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ศึกษาความหลากหลายของแอตติโนมัยซิสในดินระหว่ างสวนปาล์ มนา้ มันใหม่
และสวนปาล์ มนา้ มันเก่ าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
Determination of Actinomycetes Diversity in New and Old Oil Palm Garden’s
Soil in Amphur Muang, Surat Thani Province
นายศักดิช์ ยั กรรมารางกูร
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บทคัดย่ อ
คัดแยกแอตติโนมัยซิสในดินระหว่างสวนปาล์มน ้ามันใหม่ 3 แหล่ง และสวนปาล์มน ้ามัน
เก่า 3 แหล่งในเขตอาเภอเมือง จัง หวัดสุราษฎร์ ธานี นาตัวอย่างดินที่ไ ด้ ม าอบแห้ ง ในตู้อบที่
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที แล้ วทาการเจือจางลาดับส่วน ทาการแยกเชื ้อบน
อาหาร Oat meal agar โดยวิธีการ Spread plate บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 7 วัน สามารถแยก
เชื ้อแอคติโนมัยซีสทังหมดได้
้
จานวน 77 ไอโซเลต จากสวนปาล์มน ้ามันใหม่ 41 ไอโซเลต และสวน
ปาล์มน ้ามันเก่า 36 ไอโซเลต โคโลนีที่สามารถสร้ างสีของรงควัตถุ 19 ไอโซเลต ส่วนใหญ่เป็ น
สีเหลือง และมีลกั ษณะเส้ นใยเป็ นเกลียว มีเพียง 8 ไอโซเลตที่เป็ นสปอร์ เดี่ยว ซึ่งเป็ นลักษณะของ
แอคติ โ นมั ย ซิ ส ในกลุ่ ม Streptomyces โดยบริ เ วณที่ ต รวจพบแอตติ โ นมั ย ซิ ส มากที่ สุ ด คื อ
สวนปาล์มใหม่ตาแหน่งที่ 2 เท่ากับ 1.3x106 CFU/g

ABSTRACT
Actinomycetes separated from soil samples in 3 places of new oil palm gardens
and 3 places of old oil palm gardens in Amphoe Mueang, Surat Thani. Soil samples
were dried at 120 oC for 10 minutes and prepared to different aqueous dilution. They
were isolated on Oat meal agar Spread plate method and incubated at room
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2. การจัดจาแนกแอคติโนมัยซีสโดยใช้ ลักษณะสัณฐานวิทยา
จัดจาแนกเชื ้อแอคติโนมัยซีส โดยใช้ ลกั ษณะสัณฐานวิ ทยา (Lechevalier et al., 1971)
อ้ างถึงใน ยุวดี มหาศักดิ์ศิริ, 2546 ศึกษาลักษณะโคโลนีภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์และจัดลักษณะที่
คล้ ายกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (morphotype group) โดยจัดจาแนกในระดับสกุล ตาม Bergey’s
Manual of Systematic Bacteriology (Holt et al., 1994)

ผลการวิจัยและอภิปราย
จากการแยกเชื ้อและจัดจาแนกเชื ้อแอคติโนมัยซิส โดยแยกตามลักษณะโคโลนีที่แตกต่าง
กัน เช่น ลักษณะผิวหน้ าโคโลนีติดแน่นกับอาหาร เป็ นปุย คล้ ายผงแป้ง สี และการสร้ างรงควัตถุที่
แตกต่างกัน (ตารางที่ 1และภาพที่ 1) เมื่ อทาการศึกษาลักษณะเส้ นใย การเรี ยงตัวของสปอร์
ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ พบว่ามีลกั ษณะสปอร์ ม้วนงอเป็ นเกลียวและสปอร์ เดี่ยว (ภาพที่ 2)
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองของโคโลนีและลักษณะสปอร์
จุดเก็บ
สวนปาล์มน ้ามันใหม่จุดที่ 1
สวนปาล์มน ้ามันใหม่จุดที่ 2
สวนปาล์มน ้ามันใหม่จุดที่ 3
สวนปาล์มน ้ามันเก่าจุดที่ 1
สวนปาล์มน ้ามันเก่าจุดที่ 2
สวนปาล์มน ้ามันเก่าจุดที่ 3

จานวนโคโลนี
(CFU/g)
5.6 x 105
1.3 x 106
4.15 x 105
3.1 x 104
6.85 x 105
3 x 104

จานวน
(Isolate)
13
11
17
6
19
11

สร้ าง Pigment
(Isolate)
1
4
1
1
10
2

สปอร์ เกลียว
(Isolate)
13
10
14
6
17
9

สปอร์ เดี่ยว
(Isolate)
0
1
3
0
2
2
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างโคโลนีของแอคติโนมัยซีส
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ภาพที่ 2 แสดงลักษณะสปอร์ เดี่ยว (1) และลักษณะสปอร์ เกลียว (2)
จากการวิจยั พบว่า ดินสวนปาล์มน ้ามันจุดที่ 2 มีจานวนแอตติโนมัยซิส ลักษณะโคโลนี สี
ของสปอร์ และการสร้ างสีของรงควัตถุมากที่สุด เป็ นดินจากบริ เวณหมู่ที่ 1 ตาบลวัดประดู่ ที่เป็ น
พื ้นที่ราบลุ่มแม่น ้าตาปี เป็ นดินที่มีความชุ่มชื ้นมากที่สดุ และเมื่อเทียบระหว่างสวนปาล์มเก่าและ
ใหม่ จะพบว่าทังปริ
้ มาณและการ isolate จะพบว่าสวนปาล์มใหม่จะมากกว่า อาจเกิดจากสวน
ปาล์ ม ใหม่ยัง เป็ นพื น้ ที่ ที่มี ความอุดมสมบูรณ์ ม ากกว่าดินจากสวนปาล์ ม เก่าที่ อาจเป็ นเชื อ้ ที่ มี
ลักษณะเด่นประจาถิ่ นสามารถอาศัยแร่ ธาตุและสภาพแวดล้ อมจนทาให้ ความหลากหลายลด
ต่าลง แต่ก็ไ ม่ไ ด้ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชัด ซึ่งรายงานผลการวิจัยของ พรทิพ ย์ เรื อนปานันท์
(2546) ทาการทดลองแยกเชื ้อแอคติโนมัยซิสจากดินรอบรากข้ าวชนิดต่างๆ 7 แหล่งในพื ้นที่ภาค
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กลางของประเทศไทย สามารถแยกเชื ้อแอคติโนมัยซิ สได้ จานวน 48 ไอโซเลต ซึ่งเป็ นพืน้ ที่
การเกษตร จะพบว่ามีความหลากหลายของเชื ้อแอคติโนมัยซิสเช่นเดียวกับการวิจยั
การศึก ษาลัก ษณะทางสัณ ฐานวิ ท ยาของเส้ น ใยและโครงสร้ างสปอร์ ภ ายใต้ กล้ อ ง
จุลทรรศน์ พบว่าเชื ้อแอคติโนมัยซิสที่แยกได้ ทงั ้ 77 ไอโซเลต มีลกั ษณะเส้ นใยที่แตกแขนงยาว เส้ น
ใยมีการแตกหัก และสปอร์ ม้วนงอเป็ นเกลียว ส่วนลักษณะสปอร์ เดี่ยวมีเพียงร้ อยละ 10.4 ที่เป็ น
ลั ก ษณะในกลุ่ ม Streptomyces ตามรายงานของ ยุ ว ดี มหาศั ก ดิ์ ศิ ริ (2546) รายงานว่ า
Streptomyces มีลกั ษณะสปอร์ 4 แบบ ได้ แก่ สายสปอร์ ตรง หรื อโค้ งงอ สายสปอร์ คล้ ายขอ สาย
สปอร์ เป็ นเกลียว และสายสปอร์ ขดคล้ ายก้ นหอย แต่ต้องศึกษาองค์ประกอบของผนังเซลล์ ของ
น ้าตาลภายในเซลล์ร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา
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สรุปและข้ อเสนอแนะ

จากการศึกษาความหลากหลายของเชือ้ แอคติโนมัยซิ สจากดินสวนปาล์ม 3 บริ เวณ
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อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า สามารถแยกเชื ้อแอคติโนมัยซิ ส ได้ จานวน 77 ไอโซเลต
โดยมีโคโลนีลกั ษณะนูนขึ ้น เป็ นปุย คล้ ายผงแป้งและโคโลนีติดแน่นกับอาหาร ผิวหน้ าโคโลนีย่น มี
การสร้ างเส้ นใยใต้ ผิวอาหาร และเส้ นใยเหนือผิวอาหาร สร้ างสีรงควัตถุได้ 19 ไอโซเลต โดยสร้ าง
รงควัตถุสีเหลืองมากที่สดุ ลักษณะเส้ นใยและสปอร์ ภาพใต้ กล้ องจุลทรรศน์ มีลกั ษณะเส้ นใยแตก
แขนงยาวและ เส้ นใยแตกหัก มีสปอร์ ม้วนงอเป็ นเกลียวจานวน 69 ไอโซเลต คิดเป็ นร้ อยละ 89.61
และลักษณะสปอร์ เดี่ยว 8 ไอโซเลต คิดเป็ นร้ อยละ 10.39 โดยที่คณ
ุ สมบัติทงหมดที
ั้
่พบในการวิจยั
เป็ นลักษณะเฉพาะของเชื ้อแอคติโนมัยซิสในกลุม่ Streptomyces
ในการศึกษาในครัง้ นีย้ ังขาดการศึกษาถึงระดับจีนัสที่ต้องศึกษาองค์ประกอบของผนัง
เซลล์ องค์ประกอบทางเคมี ชนิดของนา้ ตาลภายในเซลล์ ลักษณะทางสัณฐานวิ ทยา และ
คุณสมบัติทางชีวภาพอื่นๆ ตลอดจนการศึกษาถึงศักยภาพของเชื ้อทางด้ านต่างๆ เช่น การศึกษา
การผลิตเอนไซม์ตา่ งๆ การสร้ างสารปฏิชีวนะ การนามาทาเป็ นหัวเชื ้อในการผลิตปุ๋ยหมัก
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