภูม ิ30 องศาเซลเซียส ในสภาพควบคมุความช้ืนสมัพทัธ 

รอยละ 95 เปนเวลา 7 วัน ตรวจผลโดยสังเกตการเจริญของ 

เชื้อรา และนําไปวิเคราะหหาปริมาณการปนเปอนดวยวิธี 

Direct Plating ตามวิธกีารของ Tournas และคณะ ซึง่ใชอาหาร

เลี้ยงเช้ือ DRBC ในการวิเคราะห

ผลการศึกษา
การปนเปอนของเช้ือราในพริกและผลิตภัณฑจากพริก
 พรกิสดท้ังเมลด็ (pH เฉลีย่ 5.5, aw (25°C) เฉลีย่ 0.95) 

และพริกแหงท้ังเมล็ด (pH เฉลี่ย 4.8, aw (25°C) 0.59) มีการ

ปนเปอนเชื้อรามากถึงรอยละ 90.9 และ 79.9 ตามลําดับ สวน

ในพริกปนหยาบ (pH 5.2, aw 0.32) พริกปนละเอียด (pH 4.9, 

a
w 
0.37) นํา้พรกิแกงเผด็ (pH 4.9, aw 0.90) และนํา้พรกิแกงสม 

(pH 4.8, aw 0.87) พบการปนเปอนเชื้อรานอย (นอยกวา 10 

ถึง 4.8×102 CFU ตอกรัม) และไดแยกเช้ือราจํานวน 135 

ไอโซเลต มาทาํการจาํแนกชนดิ เชือ้ราจากพรกิแหงทีเ่จรญิบน

อาหาร DG18 ที่ตรวจพบไดแก Aspergillus spp., Alternaria 

spp. และ Penicillium spp. แตบนอาหาร Acidified PDA พบ

เช้ือรา Aspergillus spp. และ Alternaria spp. เช้ือราจากพริก

สดที่เจริญบนอาหาร Acidified PDA พบวาเปน Aspergillus 
spp., Alternaria spp., Penicillium spp. และ Fusarium spp. 

แตเช้ือราที่ตรวจพบบนอาหาร DRBC ไดแก Aspergillus 
spp. และ Alternaria spp. สวนในตัวอยางพริกปนหยาบและ

นํ้าพริกแกงสมพบเช้ือราไดแก Aspergillus spp., Penicillium 

spp. และ Cladosporium spp. สาํหรบัตวัอยางนํา้พรกิแกงเผด็ 

พบเพียง Aspergillus spp. 

 เช้ือราไอโซเลต C5PD ที่แยกไดจากพริกแหงพบ

วาเปนเชื้อรา A. Parasiticus ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 
ของโคโลนี 2.5-3.5 เซนติเมตร บนอาหาร Acidified PDA 

เม่ือบมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน มีกานชู

อบัสปอรสเีขยีวทบึ สวนหวัคอนเิดยี (Conidial Head) มสีเีขยีว

และแผรศัมอีอกจากจุดศูนยกลาง (Radiate) คอนเิดยีทรงกลม

มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.5-5.5 ไมโครเมตรมีผนังหุมที่มี

ลักษณะขรุขระชัดเจน และมี Phialide เกิดขึ้นโดยตรงบนเวส

สิเคิล (Uniseriate Radiate Conidial Head) 

 เช้ือราที่แยกไดจากตัวอยางพริกปนหยาบ (ไอโซเลต 

B3DG) พบวาเปนเช้ือรา A.Flavus ซึ่งมีลักษณะดังนี้ โคโลนี

ของ A.Flavus มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3-5 เซนติเมตร 

เม่ือนําเลี้ยงบนอาหาร Acidified PDA ที่อุณหภูมิ 25 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 7 วัน กานชูอับสปอร (Conidiophore) 
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จะเปนสเีขยีวอมเหลอืงคอนขางหนา ลกัษณะของหัวคอนเิดยี 

แผออกจากศูนยกลาง หลังจากนั้นจะแตกออกเปนหลาย

คอลัมนหลวมๆ

ผลของกรดอินทรียรวมกับพีเอชและปริมาณน้ําอิสระ 

ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus Flavus 

และ Aspergillus Parasiticus
 จากการทดลองพบวาในสภาวะที่มีคา aw และ pH 

ระดับเดียวกัน โพแทสเซียมซอรเบตมีประสิทธิภาพใน 

การยับย้ังการเจริญของเชื้อราทุกสายพันธุที่ทดสอบไดดีกวา

เกลอืของกรดอินทรยีอกี 2 ชนดิ (Table 1) ซึง่จะเห็นไดจากคา 

MIC ของโพแทสเซียมซอรเบตที่ใชยับยั้งการเจริญของเช้ือรา

แตละชนดิมคีาตํา่ทีส่ดุ สวนโซเดยีมเบนโซเอตมีประสทิธิภาพ

รองลงมา แคลเซียมโพรพิโอเนตมีประสิทธิภาพตํ่าที่สุด 

นอกจากนี้เกลือของกรดอินทรียทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพ 

ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราแตละชนิดไดแตกตางกัน 

โดยพบวาสวนใหญเชื้อรา A.Parasiticus มีความตานทานตอ 

การถกูยบัยัง้การเจริญโดยเกลือของกรดอนิทรียทัง้ 3 ชนดิไดดี

กวาเชือ้รา A.Flavus ซึง่สังเกตไดจากคา MIC ของ A.Parasiticus 
ทีม่คีาสงูกวาคา MIC ของเชือ้รา A.Flavus ทีร่ะดบั aw และ pH 

เดียวกนั เมือ่พจิารณาคา MIC ของเกลอืของกรดอนิทรยีแตละ

ชนดิทีร่ะดบั pH เดยีวกนั คา MIC ทีใ่ชยบัยัง้การเจรญิของเชือ้

ราแตละชนิดท่ีระดับ aw 0.85 มีคานอยกวาคา MIC ที่ระดับ a
w 

0.90 และ 0.95 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคา MIC ของเกลือของ

กรดแตละชนิดที่ระดับ aw เดียวกันพบวาคา MIC ที่ pH 5.0 

มีคาตํ่ากวาคา MIC ที่ pH 5.5 ซึ่งแสดงใหเห็นวา เกลือของ

กรดอินทรียจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ 

เชื้อรามากขึ้นเม่ือระดับ aw และ pH ตํ่าลง

Table 1 Minimum inhibitory concentration of potassium  

 sorbate, sodium benzoate and calcium 

 propionate against Aspergillus flavus and 

 Aspergillus parasiticus on chilli model agar

เกลือของกรด

อินทรีย

คาความเขมขนตําสุด (MIC, mg/ml)

A. flavus 
TISTR 3041

A. flavus 
B3DG

A.parasiticus 
TISTR 3276

A. parasiticus 
C5PD 

โพแทสเซียมซอรเบต

aw0.85 pH 5.0 1.1 1.1 5 5

 pH 5.5 3 3 5 5

aw0.90 pH 5.0 3 5 7 7

 pH 5.5 7 7 13 9

aw0.95 pH 5.0 3 3 5 3

 pH 5.5 9 11 13 >20

โซเดียมเบนโซเอต

aw0.85 pH 5.0 5 3 9 5

 pH 5.5 9 9 13 11

aw0.90 pH 5.0 11 9 11 9

 pH 5.5 13 13 18 14

aw0.95 pH 5.0 7 7 9 9

 pH 5.5 13 13 15 16

แคลเซียมโพรพิโอเนต

aw0.85 pH 5.0 13 11 13 9

 pH 5.5 14 >20 16 >20

aw0.90 pH 5.0 >20 13 >20 13

 pH 5.5 >20 >20 >20 18

aw0.95 pH 5.0 >20 >20 >20 >20

 pH 5.5 >20 >20 >20 >20

ผลการใชสารละลายโพแทสเซียมซอรเบตในการยับยั้ง
การเจริญของ Aspergillus Flavus และ Aspergillus 
Parasiticus บนพริกสด

 การเจรญิของเชือ้รา  A.Flavus TISTR 3041,  A.Flavus 
B3DG,  A.Parasiticus TISTR 3276 และ A.Parasiticus C5PD 

บนพริกสดลดลงตามความเขมขนของโพแทสเซยีมซอรเบตที่

เพิม่ขึน้ (Table 2) การจุมพรกิสดดวยสารละลายโพแทสเซียม

ซอรเบตท่ีความเขมขน 81 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มีผลลดการ

ปนเปอนของเช้ือรา A.Flavus และ A.Parasiticus ทั้ง 2 สาย

พันธุบนผิวของเมล็ดพริกสดไดดีที่สุด เนื่องจากสามารถลด

การปนเปอนลงเหลือรอยละ 60.86-63.15 เมือ่เปรยีบเทยีบกับ

พริกสดชุดควบคุมที่ไมไดจุมสารละลายโพแทสเซียมซอรเบต
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ซึ่งพบการเจริญของเสนใยเช้ือราปริมาณมากปกคลุมผิวของ

เมล็ดพริกทุกเมล็ด 

Table 2 Effect of potassium sorbate on growth inhibition 

 of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus 
 on fresh chilli fruits

 โพแทสเซียม   

 ซอรเบต 

 (mg/ml)

ปริมาณการปนเปอนดวยเช้ือรา (รอยละ)

A. flavus 
TISTR 3041

A. flavus 
B3DG

A. parasiticus 
TISTR 3276

A. parasiticus 
C5PD 

 0 100.00 100.00 100.00 100.00

 54 62.50 66.66 86.95 76.92

 81 62.50 63.15 60.86 60.86

วิจารณและสรุปผล
 เกลือของกรดอินทรีย ทุกชนิด ท่ีทดสอบส วน

ใหญสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา A.Flavus และ 

A.Parasiticus ไดโดยในสภาพ pH 5.0 มคีา MIC ตํา่กวาคา MIC 

ในสภาพ pH 5.5 ที่สภาวะ aw เทากัน และคา MIC ที่ระดับ a
w 

0.85 มีคาตํ่ากวาคา MIC ที่ aw 0.90 และ 0.95 ผลการทดลอง

นี้สอดคลองกับการทดลองของ Haung และคณะ (Huang Y. 

2010). ซึง่ไดหาคา MIC ของกรดซอรบกิในการยบัยัง้การเจรญิ

ของเชื้อรา A.Flavus และพบวาคา MIC ที่ pH 5.0 ตํ่ากวา 

คา MIC ที่ pH 6.0 ในสภาวะ aw เดียวกัน (เชนในสภาวะที่มี 

a
w 
0.85 pH 5.0 คา MIC ของกรดซอรบิกเทากับรอยละ 0.01 

นํ้าหนักโดยนํ้าหนัก ซึ่งตํ่ากวาคา MIC ที่ aw 0.85 pH 6.0 

ซึง่มคีาเทากบัรอยละ 0.1 นํ้าหนกัโดยนํ้าหนกั) และไดคา MIC 

ที่ระดับ aw 0.85 ตํ่ากวาคา MIC ที่ aw 0.90 ในสภาวะ pH 

เดียวกัน (เชน คา MIC ของกรดซอรบิกที่ pH 5.0 aw 0.85 

มคีาเทากบัรอยละ 0.01 นํา้หนกัโดยนํา้หนกั ซึง่ตํา่กวาคา MIC 

ที่ pH 5.0 aw 0.90 ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 0.05 นํา้หนักโดย 

นํ้าหนัก) การที่คา MIC ที่ระดับ aw 0.85 มีคาตํ่ากวาคา MIC 

ที่ 0.90 และ 0.95 ที่ระดับ pH เดียวกัน อาจเปนผลเนื่อง 

มาจากการมีปริมาณนํ้าอิสระนอยทําใหเกิดสภาวะเครียดจาก

ความดันออสโมตกิ (Osmotic Stress) รวมกบัการมีสารยับย้ัง

เชน Potassium Sorbate ซึ่ง (Booth IR. 1998) กลาววา 

บอยคร้ังที่มักจะมีการใชสภาวะที่มี aw ตํ่าอยางเดียวหรือ

ใชรวมกับสภาวะเครียดอื่นในการถนอมอาหารหรือปองกัน 

การเจริญของจุลินทรีย ก อโรคในอาหาร Jay และคณะ 

ไดกลาววา โดยทั่วไปกรดซอรบิกมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง

การเจริญของจุลินทรียไดดีที่สุดที่ระดับ pH ตํ่ากวา 6.0 และ

จะไมมีประสิทธิภาพเม่ือระดับ pH สูงกวา 6.5 เกลือของกรด

ซอรบิกมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียดี

กวาโซเดียมเบนโซเอตในชวง pH 4.0-6.0 สวนในสภาพที่มี 

pH 3.0 หรือตํ่ากวา 3.0 เกลือของกรดซอรบิกมีประสิทธิภาพ

ในการยับย้ังการเจริญของจุลินทรียดีกวาเกลือแคลเซียมโพร 

พิโอเนตเพียงเล็กนอย แตจะมีประสิทธิภาพเทากับโซเดียม

เบนโซเอต คา pKa ของเกลือซอรเบตเทากับ 4.80 และ

ที่ pH 4.0 เกลือซอรเบตจะอยูในรูปไมแตกตัวถึงรอยละ 86 

แตที่ระดับ pH 6.0 เกลือซอรเบตจะอยูในรูปไมแตกตัวเพียง

รอยละ 6 เทานั้น ดังนั้นในสภาพ pH 5.0 เกลือซอรเบต 

อาจอยูในรูปที่ไมแตกตัวมากกวาเมื่ออยูในสภาพ pH 5.5 

จึงเปนผลใหประสิทธิภาพของซอรเบตในการยับยั้งการ

เจริญของเช้ือราที่ pH 5.0 สูงกวาที่ pH 5.5 นอกจากนี้การที่

เกลือของกรดอินทรียทั้ง 3 ชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของ 

เช้ือราได Jay และคณะ กลาววา เกลือซอรเบตและเกลือ 

โพรพิโอเนตเปนกรดออนท่ีชอบไขมันที่มีกลไกในการยับยั้ง

จุลินทรียคลายกัน หลังจากกรดออนในรูปไมแตกตัวแพรผาน

เย่ือหุมเซลลเขาไปจะเกิดการแตกตัวและทําใหคา pH ภายใน

เซลลลดลงสงผลใหเซลลทาํงานผิดปกติและหยุดการเจริญ 

 Stopforth และคณะ กลาววา กลไกการยับยั้ง 

การเจริญของจุลินทรียของเกลือซอรเบต ไดแก การทําใหเกิด

การเปล่ียนแปลงของรปูรางเซลล ความสมบรูณ และหนาทีข่อง

เยื่อหุมเซลล การยับยั้งหนาที่ในการขนสงสารและกระบวน 

การเมแทบอลิกในเซลล นอกจากน้ียังมีรายงานวาการตาย

ของจุลินทรียที่เผชิญกับสภาพความเขมขนสูงของสารยับยั้ง 

เชน ซอรเบตเก่ียวของกับการทําใหเกิดรูที่เย่ือหุ มเซลล 

รวมทั้งการไปลดการใชสารประกอบคารบอนหลายชนิด 

ซอรเบตยังไปยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมหลายชนิด ซึ่งอาจ

ทําใหเกิดการขัดขวางกระบวนการสําคัญที่เกี่ยวกับการ

ขนสงสารกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล การเจริญและ 

การจําลอง DNA 

 พริกสดมีคา aw เฉลี่ยประมาณ 0.95 ซึ่งเปนคา a
w 

ที่เหมาะสมตอการเจริญของเชื้อราทั้ง 2 สายพันธุเชื้อราจึง

เจริญไดดี คา aw ตํ่าสุดสําหรับการเจริญของ A.Flavus อยู

ในชวง 0.82-0.88 ขึ้นอยูกับสายพันธุและปจจัยที่มีผลตอ 

การเจริญ คา aw ที่เหมาะสมตอการเจริญของ A.Flavus อยูใน
ชวง 0.980-0.994 A.Flavus เจริญไดดีที่ชวงอุณหภูมิระหวาง 

32-33 องศาเซลเซียส (Pitt JI. 1977) สวนคา aw ที่เหมาะ
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สมตอการเจริญของของเช้ือรา A.Parasiticus เทากับ 0.98 

(Ayerst G. 1969) และจากการทดลองน้ีการที่ใชความเขมขน

ของสารละลายโพแทสเซยีมซอรเบตทีค่วามเขมขน  54 และ 81 

มลิลกิรมัตอมลิลลิติร ซึง่เทียบเทากบัระดบัความเขมขน 6 เทา 

และ 9 เทาตามลําดับของคา MIC ของโพแทสเซียมซอรเบต

ที่ใชยับยั้งการเจริญของเชื้อรา A.Flavus TISTR 3041 ที่ aw 

0.95 pH 5.5 (Table 1)  A.Parasiticus ตานทานตอสารละลาย
โพแทสเซยีมซอรเบตไดดกีวา A.Flavus ดงันัน้ ถาหากตองการ

ขจัดการปนเปอนของเชื้อราทั้งหมดบนพริกควรเพิ่มความ 

เขมขนของสารละลายโพแทสเซียมซอรเบตท่ีใชจุ มพริก 

ใหมากกวา 81 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

  กลาวโดยสรุป สารละลายโพแทสเซียมซอรเบ

ตมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราทุกสายพันธุ ไดดีที่สุด 

รองลงมาไดแก สารละลายโซเดียมเบนโซเอตและแคลเซียม 

โพรพิโอเนต สวนการประยุกตใชสารละลายโพแทสเซียม

ซอรเบตที่ระดับความเขมขนตาง ๆ เพื่อลดการเจริญของเช้ือรา 

A.Flavus TISTR 3041, A.Flavus B3DG, A.Parasiticus 
TISTR 3276 และ A.Parasiticus C5PD บนพริกสดทั้งเมล็ด 

ทําใหทราบวาโพแทสเซียมซอรเบตมีประสิทธิภาพในการลด 

การเจริญของเชื้อราบนเมล็ดพริกสดได ซึ่งสามารถนําไป

ประยุกตใชไดจริงกับพริกสดเพื่อลดการเนาเสียโดยเช้ือรา

หลังการเก็บเกี่ยว 
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