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การยับยั้งเชือ้ Aspergillus flavus โดยเชื้อ Actinomycetes
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บทคัดยอ
เชื้อ Aspergillus flavus เปนเชื้อราที่สามารถสรางสารพิษที่ชื่อวา Aflatoxin ซึ่งมักพบในผลผลิตทางการเกษตร
และเปนอันตรายกับสิ่งมีชีวิต สวนเชื้อกลุม Actinomycetes เปนเชื้อที่สามารถสรางสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อชนิดอื่นๆ ได
(antibiotic) ในการศึกษานี้จึงทําการแยกเชื้อกลุม Actinomycetes จากปาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสามารถแยกเชื้อไดจํานวน 95 isolates
เมื่อทําการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของเชื้อ A. flavus พรอมกับเชื้อทดสอบควบคุมอื่นๆ คือ MethicilinResistant Staphylococcus aureus (MRSA 815), Pseudomonas aeruginosa TISTR 781 และ Candida
albicans TISTR 718 ดวยวิธีการขีดขวาง พบผลการยับยั้งจํานวน 5 (5.26%), 15 (15.79%), 38 (40.00%) และ 3
(3.16%) isolates ตามลําดับ นอกจากนั้นยังไดทําการตรวจดูลักษณะเสนใยของเชื้อ A. flavus ตรงบริเวณที่ถูกยับยั้ง
เทียบกับบริเวณที่ไมไดสัมผัสเชื้อ Actinomycetes พบวาเสนใยบริเวณที่ถูกยับยั้งมีขนาดเล็กลงและไมพบการสราง
สปอรและโคนิเดีย
Abstract
Aspergillus flavus is an aflatoxin-producing fungus. Aflatoxin is a liver-toxin that is released into crops and
then act as a poison. Actinomycetes are a group of antibiotic-producing bacteria always found in soil.
Ninety-five actinomycete isolates were isolated from 17 samples of soil in the plant genetic conservation
forest at Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi province. The inhibition of A. flavus and other
control microorganisms; Methicilin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA 815), Pseudomonas
aeruginosa TISTR 781 and Candida albicans TISTR 718 were tested by the cross streak method. Results
of inhibition were 5 (5.26%), 15 (15.79%), 38 (40.00%) and 3 (3.16%) of actinomycetes isolates,
respectively. Microscopic examination of mycelium of A. flavus in the inhibition zone showed the hyphae to
be smaller and no conidia were produced.
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บทนํา
เชื้อรา A. flavus เปนเชื้อราที่พบไดทั่วไป อยูไดในที่
ความชื้นไมมากและในสภาพที่เปนกรดออนๆ จึงมัก
พบอยูทั่วไป สามารถกอโรคไดหลายแบบ เชน allergic
aspergillosis, aspergilloma, invasive aspergillosis
และ otomycosis (นงนุช, 2540) แตที่สําคัญคือ
ราชนิดนี้สามารถสรางสารพิษที่ชื่อวา aflatoxin ได
โดยเมื่ อ ได รั บ และมี ก ารสะสมเป น ระยะ เวลานาน
อาจทํ า ให เ ป น โรคมะเร็ ง ตั บ ได นอกจาก นี้ เ ชื้ อ รา
A. flavus ยังเปนปญหากับพืชเศรษฐกิจ อีกดวย
โดยเฉพาะพื ช จํ า พวกถั่ ว เพราะเชื้ อ ราจะเจริ ญ
บนเมล็ดถั่วและปลดปลอยสารพิษ aflatoxin ออกมา
และสะสมอยูในเมล็ดถั่วนั้น ซึ่งตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดไววาตองมี aflatoxin ปนเปอน
อยูในอาหารไดไมเกิน 20 μg ตออาหาร 1 kg หรือ
ไมเกิน 20 ppb (กระทรวงสาธารณสุข, 2529)
ดังนั้นดวยสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยที่มีความ
ชื้นสูง และอุณหภูมิเหมาะสมตอการเจริญของเชื้อรา
จึงเปนการยากในการควบคุมการปนเปอนของราชนิด
นี้ ส ว นเชื้ อ actinomycetes
เป น เชื้ อ แบคที เ รี ย
มีลักษณะเปนเสนสายคลายเชื้อรา แตมีขนาดเล็กกวา
มั ก พบอาศั ย อยู ใ นดิ น มี ร ายงานการสร า งสารต า น
จุ ล ชี พ ได ซึ่ ง เป น สาร secondary
metabolite
ที่ มี ค วามจํ า เพาะเจาะจงกั บ ชนิ ด ของเชื้ อ นั้ น ๆ จาก
หลายๆ รายงานก อ นหนา นี้ พบว า สามารถแยกเชื้ อ
actinomycetes ที่สามารถยับยั้งการเจริญของทั้งเชื้อ
แบคทีเรีย เชน Escherichia coli, Staphylococcus
aureus และ Pseudomonas aeruginosa ฯลฯ
(Okay, 2004) หรือเชื้อรา เชน Candida albicans
และ Phytopthera sp. (รัตนาภรณ, 2541; Park,
2002) ดัง นั้น จึงมีแ นวคิด ในการแยกและใชเชื้อ
actinomycetes มาควบคุม และยับยั้งเชื้อ A. flavus

จุดประสงคของการทดลองครั้งนี้เพื่อแยกและทดสอบ
ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อรา A. flavus ของ Actinomycetes
จากดินในปาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดํา ริ ฯ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ รํา ไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี และจะศึกษาสาเหตุของการยับยั้งเชื้อ
ทดสอบของ actinomycetes ตอไป
อุปกรณและวิธีการทดลอง
1. การเก็บตัวอยางดิน ทําการสุมเก็บในพื้นที่ปา
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
จํานวน 17 จุดๆ ละ 2 ตัวอยาง โดยตักดินที่อยูลึก 5 10 เซนติเมตร เก็บใสถุงพลาสติกเพื่อนําไปแยกเชื้อ
ตอไป
2. การแยกเชื้อ Actinomycetes จากดิน ทําการ
วัดคา pH ของดินแตละตัวอยางและแบงเปน 2 สวน
โดยสวนที่ 1 อบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 15 นาที และสวนที่สองอบที่อุณหภูมิ 100
องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง ทําการชั่งตัวอยางดิน 1
กรัม ทั้งสองสวนแลวทําการเจือจางเปนลําดับ 10 เทา
(ten-fold serial dilution) ดวย 0.85% normal saline
จากนั้นทําการ spread plate โดยถายสารละลาย
ของดินที่อบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส โดยใช
ความเข ม ข น ที่ 10-3 และส ว นที่ อ บที่ อุ ณ หภู มิ 100
องศาเซลเซียส ใชความเขมขนที่ 10-2 ตัวอยางละ 0.1
ml ลงบนอาหาร starch casein agar (SCA)
บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7-14 วัน
จากนั้นทําการคัดเลือกโคโลนีที่ขึ้นโดยพิจารณาจาก
โคโลนีที่ทึบ แสง ผิว และขอบขรุข ระ สีมีทั้งเทา เขียว
ชมพู แดง ส ม หรื อ เหลื อ ง และลั ก ษณะของโคโลนี
ที่ปุยคลายกํามะหยี่ แยกใหไดเชื้อบริสุทธิ์ และทําการ
ยอมแกรม เพื่อดูลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนโดย
เลือกเชื้อที่มีลักษณะเปนเสนใย หรือเลือกที่มีลักษณะ
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ของ actinomycetes เก็บเชื้อที่ไดในอาหาร tryptic
soy agar (TSA) เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เพื่อศึกษาตอไป
3. การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา A.
flavus และเชื้ อ ทดสอบควบคุ ม อื่ น ๆ โดยวิ ธี cross
streak method ทําการเลี้ยงเชื้อ actinomycetes
โดยการ streak ลงบนอาหาร Muller Hinton (MH)
agar ใหชิดขอบจานเพาะเชื้อใหไดขนาดพื้นที่เปน 1
ใน 4 ของจานเพาะเชื้อ บมที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน เตรียมเชื้อ A. flavus
และ C. albicans ใน potato dextrose broth (PDB)
และ Methicilin-Resistant Staphylococcus aureus
(MRSA 815) และ Pseudomonas aeruginosa
TISTR 781 ใน tryptic soy broth เชื้อทดสอบทั้ง 4
ชนิด บมที่อุญหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18
ชั่วโมง เพื่ อใหไ ดเชื้อ ที่ใหมและพรอ มตอการทดลอง
แลวใชไมพันสําลีที่ฆาเชื้อชุบในเชื้อทดสอบแลวขีดตั้ง
ฉากและหางจากรอยขีดของเชื้อ actinomycetes เดิม
1 mm แลวบมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา
24 ชั่วโมง สังเกตและบันทึกผลการถูกยับยั้งของ
เชื้อทดสอบ ศึกษาลักษณะและสัณฐานวิทยาของเชื้อ
actinomycetes ที่ใหผลยับยั้งเชื้อ A. flavus โดยดู
การสรางสีโคโลนีของเชื้อบนอาหาร SCA ภายหลัง
บมนาน 14 วัน ลักษณะเสนใยและสปอรจาก cover
slide culture ศึกษาลักษณะและสัณฐานวิทยาของ
เชื้อรา A. flavus ในบริเวณที่ถูกยับยั้ง

พบวาสามารถยับยั้งเชื้อที่นํามาทดสอบไดทั้งหมด 39
isolate คือ สามารถยับยั้งเชื้อ A. flavus จํานวน 5
isolates เชื้อ Methicilin-Resistant S. aureus
(MRSA 815) จํานวน 15 isolates เชื้อ P. aeruginosa
(TISTR 781) จํานวน 38 isolates และเชื้อ C.
albicans (TISTR 718) จํานวน 3 isolates
Sa
Af
Pa
Ca

Sa
Af
Pa
Ca

รูปที่ 1 แสดงผลการยับยั้งเชื้อ Methicilin-Resistant
S. aureus; Sa, A. flavus; Af, P. aeruginosa; Pa
และ C. albicans; Ca อายุ 24 ชั่วโมง ของ
actinomycetes รหัส PGC 14-01 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ
Muller Hinton agar
นอกจากนั้นไดทําการตรวจสอบลักษณะการสรางเม็ด
สีลักษณะเสนใยและ สปอรของเชื้อ actinomycetes
ที่สามารถยับยั้งเชื้อ A. flavus ได พบวามีลักษณะคือ
เชื้อรหัส PGC2-02 และ PGC14-01 เปนเชื้อในกลุม
Actinomadura sp., เชื้อรหัส PGC5-03 เปนเชื้อ
ในกลุม Saccharomonospora sp. และเชื้อรหัส
PGC10-08 และ PGC14-07 เปนเชื้อในกลุม
Nocardiopsis sp. และยังตรวจดูลักษณะเสนใยของ
เชื้อ A. flavus ตรงบริเวณที่ถูกยับยั้งเปรียบเทียบกับ
บริเวณที่ไมไดสัมผัสเชื้อ actinomycetes ทั้ง 5 ชนิด
พบวาเสนใยบริเวณที่ถูกยับยั้งมีขนาดเล็กลง และไม
พบการสรางสปอร และ conidia จากการทดลองจะ
พบวายังไมไดทดสอบวาการยับยั้งเชื้อทดสอบทั้งหมด
ของเชื้อ actinomycetes ที่เกิดขึ้นนี้ เกิดขึ้นจากตัวเชื้อ
หรือสารที่ตัวเชื้อหลั่งออกมา จึงตองมีการทดสอบตอ
ไป

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ในการทดลองสามารถแยกเชื้อ actinomycetes จาก
ดินในปาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ ฯ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี
ไดทั้งหมด 95 isolate เมื่อทําการทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
การเจริญของเชื้อรา A. flavus พรอมกับเชื้อทดสอบ
ควบคุมอื่น ๆ ดว ยวิธี cross streak method
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