
 
 

PiCO Veggies & Meats 

เอนไซม์กาํจัดสารพษิในผัก ผลไม้ และเน้ือสัตว์ต่าง ๆ 

 

• PiCO Veggies & Meats เอนไซม์กําจัดสารพษิในผัก ผลไม้ และเน้ือสัตว์ต่าง ๆ ยงัไดรั้บการทดลอง โดยนนัทิดา ทศัพร 

และ วราภา มหากาญจนกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงจากผลการทดลองพิสูจน์ไดว่้า จุลินทรียพิ์โก สามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือรา 8 

ชนิด ซ่ึงเป็นตวัแทนของเช้ือราท่ีเป็นสาเหตุการเน่าเสียของผลไม ้จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะนาํประยกุตใ์ชเ้พ่ือลดการเน่า

เสียและยืดอายุเก็บรักษาผกัและผลไม ้และลดความเส่ียงท่ีจะเกิดการสร้างสารพิษจากเช้ือราในผลิตภณัฑ์อาหาร เช่น 

อาหารสัตว ์หรือธญัพืชต่าง ๆ ไดป้ระสิทธิภาพจริง 100 %  รายละเอียดดงัเอกสารแนบทา้ย 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลการทดลองโดยนันทิดา ทศัพร และ วราภา มหากาญจนกุล จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ผงจุลินทรียพิ์โก มีผลในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา 8 ชนิด

ซ่ึงเป็นตวัแทนของเช้ือราท่ีเป็นสาเหตุการเน่าเสียของผลไม ้ไดแ้ก่ Alternaria sp., Aspergillus niger,   C. gloeosporiodes, F. 

oxysporum , Pestalotiopsis sp.  และ Phomopsis sp. และเ ช้ือราท่ีสร้างสารอะฟลาทอกซิน ได้แก่  A. flavus และ A. 

parasiticus รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือเช้ือราท่ีพบมากในผักและผลไม้ ช่ือโรคภาษาไทย อันตรายต่อร่างกายเม่ือได้รับเช้ือรา ชนิดผักและผลไม้ท่ีพบบ่อย 

1) Alternaria alternata (Fr.) 

Keissel 

โรคใบจุด จัดเป็นเช้ือราท่ีระบาดแพร่หลายมาก

ท่ีสุดชนิดหน่ึง ก่อให้เกิดโรคกบัพืชต่าง 

ๆ มากมายหลายชนิด แลว้เช้ือน้ีสามารถ

เขา้ทาํลายผกัก่อให้เกิดโรคไดเ้กือบทุก

ชนิด 

กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก กะหลํ่าปม 

กะหลํ่ าดาว บร็อคโคลีผักคะน้า 

ผกักาดขาว ผกักาดเขียว ผกักวางตุง้ 

ผ ักกาดหัว รวมไปถึงพวกแรดิช 

เทอร์นิบ และรูทาบากา้ 

2) Aspergillus niger van 

Tieghem 

- เป็นเช้ือก่อโรคท่ีสามารถผลิต   อะฟลา

ทอกซิน ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง และ

คงทนในอาหารเช่นถั่ว เช้ือท่ีก่อโรค

ภูมิแพ ้

หอมหัวใหญ่ กระเทียม เผือก ถั่ว

เหลือง มะม่วง มะเขือเทศมะนาว 

ขา้ว 

3) C. gloeosporioides โรคแอนแทรคโนส สามารถเข้าทาํลายผลผลิตไดทุ้กระยะ 

ทั้งตน้ ใบ ดอก และผลพริก โดยเฉพาะ

อาการเป็นโรคท่ีผล จะทําให้สูญเสีย

ผลผลิตเป็นจาํนวนมาก 

กาแฟอาราบิกา้ ขนุน ยมหิน, สะเดา 

พืชสกุลพริกหอมหวัใหญ่  

4) F. oxysporum โรคตายพราย ทําให้เกิดโรคเห่ียวในผัก หลายชนิด 

นอกจากน้ียงัผลิตสารพิษ (mycotoxin) 

ท่ีเป็นอนัตรายแก่มนุษยแ์ละสัตว ์

กวางตุ้ง กะหลํ่ าดอก กะหลํ่าปลี 

คะน้า ผ ักกาดขาวปลี บร๊อคโคล่ี 

ผกักาดเขียว ผกักาดหวั 

5) Pestalotiopsis sp โรคใบไหมย้คูาลิปตสั เช้ือราท่ีทาํให้เกิดการเน่าเสีย หลงัการ

เก็บเก่ียว 

เงาะ, มงัคุด ผลไมต้ามฤดูกาล 

6) Phomopsis sp. โรคใบจุดทุเรียน เช้ือราท่ีทาํให้เกิดการเน่าเสีย หลงัการ

เก็บเก่ียว 

ทุเรียน ผลไมต้ามฤดูกาล 

7) A. flavus โรคฝักเน่า อะฟลาทอกซิน เกิดจากเช้ือราชนิด 

Aspergillus flavus แ ล ะ  Aspergillus 

parasiticus เ ป็น เ ช้ือราอันตราย ท่ี ถูก

จัดเป็นสารก่อมะเร็ง อะฟลาทอกซิน

นั้นเป็นอนัตรายทั้งในมนุษยแ์ละสัตว์ 

สามารถส่งผลกระทบต่อตบั ไต ระบบ

หายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ประสาท ระบบสืบพนัธ์ุ รวมถึงระบบ

ภู มิ คุ ้ม กัน  ซ่ึ ง อ าจ ทํา ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม

ผิดปกติ 

ถัว่ลิสง ขา้วโพด ขา้วเจา้ ถัว่เหลือง 

และเมลด็พืชท่ีมีนํ้ามนั 



 
 

8) A. parasiticus โรคฝักเน่า อะฟลาทอกซิน เกิดจากเช้ือราชนิด 

Aspergillus flavus แ ล ะ  Aspergillus 

parasiticus เ ป็น เ ช้ือราอันตราย ท่ี ถูก

จัดเป็นสารก่อมะเร็ง อะฟลาทอกซิน

นั้นเป็นอนัตรายทั้งในมนุษยแ์ละสัตว์ 

สามารถส่งผลกระทบต่อตบั ไต ระบบ

หายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ประสาท ระบบสืบพนัธ์ุ รวมถึงระบบ

ภู มิ คุ ้ม กัน  ซ่ึ ง อ าจ ทํา ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม

ผิดปกติ 

มันสําปะหลัง พริกไทย ข้าวโพด 

เมลด็ฝ้าย ขา้วเดือย ถัว่ลิสง ขา้วฟ่าง 

เมล็ดดอกทานตะวนั ผลเปลือกแขง็

เมลด็เดียว ขา้วสาลี 
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ประสิทธิภาพของจุลนิทรีย์และสารประกอบทีส่ร้างจากจุลนิทรีย์ในการยบัยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุ

การเน่าเสียของผลไม้และเช้ือราทีส่ร้างสารอะฟลาทอกซิน 

Efficacy of Antagonistic Microorganism and Its Substances to Inhibit Fruit Spoilage Fungi 

and Aflatoxin Produced Fungi 

นนัทิดา   ทศัพร และ วราภา   มหากาญจนกุล 

ภาควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร   คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์     

โทร. 02-562031   โทรสาร 02-5625021   E-mail: fagwapm@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 

 จุลินทรียป์ฎิปักษท์างการคา้ในรูปผงแหง้ (PICO ชนิดผง) และสารประกอบท่ีสร้างจาก

จุลินทรียท์างการคา้ (PICO ชนิดเหลว) มีผลในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา 8 ชนิดซ่ึงเป็นตวัแทนของ

เช้ือราท่ีเป็นสาเหตุการเน่าเสียของผลไม ้ไดแ้ก่ Alternaria sp., Aspergillus niger,   C. 

gloeosporiodes, F. oxysporum , Pestalotiopsis sp.  และ Phomopsis sp. และเช้ือราท่ีสร้าง

สารอะฟลาทอกซิน ไดแ้ก่  A. flavus และ A. parasiticus เม่ือทดสอบบนอาหารเล้ียงเช้ือได ้โดย PICO 

ชนิดผง ท่ีความเขม้ขน้ 20,000 ppmหรือ 2% จะใหผ้ลยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราไดดี้ท่ีสุด   รองลงมาคือ 

PICO ชนิดผงท่ีแช่นํ้า 1 คืน ก่อนนาํสารละลายมาทดสอบความเขม้ขน้ 100 ppmหรือ 0.01% และ 250 

ppmหรือ 0.025% และPICO ชนิดเหลวความเขม้ขน้ 2,000 ppm หรือ 0.2% ตามลาํดบั ซ่ึงอตัราการ

ยบัย ั้งทั้งหมดน้ีกาํหนดวา่สามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราทดสอบไดม้ากกวา่ร้อยละ 50 ยกเวน้เช้ือ A. 

niger ท่ีสามารถตา้นทานต่อการยบัย ั้งของสภาวะท่ีใชท้ดสอบไดดี้ท่ีสุด  ส่วนสารประกอบท่ีสร้างจาก

แบคทีเรียกรดแลคติกสายพนัธ์ุ KUB-AC5 และ KUB-AC16 มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของ

เช้ือราค่อนขา้งตํ่าแมจ้ะใชค้วามเขม้ขน้ท่ีสูงในการทดสอบ คือ 50,000 ppm หรือ 5% และ100,000 

ppmหรือ 10% โดย crude extract ของแบคทีเรียกรดแลคติกสายพนัธ์ุ KUB-AC5 สามารถยบัย ั้งเช้ือรา

ไดดี้กวา่สายพนัธ์ุ KUB-AC16 เล็กนอ้ย    
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บทนํา 

 

 เช้ือราเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการสูญเสียของผกัและผลไมห้ลงัการเก็บเก่ียว นอกจากนั้น

บางชนิดยงัสามารถสร้างสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์เช่น อะฟลาทอกซิน โอคราทอกซิน พาตูลิน   

เป็นตน้ การใชส้ารป้องกนักาํจดัเช้ือรา (fungicide) เป็นวิธีการท่ีนิยมและใหผ้ลดีในการลดและยบัย ั้ง

การเจริญของเช้ือรา แต่ก่อให้เกิดปัญหาสารเคมีอนัตรายตกคา้งในผลิตภณัฑ ์(จริงแท,้ 2538) รวมไปถึง

กระแสประเทศผูซ้ื้อหา้มมิให้ใชส้ารป้องกนักาํจดัเช้ือราในอาหารท่ีนาํเขา้สูงข้ึน เพื่อป้องกนัปัญหาสาร

ตกคา้งท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคและส่งผลถึงการคา้ระหวา่งประเทศอีกดว้ย 

ไดมี้การพยายามลดและยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราดว้ยชีววิธี ไดแ้ก่ การใชจุ้ลินทรียป์ฎิปักษ ์

(antagonists) หรือสารประกอบท่ีสร้างจากจุลินทรียท่ี์มีผลยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียช์นิดอ่ืน เช่น    

สารประกอบท่ีสร้างจากแบคทีเรียกรดแลกติก ไดแ้ก่กรดอินทรีย ์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์  

คาร์บอนไดออกไซด ์ไดอะเซททิลและแบคเทอริโอซิน เป็นตน้ (Schillinger et al, 1996) มีรายงานวา่

บางวธีิสามารถลดและยบัย ั้งการเจริญจุลินทรียท่ี์ก่อให้เกิดโรค และ/หรือช่วยยดือายกุารเก็บรักษาของ

อาหารบางชนิดได ้ 

จึงเป็นวธีิการท่ีน่าจะนาํมาทดแทนการใชส้ารป้องกนักาํจดัเช้ือราได ้เน่ืองจากมีความปลอดภยั

ต่อผูใ้ชแ้ละผูบ้ริโภครวมทั้งส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ การทดลองคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพของจุลินทรียป์ฎิปักษท่ี์จาํหน่ายทางการคา้ (PICO ชนิดผง), สารประกอบท่ีสร้างจาก

จุลินทรียป์ฎิปักษท่ี์จาํหน่ายทางการคา้ (PICO ชนิดเหลว) และสารประกอบท่ีสร้างจากจุลินทรียใ์นกลุ่ม

แบคทีเรียกรดแลกติกสายพนัธ์ุ KUB-AC5 และ KUB-AC16 ในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุการ

เน่าเสียในผลไม ้และเช้ือราท่ีสร้างสารอะฟลาทอกซิน เพื่อท่ีจะสามารถนาํไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ใน

การเพิ่มความปลอดภยัในการบริโภคและการยดือายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑอ์าหารได ้

 

อุปกรณ์และวธีิการทดลอง 

1.   การเตรียมเช้ือราสาํหรับทดสอบ 

เตรียมเช้ือราทดสอบ 8 ชนิด จาก BIOTECH Culture Collection (BCC), ประเทศไทย  ซ่ึง

แบ่งเป็นตวัแทนของเช้ือราสาเหตุการเน่าเสียในผลไม ้ไดแ้ก่  Alternaria sp. (BCC8207), Aspergillus 

niger (BCC5772), Colletotrichum gloeosporiodes (BCC13327), Fusarium oxysporum 

(BCC5788), Pestalotiopsis sp. (BCC11319) และ Phomopsis sp. (BCC12583) 

ส่วนอีกกลุ่มเป็นตวัแทนของเช้ือราท่ีสามารถผลิตสารอะฟลาทอกซินได ้ไดแ้ก่  A. flavus (BCC9167) 

และ A. parasiticus (BCC5773) เพาะเช้ือราบนอาหารเล้ียงเช้ือ Malt Extract Agar (MEA, Merck, 

Dermstadt, Germany) เป็นเวลา 4 วนั ท่ีอุณหภูมิห้อง (30+3°C) 
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2.  การเตรียมสารประกอบท่ีสร้างจากจุลินทรียใ์นกลุ่มแบคทีเรียกรดแลคติกสายพนัธ์ุ KUB-AC5 และ 

KUB-AC16 (Torriani et al., 1997) 

 ถ่ายเช้ือแบคทีเรียกรดแลคติคแต่ละสายพนัธ์ุ stock culture 1 ลูป ลงใน  MRS  broth 10  

มิลลิลิตร เพาะเช้ือเป็นเวลา  24 ชัว่โมง  ท่ีอุณหภูมิ  30°C จากนั้นจึงปิเปตสารละลายท่ีมีเซลลเ์จริญ

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงใน  MRS broth 100 มิลลิลิตร  เพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ  37°C เป็นเวลา 18 ชัว่โมง  

จากนั้นแยกเซลลอ์อกดว้ยการหมุนเวีย่งท่ีความเร็ว 13,000x g  เป็นเวลา 10 นาทีท่ีอุณหภูมิ 10°C นาํ

สารละลายใส (supernatant) ท่ีแยกไดม้ากรองผา่นแผน่กรองปลอดเช้ือความพรุน  0.22  ไมโครเมตร  

จะไดส้ารประกอบท่ีสร้างจากแบคทีเรียกรดแลคติก (crude extract) สาํหรับการศึกษาในขั้นต่อไป 

3.   การทดสอบประสิทธิภาพของ PICO ชนิดผง, PICO ชนิดเหลว และ crude extractของแบคทีเรีย

กรดแลกติกสายพนัธ์ุ KUB-AC5 และ KUB-AC16 ในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราทดสอบ 8 ชนิดดว้ย

วธีิ poisoned food technique (วชิยัและชวเลิศ, 2546) 

เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ MEA ท่ีมีการผสมสารทดสอบใหมี้ความเขม้ขน้ดงัน้ี 

1. อาหารเล้ียงเช้ือ MEA (ตวัอยา่งควบคุม) 

2. อาหารเล้ียงเช้ือ MEA  ผสม PICOชนิดเหลวใหมี้ความเขม้ขน้สุดทา้ยในอาหารเล้ียงเช้ือ

เท่ากบั 500, 1,000 และ 2,000 ppm (หรือ 0.05%, 0.1% และ 0.2%) 

3. อาหารเล้ียงเช้ือ MEA  ผสม PICOชนิดผงใหมี้ความเขม้ขน้สุดทา้ยในอาหารเล้ียงเช้ือเท่ากบั 

20,000 ppm (หรือ 0.2%) 

4. อาหารเล้ียงเช้ือ MEA ผสม PICOชนิดผงท่ีแช่ในนํ้า 1 คืนก่อนนาํมาทดสอบดว้ยอตัราส่วน 

5 กรัมต่อนํ้า 1 ลิตร ใหมี้ความเขม้ขน้สุดทา้ยในอาหารเล้ียงเช้ือเท่ากบั 100 และ 250 ppm 

(หรือ  0.01% และ 0.025%) 

5. อาหารเล้ียงเช้ือ MEA ผสม crude extract ของแบคทีเรียกรดแลกติกสายพนัธ์ุ KUB-AC5 

ใหมี้ความเขม้ขน้สุดทา้ยในอาหารเล้ียงเช้ือเท่ากบั 50,000 และ 100,000 ppm (หรือ 5% 

และ 10%) 

6. อาหารเล้ียงเช้ือ MEA ผสม crude extract ของแบคทีเรียกรดแลกติกสายพนัธ์ุ KUB-AC16 

ใหมี้ความเขม้ขน้สุดทา้ยในอาหารเล้ียงเช้ือเท่ากบั 50,000 และ 100,000 ppm (หรือ 5% 

และ 10%) 

จากนั้นนาํเช้ือราท่ีเตรียมไวส้ําหรับการทดสอบโดยเจาะเส้นใยบริเวณรอบของโคโลนีดว้ย cork 

borer ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5.0 มิลลิเมตร ยา้ยช้ินวุน้นั้นวางลงบริเวณก่ึงกลางของจานอาหารเล้ียง

เช้ือผสมสารทดสอบ โดยใหด้า้นท่ีมีเส้นใยของเช้ือราสัมผสักบัอาหารทดสอบ  เพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิห้อง 
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(30+3°C) วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีของเช้ือราท่ีเจริญบนอาหารผสมสารทดสอบเปรียบเทียบ

กบัอาหารเล้ียงเช้ือ MEA (ตวัอยา่งควบคุม) คาํนวณหาเปอร์เซนตก์ารยบัย ั้งการเจริญ 

เปอร์เซนตก์ารยบัย ั้งการเจริญ = ( A – B ) / A x 100 

 A = เส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีของเช้ือราบนอาหาร MEA (ตวัอยา่งควบคุม) 

 B = เส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีของเช้ือราบนอาหาร MEA ผสมสารทดสอบ 

 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 

 การทดสอบประสิทธิภาพของ PICO ชนิดผง, PICO ชนิดเหลว และ crude extract ของ

แบคทีเรียกรดแลคติกสายพนัธ์ุ KUB-AC5 และ KUB-AC16 ในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา 8 ชนิดซ่ึง

แบ่งเป็นตวัแทนของเช้ือราสาเหตุการเน่าเสียในผลไม ้ไดแ้ก่ Alternaria sp., A. niger, C. 

gloeosporiodes, F. oxysporum , Pestalotiopsis sp. และ Phomopsis sp. ส่วนอีก 2 เช้ือเป็น

ตวัแทนของเช้ือราท่ีสามารถผลิตสารอะฟลาทอกซินได ้ไดแ้ก่  A. flavus และ A. parasiticus บน

อาหารเล้ียงเช้ือ MEA ดว้ยวธีิ poisoned food technique  ผลการทดลองแสดงในรูป 1-8  

เม่ือพิจารณาเปอร์เซนตก์ารยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราในตารางท่ี 1 พบวา่ PICO ชนิดผงท่ีระดบั

ความเขม้ขน้ 20,000 ppm ใหผ้ลในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราดีท่ีสุด โดยสามารถยบัย ั้งการเจริญ

ของ Alternaria sp., A. niger , C. gloeosporiodes , F. oxysporum, Pestalotiopsis sp., 

Phomopsis sp., A. flavus และ A. parasiticus ไดร้้อยละ 79.0, 61.4, 83.9, 80.5, 100.0, 100.0, 77.8 

และ 70.0 ตามลาํดบั โดยเช้ือ Pestalotiopsis sp.และ Phomopsis sp. มีความอ่อนแอ PICO ชนิดผง

มากท่ีสุด  และเช้ือ A. niger สามารถตา้นทานต่อการยบัย ั้งไดดี้ท่ีสุด เม่ือนาํ PICO ชนิดผงแช่ในนํ้าดว้ย

อตัราส่วน 5 กรัมต่อนํ้า 1 ลิตร 1 คืนก่อนนาํมาใชท้ดสอบเพื่อให ้PICO ชนิดผง ซ่ึงก็คือ จุลินทรีย์

ปฎิปักษท่ี์ผา่นกระบวนการลดความช้ืนในการผลิตเป็นให้เป็นผงฟ้ืนคืนสภาพเป็นเซลลท่ี์มีความ

สมบูรณ์ พบวา่สามารถเจริญแข่งขนัและสร้างสารยบัย ั้งเช้ือราไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกวา่การใชใ้นรูปผง

แหง้โดยตรง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การใช ้PICO ชนิดผงท่ีแช่นํ้า 1 คืนท่ีความเขม้ขน้ 100 และ 250 ppm 

ใหผ้ลในการยบัย ั้งท่ีดีใกลเ้คียงกบัการใช ้PICO ชนิดผงท่ีความเขม้ขน้สูงถึง 20,000 ppm    

และเม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ PICO ชนิดเหลวซ่ึงก็คือสารประกอบท่ีสร้างจุลินทรียท่ี์ผลิตใน

รูปของการคา้ท่ีความเขม้ขน้ 500, 1,000 และ 2,000 ppm พบวา่ท่ีความเขม้ขน้ 2,000 ppm เท่านั้นท่ี

ใหผ้ลยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราไดม้ากกวา่ร้อยละ 50  เกือบทั้งหมด ยกเวน้เช้ือ A. niger ท่ียบัย ั้งไดเ้พียง

ร้อยละ 8.4  อาจเน่ืองมาจาก A. niger เป็นเช้ือจุลินทรียท่ี์ทนกรดไดดี้ (สุมาลี, 2541) จึงสามารถ

ตา้นทานความเป็นกรดตํ่าซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงของการยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียส์ารชนิดน้ีได ้จากการทดลองจะ

เห็นไดว้า่ PICO ชนิดผงมีผลยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราไดดี้กวา่ PICO ชนิดเหลว   ซ่ึงเน่ืองมาจาก PICO 
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ชนิดผงเป็นเซลลจุ์ลินทรียท่ี์ถูกทาํใหแ้หง้เม่ือคืนสภาพปกติจะมีเซลลซ่ึ์งสามารถเจริญแข่งขนักบั

เช้ือจุลินทรียท่ี์ตอ้งการยบัย ั้ง นอกจากนั้นยงัสร้างสารประกอบท่ีมีฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียช์นิด

อ่ืนอีกดว้ย ในขณะท่ี PICO ชนิดเหลวไดถู้กกรองแยกเซลลอ์อกไปแลว้  จึงมีแต่สารประกอบท่ีสร้างจาก

จุลินทรียอ์ยูใ่นสารละลาย      

ส่วนประสิทธิภาพ crude extract ของแบคทีเรียกรดแลคติกสายพนัธ์ุ KUB-AC5 และ KUB-

AC16 ในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราทดสอบ 8 ชนิดนั้น พบวา่ crude extract ของแบคทีเรียกรดแล

คติกทั้ง 2 สายพนัธ์ุมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราค่อนขา้งตํ่าแมจ้ะใชค้วามเขม้ขน้ท่ีสูง

ในการทดสอบ โดย crude extract ของแบคทีเรียกรดแลคติกสายพนัธ์ุ KUB-AC5 สามารถยบัย ั้งเช้ือรา

ไดดี้กวา่สายพนัธ์ุ KUB-AC16 เล็กนอ้ย การท่ี crude extract ของแบคทีเรียกรดแลคติกมีประสิทธิภาพ

ในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราตํ่าอาจเป็นเพราะสารประกอบท่ีสร้างจากแบคทีเรียกรดแลคติก ไดแ้ก่ 

กรดอินทรีย ์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์คาร์บอนไดออกไซด ์ และแบคเทอริโอซิน  เป็นตน้  มีผลในการ

ยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียใ์นกลุ่มของแบคทีเรียมากกวา่  เช่นมีการรายงานวา่ Lactobacillus caei 

สามารถยบัย ั้งการเจริญของ Aeromonas hydrophilia, L. monocytogenes, Salmonella 

Typhimurium และ Staphylococcus aureus (Torriani et al.,1997 และ Vescovo et al.,1996 )  
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ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของ PICOชนิดผง, PICOชนิดเหลว และ crude extractของแบคทเีรียกรดแลคติกสายพนัธ์ุ KUB-AC5 และ KUB-AC16 ในการยบัยั้งการ

เจริญของเช้ือราทดสอบ 8 ชนิด 

 

สารทดสอบ ความเขม้ขน้ 

(ppm) 

เปอร์เซนตก์ารยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา (% Reduction) 

Alternaria A. niger F. oxysporum C. gloeosoriodes Pestalotiopsis Phomopsis A. flavus A. parasiticus 

-ชุดควบคุม (control) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-PICO ชนิดเหลว 500 15.8 0.0 23.8 15.6 8.6 0.0 22.2 13.3 

 1,000 32.9 3.6 25.3 40.3 42.9 100.0 57.1 35.6 

 2,000 56.6 8.4 51.7 74.0 77.1 100.0 66.7 53.3 

-PICO ชนิดผง 20,000 79.0 61.4 83.9 80.5 100.0 100.0 77.8 70.0 

-PICO ชนิดผง 

(แช่นํ้ าก่อนทดสอบ 1 คืน) 

100 78.8 44.4 60.3 91.3 100.0 100.0 66.7 58.9 

 250 80.6 48.9 65.1 100.0 100.0 100.0 70.0 61.1 

-Crude Extract ของ KUB-AC5 50,000 6.7 0.0 0.0 8.4 0.7 10.1 4.8 18.7 

 100,000 10.5 1.3 20.7 33.4 3.6 12.1 11.1 32.9 

-Crude Extract ของ KUB-AC16 50,000 4.8 0.4 2.2 0.0 5.8 11.6 4.8 8.5 

 100,000 9.9 7.7 4.6 2.5 10.9 11.6 5.6 29.3 
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สรุปผลการทดลอง 

 PICO ชนิดผงและPICO ชนิดเหลวมีผลในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา 8 ชนิดซ่ึงเป็นตวัแทน

ของเช้ือราท่ีเป็นสาเหตุการเน่าเสียของผลไม ้ไดแ้ก่  Alternaria sp., A. niger, C. gloeosporiodes, F. 

oxysporum , Pestalotiopsis sp. และ Phomopsis sp.และเช้ือราท่ีสร้างสารอะฟลาทอกซิน ไดแ้ก่  A. 

flavus และ A. parasiticus เม่ือทดสอบบนอาหารเล้ียงเช้ือได ้ โดย PICO ชนิดผง ท่ีความเขม้ขน้ 20,000 

ppm จะใหผ้ลการยบัย ั้งดีท่ีสุด รองลงมาคือ PICO ชนิดผงท่ีแช่นํ้า 1 คืน ก่อนนาํมาทดสอบความเขม้ขน้ 

100 ppm และ 250 ppm และPICO ชนิดเหลวความเขม้ขน้ 2,000 ppm ตามลาํดบั ซ่ึงทั้งหมดน้ีสามารถ

ยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราทดสอบไดม้ากกวา่ร้อยละ 50 จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะนาํประยกุตใ์ชเ้พื่อลดการ

เน่าเสียและยดือายเุก็บรักษาผกัและผลไม ้  และลดความเส่ียงท่ีจะเกิดการสร้างสารพษิจากเช้ือราใน

ผลิตภณัฑอ์าหาร เช่น อาหารสัตว ์หรือธญัพืชต่างๆได ้ ส่วน crude extract ของแบคทีเรียกรดแลคติก

สายพนัธ์ุ KUB-AC5 และ KUB-AC16 นั้นมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราทดสอบ 8 

ชนิดค่อนขา้งตํ่าจึงยงัไม่เหมาะสมท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นน้ี 
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บทคัดย่อ 

 

       จุลินทรียป์ฎิปักษท์างการคา้ในรูปผงแหง้ (PICO ชนิดผง) และสารประกอบท่ีสร้างจากจุลินทรียท์าง

การคา้ (PICO ชนิดเหลว) มีผลในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราท่ีสร้างสาร อะฟลาทอกซิน  ไดแ้ก่  A. 

flavus และ A. parasiticus ในตวัอยา่งอาหารถัว่ลิสงป่นและขา้วโพด-ป่นได ้ โดย BIOWISH ชนิดเหลว

ความเขม้ขน้ 5%และ10% ยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา A. flavus และ A. parasiticus ท่ีมีจาํนวนเซลล์

เร่ิมตน้ 6 log 10 CFU/g ไดท้ั้งหมดตลอด7 วนัของการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอ้ง (30+3°C) เม่ือลดความ

เขม้ขน้ลงเป็น 2.5% ประสิทธภาพการยบัย ั้งลดลงกวา่คร่ึงในวนัแรกของการเก็บรักษาและเช้ือราเจริญ

เพิ่มข้ึนจนมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัจาํนวนเซลลเ์ร่ิมตน้ในวนัท่ี 3 ของการเก็บรักษา PICO ชนิดผงท่ีแช่นํ้า 1 

คืนก่อนนาํมาใชท่ี้ความเขม้ขน้สุดทา้ยในตวัอยา่งอาหารเท่ากบั1.0%, 2.5% และ 5.0 % ยบัย ั้งการเจริญ

ของเช้ือรา A. flavus ในถัว่ลิสงป่นไดท้ั้งหมด แต่ไม่สามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา A. parasiticus ใน

ถัว่ลิสงป่นไดต้ลอดทั้ง 7 วนั ส่วนขา้วโพดป่นนั้นท่ีความเขม้ขน้ 2.5% และ 5.0% ยบัย ั้งการเจริญของเช้ือ

รา A. parasiticus ได ้แต่ไม่สามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา A. flavus ไดท้ั้งหมดเช่นกนั ดงันั้น PICO 

ชนิดเหลวความเขม้ขน้ 5%  จึงมีแนวโนม้ท่ีจะนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อควบคุมและยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา

ท่ีสร้างสารอะฟลาทอกซินเพื่อเพิ่มความปลอดภยัในอาหารท่ีมีโอกาสปนเป้ือนเช้ือราสูง ไดแ้ก่ ธญัพืช

และวตัถุดิบอาหารสัตวไ์ด ้
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บทนํา 

 อาหารแหง้ท่ีมีความช้ืนตํ่า  ไดแ้ก่  ธญัพืชและผลิตภณัฑ ์ และเคร่ืองเทศ  มกัจะมีการปนเป้ือนจาก

จุลินทรียท่ี์อยูใ่นดินและส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่  สปอร์ของแบคทีเรียบางชนิดและเช้ือรา ก่อใหเ้กิดการเน่าเสีย   

และบางชนิดเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค  เช้ือราหลายชนิดสร้างสารพิษท่ีเป็นพิษต่อมนุษยแ์ละสัตวไ์ด ้  

สารพิษจากเช้ือราท่ีสาํคญัและเป็นท่ีรู้จกักนัมากคือ อะฟลาทอกซิน Aspergillus flavus, A. parasiticus 

และ A. nominus เป็นเช้ือราท่ีสามารถสร้างอะฟลาทอกซินได ้(สุมณฑา, 2545) มีผูท้าํการทดลองหา

วธีิการลดปริมาณอะฟลาทอกซินหลายวธีิ ตวัอยา่งเช่น ใช ้1% โซเดียมไบซลัไฟท ์เวลาสัมผสั 72 ชม. 

ลดอะฟลาทอกซินได ้28.2%, 0.2%ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ เวลาสัมผสั 10 นาทีแลว้นาํไปผา่น 1% 

โซเดียมไบซลัไฟท ์อะฟลา-ทอกซินลดลง 65.5 % และการใชค้วามร้อนท่ี 45-65 °C นาน 1 ชม.ลดอะฟ

ลาทอกซินได ้68.4% (Altug et al, 1990) นอกจากนั้นการนาํเมล็ดฝ้ายท่ีปนเป้ือนอะฟลาทอกซินผา่น

แอมโมเนีย แลว้นาํไปเล้ียงแม่ววั มีผลใหน้ํ้านมท่ีไดมี้อะฟลาทอกซินตํ่ากวา่ตวัอยา่งควบคุม (Jorgenssen 

et al, 1990) อยา่งไรก็ตามการใชส้ารเคมีหรือความร้อนไม่สามารถลดปริมาณอะฟลาทอกซินไดท้ั้งหมด

และอาจทาํใหเ้กิดการตกคา้งของสารเคมีและการเปล่ียนแปลงของอาหารในลกัษณะท่ีไม่ตอ้งการ การ

ยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราท่ีปนเป้ือนก่อนจะสร้างสารพิษดว้ยชีววธีิจึงเป็นวธีิหน่ึงท่ีสามารถลดปัญหาการ

สร้างสารพิษของเช้ือราท่ีปนเป้ือนในอาหารระหวา่งการเก็บรักษาได ้วตัถุประสงคข์องการทดลองคร้ังน้ี

คือ ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรียป์ฎิปักษท์างการคา้ในรูปผงแหง้ (PICO ชนิดผง) และสารประกอบ

ท่ีสร้างจากจุลินทรียท์างการคา้ (PICO ชนิดเหลว)ในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา  A. flavus  และ A. 

parasiticus   ซ่ึงเป็นตวัแทนของเช้ือราท่ีสร้างสารอะฟลาทอกซิน โดยทดลองในตวัอยา่งอาหารถัว่ลิสง

ป่นและขา้วโพดป่น เพือ่เป็นแนวทางในการนาํมาประยกุตใ์ชเ้พื่อลดโอกาสการสร้างสารพิษจากเช้ือราใน

อาหารระหวา่งการเก็บรักษา 

 

อุปกรณ์และวธีิการทดลอง 

อุปกรณ์ 

1.   จุลินทรียท่ี์ใชใ้นการทดลอง 

เช้ือราตวัแทนท่ีสามารถผลิตสารอะฟลาทอกซินได ้ ไดแ้ก่   A. flavus (BCC9167) และ A. 

parasiticus (BCC5773) BIOTECH Culture Collection (BCC), กรุงเทพฯ   

2.   วตัถุดิบ 

 ถัว่ลิสงคัว่ป่นและเมล็ดขา้วโพดป่น จากร้านคา้ในตลาดอมรพนัธ์ บางเขน,  กรุงเทพฯ 

วธีิการทดลอง 

1.   การเตรียมสารแขวนลอยเช้ือรา 
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 เพาะเช้ือรา บนอาหารเล้ียงเช้ือ Malt Extract Agar (MEA, Merck, Germany) ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

(30+3°C) เป็นเวลา 4 วนั ปิเปตนํ้ากลัน่ปราศจากเช้ือปริมาตร 5 มล. ลงในจานเพาะเช้ือ จากนั้นใชแ้ท่ง

แกว้งอขดูเส้นใยและสปอร์ของเช้ือราใหห้ลุดออกจากผวิหนา้ของอาหารเล้ียงเช้ือ   ดูดข้ึนจากจานเพาะ

เช้ือ ทาํเช่นน้ีซํ้ าอีกคร้ังจะไดส้ารแขวนลอยของเช้ือรา (สกลวฒัน์, 2543) 

2.   การศึกษาประสิทธิภาพการยบัย ั้งการเจริญเช้ือราของ PICO ชนิดผงและ PICO ชนิดเหลว 

 2.1   การเตรียมตวัอยา่ง 

  นาํถัว่ลิสงป่นและขา้วโพดป่นมาน่ึงฆ่าเช้ือท่ี 121 °C นาน 30 นาที ปล่อยให้เยน็ แลว้

แบ่งใส่ถุงโพลิเอทิลีนตวัอยา่งละ 10 กรัม 

2.2 การสร้างการปนเป้ือนเช้ือราในตวัอยา่งอาหาร 

ปิเปตสารแขวนลอยเช้ือราA. flavus ลงในตวัอยา่งถัว่ลิสงป่นและขา้วโพดป่นท่ีบรรจุใน

ถุงโพลิเอทิลีน 1 มล./ถุง ทั้งหมด 35  ถุง   คลุกผสมใหท้ัว่กนัทั้งถุง สาํหรับเช้ือรา A. parasiticus ทาํ

แบบน้ีเช่นกนั จากนั้นนาํไปเติมสารทดสอบดงัน้ี 

1) ไม่เติมสารทดสอบ 

2) เติม PICO ชนิดเหลวใหมี้ความเขม้ขน้สุดทา้ยในตวัอยา่งอาหารเท่ากบั 2.5%, 5.0% 

และ 10.0% ตามลาํดบั 

3) เติม PICO ชนิดผงท่ีแช่นํ้า 1 คืนก่อนนาํมาใชด้ว้ยอตัราส่วน 5, 10, 25 และ 50 กรัม

ต่อนํ้า 1 ลิตรตามลาํดบั แลว้นาํผสมกบัตวัอยา่งอาหารให้มีความเขม้ขน้สุดทา้ย

เท่ากบั 0.05%, 1.0%, 2.5% และ 5.0% ตามลาํดบั 

หลงัจากผสมตวัอยา่งอาหารและสารทดสอบใหท้ัว่ถึงแลว้นาํไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง 

(30+3°C) เก็บตวัอยา่งตรวจปริมาณเช้ือรา A. flavus และ A. parasiticus ท่ีเจริญในตวัอยา่งอาหาร ณ 

วนัท่ี 0, 1, 3, 5 และ 7 ของการเก็บรักษา 

 3.   การเก็บตวัอยา่งเพื่อตรวจผล 

 เก็บตวัอยา่งเพื่อตรวจหาจาํนวนเช้ือรา A. flavus  หรือ A. parasiticus  โดยเติมสารละลายเป

ปโตน 0.1% ปริมาตร 90 มล.ลงในถุงท่ีบรรจุตวัอยา่งอาหาร ตีป่นดว้ยความเร็วตํ่านาน 2 นาที ทาํการเจือ

จางสารละลายท่ีไดจ้นถึงระดบัท่ีเหมาะสมแลว้ปิเปต 0.1 มล.ลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ MEA ใชแ้ท่งแกว้เกล่ีย

ใหท้ัว่อาหารเล้ียงเช้ือ นาํไปบ่มท่ีอุณหภูมิหอ้ง (30+3°C) เป็นเวลา 4 วนั  ตรวจนบัจาํนวนโคโลนีบนจาน

เพาะเช้ือท่ีมีจาํนวนโคโลนีอยูร่ะหวา่ง 15-150 โคโลนี 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 

        เม่ือสร้างการปนเป้ือนเช้ือรา A. flavus และ A. parasiticus พบวา่จาํนวนเช้ือราเร่ิมตน้ในขา้วโพด

ป่นมีปริมาณมากกวา่ในถัว่ลิสงป่น (ตารางท่ี 1 และ 2) ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากขา้วโพดป่นมีลกัษณะทางกาย 
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ภาพท่ีมีซอกมุมมากกวา่และมีความช้ืน (ค่า Aw ของขา้วโพดป่นเท่ากบั 0.72 ส่วนค่า Aw ของถัว่ลิสงป่น

เท่ากบั 0.56) สูงกวา่ถัว่ลิสงป่น จึงเอ้ืออาํนวยใหเ้ช้ือราเกาะติดและเจริญในขา้วโพดป่นสูงกวา่ถัว่ลิสงป่น 

จุลินทรียป์ฎิปักษท์างการคา้ในรูปผงแหง้ (PICO ชนิดผง) และสารประกอบท่ีสร้างจากจุลินทรีย์

ทางการคา้ (PICO ชนิดเหลว) มีผลในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราท่ีสร้างสารอะฟลาทอกซิน    ไดแ้ก่  A. 

flavus และ A. parasiticus  ในตวัอยา่งอาหารถัว่ลิสงป่นและขา้วโพดป่นไดด้งัตารางท่ี 1 และ 2 โดย 

PICO ชนิดเหลวความเขม้ขน้ 5%และ10% ยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา A. flavus และ A. parasiticus ท่ีมี

จาํนวนเซลลเ์ร่ิมตน้ 6 log10CFU/g ไดท้ั้งหมดตลอด 7 วนัของการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ หอ้ง (30+3°C) 

เม่ือลดความเขม้ขน้ลงเป็น 2.5% ประสิทธิภาพการยบัย ั้งลดลงกวา่คร่ึงในวนัแรกของการเก็บรักษา และ

เช้ือราเจริญเพิ่มข้ึนจนมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัจาํนวนเซลลเ์ร่ิมตน้ในวนัท่ี 3 ของการเก็บรักษา      ส่วน 

PICO ชนิดผงท่ีแช่นํ้า 1 คืนก่อนนาํมาใชท่ี้ความเขม้ขน้สุดทา้ยในตวัอยา่งอาหารเท่ากบั 0.05% สามารถ

ลดเช้ือรา A. flavus และ A. parasiticus ได ้ 2 - 3 log 10 CFU/g จากนั้นจะเพิ่มจาํนวนจนใกลเ้คียง

จาํนวนเซลลเ์ร่ิมตน้ในวนัท่ี 3   และเม่ือเพิ่มความเขม้ขน้เป็น 1.0%, 2.5% และ 5.0 % ยบัย ั้งการเจริญของ

เช้ือรา A. flavus ในถัว่ลิสงป่นไดท้ั้งหมด แต่สามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา A. parasiticus ในถัว่

ลิสงป่นไดเ้พียง 1 วนั จากนั้นเช้ือราจะเพิ่มจาํนวนเท่ากบั 2 - 4 log10CFU/g ในวนัท่ี 3 ของการเก็บรักษา 

และถูกกลุ่มเส้นใยสีขาวซ่ึงอาจเป็นการเจริญของจุลินทรียจ์าก PICO ชนิดผงเองเจริญปกคลุมหนาแน่น

จนไม่สามารถตรวจนบัจาํนวนไดใ้นวนัท่ี 5      

ส่วนขา้วโพดป่นนั้นท่ีความเขม้ขน้ 2.5 % และ 5.0 % ยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา A. parasiticus 

ไดท้ั้งหมด แต่ลดการเจริญของเช้ือรา A. flavus ไดเ้พียง 1-3  log 10CFU/g ในวนัแรกของการเก็บรักษา   

และถูกกลุ่มเส้นใยสีขาวเจริญปกคลุมหนาแน่นจนไม่สามารถตรวจนบัจาํนวนไดใ้นวนัท่ี 5  เช่นกนั    

ตารางท่ี 1  จาํนวนเช้ือรา A. flavus ท่ีเจริญในตวัอยา่งอาหารท่ีเติมและไม่เติมPICO ผงและชนิดเหลว 

ตวัอยา่งอาหาร ความเขม้ขน้ PICO (%) จาํนวนเช้ือรา A. flavus (log10CFU/g) 

ชนิดเหลว ชนิดผง วนัท่ี 0 วนัท่ี 1 วนัท่ี 3 วนัท่ี 5 วนัท่ี 7 

ถัว่ลิสงป่น   6.1 5.8 5.6 5.4 5.1 

 2.5  3.2 3.8 6.9 NT NT 

 5.0  0 0 0 0 0 

 10.0  0 0 0 0 0 

  0.05 3.4 7.5 NT NT NT 

  1.0 0 0 0 spr spr 

  2.5 0 0 0 spr spr 

  5.0 0 0 0 spr spr 
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ขา้วโพดป่น   7.2 7.3 5.7 7.3 NT 

 2.5  4.9 5.3 6.9 NT NT 

 5.0  0 0 0 0 0 

 10.0  0 0 0 0 0 

  0.05 4.2 4.4 7.9 NT NT 

  1.0 3.8 4.0 3.4 spr spr 

  2.5 3.4 3.3 3.0 spr spr 

  5.0 5.1 5.5 3.1 spr spr 

 

หมายเหตุ   จาํนวนเช้ือรา A. flavus เร่ิมตน้   6.9 log10CFU/g 

       NT   คือสังเกตเห็นเช้ือรา A. flavus เจริญดว้ยตาเปล่าจึงไม่ตรวจหาจาํนวนเช้ือรา 

       spr  คือสังเกตเห็นกลุ่มเส้นใยสีขาวเจริญหนาแน่นจึงไม่ตรวจหาจาํนวนเช้ือรา 

       Aw ของถัว่ลิสงป่น   ท่ีอุณหภูมิ 25 °C เท่ากบั 0.56 

       Aw ของขา้วโพดป่น ท่ีอุณหภูมิ 25 °C เท่ากบั 0.72 

ตารางท่ี 2   จาํนวนเช้ือรา A. parasiticus ท่ีเจริญในตวัอยา่งอาหารท่ีเติมและไม่เติม PICO ชนิดผงและ

ชนิดเหลว 

ตวัอยา่งอาหาร ความเขม้ขน้ PICO (%) จาํนวนเช้ือรา A. parasiticus (log10CFU/g) 

ชนิดเหลว ชนิดผง วนัท่ี 0 วนัท่ี 1 วนัท่ี 3 วนัท่ี 5 วนัท่ี 7 

ถัว่ลิสงป่น   6.7 6.5 6.2 6.4 6.3 

 2.5  3.7 4.1 4.8 NT NT 

 5.0  0 0 0 0 0 

 10.0  0 0 0 0 0 

  0.05 2.5 2.7 5.7 NT NT 

  1.0 0 0 4.0 spr spr 

  2.5 0 0 3.3 spr spr 

  5.0 0 0 2.5 spr spr 

ขา้วโพดป่น   5.9 6.0 6.0 6.9 NT 

 2.5  4.2 4.5 6.2 NT NT 

 5.0  0 0 0 0 0 

 10.0  0 0 0 0 0 

  0.05 3.8 4.6 6.8 NT NT 
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  1.0 3.1 3.6 4.0 spr spr 

  2.5 0 0 0 spr spr 

  5.0 0 0 0 spr spr 

 

หมายเหตุ   จาํนวนเช้ือรา A. parasiticus เร่ิมตน้   6.8 log10CFU/g 

    NT   คือสังเกตเห็นเช้ือรา A. parasiticus เจริญดว้ยตาเปล่าจึงไม่ตรวจหาจาํนวนเช้ือรา 

    spr  คือสังเกตเห็นกลุ่มเส้นใยสีขาวเจริญหนาแน่นจึงไม่ตรวจหาจาํนวนเช้ือรา 

   Aw ของถัว่ลิสงป่น   ท่ีอุณหภูมิ 25 °C เท่ากบั 0.56 

    Aw ของขา้วโพดป่น ท่ีอุณหภูมิ 25 °C เท่ากบั 0.73 

สรุปผลการทดลอง 

 จุลินทรียป์ฎิปักษท์างการคา้ในรูปผงแหง้ (PICO ชนิดผง) และสารประกอบท่ีสร้างจากจุลินทรีย์

ทางการคา้(PICO ชนิดเหลว) มีผลในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราท่ีสร้างสาร อะฟลาทอกซิน   ไดแ้ก่  A. 

flavus และ A. parasiticus ในตวัอยา่งอาหารถัว่ลิสงป่นและขา้วโพด-ป่นได ้

ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท่ีมีแนวโนม้ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อควบคุมและยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราท่ี

สร้างสาร อะฟลาทอกซินเพื่อเพิ่มความปลอดภยัในอาหารท่ีมีโอกาสปนเป้ือนเช้ือราสูง   ไดแ้ก่   ธญัพืช   

อาหารแหง้   และวตัถุดิบอาหารสัตว ์  เป็นตน้  คือ PICO ชนิดเหลวความเขม้ขน้ 5% ทั้งน้ีจาํเป็นตอ้ง

ศึกษาถึงวธีิการผสมใหท้ัว่ถึงและปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่   อุณหภูมิ   สภาวะออกซิเจน   ในการยบัย ั้งการเจริญ

ของเช้ือราใหไ้ดม้ากท่ีสุดต่อไป 

เอกสารอ้างองิ 

สุมณฑา วฒันสินธ์ุ.2545. จุลชีววทิยาทางอาหาร.โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,กรุงเทพฯ. 470 น. 

Altug, T., A.E. Yousef, and E.H. Marth.   1990.   Degradation of aflatoxin B1 in dried figs  

by sodium bisulfite with or without heat, ultraviolet energy or hydrogen peroxide.    

J. Food Prot. 53: 581-582.   

Jorgenssen, K.V., D.L. Park, S,M, Rua.   1990.   Reduction of mutagenic potentials in  

milk: Effect of ammonium treatment on aflatoxin-contaminated cotton-seed.       

J. Food Prot. 53: 777-778. 
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การทดสอบประสิทธิภาพของ PICO® ในการทาํลายสารพิษ Aflatoxin 

 

 สารพิษ Aflatoxin เป็นสารพิษท่ีมกัปนเป้ือนในผลผลิตทางการเกษตรอยูเ่สมอ เช่น ถัว่ลิสง 

ขา้วโพด อาหารสัตวต่์างๆ หากไดรั้บเขา้สู่ร่างกายในปริมาณสูงอาจจะทาํใหเ้กิดอนัตราย ทั้งยงัเป็นการลด

คุณภาพของผลผลิต การตรวจวเิคราะห์ Aflatoxin(AFT) สามารถทาํไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ วิธีทางเคมี เช่น 

Thin Layer Chromatography (TLC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) วธีิ

ทางอิมมูโน เช่น Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)  

 PICO® เป็นสารอินทรียส์ามารถใชใ้นการควบคุมเช้ือราและแบคทีเรียในพืช รวมทั้งผลผลิตจาก

พืช ผกั ผลไม ้ต่างๆ   สาํหรับความเขม้ขน้ท่ีแนะนาํใหใ้ชใ้นการแช่ผกัผลไมคื้อ 20 – 40 ml/L water (2 – 

4 %)  ประกอบดว้ยกรดหลายชนิด ไดแ้ก่ lactic acid, succinic acid, acetic acid, butyric acid, 

formic acid, enzyme และสารปฏิชีวนะ 

ในการทดลองคร้ังน้ี    มีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความสามารถของ PICO®  ในการลดสารพิษ

อะฟลาทอกซิน   โดยจะใชก้ารทดสอบดว้ยวธีิอิมมูโน ไดแ้ก่วธีิ ELISA ตามวธีิการของฝ่ายเคร่ืองมือ

วทิยาศาสตร์ สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งม.ก. หรือ KU-AF01 (Direct competitive ELISA) เน่ืองจากเป็น 

screening test มีความรวดเร็ว และประหยดั แต่อยา่งไรก็ตาม KU-AF01 เป็นวธีิท่ีใชค้ดัเลือกวตัถุดิบ

หรืออาหารท่ีมีการปนเป้ือน Aflatoxin โดยปรกติ detection limit จะใหค้่าเท่ียงตรงในช่วง 4 – 40 ppb 

และตามขอ้กาํหนดของประเทศไทยท่ียอมใหมี้ Aflatoxin ปนเป้ือนในอาหารปัจจุบนั กาํหนดไม่ใหเ้กิน 

15 ppb ส่วนในอาหารสัตวย์อมใหไ้ด ้20 – 100 ppb   จึงไดศึ้กษาการลดสารพิษในช่วง 0 – 100 ppb 

 

สารเคมี 

1. AFT-BSA conjugated 0.5 µg/mL 

2. Aflatoxin B1 solution 0, 20, 40, 60 และ 100 ppb 

3. PICO® solution (dilute with water) 0, 5, 10, 20 และ 50 % 

4. Antibodies-horseradise peroxidase conjugated 

5. O-phenylammine (substrate buffer) 
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วธีิการทดลอง 

I.   การผสม PICO® กบั Toxin solution  

 ผสม PICO® solution 0, 5, 10, 20 และ 50 % กบั toxin ความเขม้ขน้ 0, 20, 40, 60 และ 100 

ppb ในอตัราส่วน 0.5 mL : 0.5 mL 

 ทาํชุด control โดยเปล่ียน PICO® solution เป็นนํ้ากลัน่ 0.5 mL ทิ้งไว ้15 นาทีท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

II.   การวิเคราะห์ดว้ย direct competitive ELISA method 

1. เคลือบ microplate ดว้ย AFT-BSA conjugated  

2. เติม antibodies –horseradish conjugated ลงใน plate แลว้เติมสารละลายของ toxin ท่ี

ผสมกบั PICO® solution ลงใน plate ทนัที 

3. เติม substrate 

4. วดั Optical density(OD) ท่ี 450 nm 

III. ทาํการทดสอบในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2546 

 

ผลการทดลอง 

 

รูปท่ี 1 ค่า Optical density ท่ี 450 nm ของสารละลาย toxin ความเขม้ขน้ 0, 20,  40, 60 และ 100 ppb   

ท่ีผสมกบั PICO® solution และไม่ไดผ้สม จากการทดลอง 2 ซํ้ า 
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สรุปผลการทดลอง 

 

 ในการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ ELISA หากมี toxin ในตวัอยา่งมาก จะไดค้่าOptical density 

(OD)นอ้ยลง ดงันั้น หาก ญณฉฯ® solution สามารถสลาย (degrade) toxin ได ้ค่า OD ท่ีไดค้วรจะมีค่า

เพิ่มข้ึน  

 จากผลการทดลอง พบวา่ในสารละลายท่ีมี PICO® solution และ toxin มีค่า OD เพิ่มข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งท่ีไม่มี PICO® solution ดงัแสดงในรูปท่ี 1  PICO® solution   สามารถสลาย

ปริมาณ toxin ในตวัอยา่งท่ีมีความเขม้ขน้ 20, 40, 60 และ 100 ppb  

แต่เน่ืองจากส่วนประกอบสารอินทรียใ์น PICO® solution มีหลายชนิด ในท่ีน้ีจึงไม่สามารถสรุปไดว้า่ 

toxin ถูกทาํลายไดอ้ยา่งไร เม่ือทดลองใชน้ํ้ากลัน่ท่ีมีการปรับ pH (ดว้ย HCl) ท่ีเท่ากบั PICO® solution 

(pH 2.4) พบวา่ ปริมาณ toxin ลดลงเช่นกนั   ซ่ึงแสดงวา่น่าจะเป็นผลจาก pH ของสารละลายเน่ืองจาก 

Aflatoxin ถูกสลาย ไดท่ี้ pH ตํ่า   สาํหรับการคาํนวณปริมาณ toxin ท่ีลดลงควรจะใชก้ารทดสอบดว้ย 

official method เช่น HPLC with Immunoaffinity column จะใหผ้ลท่ีแน่นอนกวา่วธีิ screening เช่น   

ELISA 

 อน่ึงเป็นท่ีสังเกตวา่ กรดใน PICO® solution อาจรบกวนการทาํงานของระบบ ELISA (KU-

AF01) เพราะในตวัอยา่งควบคุม (ท่ีไม่มีสารพิษ แต่มี PICO® solution) พบวา่ค่า OD ของตวัอยา่งท่ีมี 

PICO® solution มีค่าสูงกวา่ตวัอยา่งท่ีมี buffer  (หรือ 0 ppb toxin) 
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ประสิทธิภาพของ BIOWISH ชนิดเหลวในการลดจํานวน 

S.  Typhimurium ทีป่นเป้ือนบนผกัสด 

 

ตารางท่ี 1   แสดงจาํนวนจุลินทรียท์ั้งหมดและ  S.  Typhimurium  บนผกักาดหอมท่ีแช่ในสารละลาย  

Biowish  ท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ 

ความเขม้ขน้ 

% (v/v) 
เวลา (นาที) 

จาํนวนจุลินทรียท่ี์รอดชีวติ (log CFU/ml) 

จุลินทรียท์ั้งหมด S.  Typhimurium 

0.1% 0 5.83 4.04 

 15 5.18 2.74 

 30 4.71 2.88 

0.2% 0 5.83 4.04 

 15 4.11 2.84 

 30 4.79 2.18 

0.4% 0 5.83 4.04 

 15 4.00 2.58 

 30 4.97 2.66 

นํ้ากลัน่ pH 4 0 5.83 3.60 

 15 4.28 3.04 

 30 4.32 3.43 
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