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บทคัดยอ
ในการศึกษาการปนเปอนเช้ือราและยีสตในถ่ัวลิสงและผลิตภัณฑจากถ่ัวลิสงชนิดละ 10 ตัวอยาง โดยถ่ัว

ลิสงดิบและถ่ัวลิสงทอดท้ังเมล็ดวิเคราะหโดยวิธี direct plating ถ่ัวลิสงคั่วบดและถ่ัวลิสงตัดวิเคราะหโดยวิธี
dilution plating ผลปรากฏวาถ่ัวลิสงดิบมีการปนเปอนของเช้ือราสูง (รอยละ 86.2) ซึ่งมากกวาการปนเปอนของ
เช้ือราในถ่ัวลิสงทอด (รอยละ 76.2) สวนถ่ัวลิสงคั่วบดและถ่ัวลิสงตัดพบเช้ือราและยีสตคอนขางนอย (นอยกวา 10
ถึง 7.0 x 103 CFU ตอกรัม) เช้ือราท่ีพบมากท่ีสุดในถ่ัวลิสงท้ัง 4 ชนิดคือ Aspergillus spp. รองลงมาเปน
Rhizopus spp. และ Penicillium spp. และไดหาคาความเขมขนต่ําสุด (minimum inhibitory
concentration, MIC) ของนํ้ามันกระวาน นํ้ามันกานพลูและนํ้ามันเทียนตาตั๊กแตนในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ
รา Aspergillus flavus TISTR 3041, A. ochraceus TISTR 3557, A. parasiticus TISTR 3276, A. terreus
TISTR 3109, A. versicolor TISTR 3460, Alternaria alternata TISTR 3282, Penicillium citrinum TISTR
3437 และ A. flavus PN-09 ท่ีแยกไดจากถ่ัวลิสงดิบ เช้ือราสวนใหญท่ีทดสอบมีความไวตอการถูกยับยัง้โดยนํ้ามัน
กานพลูมากท่ีสุด (คา MIC เทากับ 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) ยกเวน A. versicolor นํ้ามันเทียนตาตั๊กแตนมี
ประสิทธิภาพรองลงมาคือ ยับยั้งการเจริญของเช้ือราเกือบทุกชนิดไดท่ีคา MIC เทากับ 4 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
ยกเวนเช้ือรา A. ochraceus และ A. versicolor ท่ีคอนขางตานทาน สวนนํ้ามันกระวานมีประสิทธิภาพในการ
ตานเช้ือราทุกชนิดท่ีทดสอบนอยกวา (คา MIC เทากับ 16 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) จากน้ันจงึไดนํานํ้ามันกานพลูและ
นํ้ามันเทียนตาตั๊กแตนมาทดลองเคลือบท่ีฝาดานในของจานเพาะเช้ือท่ีใชบรรจุถ่ัวลิสงเพ่ือควบคุมการเจริญและการ
สรางสาร อะฟลาทอกซินของ A. flavus TISTR 3041 และ A. flavus PN-09 ในถ่ัวลิสงดิบท่ีปนเปอนเช้ือราน้ีรอย
ละ 100 โดยไดตรวจดูปริมาณการเจริญและการสรางอะฟลาทอกซินในเมล็ดถ่ัวลิสงหลังจากเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ
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30 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธรอยละ 75 ครบ 7 วัน พบวาการใชนํ้ามันกานพลูและนํ้ามันเทียนตาตั๊กแตนท่ี
ความเขมขน 4 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรมีผลทําใหการเจริญของเสนใยเช้ือราท่ีผิวของถ่ัวลิสงลดลงและมีแนวโนมชวย
ลดปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซินท่ีสรางโดย A. flavus ท้ังสองสายพันธุ

ABTRACT
In this study, peanut and peanut products (10 samples each) were analysed for fungal

contamination. Percentage of fungal contamination in raw whole peanut and fried peanut
samples was analysed by direct plating method, while total yeast and mold counts in ground
roasted peanut and sweet peanut samples were analysed by dilution plating method. Raw
whole peanut samples (86.2%) were highly contaminated with mold, but fried peanut samples
(76.2%) had lower proportion of mold contamination. However, ground roasted and sweet
peanut samples had low number of total yeast and mold counts (less than 10 – 7.0x103 CFU/g).
The minimum inhibitory concentrations (MICs) of clove, dill and cardamom oils against
Aspergillus flavus TISTR 3041, A. ochraceus TISTR 3557, A. parasiticus TISTR 3276, A. terreus
TISTR 3109, A. versicolor TISTR 3460, Alternaria alternata TISTR 3282, Penicillium citrinum TISTR
3437 and A. flavus PN-09 isolated from a raw whole peanut sample were determined. Most
fungal species were sensitive to clove oil with the MIC of 1 mg/ml, except for A. versicolor. Dill
oil, a less effective oil inhibited growth of most mold strains tested (4 mg/ml MIC), except for A.
ochraceus and A. versicolor, more resistant strains. Cardamom oil was found to be a less
effective oil for inhibition of all mold strains tested (16 mg/ml MIC). Therefore, clove and dill oils
were selected for use in peanut packaging. Clove and dill oils (4 mg/ml) were applied by coating
the inner surface lids of the petridishes containing peanut seeds. The peanut seeds (100%) were
contaminated with A. flavus TISTR 3041 and A. flavus PN-09 spores. After 7-day storage at 30
ºC, 75% relative humidity, the amount of fungal growth and aflatoxin content in the peanut
seeds were determined. Clove and dill oils (4 mg/ml) caused decreasing of fungal growth and
amount of aflatoxin produced by both strains of A. flavus in the peanut seeds.

คําสําคัญ: นํ้ามันหอมระเหย ถ่ัวลิสง อะฟลาทอกซิน กระวาน กานพลู เทียนตาตั๊กแตน
Keywords: Essential oils, Peanut, Aflatoxin, Cardamom, Clove, Dill
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บทนํา
ถ่ัวลิสงจัดอยู ในวงศ Fabaceae มี ช่ือ

วิทยาศาสตรวา Arachis hypogaea L. เปนพืชท่ีปลูก
ในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ประเทศท่ีปลูกถ่ัวลิสงมาก
ท่ีสุดในโลก ไดแก ประเทศจีนและประเทศอินเดีย
ตามดวยประเทศสหรัฐอเมริกา เมล็ดถ่ัวลิสงมีคุณคา
ทางอาหารสูง ในเมล็ดถ่ัวลิสงมีนํ้ามันรอยละ 40-60
โปรตีนรอยละ 20-40 และคารโบไฮเดรตรอยละ 10-20
นอกจากน้ียังอุดมไปดวยวิตามินและแรธาตุหลายชนิด
เชน วิตามินอี ไนอะซิน แคลเซียม ฟอสฟอรัส
แมกนีเซียม สังกะสี ธาตุเหล็ก ไรโบฟลาวิน ไตรเอมีน
และ โพแทส เซี ยม ส วน ใหญ นิ ยม นํ า ถ่ั วลิ ส งมา
รับประทานโดยตรง ใชในอุตสาหกรรมขนมหวาน ใชใน
การสกัดนํ้ามันสําหรับทําอาหาร และยังใชเปนวัตถุดิบ
หลักท่ีใหโปรตีนในการผลิตอาหารสัตว จากประโยชนท่ี
หลากหลายจึงทําใหถ่ัวลิสงเปนผลผลิตทางการเกษตรท่ี
ทํารายไดท้ังในประเทศและระหวางประเทศ (Pandey
et al., 2012)

การปนเปอนของเช้ือราและสารพิษจากเช้ือ
ราพบไดท่ัวไปในถ่ัวลิสง สาเหตุหลักๆ มักมาจากการ
เก็บรักษาท่ีไมถูกวิธีเชน การเก็บในสภาวะท่ีมีความช้ืน
สูง เช้ือราหลายชนิดท่ีปนเปอนในถ่ัวลิสงสวนมากเปน
เช้ือราในสกุล Aspergillus spp. เชน A. flavus ท่ีพบ
ในถ่ัวลิสงไดมากท่ีสุด (Shukla et al., 2009) ซึ่งเช้ือรา
A. flavus จะสรางสารพิษอะฟลาทอกซินชนิด บี 1
บี 2 จี 1 และจี 2 โดยเฉพาะสารอะฟลาทอกซินบี 1
ท่ีกอใหเกิดโรคในคนและสัตว ซึ่งสารพิษชนิดน้ีจะสะสม
อยูภายในตับ ทําใหเกิดโรคมะเร็งตับและยังพบวามีสวน
ในการทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกาย ทําใหเกิดโรค
แทรกซอนเชน ไวรัสตับอักเสบชนิดบีได (Ding et al.,
2012)

นํ้ามันหอมระเหยจากเครื่องเทศหลายชนิดมี
ฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา มีรายงาน
มากมายท่ีเ ก่ียวของกับสมุนไพรท่ีมีกลิ่นหอมซึ่ งมี
สารประกอบบางชนิดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ
ราได เชน อบเชย กานพลู เทียนตาตั๊กแตน ไทม
กระวาน ใบพลู มีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือราสกุล Aspergillus
spp. และ Penicillium spp. ได (Matan et al.,
2006; Soliman and Badeaa, 2002; Shukla et al.,
2009) และนํ้ามันหอมระเหยบางชนิดยังมีประสิทธิภาพ
ดีกวายาฆาเช้ือราอีกดวย (Kazemi et al., 2012)
จากท่ีกลาวมาขางตนจึงนาสนใจท่ีจะนํานํ้ามันหอม
ระเหยจากเครื่องเทศ ไดแก กระวาน กานพลูและเทียน
ตาตั๊ กแตนมาศึ กษาสม บัติ กา รต าน เ ช้ื อร าและ
ประยุกตใชในภาชนะบรรจุถ่ัวลิสงเพ่ือควบคุมการเจริญ
ของเช้ือราและการสรางอะฟลาทอกซิน

วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. การศึกษาการปนเปอนของเชื้อราในถั่วลิสง

ถ่ัวลิสงและผลิตภัณฑจากถ่ัวลิสง ท่ีใชใน
การศึกษา ไดแก ถ่ัวลิสงดิบ ถ่ัวลิสงทอดท้ังเมล็ด
ถ่ัวลิสงคั่วบด และถ่ัวลิสงตัดชนิดละ 10 ตัวอยาง
โดยสุมตัวอยางจากตลาดและหางสรรพสินคา ใน
กรุงเทพมหานคร จากน้ันไดนําตัวอยางถ่ัวลิสงท้ังหมด
มาวัดคาปริมาณนํ้าอิสระ (water activity, aw)
ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยใชเครื่องวัดคา
ปริมาณนํ้าอิสระ (AquaLab Series 3TE, Decagon
Devices, Inc, USA) และวิเคราะหการปนเปอนของ
เช้ือราดังน้ี
1.1 การวิเคราะหหาเชื้อราท่ีปนเปอนในถั่วลิสงดิบ
และถั่วลิสงทอดท้ังเมล็ดโดยวิธี direct plating

การวิเคราะหหาเช้ือราท่ีปนเปอนในเมล็ดถ่ัว
ลิสงโดยวิธี direct plating ซึ่งดัดแปลงจากวิธีของ
Tournas et al. (2001) ทําไดโดย ช่ังตัวอยางถ่ัวลิสง
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50 กรัม ใสลงในบีกเกอรปราศจากเช้ือ เติมสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรสความเขมขนรอยละ 0.5 ปริมาตร
300 มิลลิลิตรลงในบีกเกอร เขยาอยางแรง 2 นาที
เพ่ือชะลางผิว จากน้ันลางตัวอยางดวยนํ้ากลั่นปลอด
เช้ือ 2 ครั้ง นําตัวอยางเมล็ดถ่ัวมาวางบนผิวหนาอาหาร
เลี้ยงเช้ือ 2 ชนิด ไดแก acidified Potato Dextrose
Agar (aw 0.99) (PDA, Difco Laboratories, USA ซึ่ง
ไดท่ีปรับคา pH ใหได 3.5 ดวยสารละลายกรดทารทา
ริกความเขมขนรอยละ 10) และ Dichloran 18%
Glycerol Agar (DG18, aw 0.955) โดยใชปากคีบท่ี
ปลอดเช้ือคีบเมล็ดถ่ัววางลงบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเช้ือ
10 เมล็ดตอจาน แตละตัวอยางทํา 50 เมล็ดในอาหาร
เลี้ยงเช้ือแตละชนิด บมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 5 วัน ตรวจดูการเจริญเติบโตของเช้ือราและ
นับจํานวนเมล็ดถ่ัวท่ีมีเช้ือราข้ึน ถายังไมพบการเจริญ
ของเช้ือรา บมตอไปอีกประมาณ 48 ช่ัวโมง คํานวณหา
จํานวนเมล็ดท่ีมีเช้ือราปนเปอนคิดเปนรอยละของ
จํานวนเมล็ดถ่ัวท่ีใชของแตละตัวอยาง
1.2 การวิเคราะหหาจํานวนเชื้อราและยีสตท้ังหมดใน
ถั่ วลิ สง ค่ัวบดและถั่ วลิ ส ง ตัดด วย วิธี dilution
plating

การวิเคราะหหาจํานวนเช้ือราและยีสต
ท้ังหมดในถ่ัวลิสงคั่วบดและถ่ัวลิสงตัดดวยวิธี dilution
plating โดยดัดแปลงตามวิธีของ Tournas et al.
(2001) ซึ่งทําไดโดยช่ังตัวอยาง 25 กรัม ดวยเทคนิค
ปลอดเช้ือใสในถุงพลาสติกสําหรับตีปน จากน้ันเติม
สารละลายเปปโตนความเขมขนรอยละ 0.1 ปริมาตร
225 มิลลิลิตร นําไปตีปนดวยเครื่องตีปน (stomacher)
เปนเวลา 2 นาที เจือจางตัวอยางตอไปอีก 2 ระดับ
ความเจือจาง ปเปตตัวอยางท่ีแตละระดับความเจือจาง
ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ใสลงบนผิวหนาของอาหารเลี้ยง
เช้ือ 2 ชนิด ไดแก acidified PDA และ DG-18
จากน้ันใชแทงแกวรูปตัวแอลท่ีปลอดเช้ือเกลี่ยตัวอยาง

ใหท่ัวผิวหนาของอาหาร นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 5 วัน เมื่อบมครบเวลาแลวยังไมพบ
การเจริญของเช้ือ บมเช้ือตออีก 48 ช่ัวโมง ตรวจนับ
จํานวนโคโลนีของเช้ือราและยีสต รายงานจํานวนเช้ือ
ราและยีสตท่ีพบเปนคา CFU ตอกรัม
1.3 การแยกเชื้อรา

ในการแยกเช้ือรา ข้ันแรกสังเกตสีของโคโลนี
การเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเช้ือ ลักษณะเสนใยท่ีเจริญ
บนอาหาร กลิ่น ลักษณะหยดนํ้าท่ีเกิดข้ึนบนโคโลนี
จากน้ันเข่ียสปอรของเช้ือราท่ีมลีักษณะแตกตาง แตะลง
บนผิวหนาอาหาร PDA จํานวน 3 จุด นําไปบมท่ี
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน ทําการ
แยกเช้ือราซ้ําหลายครั้งจนกระท่ังไดเช้ือราท่ีบริสุทธ์ิ
แลวถายเช้ือลงในหลอดอาหาร PDA ท่ีมีผิวหนาลาด
เอียง บมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน
เก็บไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการจําแนก
ชนิด
1.4 การจําแนกชนิดของเชื้อรา

การจําแนกชนิดของเช้ือราท่ีแยกไดทําตาม
วิธีการของ Samson et al. (2004) ซึ่งทําไดโดย
1) สังเกตกลุมของโคโลนีดวยวิธี direct macroscopic
โดยนําเช้ือราท่ีข้ึนบนจานเพาะเช้ือมาตรวจดูดวย
กลองสเตอริโอไมโครสโคป (stereomicroscrope)
เพ่ือสังเกตลักษณะและสีของเสนใย ลักษณะของสปอร
และอับสปอร สี ขนาด รูปราง การจัดเรียงตัวของ
อับสปอร และอ่ืนๆ และ 2) สังเกตลักษณะโครงสราง
ของเช้ือราดวยวิธี direct microscopic ซึ่งทําไดโดย
เข่ียเช้ือราท่ีข้ึนบนจานเพาะเช้ือมาทํา wet mount บน
สไลดเพ่ือสังเกตลักษณะโครงสรางของเช้ือราภายใต
กลองจุลทรรศน
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2. การศึกษาผลของน้ํามันหอมระเหยจากเคร่ืองเทศ
ในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา

การศึกษาน้ีไดหาความเขมขนต่ําสุดของ
นํ้ามันหอมระเหยจากเครื่องเทศ 3 ชนิด ไดแก กระวาน
(Amomum krervanh สวนท่ีนํามาใชคือ ผล) กานพลู
(Syzygium aromaticum สวนท่ีนํามาใชคือ ดอก)
และเทียนตาตั๊กแตน (Anethum graveolens สวนท่ี
นํามาใชคือ ผล) ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือรา ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี
2.1 การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากเคร่ืองเทศ

นําเครื่องเทศท้ัง 3 ชนิดมากลั่นโดยใชชุดกลั่น
Clevenger’s apparatus เปนเวลา 3 ช่ัวโมง จากน้ัน
เติม anhydrous sodium sulphate เพ่ือขจัดนํ้าท่ีมี
อยูในนํ้ามันหอมระเหยออกแลวกรองผานกระดาษ
กรอง Whatman เบอร 4 เก็บนํ้ามันหอมระเหยไวใน
ขวดแกวสีชาปลอดเช้ือท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
2.2 การเตรียมสารแขวนลอยของสปอรเชื้อรา

ทําการเตรียมสารแขวนลอยสปอรของเช้ือรา
ท่ีใชในการทดสอบจํานวน 8 สายพันธุ ไดแก
Aspergillus flavus TISTR 3041, Aspergillus
ochraceus TISTR 3557, Aspergillus parasiticus
TISTR 3276, Aspergillus. terreus TISTR 3109,
Aspergillus versicolor TISTR 3460, Alternaria
alternata TISTR 3282, Penicillium citrinum
TISTR 3437 และ Aspergillus flavus ท่ีแยกไดจาก
ถ่ัวลิสงดิบในข้ันตอนท่ี 1 โดยนําหลอดอาหาร PDA
slant ท่ีมีเช้ือราแตละชนิดเจริญอยูอายุ 7 วัน มาเติม
นํ้ากลั่นปลอดเช้ือท่ีมีสวนผสมของ tween 80
ความเขมขนรอยละ 0.1 ใชลวดเข่ียเช้ือเข่ียเสนใยให
หลุดออกจากผิวหนาอาหาร นํามากรองดวยผาขาวบาง
ปลอดเช้ือ 3-4 ช้ันเพ่ือกรองเอาเศษวุนและเสนใยเช้ือ
ราออก นําสารแขวนลอยสปอรท่ีไดไปปรับความเขมขน
ของสปอรโดยใชฮีมาไซโตมิเตอรดวยนํ้ากลั่นปลอดเช้ือ

ท่ีมีสวนผสมของ tween 80 ความเขมขนรอยละ 0.1
ใหไดความเขมขนของสปอร 106 สปอรตอมิลลิลิตร
2.3 การเตรียมอาหารถั่วลิสงจําลอง (Peanut Agar
Medium)

อาหารจําลองจากถ่ัวลิสงน้ีเตรียมไดโดยช่ังมนั
ฝรั่ง 200 กรัม เติมนํ้ากลั่น 1000 มิลลิลิตร นําไปตมจน
เดือดเปนเวลา 25 นาที จากน้ันเติมถ่ัวลิสงปน 50 กรัม
ลงไปตมอีก 5 นาที กรองเอาแตนํ้า นํามาเติมวุน 15
กรัม นํ้าตาลเดร็กซโตส 15 กรัม ทําใหวุนละลาย นําไป
ฆาเช้ือดวยหมอน่ึงฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ดัดแปลงจาก Joseph
et al., (2005) และ Tournas et al., (2001)
2.4 การหาความเขมขนตํ่าสุดของน้ํามันหอมระเหย
จากเคร่ืองเทศในการตานการเจริญของเชื้อรา

ในการหาความเขมขนต่ําสุดของนํ้ามันหอม
ระเหยท้ัง 3 ชนิดในการยับยั้งการเจริญของเช้ือรา
จํานวน 8 สายพันธุดังกลาว ทําโดยวิธี agar dilution
ตามวิธีการของ Collin et al. (2001) ไดดังน้ี ข้ันแรก
เตรียม stock solution ของนํ้ามันหอมระเหยแตละ
ช นิ ด ใ น ส า ร ล ะ ล า ย ไ ด เ ม ทิ ล ซั ล ฟ อ ก ไ ซ ด
(dimethylsulphoxide, DMSO) ความเขมขนรอยละ
10 เพ่ือเติมลงในอาหารถ่ัวลิสงจําลองโดยเติมใหมีความ
เขมขนสุดทายตางกันจํานวน 15 ระดับความเขมขน
(0.125 - 22 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) ซึ่งทําไดโดยเติม
stock solution ของนํ้ามันหอมระเหยและนํ้ากลั่นลง
ในจานเพาะเช้ือเปลาท่ีปลอดเช้ือ โดยใหปริมาตรของ
นํ้ามันหอมระเหยท่ีแตละความเขมขนและปริมาตรนํ้า
กลั่นรวมกันได 1 มิลลิลิตร จากน้ันเติมอาหารถ่ัวลิสง
จําลองท่ียังหลอมเหลวอยูซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 45
องศาเซลเซียส ปริมาตร 19 มิลลิลิตรลงไป ท้ิงไวจน
อาหารแข็งตัวและมีผิวหนาแหง แลวจึงหยดสาร
แขวนลอยสปอรของเช้ือราชนิดตางๆท่ีไดเตรียมไวลงไป
ตรงกลางของจานเพาะเลี้ยงเช้ือ ปริมาตร 5 ไมโครลิตร
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ตอจาน จากน้ันนําไปบมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 7 วัน โดยชุดควบคุมเชิงลบใชนํ้ากลั่นแทน
นํ้ามันหอมระเหย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการบม ตรวจดู
การเจริญของเช้ือราท่ีเกิดข้ึนในจานเพาะเช้ือท่ีแตละ
ความเขมขนของนํ้ามันหอมระเหย คาความเขมขน
ต่ําสุดของนํ้ามันหอมระเหยซึ่งยับยั้งการเจริญของ
เช้ือราไดอยางสมบูรณคือคา mimimum inhibitory
concentration (MIC) เปรียบเทียบคา MIC ท่ีไดและ
คัดเลือกนํ้ามันท่ีมีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญ
ของเช้ือราจํานวน 2 ชนิดเพ่ือทํามาใชในการทดลองข้ัน
ตอไป
3. การประยุกตใชน้ํามันหอมระเหยจากเคร่ืองเทศใน
การควบคุมการเจริญและการสารสรางอะฟลาทอกซิ
นของ Aspergillus flavus ในถั่วลิสง

ในการศึกษาครั้ งน้ีไดคัดเลือกนํ้ามันจาก
สมุนไพร 2 ชนิดท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการ
เจริญของเช้ือรา โดยนํามาประยุกตใชในภาชนะบรรจุ
ถ่ัวลิสงดิบเพ่ือควบคุมการเจริญของเช้ือราและการสราง
สารพิษอะฟลาทอกซินโดย A. flavus TISTR 3041
และ A. flavus PN-09 ท่ีแยกไดจากถ่ัวลิสง
3.1 การเตรียมถั่วลิสง

นําตั วอย าง ถ่ั วลิส งดิบ ใส ล งใน บีกเกอร
ปราศจากเช้ือ เติมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรส
ความเขมขนรอยละ 0.5 ปริมาตร 300 มิลลิลิตรลงใน
บีกเกอร แลวเขยาอยางแรงเปนเวลา 2 นาที เพ่ือ
ชะลางผิวของตัวอยางและลางตัวอยางดวยนํ้ากลั่นท่ี
ปลอดเช้ืออีก 2 ครั้ง
3.2 การเตรียมสารแขวนลอยของสปอรเชื้อรา

การเตรียมสารแขวนลอยของสปอรเช้ือรา
A. flavus TISTR 3041 และ A. flavus ซึ่งเจริญอยูบน
อาหาร PDA ทําไดโดยใชวิธีการเดียวกับขอ 2.2

3.3 การควบคุมการเจริญและการสรางสารอะฟลา
ทอกซินของ A. flavus ในเมล็ดถั่วลิสง

การทดลองน้ีทําตามวิธีการท่ีดัดแปลงมาจาก
วิธีการของ Prakash et al. (2012) ซึ่งทําไดโดยนําถ่ัว
ท่ีชะลางผิวแลวมาแบงเปน 2 สวนเทาๆ กัน โดยนําถ่ัว
ลิสงสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 มาเติมสารแขวนลอยของ
สปอร A. flavus TISTR 3041 และ A. flavus ท่ีแยก
ไดจากถ่ัวลิสงตามลําดับ คลุกสปอรใหท่ัวทุกเมล็ด นํา
ถ่ัวลิสงท่ีปนเปอนดวยสปอรเช้ือรารอยละ 100 น้ีไปวาง
ลงในจานเพาะเช้ือเปลาท่ีปลอดเช้ือ ประมาณ 20 กรัม
ตอจาน จากน้ันหยดนํ้ามันหอมระเหย (ท่ีคัดเลือกความ
เขมขน 4 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร
ลงในฝาจานดานใน (เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งไม
หยดนํ้ามัน) นําไมพันสําลีท่ีปลอดเช้ือเกลี่ยนํ้ามันใหท่ัว
ผิวฝาจาน จากน้ันตัดสวนของหัวไมพันสําลีท่ีมีนํ้ามัน
หอมระเหยติดอยู ท้ิงไวในจานกอนปดฝา นําไปบมท่ี
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในสภาพควบคุมความช้ืน
สัมพัทธรอยละ 75 เมื่อบมจนครบ 7 วัน ตรวจดู
ปริมาณการเจริญของเสนใยเช้ือราท่ีผิวเมล็ดถ่ัวลิสงและ
นําเมล็ดถ่ัวมาตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินบี 1
ดวยวิธี Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
(ELISA)
3.4 การตรวจหาปริมาณสารอะฟลาทอกซินบี 1โดย
วิธี ELISA

กา รต ร วจหาส า รอะฟลาทอกซิ น บี 1
ในถ่ัวลิสงท้ังเมล็ดทําโดยใชชุดทดสอบ DOA-Aflatoxin
ELISA Test Kit ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งทําไดดังน้ี
นําตัวอยาง 20 กรัม มาบดใหละเอียดในถุงพลาสติกโพ
ลิเอทิลีน จากน้ันนําตัวอยางท่ีบดละเอียดแลวใสในขวด
รูปชมพูเติมสารละลายเมทานอลความเขมขนรอยละ
70 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขยาท่ีความเร็วรอบ 300
รอบตอนาที เปนเวลา 30 นาที ตั้งท้ิงไว 10 นาทีเพ่ือ
แยกสวนท่ีใส แลวเอาเฉพาะสวนท่ีใสมากรองผาน
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กระดาษกรอง Whatman เบอร 4 (สวนท่ีกรองไดมี
ความเขมขนเปน 1:5 เทา) จากน้ันปเปตสวนใสท่ีกรอง
ได 1 มิลลิลิตรผสมกับ PBS-T ความเขมขน 0.01 M
ปริมาตร 3 มิลลิลิตร จะไดสารสกัดท่ีมีระดับความ
เจือจางเปน 1:20 เทา จากน้ันหยดอะฟลาทอก-
ซินมาตรฐานท่ีระดับความเขมขนตางๆ จํานวน 5
ระดับ ปริมาตร 50 ไมโครลิตร/หลุมทดสอบ/ความ
เขมขน และหยดสารสกัดตัวอยางท่ีระดับความเจือจาง
1:20 เทาปริมาตร 50 ไมโครลิตรลงในหลุมทดสอบท่ี
เหลือ หยดเอนไซมคอนจูเกต (AFB1-HRP conjugate)
ท่ีเจือจางใน conjugate buffer แลวปริมาตร 50
ไมโครลิตร/หลุมทดสอบตามลงไปทุกหลุม เขยา
เล็กนอยแลวนําไปบมไวในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา
20-30 นาที เมื่อบมครบเวลา เทสารในหลุมทดสอบท้ิง
แลวลางหลุมทดสอบดวย washing buffer (PBS-T
ความเขมขน 0.01 M) จํานวน 3 ครั้ง จากน้ันหยดสาร
ซับสเตรตปริมาตร 100 ไมโครลิตรลงในหลุมทดสอบ
ทุกหลุม นําไปบมในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 5-10
นาที จะเกิดปฏิกิริยาเปนสีฟาสามารถอานผลเชิง
คุณภาพไดดวยสายตาโดยเปรียบเทียบกับสีฟาของ
สารพิษมาตรฐาน ตัวอยางท่ีมีสีฟาเขมแสดงวาไมมี
สารพิษหรือมีนอย แตถาตัวอยางมีสีฟาจางหรือขาว
แสดงวามีสารพิษมาก จากน้ันหยุดปฏิกิริยาโดยเติม
สารละลายกรดฟอสฟอริกความเขมขน 0.5 M
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ปฏิกิริยาจะเปลี่ยนจากสีฟา
เปนสีเหลือง นําไปอานคาดวยเครื่อง microplate
reader ท่ีความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร แลวนําคา
การดูดกลืนแสงของสารพิษมาตรฐานท่ีระดับความ
เขมขนตางๆ มาสรางกราฟมาตรฐานเพ่ือนําไปใชใน
คํานวณหาปริมาณสารอะฟลาทอกซินในตัวอยาง คาท่ี
คํานวณไดตองคูณดวย 20 (dilution factor) จะไดเปน
คาความเขมขนของสารพิษในตัวอยางในหนวย ppb
(นาโนกรัมตอกรัม)

ผลการวิจัยและวิจารณ
1. การปนเปอนของเชื้อราในถั่วลิสงและผลิตภัณฑ
จากถั่วลิสง

ถ่ัวลิสงดิบมีปริมาณการปนเปอนของเช้ือรา
คอนขางสูงโดยพบเ ช้ือราเจริญบนอาหาร DG18
มากกวาบนอาหาร acidified PDA ปริมาณเช้ือราท่ี
ปนเปอนเฉลี่ยท่ีพบบนอาหาร Acidified PDA และ
อาหาร DG18 คิดเปนรอยละ 48.6 และรอยละ 86.2
ตามลําดับ สําหรับถ่ัวลิสงทอดพบการปนเปอนของเช้ือ
ราเฉลี่ยในอาหาร Acidified PDA และ DG18
ใกลเคียงกันคือ พบรอยละ 70.8 และรอยละ 76.2
ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) ซึ่งจะเห็นไดวา เมล็ดถ่ัวลิสงท่ี
วางบนอาหาร DG18 มีเช้ือราเจริญมากกวาบนอาหาร
acidified PDA ท้ังน้ีเปนเพราะอาหาร DG18 เปน
อาหารเลี้ยงเช้ือท่ีลดคา aw (มีคา aw 0.955) เหมาะตอ
การเพาะเลี้ยงเช้ือรา xerophilic mold ท่ีปนเปอนใน
อาหารแหง เมื่อทําการแยกเช้ือราท่ีเจริญบนถ่ัวลิสงดิบ
และถ่ัวลิสงทอดแลวนํามาจําแนกชนิด ผลปรากฏวาพบ
เช้ือรา Aspergillus spp. มากท่ีสุด รองลงมาคือ
Rhizopus spp. และ Penicillium spp. โดยพบ
Aspergillus spp. บนถ่ัวลิสงคิดเปนรอยละ 50 และ
รอยละ 68 ของเช้ือราท่ีแยกไดท้ังหมดในอาหาร
Acidified PDA และ DG18 ตามลําดับ จึงไดคัดเลือก
Aspergillus 1 ไอโซเลตท่ีแยกไดจากถ่ังลิสงดิบตัวอยาง
ท่ี 9 และข้ึนบนอาหาร DG18 มาจําแนกชนิดถึงระดับ
species พบวาเปนเช้ือรา A. flavus สวนในตัวอยาง
ถ่ัวลิสงทอดพบเช้ือรา Aspergillus spp. เปนจํานวน
รอยละ 56.52 และรอยละ 39.29 ของเช้ือราท่ีแยกได
ท้ังหมดในอาหาร Acidified PDA และ DG18
ตามลําดับ
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สวนปริมาณการปนเปอนของเช้ือราในถ่ัวลิสง
คั่วบดและถ่ัวลิสงตัดเมื่อวิเคราะหดวยวิธี dilution
plating พบวาถ่ัวลิสงคั่วบดสวนใหญมีจํานวนเช้ือรา
และยีสตท้ังหมดคอนขางนอยโดยพบการเจริญของเช้ือ
ราบนอาหาร acidified PDA จํานวนนอยกวา 10 ถึง
7.0x103 CFU ตอกรัม และบนอาหาร DG18 พบ
จํานวนนอยกวา 10 ถึง 2.5 x102 CFU ตอกรัม สวน
ถ่ัวลิสงตัดมีปริมาณการปนเปอนของเช้ือราบนอาหาร

acidified PDA จํานวน 5x101 ถึง 3.5x103 CFU ตอ
กรัม และบนอาหาร DG18 พบจํานวนนอยกวา 10 ถึง
2.5x103 CFU ตอกรัม พบวาบางโคโลนีเปนยีสต
โดยเฉพาะจากถ่ัวตัด และพบเช้ือรา Aspergillus spp.
บางเล็กนอย นอกจากน้ียังไดวัดคา aw ของถ่ัวลิสง
คั่วบดและถ่ัวลิสงตัดพบวามีคา aw คอนขางต่ํา (0.35 –
0.37) สวนถ่ัวลิสงดิบและถ่ัวลิสงทอดมีคา aw สูงกวา
คือระหวาง 0.56 – 0.61

ตารางท่ี 1 การปนเปอนของเช้ือราในถ่ัวลิสงดิบและถ่ัวลิสงทอดท้ังเมล็ด

ชนิดถั่ว aw
a การปนเปอน (รอยละ)a เชื้อราท่ีแยกได (จํานวนไอโซเลต)

acidified PDA DG18 acidified PDA DG18
ถ่ัวลิสงดิบ 0.61 48.6 86.2 Aspergillus (23)

Rhizopus (16)
Penicillium (6)

Aspergillus (17)
Rhizopus (6)

Penicillium (2)
ถ่ัวลิสงทอด 0.56 70.8 76.2 Aspergillus (13)

Rhizopus (7)
Penicillium (3)

Aspergillus (11)
Rhizopus(13)

Penicillium (4)
aขอมูลที่ไดรายงานไวคือ คาเฉลียของขอมูล 10 ตัวอยาง
aw หมายถึงปริมาณน้ําอิสระของตัวอยางวัดที่อุณหภูมิ 25C

การท่ีพบเช้ือราปนเปอนมากในถ่ัวลิสงดิบ
ช้ีใหเห็นถึงสุขลักษณะการผลิตท่ีไมดีคาดวาเช้ือราท่ี
ปนเปอนในถ่ัวลิสงนาจะมาจากเช้ือราในสภาพแวดลอม
หลังการเก็บเก่ียว เชน ในดิน อากาศ นํ้า และอ่ืนๆ
นอกจากน้ีอาจเปนผลมาจากกระบวนการผลิตและการ
เก็บรักษาท่ีไมเหมาะสม จึงทําใหถ่ัวลิสงและผลิตภัณฑ
จากถ่ัวลิสงปนเปอนโดยเช้ือราไดงาย
2. สมบัติการตานการเจริญของเชื้อราโดยน้ํามัน
กระวาน น้ํามันกานพลูและน้ํามันเทียนตาต๊ักแตน

นํ้ามันกานพลู สามารถออกฤทธ์ิตานการ
เจริญของเช้ือราทุกสายพันธุไดดีท่ีสุด เช้ือราเกือบทุก
สายพันธุไวตอการถูกยับยั้งโดยนํ้ามันกานพลูมากท่ีสุด
(คา MIC เทากับ 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) ยกเวน

A. versicolor คอนขางตานทานตอการถูกยับยั้งโดย
นํ้ามนักานพลูมากกวา (คา MIC เทากับ 4 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร) นํ้ามันหอมระเหยท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมา
ไดแก นํ้ามันเทียนตาตั๊กแตน เช้ือรา A. flavus,
A. parasiticus, A. terreus, P. citrinum,
Al. alternata คอนขางไวตอการถูกยับยั้งโดยนํ้ามัน
เทียนตาตั๊กแตน (คา MIC 4 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร)
มากกวา A. ochraceus และ A. versicolor (คา MIC
6 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) เช้ือราทุกสายพันธุคอนขาง
ตานทานตอนํ้ามันกระวาน (คา MIC 16 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร) (ตารางท่ี 2)
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ตารางท่ี 2 คาความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญของเช้ือราโดยนํ้ามันหอมระเหยจากเครื่องเทศ

เชื้อรา
ความเขมขนตํ่าสุดในการยับย้ังการเจริญ (มิลลิกรัมตอมลิลลิิตร)
น้ํามันกระวาน น้ํามันกานพลู น้ํามันเทียนตาต๊ักแตน

Aspergillus flavus
TISTR 3041

16 1 4

Aspergillus flavus
PN-09

16 1 4

Aspergillus parasiticus
TISTR 3276

16 1 4

Aspergillus terreus
TISTR 3109

16 1 4

Aspergillus ochraceus
TISTR 3557

16 1 6

Aspergillus versicolor
TISTR 3460

16 4 6

Penicillium citrinum
TISTR 3473

16 1 4

Alternaria alternata
TISTR 3282

16 1 4

ผลการทดลองน้ีสอดคลองกับผลงานวิจัยอ่ืนๆ
เชน Matan et al. (2011) พบวานํ้ามันกานพลูยับยั้ง
การเจริญของเช้ือราหลายชนิดไดดีกวานํ้ามันจาก
สมุนไพรชนิดอ่ืนเชน Mucor dimorphosporus,
Penicillium spp., A. niger และ Rhizopus spp.
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะในนํ้ามันกานพลูมีสารสําคัญหลาย
ชนิดท่ีมีฤทธ์ิตานเช้ือราได Omidbeygi et al. (2007)
ไดรายงานวาในนํ้ามันกานพลูมีสารสําคัญหลายชนิด
โดยเฉพาะยูจีนอล (eugenol) ซึ่งพบมากถึงรอยละ
63.37 ยูจีนอลมีบทบาทสําคัญในการยับยั้ งการ
เจริญเติบโตของเช้ือรา Komala et al. (2012) พบวา
ยูจีนอล (8.025 ไมโครกรัมตอกรัม) มีผลโดยตรงในการ
ยับยั้งอะฟลาทอกซินบี 1 ท่ีผลิตโดย A. flavus ในขาว

ฟางไดอยางสมบูรณและ Karapinar (1990) พบวา
ยูจีนอล (400 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) สามารถยับยั้ง
การเจริญของ A. parasiticus ไดอยางสมบูรณ

นํ้ามันเทียนตาตั๊กแตน มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญของเช้ือรารองจากนํ้ามันกานพลู Singh
et al. (2005) พบสารประกอบ 35 ชนิดในนํ้ามันเทียน
ตาตั๊กแตน โดยมีสารประกอบหลัก ไดแก carvone
รอยละ 55.2 limonene รอยละ 16.6 dill apiole
รอยละ 14.4 linalool รอยละ 3.7 turn-dihydro
carvone รอยละ 2.8 และ cis-dihydro carvone
รอยละ 2.6 นอกจากน้ี Tian et al. (2011) ยังพบวา
นํ้ามันเทียนตาตั๊กแตนมีสมบัติตานการเจริญของเช้ือรา
A. flavus, A. oryzae, A. niger และ Al. alternata
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โดยสารสําคัญท่ีมีบทบาทในการยับยั้งเ ช้ือรา คือ
carvone และเชนเดียวกันในกระวานมีสารสําคัญหลาย
ชนิด Sirat et al. (2001) ไดวิเคราะหหาสวนประกอบ
ของนํ้ามันกระวานโดยใช GC/MS พบวาประกอบไป
ดวย ß-pinene รอยละ 15.9 fenchone รอยละ 14.9
trans-piano carvone รอยละ 10.9 myrtenol
รอยละ 16.1 myrtenal รอยละ 12.7 และ
1,8-cineole รอยละ 12.7 สารสําคัญท่ีมีบทบาทใน
การยับยั้งการเจริญของเช้ือรา คือ 1,8-cineole
3. ผลของน้ํามันหอมระเหยจากเคร่ืองเทศในการ
ควบคุมการเจริญและการสรางสารพิษอะฟลาทอกซิ
นของเชื้อรา Aspergillus flavus ในถั่วลิสง

จากการประยุกตใชนํ้ามันกานพลูและนํ้ามัน
เทียนตาตั๊กแตนในการควบคุมการเจริญและการ
สรางอะฟลาทอกซินในถ่ัวลิสง พบวา หลังจากเก็บ
รักษาครบ 7 วัน ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
A. flavus TISTR 3041 และ A. flavus PN-09 บนถ่ัว
ลิสงท่ีใชนํ้ามันท้ังสองชนิด (4 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร)
เคลือบบนฝาดานในของจานเพาะเช้ือท่ีใชเปนภาชนะ
บรรจุ มีการเจริญท่ีนอยกวามากเมื่อเปรียบเทียบกับถ่ัว
ลิสงชุดควบคุม ถ่ัวลิสงชุดควบคุมทุกเมล็ดมีเสนใยเช้ือ
ราเจริญปกคลุมปริมาณมาก และยังพบการลดลงของ
การสรางสารอะฟลาทอกซินในเมล็ดถ่ัวลิสงท่ีมีการใช
นํ้ามันหอมระเหยท้ังสองชนิดเคลือบท่ีผิวดานในของฝา
ภาชนะบรรจุ (ตารางท่ี 3) ซึ่งช้ีใหเห็นวา สารระเหยท่ี
เปนสวนประกอบในนํ้ามันท้ังสองชนิดอาจมีผลชวย
ชะลอการเจริญและการสรางอะฟลาทอกซินของเช้ือรา
A. flavus ท้ัง 2 สายพันธุ ผลการทดลองน้ีสอดคลอง
กับผลการทดลองของ Passone et al. (2012) ซึ่งได
ศึกษาผลของนํ้ามันกานพลูตอการยับยั้งการเจริญของ
เช้ือรา A. flavus บนอาหารจําลองจากถ่ัว พบวาการใช
นํ้ามันกานพลูท่ีความเขมขน 500 ไมโครลิตรตอลิตร
ชวยลดการเจริญของเช้ือรา A. flavus ไดมากกวารอย

ละ 54 และชวยเพ่ิมระยะเวลาในชวง lag phase ข้ึน
รอยละ 15 ในขณะท่ีการใชนํ้ามันกานพลูท่ีความเขมขน
1,500 ไมโครลิตรตอลิตรสามารถยับยั้งการเจริญของ
Aspergillus section flavi หลายสายพันธุไดอยาง
สมบูรณ นอกจากน้ี Matan et al. (2006) รายงานวา
สารท่ีระเหยไดในนํ้ามันผสมของนํ้ามันกานพลูกับนํ้ามัน
อบเชยปริมาตร 2,000 ไมโครลิตรท่ีจุมบนกระดาษ
กรอง Whatman เบอร 6 ชวยยับยั้งการเจริญของเช้ือ
รา A. flavus, P. roqueforti, Mucor plumbeus,
Eurotium spp., Debaryomyces hansenii และ
Zygosaccharomyces rouxii บนอาหารเลี้ยงเช้ือได
และ Goñi et al. (2009) ไดตรวจพบสารประกอบ
หลายชนิดในไอระเหยของนํ้ามันกานพลู สารประกอบ
ท่ีพบไดแก estragol รอยละ 0.2, thymol รอยละ
0.1, eugenol รอยละ 82, ß-caryophyllene รอยละ
10, α-humelene รอยละ 2.9, eugenol acetate
รอยละ 0.5, -cadinene รอยละ 0.4 และ
calamenene รอยละ 0.3 ของจํานวนอิออนท้ังหมดท่ี
ไดจําแนกชนิดได Tajkarimi et al. (2010) ไดกลาววา
สารยับยั้งจุลินทรียจากพืชสงผลตอเซลลของจุลินทรีย
โดยกลไกการตานจุลินทรียท่ีคอนขางหลากหลายไดแก
การเขาโจมตีฟอสโฟลิปดสองช้ันของเยื่อหุมเซลล
ขัดขวางการทํางานของเอนไซมและอ่ืนๆ

การท่ีพบสารอะฟลาทอกซินในถ่ัวลิสงท่ีใชใน
การทดลองน้ีซึ่งมีคา aw เฉลี่ย 0.88 อาจเปนเพราะ aw

ระดับน้ีเปนระดับท่ีเช้ือ A. flavus สามารถสรางอะฟ
ลาทอกซินได ดังเชน Passone et al., (2010) ได
รายงานวาอะฟลาทอกซินท่ีตรวจพบในถ่ัวลิสงซึ่งมีคา
aw 0.84-0.94 มีปริมาณ 1.1-200.4 ppb และ Ellis et
al. (1994) ไดรายงานวาการเจริญของ A. flavus
สูงสุดบนถ่ัวลิสงจะเกิดท่ี aw 0.97 ท่ีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส และมีออกซิเจนภายในบรรยากาศรอยละ 10
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หลังการเก็บรักษา 21 วัน ขณะท่ีการสรางอะฟลาทอก
ซินสูงสุดเกิดข้ึนท่ี aw ต่ํากวา ก็คือท่ีระดับ aw 0.94
ภายใตสภาวะการเก็บรักษาเดียวกัน แตในการทดลองน้ี
การท่ีพบวาการเจริญของเสนใยเช้ือรา A. flavus ไม

สัมพันธกับปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถ่ัวลิสงอาจ
เปนเพราะความไมสม่ําเสมอของการกระจายตัวของ
สปอรเช้ือราเริ่มตนบนเมล็ดถ่ัว

ตารางท่ี 3 ผลของนํ้ามันกานพลูและนํ้ามันเทียนตาตั๊กแตนตอการเจริญและการสรางอะฟลาทอกซินของ
Aspergillus flavus ในเมล็ดถ่ัวลิสงท่ีเก็บท่ีอุณหภูมิ 30C เปนเวลา 7 วัน

ชนิดน้ํามนั
Aspergillus flavus TISTR 3041 Aspergillus flavus PN-09

ปริมาณการเจริญ aflatoxin a ± SD (ppb) ปริมาณการเจริญ aflatoxin a ± SD (ppb)

นํ้ามันกานพลู (mg/ml)
0 ++++ 0.48±0.08 ++++ 2.50±0.38
4 + 0.38±0.03 + 2.24±0.13

นํ้ามันเทียนตาตั๊กแตน (mg/ml)
0 ++++ 0.48±0.08 ++++ 2.50±0.50
4 + 0.34±0.05 ++ 1.12±0.16

+ หมายถึง มีการเจริญของเชื้อรานอยมาก ++ หมายถึง มีการเจริญของเชื้อราคอนขางนอย ++++ หมายถึง มีการเจริญของเชื้อรามาก
a ขอมูลเฉลี่ยของผลการทดลอง 3 ซ้ํา

สรุปผลการวิจัย
ถ่ั วลิสงดิบ ท้ัง เมล็ด ท่ี นํามาตรวจสอบมี

การปนเป อนของ เ ช้ือราค อนข า งสู ง โดย เฉพาะ
Aspergillus และเปนไปไดท่ีจะนํานํ้ามันกานพลูและ
นํ้ามันเทียนตาตั๊กแตนมาประยุกตใชโดยเติมลงในบรรจุ
ภัณฑสําหรับถ่ัวลิสงเพ่ือควบคุมการเจริญและการสราง
สารพิษของเช้ือรา Aspergillus flavus ท่ีปนเปอน
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