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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียกอโรคของสาร
สกัดจากกระเพรา โหระพา ตะไครและเหงาของขา ศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองเทศใน
กระบวนการหมักปลาสม และศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑปลาสมที่อุณหภูมิหองและ
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและบรรจุภัณฑที่เหมาะสมทั้ง 3 ชนิด ไดแกถุงพลาสติก PP มัดยาง 
ถุงพลาสติก PE บรรจุแบบสุญญากาศ และกลองพลาสติก PP ชร้ิงฟลม จากการศึกษา
เคร่ืองเทศและระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักปลาสมพบวา ปลาสมที่หมักดวยใบกะเพรา ใบ
โหระพา และปลาสมชุดควบคุม (ไมใสเคร่ืองเทศ) หมักถึงวันที่ 3 พบการเจริญของเชื้อ E.coli  
มากกวา 1100 MPN/กรัม และพบการเจริญของเชื้อ Salmonella sp. ปลาสมที่หมักดวยขาเปน
เวลา 3 วัน พบการเจริญของเชื้อ Salmonella sp. ปลาสมที่หมักดวยตะไครไมพบการเจริญของ
เชื้อจุลินทรียกอโรคทุกชนิด ดังนั้นตะไครจึงเปนเคร่ืองเทศที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการหมัก
ปลาสม  ระยะเวลาในการหมักปลาสมที่หมักดวยตะไครที่เหมาะสมคือ 2 วัน โดยมีปริมาณกรด
แลคติกที่เหมาะสมในชวงรอยละ 2.0-2.5 มีคา pH เทากับ 4.0-6.0 มีปริมาณแบคทีเรียแลคติก 
108 CFU/กรัม ซึ่งใชเวลาในการหมักเร็วกวาปลาสมชุดควบคุม 1 วัน และมีคะแนนการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัสไมแตกตางทางสถิติกับปลาสมชุดควบคุม  เม่ือศึกษาบรรจุภัณฑและอายุการ
เก็บรักษาปลาสมชุดควบคุมและปลาสมที่หมักดวยตะไครที่อุณหภูมิหองพบวา ปลาสมชุด
ควบคุมที่บรรจุในถุง PE แบบสุญญากาศ กลอง PP ชร้ิงฟลม และปลาสมที่หมักดวยตะไครบรรจุ
ในบรรจุภัณฑทั้ง 3 ชนิด มีคะแนนการยอมรับของผูบริโภคต่ํากวา 6 ในวันที่ 3 ของการเก็บรักษา  
ปลาสมชุดควบคุมที่บรรจุในถุง PP มัดยาง ผูบริโภคยังใหการยอมรับในวันที่ 3 ของการเก็บรักษา  
ปลาสมที่หมักดวยตะไครที่บรรจุในบรรจุภัณฑทั้ง 3 ชนิด ไมพบการเจริญของเชื้อจุลินทรียกอโรค
ทุกชนิดในระหวางการเก็บรักษา  จากการศึกษาบรรจุภัณฑที่เหมาะสมและอายุการเก็บรักษา
ปลาสมที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบวาปลาสมชุดควบคุมที่บรรจุถุง PP มัดยางและกลอง PP 



ชร้ิงฟลมมีอายุการเก็บรักษา 14 วัน โดยมีคาความแนนเนื้อลดลง คา pH เพิ่มข้ึน และมีคะแนน
การยอมรับของผูบริโภคต่ํากวา 6  ปลาสมชุดควบคุมที่บรรจุถุง PE แบบสุญญากาศมีอายุการ
เก็บรักษา 21 วัน โดยคาความแนนเนื้อลดลง ปริมาณกรดแลคติกลดลง คา pH เพิ่มข้ึน และมี
กล่ินที่ไมพึงประสงค  ปริมาณเชื้อจุลินทรียกอโรคของปลาสมชุดควบคุมที่บรรจุในบรรจุภัณฑทั้ง 
3 ชนิด เม่ือเก็บรักษาผานไป 14 วัน พบวาเชื้อ E.coli ลดลงเหลือนอยกวา 3 MPN/กรัม และ
ตรวจไมพบการเจริญของเชื้อ Salmonella sp.  ปลาสมที่หมักดวยตะไครที่บรรจุกลอง PP ชร้ิง
ฟลม    มีอายุการเก็บรักษา 21 วัน โดยมีคาความแนนเนื้อลดลง คา pH เพิ่มข้ึน พบการเจริญ
ของเชื้อรา  ปลาสมที่หมักดวยตะไครที่บรรจุถุง PP มัดยางและ PE แบบสุญญากาศมีอายุการ
เก็บรักษา 28 วัน โดยมีคาความแนนเนื้อลดลง ปริมาณกรดแลคติกลดลง คา pH เพิ่มข้ึน และมี
กล่ินที่ไมพึงประสงค   ปลาสมที่หมักดวยตะไครที่บรรจุในบรรจุภัณฑทั้ง 3 ชนิด ไมพบการเจริญ
ของเชื้อจุลินทรียกอโรคทุกชนิดในระหวางการเก็บรักษา 
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Abstract 
 

This research was aimed to study the inhibitory effect of spice extracts of holy 
basil, sweet basil, lemongrass and galangal against pathogenic microorganisms, 
select the spice which was able to inhibit the growth of pathogenic microorganisms in 
fermented fish, namely Plaa-Som, and study shelf life storage of Plaa-Som at ambient 
and refrigerated temperatures (4˚C) and suitable packaging such as tightened PP 
bag with rubber band, PE bag in vacuum condition and polypropylene box followed by 
wrapping with PP film. Plaa-Som with holy basil, sweet basil and no spices (control) 
were detected Salmonella sp. in 25 g sample and contained more than 1100 MPN/g of 
E. coli after 3 days of fermentation. Plaa-Som with galangal was found only Salmonella 
sp. but foodborne pathogens were not detected in Plaa-Som with lemongrass. After 2 
days of fermentation at room temperature, Plaa-Som with lemongrass contained total 
acidity ranging from 2.00 to 2.5%, pH from 4.0 to 6.0, 108 CFU/g of Lactic acid bacteria 
count. The resulted indicated that time of Plaa-Som fermentation with lemongrass (2 
days) was faster than original Plaa-Som (control) (3 days). They exhibited no 
significance difference in consumer acceptability (p>0.05). Plaa-Som (control) which 
was packed in vacuum PE bags, PP boxes and Plaa-Som with lemongrass which was 
packed in all packaging, had lower acceptability than 6 score in day 3 of storage at 
room temperature but Plaa-Som (contol) which was packed in tightened PP bags, had 
still acceptability. Plaa-Som with lemongrass, which was kept in 3 packages, had not 
found the growth of foodborne pathogens during storage at room temperature. Storage 
times of Plaa-Som (control) which was packed in tightened PP bags, PP boxes and 
vacuum PE bags were 14, 14 and 21 days, respectively.  Their chemical and textural 



properties showed the decreasing of firmness and total acidity, increasing of pH. 
Consumer acceptability showed less than 6 score. After 14 days of storage, Plaa-Som 
(control) was contained less than 3 MPN/g of E. coli, and absent of Salmonella sp. in 
25 g samples. Storage times of Plaa-Som with lemongrass which was kept in PP 
boxes, PP bags and vacuum PE were 21 and 28 days in refrigerated temperature, 
respectively. Plaa-Som with lemongrass which was kept in 3 packaging, had not 
detected the growth of foodborne pathogens during storage times.              
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


