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Abstract
The objective of this study was to investigate the efficacy of lactic acid (LA), micro bubble (MB) and
combined organic acid with micro bubble (LA+MB) to decontaminate microorganisms in sweet basil. The result
showed that soaking with 3% LA for 3 minutes can reduce the microorganisms count on sweet basil by 2.98 log
CFU/g and when treated sweet basil with MB for 3 min, can reduce microorganisms by 1.16 log CPU/g. The
combination effect between lactic acid and micro bubble (LA+MB) showed that treated with LA+MB for 3 min can
reduce microorganism count by 4.59 log CFU/g. In the following experiment, a comparison of the efficiency of
washing conditions (LA, MB, LA+MB) on reduction of Escherichia coli and Salmonella spp. in sweet basil was
studied. Sweet basil washed with distilled water (W) and no washing was used as control. E.coli inoculated sweet
basil was reduced by LA, MB, LA+MB by 1.43, 1.33, 3.55 and 5.34 log CFU/g, respectively. For inoculated sweet
basil with Salmonella spp. was decreased by 0.74, 1.04, 5.70 and 5.60 log CFU/g, respectively. The results
indicated that LA+MB for 3 min show the strongest efficacy on decontamination of E.coli and Salmonella spp. in
sweet basil.
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกรดแลกติก (LA) น้ําฟองอากาศขนาดเล็ก (MB) และกรดแลก
ติกรวมกับฟองอากาศขนาดเล็ก (LA+MB) ในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรียทั่วไปในโหระพา ผลการทดลองพบวาการแชโหระพา
ใน 3% LA เปนเวลา 3 นาที สามารถลดปริมาณเชื้อจุลนิ ทรียทั่วไปในโหระพาได 2.98 log CFU/g และเมื่อแชโหระพาในน้ํา
MB เปนเวลา 3 นาที สามารถลดจุลินทรียทั่วไปได 1.16 log CPU/g ประสิทธิภาพรวมของกรดแลกติกและน้ําฟองอากาศขนาด
เล็ก (LA+MB) แสดงใหเห็นวาสามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรียทั่วไปไดถึง 4.59 log CFU/g จากนั้นจึงศึกษาประสิทธิภาพของ
สภาวะการลางขางตนในการลดปริมาณเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella spp. ในโหระพาโดยเปรียบเทียบกับกิ่ง
โหระพาที่ผานการลางน้ํากลั่น (W) และใหชุดที่ไมผานการลางเปนชุดควบคุม พบวาโหระพาที่มีการปลูกเชื้อ E. coli และผาน
การลางดวย W, MB, LA และ LA+MB สามารถลดปริมาณเชื้อ E. coli ได 1.43, 1.33, 3.55 และ 5.34 log CFU/g ตามลําดับ
และสามารถลดปริมาณเชื้อ Salmonella spp. ที่ปลูกบนกิ่งโหระพาได 0.74, 1.04, 5.70 และ5.60 log CFU/g ตามลําดับ จาก
ผลการทดลองบงชี้ใหเห็นวาการลางโหระพาดวย LA+MB เวลา 3 นาที เปนสภาวะการลางที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการลด
ปริมาณ E. coli และ Salmonella spp. ในโหระพา
คําสําคัญ: โหระพา, กรดแลกติก, น้ําฟองอากาศขนาดเล็ก
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ความปลอดภัย และยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคไดดี (Akbas and Olmez, 2007) สวนเทคโนโลยีฟองอากาศ
ขนาดเล็ก คือการนําเอาฟองอากาศซึ่งมีความคงตัวอยูไดนานในตัวกลางที่เปนของเหลว เชน น้ํา เปนตน ซึ่งชวยใหสารฆาเชื้อ
เขาไปทําลายจุลินทรียบนผิวผักไดดียิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงเปนการทดลองนี้จึงศึกษาประสิทธิภาพของกรดอินทรียและฟองอากาศ
ขนาดเล็กมาใชในการลางโหระพาเพื่อลดจํานวณจุลินทรียกอโรค เพื่อความปลอดภัยทางดานจุลชีววิทยาแกผูบริโภค
อุปกรณและวิธีการ
1. การศึกษาความเขมขนของกรดแลกติกในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียปนเปอนในโหระพา
นําสารละลายกรดแลกติกมาเตรียมความเขมขน 1, 2 และ 3% (v/v) ปริมาตร 1 ลิตร นําโหระพาปริมาณ 250 กรัม
แชในสารละลายกรดที่เตรียมในเบื้องตนเปนเวลา 3 นาที เปรียบเทียบกับการแชในน้ําประปาและใหโหระพาที่ไมผานการลาง
เปนชุดควบคุมจากนั้นนําขึ้นสะเด็ดน้ําเพื่อตรวจนับจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด
2. การศึกษาระยะเวลาสัมผัสของกรดแลกติกในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียปนเปอนในโหระพา
คัดเลือกความเขมขนของสารละลายกรดแลกติกที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากตอนที่ 2 มาทดสอบ นําโหระพาปริมาณ
250 กรัม แชในสารละลายกรดที่เตรียมในเบื้องตนเปนเวลา 1, 3, 5 และ 7 นาที เปรียบเทียบกับการแชในน้ําประปาและให
โหระพาที่ไมผานการลางเปนชุดควบคุมจากนั้นนําขึ้นสะเด็ดน้ําเพื่อตรวจนับจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด
3. การศึกษาประสิทธิภาพของกรดแลกติกรวมกับฟองอากาศขนาดเล็กในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียในโหระพา
นํากรดแลกติกที่มีความเขมขนเหมาะสมที่สุดจากตอนที่ 1 มาผานเครื่องกําเนิดน้ําฟองอากาศขนาดเล็กเปนเวลา 10
นาที จากนั้นจึงนําโหระพาปริมาณ 250 กรัม แชในสารละลายกรดที่เตรียมในเบื้องตนเปนเวลา 1, 3, 5 และ 7 นาที
เปรียบเทียบกับการแชในน้ําประปาและใหโหระพาที่ไมผานการลางเปนชุดควบคุมจากนั้นนําขึ้นสะเด็ดน้ําเพื่อตรวจนับจํานวน
เชื้อจุลินทรียทั้งหมด
4. การศึกษาประสิทธิภาพของกรดแลกติก น้ําฟองอากาศขนาดเล็ก และกรดแลกติกรวมกับฟองอากาศขนาดเล็ก
ในการยับยั้งเชื้อ E. coli และ Salmonella spp ในโหระพา
นํากรดแลกติกที่มีความเขมขนตามที่คัดเลือกไดจากตอนที่ 1 มาผานเครื่องกําเนิดน้ําฟองอากาศขนาดเล็กเปนเวลา
10 นาที จากนั้นจึงนําโหระพาที่ผานการปลูกเชื้อ E. coli และ Salmonella spp ปริมาณ 250 กรัม สารละลายกรดแลกติก
เพียงอยางเดียว สารละลายน้ําฟองอากาศขนาดเล็กเพียงอยางเดียวและสารละลายกรดแลกติกรวมกับน้ําฟองอากาศขนาด
เล็กที่เตรียมไดในเบื้องตน เปนเวลา 3 นาที เปรียบเทียบกับการแชในน้ําประปาและใหโหระพาที่ไมผานการลางเปนชุดควบคุม
จากนั้นนําขึ้นสะเด็ดน้ําเพื่อตรวจนับจํานวนเชื้อ E. coli และ Salmonella spp ที่เหลือรอด
ผลการทดลอง
จากการศึกษาระดับความเขมขนของกรดแลกติกที่ 1%, 2% และ 3% เปนเวลา 3 นาทีพบวา กรดแลกติกที่ความ
เขมขน 1%, 2% และ 3% มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสามารถลดได 1.45, 1.98, 2.39 log cfu/g ตามลําดับ โดย
จะเห็นไดวาที่ความเขมขน 3% มีประสิทธิภาพดีที่สุด จะพบวาเมื่อความเขมขนเพิ่มขึ้นจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อมาก
ขึ้น (Figure 1) และเมื่อศึกษาระยะเวลาสัมผัส (1 3 5 และ 7 นาที) ของกรดแลกติก 3% ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียปนเปอนใน
โหระพา พบวากรดแลกติกความเขมขน 3% ที่ระยะเวลาสัมผัส 3 นาที สามารถลดเชื้อจุลินทรียทั่วไปในโหระพาไดดีที่สุดถึง
2.98 log cfu/g (Figure 2) จากนั้นเมื่อศึกษาประสิทธิภาพของกรดแลกติกรวมกับฟองอากาศขนาดเล็กในการยับยั้ง
เชื้อจุลินทรียทั่วไปในโหระพา พบวาการแชโหระพาในกรดแลกติกรวมกับฟองอากาศขนาดเล็กเปนเวลา 3 และ 5 นาที สามารถ
ลดปริมาณเชื้อจุลินทรียไดดีที่สุด โดยมีความแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญกับการแชโหระพาในสภาวะอื่นๆ (Figure 3) จากนั้น
จึงทําการศึกษาโหระพาที่ผานการปลูกเชื้อที่มีการตรวจสอบเวลาสงออก (E. coli และ Salmonella spp) มาทําการลดเชื้อดวย
สภาวะการลางที่ไดศึกษามาในเบื้องตนโดยประกอบดวยการแชในกรดแลกติก 3% เพียงอยางเดียว (LA) น้ําฟองอากาศขนาด
เล็กเพียงอยางเดียว (MB) กรดแลกติกความเขมขน 3% รวมกับน้ําฟองอากาศขนาดเล็ก (LA+MB) เปรียบเทียบกับการลาง
ดวยน้ํากลั่น โดยมีชุดที่ไมผานการลางใดๆเลยเปนชุดควบคุม ทุกชุดการทดลองจะใชระยะเวลาสัมผัสเทากันคือ 3 นาที พบวา
พบวาโหระพาที่ลางดวย W, MB, LA และLA+MB สามารถลดปริมาณเชื้อ E. coli ได 1.43, 1.33, 3.55 และ 5.34 log CFU/g
ตามลําดับ (Figure 4) และสามารถลดปริมาณเชื้อ Salmonella spp. ได 0.74, 1.04, 5.70 และ5.60 log CFU/g ตามลําดับ
(Figure 5)
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Figure 4 Reduction of inoculated E.coli in sweet basil
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Figure 5 Reduction of inoculated S. Typhimurium in
sweet basil as affected by various
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วิจารณผลการทดลอง
จากตอนที่1 ประสิทธิภาพของกรดแลกติกที่ความเขมขน 1%, 2% และ 3% จะแสดงผลแตกตางกันอยางมีนัยยะ
สําคัญ ซึ่งสามารถลดได 1.45, 1.98, 2.39 log cfu/g ตามลําดับ โดยจะเห็นไดวาเมื่อความเขมขนเพิ่มขึ้น จะมีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งเชื้อมากขึ้น เชนเดียวกับการศึกษาของ Sagong et al. (2011) ซึ่งไดศึกษาผลของกรดแลกติกที่ความเขมขนตางๆใน
การยับยั้งเชื้อ Escherichia coli O157:H7 ในผักกาดหอมสดโดยเมื่อจุมผักกาดหอมในสารละลายกรดแลกติก 0.3% พบวา
สามารถลดเชื้อได 0.53 log CFU/g แตเมื่อเพิ่มความเขมขนของกรดแลกติกขึ้น เปน 2.0% สามารถลดปริมาณเชื้อไดมากกวา
คือ 1.74 log CFU/g ดังนั้นเมื่อเพิ่มความเขมขนของกรดมากขึ้นจะมีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อมากขึ้น
และจากการศึกษาผลของระยะเวลาสัมผัสของกรดแลกติกที่มีประสิทธิภาพในการลดเชื้อจุลินทรียปนเปอน โดยมี
ระยะเวลาสัมผัส 1, 3, 5 และ 7 นาที พบวา สามารถลดได 2.34, 2.95, 2.51และ 2.24 log cfu/g ตามลําดับ Sengun and
Karapinar (2005)ไดทดลองใชน้ํามะนาวกับน้ําสมสายชูในอัตราสวน 1:1 ในการลดเชื้อ S. Typimurium ที่ปนเปอนบนผักกาด
รอคเกตและหัวหอม ในระยะเวลาตางๆกัน (0, 15, 30 และ 60 นาที) พบวาเมื่อเพิ่มเวลาการฆาเชื้อ S. Typhimurium จะลด
จํานวนลงตั้งแตเริ่มตนแชและลดจํานวนมากขึ้นเมื่อทิ้งไว 15 นาที แตไมมีความแตกตางของการฆาเชื้อที่เวลา 15 30 และ 60
นาที แสดงใหเห็นวาถาจุลินทรียสัมผัสสารฆาเชื้อนานขึ้น จะทําใหจุลินทรียลดจํานวนลงไดมากขึ้นในชวงเวลาหนึ่ง
ในการลดจุลินทรียปนเปอนในโหระพาจะเห็นไดวาที่ระยะเวลาเดียวกันประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรียจะเพิ่มขึ้น
เมื่อใชกรดแลกติกรวมกับน้ําฟองอากาศขนาดเล็ก ประสิทธิภาพของกรดอินทรีย นอกจากจะขึ้นอยูกับสมบัติทางเคมีของสาร
ฆาเชื้อแลวยังขึ้นกับผิวของตัวอยาง ที่มีลักษณะขรุขระ มีรอง รอยแยก และหลุม ทําใหเชื้อจุลินทรียไปเกาะที่ตําแหนงดังกลาว
ของใบได (สุดสายชลและนันทวัน, 2009) ดังนั้นการที่ใชกรดอินทรียทําใหมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียปนเปอนใน
โหระพา ในขณะที่ฟองอากาศขนาดเล็กเปนตัวสงเสริมทําใหสารฆาเชื้อสามารถแทรกซึมเขาไปทําลายจุลินทรียบนผิวผักไดดี
ยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กนั้นจะเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส ชวยลดแรงตึงผิวและสามารถทําใหเชื้อจุลินทรียหลุดออก
จากผิวหนาที่ยึดติดไดงายดวยแรง hydrodynamic shear และ surface tension force (Sharma et al., 2005) ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ Yuk et al. (2007)พบวาการใชกรดซิตริก 1% รวมกับโอโซน 3 ppmสามารถลดเชื้อ L.monocytogenes ลง
ไดเพิ่มขึ้น 1.3 log cfu/g เมื่อเทียบกับการลางดวยกรดซิตริกเพียงอยางเดียวดังนั้น แสดงใหเห็นวาการทํางานรวมกันซึ่งอาจ
สงผลใหเสริมฤทธิ์กันของสารฆาเชื้อและฟองอากาศขนาดเล็ก
สรุป
จากการทดลองพบวาสภาวะที่ดีที่สุดสําหรับการลดปริมาณเชื้อจุลินทรียปนเปอนในโหระพาคือ กรดแลคติก 3 %
รวมกับฟองอากาศขนาดเล็ก เวลา 3 นาที ลดได 4.63 log cfu/g เมื่อนําสภาวะดังกลาวมาทําการลางในโหระพาที่มีการปลูก
เชื้อ E. coli และ Salmonella spp.พบวา สามารถลดได 5.24 และ 4.92 log cfu/g ตามลําดับ
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
สําหรับสถานที่ อุปกรณ รวมถึงทุนสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้
เอกสารอางอิง
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