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การปนเปอนของเชื้อราในถั่วลิสงและการควบคุม
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Fungal contamination in peanuts and control
by spice essential oils
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บทคัดยอ
ในการศึกษาการปนเปอนเชื้อราและยีสตในถั่วลิสงและผลิตภัณฑจากถั่วลิสงชนิดละ 10 ตัวอยาง โดยถั่ว
ลิสงดิบและถั่วลิสงทอดทั้งเมล็ดวิเคราะหโดยวิธี direct plating ถั่วลิสงคั่วบดและถั่วลิสงตัดวิเคราะหโดยวิธี
dilution plating ผลปรากฏวาถั่วลิสงดิบมีการปนเปอนของเชื้อราสูง (รอยละ 86.2) ซึ่งมากกวาการปนเปอนของ
เชื้อราในถั่วลิสงทอด (รอยละ 76.2) สวนถั่วลิสงคั่วบดและถั่วลิสงตัดพบเชื้อราและยีสตคอนขางนอย (นอยกวา 10
ถึง 7.0 x 103 CFU ตอกรัม) เชื้อราที่พบมากที่สุดในถั่วลิสงทั้ง 4 ชนิดคือ Aspergillus spp. รองลงมาเปน
Rhizopus spp. และ Penicillium spp. และไดหาคาความเขม ขนต่ํ าสุด (minimum inhibitory
concentration, MIC) ของน้ํามันกระวาน น้ํามันกานพลูและน้ํามันเทียนตาตั๊กแตนในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ
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 ที่แยกไดจากถั่วลิสงดิบ เชื้อราสวนใหญที่ทดสอบมีความไวตอการถูกยับยัง้ โดยน้ํามัน
กานพลูมากที่สุด (คา MIC เทากับ 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) ยกเวน A. versicolor น้ํามันเทียนตาตั๊กแตนมี
ประสิทธิภาพรองลงมาคือ ยับยั้งการเจริญของเชื้อราเกือบทุกชนิดไดที่คา MIC เทากับ 4 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
ยกเวนเชื้อรา A. ochraceus และ A. versicolor ที่คอนขางตานทาน สวนน้ํามันกระวานมีประสิทธิภาพในการ
ตานเชื้อราทุกชนิดที่ทดสอบนอยกวา (คา MIC เทากับ 16 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) จากนั้นจึงไดนําน้ํามันกานพลูและ
น้ํามันเทียนตาตั๊กแตนมาทดลองเคลือบที่ฝาดานในของจานเพาะเชื้อที่ใชบรรจุถั่วลิสงเพื่อควบคุมการเจริญและการ
สรางสาร อะฟลาทอกซินของ A. flavus TISTR 3041 และ A. flavus PN-09 ในถั่วลิสงดิบที่ปนเปอนเชื้อรานี้รอย
ละ 100 โดยไดตรวจดูปริมาณการเจริญและการสรางอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงหลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
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30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 75 ครบ 7 วัน พบวาการใชน้ํามันกานพลูและน้ํามันเทียนตาตั๊กแตนที่
ความเขมขน 4 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรมีผลทําใหการเจริญของเสนใยเชื้อราที่ผิวของถั่วลิสงลดลงและมีแนวโนมชวย
ลดปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซินที่สรางโดย A. flavus ทั้งสองสายพันธุ
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: น้ํามันหอมระเหย ถั่วลิสง อะฟลาทอกซิน กระวาน กานพลู เทียนตาตั๊กแตน
Keywords: Essential oils, Peanut, Aflatoxin, Cardamom, Clove, Dill

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 ฉบับที่ 1

บทนํา
ถั่ ว ลิ ส งจั ด อยู ใ นวงศ Fabaceae มี ชื่ อ
วิทยาศาสตรวา Arachis hypogaea L. เปนพืชที่ปลูก
ในประเทศต างๆ ทั่ วโลก ประเทศที่ ปลู กถั่ ว ลิส งมาก
ที่ สุ ด ในโลก ได แ ก ประเทศจี น และประเทศอิ น เดี ย
ตามดวยประเทศสหรัฐอเมริกา เมล็ดถั่วลิสงมีคุณคา
ทางอาหารสูง ในเมล็ดถั่ วลิสงมีน้ํ ามันรอยละ 40-60
โปรตีนรอยละ 20-40 และคารโบไฮเดรตรอยละ 10-20
นอกจากนี้ยังอุดมไปดวยวิตามินและแรธาตุหลายชนิด
เช น วิ ต ามิ น อี ไนอะซิ น แคลเซี ย ม ฟอสฟอรั ส
แมกนีเซียม สังกะสี ธาตุเหล็ก ไรโบฟลาวิน ไตรเอมีน
และโพแทสเซี ย ม ส ว นใหญ นิ ย มนํ า ถั่ ว ลิ ส งมา
รับประทานโดยตรง ใชในอุตสาหกรรมขนมหวาน ใชใน
การสกัดน้ํามันสําหรับทําอาหาร และยังใชเปนวัตถุดิบ
หลักที่ใหโปรตีนในการผลิตอาหารสัตว จากประโยชนที่
หลากหลายจึงทําใหถั่วลิสงเปนผลผลิตทางการเกษตรที่
ทํารายไดทั้งในประเทศและระหวางประเทศ (Pandey
et al., 2012)
การปนเปอนของเชื้อราและสารพิษจากเชื้อ
ราพบไดทั่วไปในถั่วลิสง สาเหตุหลักๆ มักมาจากการ
เก็บรักษาที่ไมถูกวิธีเชน การเก็บในสภาวะที่มีความชื้น
สูง เชื้อราหลายชนิดที่ปนเปอนในถั่วลิสงสวนมากเปน
เชื้อราในสกุล Aspergillus spp. เชน A. flavus ที่พบ
ในถั่วลิสงไดมากที่สุด (Shukla et al., 2009) ซึ่งเชื้อรา
A. flavus จะสรางสารพิษอะฟลาทอกซินชนิด บี 1
บี 2 จี 1 และจี 2 โดยเฉพาะสารอะฟลาทอกซินบี 1
ที่กอใหเกิดโรคในคนและสัตว ซึ่งสารพิษชนิดนี้จะสะสม
อยูภายในตับ ทําใหเกิดโรคมะเร็งตับและยังพบวามีสวน
ในการทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกาย ทําใหเกิดโรค
แทรกซอนเชน ไวรัสตับอักเสบชนิดบีได (Ding et al.,
2012)
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น้ํามันหอมระเหยจากเครื่องเทศหลายชนิดมี
ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา มีรายงาน
มากมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สมุ น ไพรที่ มี ก ลิ่ น หอมซึ่ ง มี
สารประกอบบางชนิดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
ราได เ ช น อบเชย กานพลู เที ย นตาตั๊ ก แตน ไทม
กระวาน ใบพลู มีฤ ทธิ์ ยับ ยั้ งเชื้อ ราสกุล Aspergillus
spp. และ Penicillium spp. ได (Matan et al.,
2006; Soliman and Badeaa, 2002; Shukla et al.,
2009) และน้ํามันหอมระเหยบางชนิดยังมีประสิทธิภาพ
ดีก วา ยาฆา เชื้ อราอี กด วย (Kazemi et al., 2012)
จากที่ ก ล า วมาข า งต น จึ ง น า สนใจที่ จ ะนํ า น้ํ า มั น หอม
ระเหยจากเครื่องเทศ ไดแก กระวาน กานพลูและเทียน
ตาตั๊ ก แตนมาศึ ก ษาสมบั ติ ก ารต า นเชื้ อ ราและ
ประยุกตใชในภาชนะบรรจุถั่วลิสงเพื่อควบคุมการเจริญ
ของเชื้อราและการสรางอะฟลาทอกซิน

วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. การศึกษาการปนเปอนของเชื้อราในถั่วลิสง
ถั่ ว ลิ ส งและผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากถั่ ว ลิ ส งที่ ใ ช ใ น
การศึ ก ษา ได แ ก ถั่ ว ลิ ส งดิ บ ถั่ ว ลิ ส งทอดทั้ ง เมล็ ด
ถั่ ว ลิ ส งคั่ ว บด และถั่ ว ลิ ส งตั ด ชนิ ด ละ 10 ตั ว อย า ง
โดยสุ ม ตั ว อย า งจากตลาดและห า งสรรพสิ น ค า ใน
กรุงเทพมหานคร จากนั้นไดนําตัวอยางถั่วลิสงทั้งหมด
มาวัด ค าปริม าณน้ํ าอิ ส ระ (water activity, aw)
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยใชเครื่องวัดคา
ปริมาณน้ําอิสระ (AquaLab Series 3TE, Decagon
Devices, Inc, USA) และวิเคราะหการปนเปอนของ
เชื้อราดังนี้
1.1 การวิเคราะหหาเชื้อราที่ปนเปอนในถั่วลิสงดิบ
และถั่วลิสงทอดทั้งเมล็ดโดยวิธี direct plating
การวิเคราะหหาเชื้อราที่ปนเปอนในเมล็ดถั่ว
ลิสงโดยวิธี direct plating ซึ่งดัดแปลงจากวิธีของ
Tournas et al. (2001) ทําไดโดย ชั่งตัวอยางถั่วลิสง
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50 กรัม ใสลงในบีกเกอรปราศจากเชื้อ เติมสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรสความเขมขนรอยละ 0.5 ปริมาตร
300 มิ ล ลิ ลิ ต รลงในบี ก เกอร เขย า อย า งแรง 2 นาที
เพื่อชะลางผิว จากนั้นลางตัวอยางดวยน้ํากลั่นปลอด
เชื้อ 2 ครั้ง นําตัวอยางเมล็ดถั่วมาวางบนผิวหนาอาหาร
เลี้ยงเชื้อ 2 ชนิด ไดแก acidified Potato Dextrose
Agar (aw 0.99) (PDA, Difco Laboratories, USA ซึ่ง
ไดที่ปรับคา pH ใหได 3.5 ดวยสารละลายกรดทารทา
ริกความเขมขนรอยละ 10) และ Dichloran 18%
Glycerol Agar (DG18, aw 0.955) โดยใชปากคีบที่
ปลอดเชื้อคีบเมล็ดถั่ววางลงบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ
10 เมล็ดตอจาน แตละตัวอยางทํา 50 เมล็ดในอาหาร
เลี้ยงเชื้อแตละชนิด บมที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 5 วัน ตรวจดูการเจริญเติบโตของเชื้อราและ
นับจํานวนเมล็ดถั่วที่มีเชื้อราขึ้น ถายังไมพบการเจริญ
ของเชื้อรา บมตอไปอีกประมาณ 48 ชั่วโมง คํานวณหา
จํ า นวนเมล็ ด ที่ มี เ ชื้ อ ราปนเป อ นคิ ด เป น ร อ ยละของ
จํานวนเมล็ดถั่วที่ใชของแตละตัวอยาง
1.2 การวิเคราะหหาจํานวนเชื้อราและยีสตทั้งหมดใน
ถั่ ว ลิ ส งคั่ ว บดและถั่ ว ลิ ส งตั ด ด ว ยวิ ธี dilution
plating
การวิ เ คราะห ห าจํ า นวนเชื้ อ ราและยี ส ต
ทั้งหมดในถั่วลิสงคั่วบดและถั่วลิสงตัดดวยวิธี dilution
plating โดยดัดแปลงตามวิธีของ Tournas et al.
(2001) ซึ่งทําไดโดยชั่งตัวอย าง 25 กรัม ดวยเทคนิค
ปลอดเชื้อ ใส ใ นถุ งพลาสติก สํ าหรับ ตี ปน จากนั้ นเติ ม
สารละลายเปปโตนความเขมขนรอยละ 0.1 ปริมาตร
225 มิลลิลิตร นําไปตีปนดวยเครื่องตีปน (stomacher)
เป นเวลา 2 นาที เจื อจางตัว อย างตอ ไปอีก 2 ระดั บ
ความเจือจาง ปเปตตัวอยางที่แตละระดับความเจือจาง
ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ใสลงบนผิวหนาของอาหารเลี้ยง
เชื้ อ 2 ชนิด ไดแ ก acidified PDA และ DG-18
จากนั้นใชแทงแกวรูปตัวแอลที่ปลอดเชื้อเกลี่ยตัวอยาง
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ใหทั่วผิวหนาของอาหาร นําไปบมที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 5 วัน เมื่อบมครบเวลาแลวยังไมพบ
การเจริญของเชื้อ บมเชื้อตออีก 48 ชั่วโมง ตรวจนับ
จํานวนโคโลนีของเชื้อราและยีสต รายงานจํานวนเชื้อ
ราและยีสตที่พบเปนคา CFU ตอกรัม
1.3 การแยกเชื้อรา
ในการแยกเชื้อรา ขั้นแรกสังเกตสีของโคโลนี
การเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อ ลักษณะเสนใยที่เจริญ
บนอาหาร กลิ่ น ลั ก ษณะหยดน้ํ า ที่ เ กิ ดขึ้ น บนโคโลนี
จากนั้นเขี่ยสปอรของเชื้อราที่มลี ักษณะแตกตาง แตะลง
บนผิวหนาอาหาร PDA จํานวน 3 จุด นําไปบมที่
อุณหภู มิ 25 องศาเซลเซีย ส เป นเวลา 5 วัน ทํ าการ
แยกเชื้อ ราซ้ํ าหลายครั้งจนกระทั่ง ไดเ ชื้อราที่บ ริสุท ธิ์
แลวถายเชื้อลงในหลอดอาหาร PDA ที่มีผิวหนาลาด
เอียง บมที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน
เก็บไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการจําแนก
ชนิด
1.4 การจําแนกชนิดของเชื้อรา
การจําแนกชนิ ดของเชื้อราที่ แยกไดทําตาม
วิธีการของ Samson et al. (2004) ซึ่งทําไดโดย
1) สังเกตกลุมของโคโลนีดวยวิธี direct macroscopic
โดยนํ า เชื้ อ ราที่ ขึ้ น บนจานเพาะเชื้ อ มาตรวจดู ด ว ย
กล อ งสเตอริ โ อไมโครสโคป (stereomicroscrope)
เพื่อสังเกตลักษณะและสีของเสนใย ลักษณะของสปอร
และอั บ สปอร สี ขนาด รู ป ร า ง การจั ด เรี ย งตั ว ของ
อับสปอร และอื่นๆ และ 2) สังเกตลักษณะโครงสราง
ของเชื้อราดวยวิธี direct microscopic ซึ่งทําไดโดย
เขี่ยเชื้อราที่ขึ้นบนจานเพาะเชื้อมาทํา wet mount บน
สไลดเพื่อสังเกตลักษณะโครงสรา งของเชื้อราภายใต
กลองจุลทรรศน

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 ฉบับที่ 1

2. การศึกษาผลของน้ํามันหอมระเหยจากเครื่องเทศ
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
การศึ ก ษานี้ ไ ด ห าความเข ม ข น ต่ํ า สุ ด ของ
น้ํามันหอมระเหยจากเครื่องเทศ 3 ชนิด ไดแก กระวาน
(Amomum krervanh สวนที่นํามาใชคือ ผล) กานพลู
(Syzygium aromaticum สวนที่นํามาใชคือ ดอก)
และเทียนตาตั๊กแตน (Anethum graveolens สวนที่
นํามาใชคือ ผล) ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากเครื่องเทศ
นําเครื่องเทศทั้ง 3 ชนิดมากลั่นโดยใชชุดกลั่น
Clevenger’s apparatus เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้น
เติม anhydrous sodium sulphate เพื่อขจัดน้ําที่มี
อยู ใ นน้ํ า มั น หอมระเหยออกแล ว กรองผ า นกระดาษ
กรอง Whatman เบอร 4 เก็บน้ํามันหอมระเหยไวใน
ขวดแกวสีชาปลอดเชื้อที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
2.2 การเตรียมสารแขวนลอยของสปอรเชื้อรา
ทําการเตรียมสารแขวนลอยสปอรของเชื้อรา
ที่ ใ ช ใ นการทดสอบจํ า นวน 8
สายพั น ธุ ได แ ก
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 ที่แยกไดจาก
ถั่วลิสงดิบในขั้นตอนที่ 1 โดยนําหลอดอาหาร PDA
slant ที่มีเชื้อราแตละชนิดเจริญอยูอายุ 7 วัน มาเติม
น้ํ า กลั่ น ปลอดเชื้ อ ที่ มี ส ว นผสมของ tween 80
ความเขมขนรอยละ 0.1 ใชลวดเขี่ยเชื้อเขี่ยเสนใยให
หลุดออกจากผิวหนาอาหาร นํามากรองดวยผาขาวบาง
ปลอดเชื้อ 3-4 ชั้นเพื่อกรองเอาเศษวุนและเสนใยเชื้อ
ราออก นําสารแขวนลอยสปอรที่ไดไปปรับความเขมขน
ของสปอรโดยใชฮีมาไซโตมิเตอรดวยน้ํากลั่นปลอดเชื้อ
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ที่มีสวนผสมของ tween 80 ความเขมขนรอยละ 0.1
ใหไดความเขมขนของสปอร 106 สปอรตอมิลลิลิตร
2.3 การเตรียมอาหารถั่วลิสงจําลอง (Peanut Agar
Medium)
อาหารจําลองจากถั่วลิสงนี้เตรียมไดโดยชัง่ มัน
ฝรั่ง 200 กรัม เติมน้ํากลั่น 1000 มิลลิลิตร นําไปตมจน
เดือดเปนเวลา 25 นาที จากนั้นเติมถั่วลิสงปน 50 กรัม
ลงไปตมอีก 5 นาที กรองเอาแตน้ํา นํามาเติมวุน 15
กรัม น้ําตาลเดร็กซโตส 15 กรัม ทําใหวุนละลาย นําไป
ฆ า เชื้ อ ด ว ยหม อ นึ่ ง ฆ า เชื้ อ ที่ อุ ณ หภู มิ 121 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ดัดแปลงจาก Joseph
et al., (2005) และ Tournas et al., (2001)
2.4 การหาความเขมขนต่ําสุดของน้ํามันหอมระเหย
จากเครื่องเทศในการตานการเจริญของเชื้อรา
ในการหาความเขมขนต่ําสุดของน้ํามัน หอม
ระเหยทั้ง 3 ชนิดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
จํานวน 8 สายพันธุดังกลาว ทําโดยวิธี agar dilution
ตามวิธีการของ Collin et al. (2001) ไดดังนี้ ขั้นแรก
เตรียม stock solution ของน้ํามันหอมระเหยแตละ
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 เพื่อเติมลงในอาหารถั่วลิสงจําลองโดยเติมใหมีความ
เขมขนสุดทายตางกันจํานวน 15 ระดับความเขมขน
(0.125 - 22 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) ซึ่งทําไดโดยเติม
stock solution ของน้ํามันหอมระเหยและน้ํากลั่นลง
ในจานเพาะเชื้อเปลาที่ปลอดเชื้อ โดยใหปริมาตรของ
น้ํามันหอมระเหยที่แตละความเขมขนและปริมาตรน้ํา
กลั่นรวมกันได 1 มิลลิลิตร จากนั้นเติมอาหารถั่วลิสง
จําลองที่ยั งหลอมเหลวอยูซึ่ง มีอุ ณหภูมิ ประมาณ 45
องศาเซลเซียส ปริมาตร 19 มิลลิลิตรลงไป ทิ้งไวจน
อาหารแข็ ง ตั ว และมี ผิ ว หน า แห ง แล ว จึ ง หยดสาร
แขวนลอยสปอรของเชื้อราชนิดตางๆที่ไดเตรียมไวลงไป
ตรงกลางของจานเพาะเลี้ยงเชื้อ ปริมาตร 5 ไมโครลิตร
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ตอจาน จากนั้นนําไปบมที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 7 วัน โดยชุดควบคุมเชิงลบใชน้ํากลั่นแทน
น้ํามันหอมระเหย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการบม ตรวจดู
การเจริญของเชื้อราที่เกิดขึ้นในจานเพาะเชื้อที่ แตละ
ความเข ม ข น ของน้ํ า มั น หอมระเหย ค า ความเข ม ข น
ต่ํ า สุ ด ของน้ํ า มั น หอมระเหยซึ่ ง ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ
เชื้อราไดอยางสมบูรณคือคา mimimum inhibitory
concentration (MIC) เปรียบเทียบคา MIC ที่ไดและ
คัดเลือกน้ํามันที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อราจํานวน 2 ชนิดเพื่อทํามาใชในการทดลองขั้น
ตอไป
3. การประยุกตใชน้ํามันหอมระเหยจากเครื่องเทศใน
การควบคุมการเจริญและการสารสรางอะฟลาทอกซิ
นของ Aspergillus flavus ในถั่วลิสง
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด คั ด เลื อ กน้ํ า มั น จาก
สมุนไพร 2 ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรา โดยนํามาประยุกตใชในภาชนะบรรจุ
ถั่วลิสงดิบเพื่อควบคุมการเจริญของเชื้อราและการสราง
สารพิษอะฟลาทอกซินโดย A. flavus TISTR 3041
และ A. flavus PN-09 ที่แยกไดจากถั่วลิสง
3.1 การเตรียมถั่วลิสง
นํ า ตั ว อย า งถั่ ว ลิ ส งดิ บ ใส ล งในบี ก เกอร
ปราศจากเชื้ อ เติม สารละลายโซเดี ย มไฮโปคลอไรส
ความเขมขนรอยละ 0.5 ปริมาตร 300 มิลลิลิตรลงใน
บี ก เกอร แล ว เขย า อย า งแรงเป น เวลา 2 นาที เพื่ อ
ชะลางผิวของตัวอยางและลางตัวอยางดวยน้ํากลั่นที่
ปลอดเชื้ออีก 2 ครั้ง
3.2 การเตรียมสารแขวนลอยของสปอรเชื้อรา
การเตรี ย มสารแขวนลอยของสปอร เ ชื้ อ รา
A. flavus TISTR 3041 และ A. flavus ซึ่งเจริญอยูบน
อาหาร PDA ทําไดโดยใชวิธีการเดียวกับขอ 2.2
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3.3 การควบคุมการเจริญและการสรางสารอะฟลา
ทอกซินของ A. flavus ในเมล็ดถั่วลิสง
การทดลองนี้ทําตามวิธีการที่ดัดแปลงมาจาก
วิธีการของ Prakash et al. (2012) ซึ่งทําไดโดยนําถั่ว
ที่ชะลางผิวแลวมาแบงเปน 2 สวนเทาๆ กัน โดยนําถั่ว
ลิสงสวนที่ 1 และสวนที่ 2 มาเติมสารแขวนลอยของ
สปอร A. flavus TISTR 3041 และ A. flavus ที่แยก
ไดจากถั่วลิสงตามลําดับ คลุกสปอรใหทั่วทุกเมล็ด นํา
ถั่วลิสงที่ปนเปอนดวยสปอรเชื้อรารอยละ 100 นี้ไปวาง
ลงในจานเพาะเชื้อเปลาที่ปลอดเชื้อ ประมาณ 20 กรัม
ตอจาน จากนั้นหยดน้ํามันหอมระเหย (ที่คัดเลือกความ
เขมขน 4 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร
ลงในฝาจานดานใน (เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งไม
หยดน้ํามัน) นําไมพันสําลีที่ปลอดเชื้อเกลี่ยน้ํามันใหทั่ว
ผิวฝาจาน จากนั้นตัดสวนของหัวไมพันสําลีที่มีน้ํามัน
หอมระเหยติดอยู ทิ้งไวในจานกอนปดฝา นําไปบมที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในสภาพควบคุมความชื้น
สัม พั ท ธร อ ยละ 75 เมื่ อ บ ม จนครบ 7 วั น ตรวจดู
ปริมาณการเจริญของเสนใยเชื้อราที่ผิวเมล็ดถั่วลิสงและ
นํา เมล็ ดถั่ ว มาตรวจสอบปริ มาณอะฟลาทอกซิ นบี 1
ดวยวิธี Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
(ELISA)
3.4 การตรวจหาปริมาณสารอะฟลาทอกซินบี 1โดย
วิธี ELISA
ก า ร ต ร ว จ ห า ส า ร อะ ฟล า ทอก ซิ น บี 1
ในถั่วลิสงทั้งเมล็ดทําโดยใชชุดทดสอบ DOA-Aflatoxin
ELISA Test Kit ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งทําไดดังนี้
นําตัวอยาง 20 กรัม มาบดใหละเอียดในถุงพลาสติกโพ
ลิเอทิลีน จากนั้นนําตัวอยางที่บดละเอียดแลวใสในขวด
รูปชมพูเติมสารละลายเมทานอลความเขมขนรอยละ
70 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขยาที่ความเร็วรอบ 300
รอบตอนาที เปนเวลา 30 นาที ตั้งทิ้งไว 10 นาทีเพื่อ
แยกส ว นที่ ใ ส แล ว เอาเฉพาะส ว นที่ ใ สมากรองผ า น
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กระดาษกรอง Whatman เบอร 4 (สวนที่กรองไดมี
ความเขมขนเปน 1:5 เทา) จากนั้นปเปตสวนใสที่กรอง
ได 1 มิลลิลิตรผสมกับ PBS-T ความเขมขน 0.01 M
ปริ ม าตร 3 มิ ล ลิ ลิ ต ร จะได ส ารสกั ด ที่ มี ร ะดั บ ความ
เจื อ จางเป น 1:20 เท า จากนั้ น หยดอะฟลาทอกซิ น มาตรฐานที่ ร ะดั บ ความเข ม ข น ต า งๆ จํ า นวน 5
ระดับ ปริมาตร 50 ไมโครลิตร/หลุมทดสอบ/ความ
เขมขน และหยดสารสกัดตัวอยางที่ระดับความเจือจาง
1:20 เทาปริมาตร 50 ไมโครลิตรลงในหลุมทดสอบที่
เหลือ หยดเอนไซมคอนจูเกต (AFB1-HRP conjugate)
ที่เจือจางใน conjugate buffer แลวปริมาตร 50
ไมโครลิ ต ร/หลุ ม ทดสอบตามลงไปทุ ก หลุ ม เขย า
เล็กนอยแลวนําไปบมไวในที่มืดที่อุณหภูมิหองเปนเวลา
20-30 นาที เมื่อบมครบเวลา เทสารในหลุมทดสอบทิ้ง
แลวลางหลุมทดสอบดวย washing buffer (PBS-T
ความเขมขน 0.01 M) จํานวน 3 ครั้ง จากนั้นหยดสาร
ซับสเตรตปริมาตร 100 ไมโครลิตรลงในหลุมทดสอบ
ทุกหลุม นําไปบมในที่มืดที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 5-10
นาที จะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเป น สี ฟ า สามารถอ า นผลเชิ ง
คุ ณ ภาพได ด ว ยสายตาโดยเปรี ย บเที ย บกั บ สี ฟ า ของ
สารพิ ษ มาตรฐาน ตั ว อย า งที่ มี สี ฟ า เข ม แสดงว า ไม มี
สารพิ ษหรือ มีน อย แตถ าตั วอยา งมี สีฟ าจางหรื อขาว
แสดงว ามี สารพิ ษมาก จากนั้น หยุ ดปฏิกิ ริย าโดยเติ ม
สารละลายกรดฟอสฟอริ ก ความเข ม ข น 0.5 M
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ปฏิกิริยาจะเปลี่ยนจากสีฟา
เป น สี เ หลื อ ง นํ า ไปอ า นค า ด ว ยเครื่ อ ง microplate
reader ที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร แลวนําคา
การดู ด กลื น แสงของสารพิ ษ มาตรฐานที่ ร ะดั บ ความ
เขมขนตา งๆ มาสรางกราฟมาตรฐานเพื่อนํ าไปใชใ น
คํานวณหาปริมาณสารอะฟลาทอกซินในตัวอยาง คาที่
คํานวณไดตองคูณดวย 20 (dilution factor) จะไดเปน
คาความเขมขนของสารพิษในตัวอยางในหนวย ppb
(นาโนกรัมตอกรัม)
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ผลการวิจัยและวิจารณ
1. การปนเปอนของเชื้อราในถั่วลิสงและผลิตภัณฑ
จากถั่วลิสง
ถั่วลิสงดิบมีปริมาณการปนเปอนของเชื้อรา
ค อ นข า งสู ง โดยพบเชื้ อ ราเจริ ญ บนอาหาร DG18
มากกวาบนอาหาร acidified PDA ปริมาณเชื้อราที่
ปนเปอนเฉลี่ยที่พบบนอาหาร Acidified PDA และ
อาหาร DG18 คิดเปนรอยละ 48.6 และรอยละ 86.2
ตามลําดับ สําหรับถั่วลิสงทอดพบการปนเปอนของเชื้อ
ราเฉลี่ ย ในอาหาร Acidified PDA และ DG18
ใกล เ คี ย งกั น คื อ พบร อ ยละ 70.8 และร อ ยละ 76.2
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งจะเห็นไดวา เมล็ดถั่วลิสงที่
วางบนอาหาร DG18 มีเชื้อราเจริญมากกวาบนอาหาร
acidified PDA ทั้งนี้เปนเพราะอาหาร DG18 เปน
อาหารเลี้ยงเชื้อที่ลดคา aw (มีคา aw 0.955) เหมาะตอ
การเพาะเลี้ยงเชื้อรา xerophilic mold ที่ปนเปอนใน
อาหารแหง เมื่อทําการแยกเชื้อราที่เจริญบนถั่วลิสงดิบ
และถั่วลิสงทอดแลวนํามาจําแนกชนิด ผลปรากฏวาพบ
เชื้อรา Aspergillus spp. มากที่สุด รองลงมาคือ
Rhizopus spp. และ Penicillium spp. โดยพบ
Aspergillus spp. บนถั่วลิสงคิดเปนรอยละ 50 และ
ร อ ยละ 68 ของเชื้ อ ราที่ แ ยกได ทั้ ง หมดในอาหาร
Acidified PDA และ DG18 ตามลําดับ จึงไดคัดเลือก
Aspergillus 1 ไอโซเลตที่แยกไดจากถั่งลิสงดิบตัวอยาง
ที่ 9 และขึ้นบนอาหาร DG18 มาจําแนกชนิดถึงระดับ
species พบวาเปนเชื้อรา A. flavus สวนในตัวอยาง
ถั่วลิสงทอดพบเชื้อรา Aspergillus spp. เปนจํานวน
รอยละ 56.52 และรอยละ 39.29 ของเชื้อราที่แยกได
ทั้ ง หมดในอาหาร Acidified PDA และ DG18
ตามลําดับ
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สวนปริมาณการปนเปอนของเชื้อราในถั่วลิสง
คั่ ว บดและถั่ ว ลิ ส งตั ด เมื่ อ วิ เ คราะห ด ว ยวิ ธี dilution
plating พบวาถั่ วลิส งคั่ วบดสวนใหญ มีจํ านวนเชื้ อรา
และยีสตทั้งหมดคอนขางนอยโดยพบการเจริญของเชื้อ
ราบนอาหาร acidified PDA จํานวนนอยกวา 10 ถึง
7.0x103 CFU ตอกรัม และบนอาหาร DG18 พบ
จํานวนนอยกวา 10 ถึง 2.5 x102 CFU ตอกรัม สวน
ถั่วลิสงตัดมีปริมาณการปนเปอนของเชื้อราบนอาหาร

Research

acidified PDA จํานวน 5x101 ถึง 3.5x103 CFU ตอ
กรัม และบนอาหาร DG18 พบจํานวนนอยกวา 10 ถึง
2.5x103 CFU ตอกรัม พบวาบางโคโลนีเปนยีสต
โดยเฉพาะจากถั่วตัด และพบเชื้อรา Aspergillus spp.
บางเล็กนอย นอกจากนี้ยังไดวัดคา aw ของถั่วลิสง
คั่วบดและถั่วลิสงตัดพบวามีคา aw คอนขางต่ํา (0.35 –
0.37) สวนถั่วลิสงดิบและถั่วลิสงทอดมีคา aw สูงกวา
คือระหวาง 0.56 – 0.61

ตารางที่ 1 การปนเปอนของเชื้อราในถั่วลิสงดิบและถั่วลิสงทอดทั้งเมล็ด
การปนเปอน (รอยละ)a
เชื้อราที่แยกได (จํานวนไอโซเลต)
a
ชนิดถั่ว
aw
acidified PDA
DG18
acidified PDA
DG18
ถั่วลิสงดิบ 0.61
48.6
86.2
Aspergillus (23)
Aspergillus (17)
Rhizopus (16)
Rhizopus (6)
Penicillium (6)
Penicillium (2)
ถั่วลิสงทอด 0.56
70.8
76.2
Aspergillus (13)
Aspergillus (11)
Rhizopus (7)
Rhizopus(13)
Penicillium (3)
Penicillium (4)
a

ขอมูลที่ไดรายงานไวคือ คาเฉลียของขอมูล 10 ตัวอยาง
aw หมายถึงปริมาณน้ําอิสระของตัวอยางวัดที่อุณหภูมิ 25C

การที่ พ บเชื้ อ ราปนเป อ นมากในถั่ ว ลิ ส งดิ บ
ชี้ใ หเ ห็น ถึง สุข ลัก ษณะการผลิ ตที่ ไม ดีค าดวา เชื้ อราที่
ปนเปอนในถั่วลิสงนาจะมาจากเชื้อราในสภาพแวดลอม
หลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว เช น ในดิ น อากาศ น้ํ า และอื่ น ๆ
นอกจากนี้อาจเปนผลมาจากกระบวนการผลิตและการ
เก็บรักษาที่ไมเหมาะสม จึงทําใหถั่วลิสงและผลิตภัณฑ
จากถัว่ ลิสงปนเปอนโดยเชื้อราไดงาย
2. สมบัติการตานการเจริญของเชื้อราโดยน้ํามั น
กระวาน น้ํามันกานพลูและน้ํามันเทียนตาตั๊กแตน
น้ํ า มั น กานพลู สามารถออกฤทธิ์ ต า นการ
เจริญของเชื้อราทุกสายพันธุไดดีที่สุด เชื้อราเกือบทุก
สายพันธุไวตอการถูกยับยั้งโดยน้ํามันกานพลูมากที่สุด
(ค า MIC เท า กั บ 1 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ มิ ล ลิ ลิ ต ร) ยกเว น

A. versicolor คอนขางตานทานตอการถูกยับยั้งโดย
น้ํามันกานพลูมากกวา (คา MIC เทากับ 4 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร) น้ํามันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพรองลงมา
ได แ ก น้ํ า มั น เที ย นตาตั๊ ก แตน เชื้ อ รา A. flavus,
A. parasiticus, A. terreus, P. citrinum,
Al. alternata คอนขางไวตอการถูกยับยั้งโดยน้ํามัน
เทียนตาตั๊กแตน (คา MIC 4 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร)
มากกวา A. ochraceus และ A. versicolor (คา MIC
6 มิลลิกรัมตอมิล ลิลิตร) เชื้อราทุ กสายพันธุคอนขา ง
ตานทานตอน้ํามันกระวาน (คา MIC 16 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 คาความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราโดยน้ํามันหอมระเหยจากเครื่องเทศ
ความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญ (มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร)
เชื้อรา
น้ํามันกระวาน
น้ํามันกานพลู
น้ํามันเทียนตาตั๊กแตน
Aspergillus flavus
16
1
4
TISTR 3041
Aspergillus flavus
16
1
4
PN-09
Aspergillus parasiticus
16
1
4
TISTR 3276
Aspergillus terreus
16
1
4
TISTR 3109
Aspergillus ochraceus
16
1
6
TISTR 3557
Aspergillus versicolor
16
4
6
TISTR 3460
Penicillium citrinum
16
1
4
TISTR 3473
Alternaria alternata
16
1
4
TISTR 3282
ผลการทดลองนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยอืน่ ๆ
เชน Matan et al. (2011) พบวาน้ํามันกานพลูยับยั้ง
การเจริ ญ ของเชื้ อ ราหลายชนิ ด ได ดี ก ว า น้ํ า มั น จาก
สมุ น ไพรชนิ ด อื่ น เช น Mucor dimorphosporus,
Penicillium spp., A. niger และ Rhizopus spp.
ทั้งนี้อาจเปนเพราะในน้ํามันกานพลูมีสารสําคัญหลาย
ชนิดที่มีฤทธิ์ตานเชื้อราได Omidbeygi et al. (2007)
ไดรายงานวาในน้ํามัน กานพลูมีสารสําคัญ หลายชนิด
โดยเฉพาะยู จี น อล (eugenol) ซึ่ ง พบมากถึ ง ร อ ยละ
63.37 ยู จี น อลมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการยั บ ยั้ ง การ
เจริญเติบโตของเชื้อรา Komala et al. (2012) พบวา
ยูจีนอล (8.025 ไมโครกรัมตอกรัม) มีผลโดยตรงในการ
ยับยั้งอะฟลาทอกซินบี 1 ที่ผลิตโดย A. flavus ในขาว

ฟางไดอยางสมบูรณและ Karapinar (1990) พบวา
ยูจีนอล (400 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) สามารถยับยั้ง
การเจริญของ A. parasiticus ไดอยางสมบูรณ
น้ํามันเทียนตาตั๊กแตน มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อรารองจากน้ํามันกานพลู Singh
et al. (2005) พบสารประกอบ 35 ชนิดในน้ํามันเทียน
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 นอกจากนี้ Tian et al. (2011) ยังพบวา
น้ํามันเทียนตาตั๊กแตนมีสมบัติตานการเจริญของเชื้อรา
A. flavus, A. oryzae, A. niger และ Al. alternata
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โดยสารสํ า คั ญ ที่ มี บ ทบาทในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา คื อ
carvone และเชนเดียวกันในกระวานมีสารสําคัญหลาย
ชนิด Sirat et al. (2001) ไดวิเคราะหหาสวนประกอบ
ของน้ํามันกระวานโดยใช GC/MS พบวาประกอบไป
ดวย ß-pinene รอยละ 15.9 fenchone รอยละ 14.9
trans-piano carvone รอยละ 10.9 myrtenol
ร อ ยละ 16.1 myrtenal ร อ ยละ 12.7 และ
1,8-cineole รอยละ 12.7 สารสําคัญที่มีบทบาทใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา คือ 1,8-cineole
3. ผลของน้ํามันหอมระเหยจากเครื่องเทศในการ
ควบคุมการเจริญและการสรางสารพิษอะฟลาทอกซิ
นของเชื้อรา Aspergillus flavus ในถั่วลิสง
จากการประยุกตใชน้ํามันกานพลูและน้ํามัน
เที ย นตาตั๊ ก แตนในการควบคุ ม การเจริ ญ และการ
สร า งอะฟลาทอกซิ น ในถั่ ว ลิ ส ง พบว า หลั ง จากเก็ บ
รักษาครบ 7 วั น ที่อุ ณหภู มิ 30 องศาเซลเซีย ส
A. flavus TISTR 3041 และ A. flavus PN-09 บนถั่ว
ลิสงที่ใชน้ํามันทั้งสองชนิด (4 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร)
เคลือบบนฝาดานในของจานเพาะเชื้อที่ใชเปนภาชนะ
บรรจุ มีการเจริญทีน่ อยกวามากเมื่อเปรียบเทียบกับถั่ว
ลิสงชุดควบคุม ถั่วลิสงชุดควบคุมทุกเมล็ดมีเสนใยเชื้อ
ราเจริญปกคลุมปริมาณมาก และยังพบการลดลงของ
การสรางสารอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงที่มีการใช
น้ํามันหอมระเหยทั้งสองชนิดเคลือบที่ผิวดานในของฝา
ภาชนะบรรจุ (ตารางที่ 3) ซึ่งชี้ใหเห็นวา สารระเหยที่
เป น ส ว นประกอบในน้ํ า มั นทั้ ง สองชนิ ดอาจมี ผ ลช ว ย
ชะลอการเจริญและการสรางอะฟลาทอกซินของเชื้อรา
A. flavus ทั้ง 2 สายพันธุ ผลการทดลองนี้สอดคลอง
กับผลการทดลองของ Passone et al. (2012) ซึ่งได
ศึกษาผลของน้ํามันกานพลูตอการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา A. flavus บนอาหารจําลองจากถั่ว พบวาการใช
น้ํามันกานพลูที่ความเขมขน 500 ไมโครลิตรตอลิตร
ชวยลดการเจริญของเชื้อรา A. flavus ไดมากกวารอย
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ละ 54 และชวยเพิ่มระยะเวลาในชวง lag phase ขึ้น
รอยละ 15 ในขณะที่การใชน้ํามันกานพลูที่ความเขมขน
1,500 ไมโครลิตรตอลิตรสามารถยับยั้งการเจริญของ
Aspergillus section flavi หลายสายพันธุไดอยาง
สมบูรณ นอกจากนี้ Matan et al. (2006) รายงานวา
สารที่ระเหยไดในน้ํามันผสมของน้ํามันกานพลูกับน้ํามัน
อบเชยปริมาตร 2,000 ไมโครลิตรที่จุมบนกระดาษ
กรอง Whatman เบอร 6 ชวยยับยั้งการเจริญของเชื้อ
รา A. flavus, P. roqueforti, Mucor plumbeus,
Eurotium spp., Debaryomyces hansenii และ
Zygosaccharomyces rouxii บนอาหารเลี้ยงเชื้อได
และ Goñi et al. (2009) ไดตรวจพบสารประกอบ
หลายชนิดในไอระเหยของน้ํามันกานพลู สารประกอบ
ที่พบไดแก estragol รอยละ 0.2, thymol รอยละ
0.1, eugenol รอยละ 82, ß-caryophyllene รอยละ
10, α-humelene รอยละ 2.9, eugenol acetate
รอ ยละ 0.5, -cadinene ร อยละ 0.4 และ
calamenene รอยละ 0.3 ของจํานวนอิออนทั้งหมดที่
ไดจําแนกชนิดได Tajkarimi et al. (2010) ไดกลาววา
สารยับยั้งจุลินทรียจากพืชสงผลตอเซลลของจุลินทรีย
โดยกลไกการตานจุลินทรียที่คอนขางหลากหลายไดแก
การเข า โจมตี ฟ อสโฟลิ ป ด สองชั้ น ของเยื่ อ หุ ม เซลล
ขัดขวางการทํางานของเอนไซมและอื่นๆ
การที่พบสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงที่ใชใน
การทดลองนี้ซึ่งมีคา aw เฉลี่ย 0.88 อาจเปนเพราะ aw
ระดับนี้เปนระดับที่เชื้อ A. flavus สามารถสรางอะฟ
ลาทอกซินได ดังเชน Passone et al., (2010) ได
รายงานวาอะฟลาทอกซินที่ตรวจพบในถั่วลิสงซึ่งมีคา
aw 0.84-0.94 มีปริมาณ 1.1-200.4 ppb และ Ellis et
al. (1994) ได รายงานว า การเจริญ ของ A. flavus
สูงสุดบนถั่วลิสงจะเกิดที่ aw 0.97 ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส และมีออกซิเจนภายในบรรยากาศรอยละ 10
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หลังการเก็บรักษา 21 วัน ขณะที่การสรางอะฟลาทอก
ซิ น สู ง สุ ด เกิ ด ขึ้ น ที่ aw ต่ํ า กว า ก็ คื อ ที่ ร ะดั บ aw 0.94
ภายใตสภาวะการเก็บรักษาเดียวกัน แตในการทดลองนี้
การที่พบวาการเจริญของเสนใยเชื้อรา A. flavus ไม
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สัมพันธกับปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงอาจ
เปนเพราะความไมสม่ําเสมอของการกระจายตัวของ
สปอรเชื้อราเริ่มตนบนเมล็ดถั่ว

ตารางที่ 3 ผลของน้ํ า มั นกานพลู แ ละน้ํ า มั น เที ย นตาตั๊ ก แตนต อการเจริ ญ และการสร า งอะฟลาทอกซิ น ของ
Aspergillus flavus ในเมล็ดถั่วลิสงที่เก็บที่อุณหภูมิ 30C เปนเวลา 7 วัน
Aspergillus flavus TISTR 3041
Aspergillus flavus PN-09
ชนิดน้ํามัน
a
a
ปริมาณการเจริญ

น้ํามันกานพลู (mg/ml)
0
++++
4
+
น้ํามันเทียนตาตั๊กแตน (mg/ml)
0
++++
4
+

aflatoxin ± SD (ppb)

ปริมาณการเจริญ

aflatoxin ± SD (ppb)

0.48±0.08
0.38±0.03

++++
+

2.50±0.38
2.24±0.13

0.48±0.08
0.34±0.05

++++
++

2.50±0.50
1.12±0.16

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

สรุปผลการวิจัย
ถั่ ว ลิ ส งดิ บ ทั้ ง เมล็ ด ที่ นํ า มาตรวจสอบมี
การปนเป อ นของเชื้ อ ราค อ นข า งสู ง โดยเฉพาะ
Aspergillus และเปนไปไดที่จะนําน้ํา มันกานพลูและ
น้ํามันเทียนตาตั๊กแตนมาประยุกตใชโดยเติมลงในบรรจุ
ภัณฑสําหรับถั่วลิสงเพื่อควบคุมการเจริญและการสราง
สารพิษของเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ปนเปอน
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