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บทคัดย่อ 

โรคล้ำต้นเน่ำปำล์มน้้ำมันจำกเชื้อรำ G. boninense เป็นโรคที่ก้ำลังระบำดในพ้ืนที่ปลูกปำล์ม
น้้ำมันทำงภำคใต้ของประเทศไทย งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแยก คัดเลือก  และศึกษำศักยภำพของ
สำรสกัดหยำบจำก Streptomyces sp. ต่อกำรควบคุมเชื้อรำ G. boninense ด้ำเนินกำรทดลองเดือน
ตุลำคม 2562 ถึงกันยำยน 2564 โดยแยก Streptomyces sp. จำกดินรอบล้ำต้นปำล์มน้้ำมันในพ้ืนที่
ภำคใต้จ้ำนวน 21 ตัวอย่ำง ได้ Streptomyces sp. จ้ำนวน 167 ไอโซเลท คัดเลือกกำรเป็นปฏิปักษ์ต่อ
เชื้อรำ G. boninense ด้วยวิธี dual culture พบว่ำ 4 ไอโซเลท (CW2 CW5 CW9 และ KS1) ยับยั้ง
ร้อยละ 100.00 และไอโซเลท KS10 ยับยั้งร้อยละ 93.52 เมื่อทดสอบกำรยับยั้งโดยใช้น้้ำกรองเลี้ยงเชื้อ
พบว่ำ ไอโซเลท CW5 CW9 และ KS1 ให้กำรยับยั้งร้อยละ 100.00 ทั้งจำกกำรทดสอบด้วย  dual 
culture และกำรใช้น้้ำกรองเลี้ยงเชื้อ กำรศึกษำล้ำดับเบสของยีน 16S rRNA พบว่ำ ไอโซเลท CW5 
CW9 และ KS1 จัดจ้ำแนกเป็น S. morookaense ไอโซเลท CW2 คือ S. atratus และไอโซเลท KS10 
คือ S. luteireticuli กำรทดสอบประสิทธิภำพของสำรสกัดหยำบที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตทจำก               
S. morookaense CW5 ต่อกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ด้วยวิธี poisoned food technique 
พบว่ำ ทุกระดับควำมเข้มข้น (0.01-100 mg/ml) สำมำรถยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ได้ร้อยละ 
24.67–100.00 โดยควำมเข้มข้น 10 mg/ml ยับยั้งได้สูงสุดร้อยละ 100.00 และให้ผลกำรยับยั้ง
เทียบเท่ำกับ hexaconazole ที่ควำมเข้มข้น 1 mg/ml อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรควบคุมทำง
ชีวภำพจำก S. morookaense ในกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ยังไม่เคยมีรำยงำนมำก่อน ผลกำร
ทดลองแสดงให้เห็นว่ำ S. morookaense CW5 ที่คัดเลือกได้สำมำรถควบคุมเชื้อรำ G. boninense 
อย่ำงมีประสิทธิภำพในระดับห้องปฏิบัติกำร และเปนแนวทำงน้ำไปสูกำรพัฒนำกำรใชชีววิธีส้ำหรับ
ควบคุมโรคล้ำต้นเน่ำปำล์มน้้ำมัน  
ค าส าคัญ: เชื้อ Streptomyces sp. ปำล์มน้้ำมัน โรคล้ำต้นเน่ำ กำรควบคุมทำงชีวภำพ 
 

Abstract 
Basal stem rot disease in oil palm caused by G. boninense is now a threatening 

disease in oil palm cultivation in southern Thailand. The objective of this study was to 
isolate, screen, and investigate the antifungal potential of the crude extract from the 
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selected Streptomyces sp. for their antagonistic ability against G. boninense. The 
experiment was studied from October 2019 to September 2021. A total of 167 strains 
were obtained from 21 samples of oil palm rhizosphere soil in southern Thailand. All 
strains were tested for antagonistic properties against G. boninense using the dual culture 
test. The results exhibited that four strains (namely CW2, CW5, CW9, and KS1) achieved 
the highest activity at 100.00% followed by the strains KS10 gave the inhibitory activity 
at 93.52%. Furthermore, the strains CW5, CW9, and KS1 demonstrated the strongest 
inhibition (100.00%) from the dual culture test and exhibited greater activity in the 
culture filtrate test.  Based on the 16S rRNA gene sequence analysis indicated that the 
strains CW5, CW9, and KS1 were belonging to the S. morookaense. Whereas the strain 
CW2 was S. atratus, while the strain KS10 was S. luteireticuli. Crude ethyl acetate extract 
from S. morookaense CW5 were employed using the poisoned food technique. It was 
found that different concentrations (0.01-100 mg/ml) were able to inhibit G. boninense 
from 24.67–100.00%. Crude ethyl acetate extract at 10 mg/ml exhibited the highest 
activity at 100.00% as well as can be competed with hexaconazole (1 mg/ml). However, 
with regard to basal stem rot disease caused by G. boninense, there was no report on 
the biological control of this disease from S. morookaense. These results indicated that 
S. morookaense CW5 represent a strong fungicidal activity against G. boninense in vitro 
and may have potential as bio-fungicides in order to regulate the target spot of basal 
stem rot disease.     
Keyword: Streptomyces sp., oil palm, basal stem rot disease, biological control 
 

ค าน า 
จำกข้อมูลในช่วงต้นปี 2565 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกปำล์มน้้ำมันประมำณ 6 .18 ล้ำนไร่ มี

ผลผลิตปำล์มน้้ำมันประมำณ 17.59 ล้ำนตัน พ้ืนที่ปลูกปำล์มน้้ำมันและผลผลิตปำล์มน้้ำมันมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2564 มีพ้ืนที่ปลูกปำล์มน้้ำมันและผลผลิตปำล์มน้้ำมันประมำณ 6.06 ล้ำนไร่ และ 
16.79 ล้ำนตัน ตำมล้ำดับ  พ้ืนที่ปลูกปำล์มน้้ำมันส่วนใหญ่อยู่ทำงภำคใต้คิดเป็นร้อยละ 86.00 ของพ้ืนที่
ปลูกปำล์มน้้ำมันทั่วประเทศ ที่เหลือร้อยละ 14.00 กระจำยอยู่ในภำคอ่ืน ๆ (คณะกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพข้อมูลปริมำณกำรผลิตสินค้ำเกษตร, 2565)  

โรคล้ำต้นเน่ำปำล์มน้้ำมันจำกเชื้อรำ Ganoderma boninense (G. boninense) ท้ำให้ผล
ผลิตลดลงหรือไม่ให้ผลผลิตเลย (Yurnaliza et al., 2020) เมื่อเป็นโรครุนแรงปำล์มน้้ำมันจะยืนต้นตำย 
พบกำรระบำดของโรคอย่ำงกว้ำงขวำงในพ้ืนที่ปลูกปำล์มน้้ำมันทำงภำคใต้ของประเทศไทย ควำม
เสียหำยส่วนใหญ่พบในปำล์มน้้ำมันอำยุ 10 ปีขึ้นไป อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรลงพ้ืนที่ส้ำรวจโรคล้ำต้นเน่ำ
ปำล์มน้้ำมันพบว่ำ กำรระบำดของโรคมีแนวโน้มพบในปำล์มน้้ำมันอำยุน้อยลงเรื่อย ๆ สร้ำงควำมกังวล
ให้กับเกษตรกรเป็นอย่ำงมำก สำเหตุดังกล่ำวเนื่องจำกกำรปลูกปำล์มน้้ำมันแทนพ้ืนที่เดิมที่แปลงปลูก
ก่อนหน้ำนั้นเป็นปำล์มน้้ำมันอำยุมำก และมีกำรทิ้งตอปำล์มน้้ำมันไว้ในแปลง ซึ่งเป็นกำรสร้ำงแหล่ง
สะสมเชื้อสำเหตุของโรคไว้ เชื้อรำ G. boninense จัดเป็นเชื้อสำเหตุโรคพืชในดิน (soil-borne plant 
pathogen) สำมำรถแพร่ผ่ำนทำงสปอร์ของเชื้อรำ (basidiospores) หรือแพร่กระจำยผ่ำนทำงระบบ
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รำก (Siddiqui et al., 2021) กำรพบดอกเห็ดบนต้นปำล์มน้้ำมันแสดงว่ำเส้นใยของเชื้อรำได้เข้ำไป
ท้ำลำยท่อน้้ำเลี้ยงภำยในต้นปำล์มน้้ำมันเป็นจ้ำนวนมำกแล้ว หลังจำกนั้นต้นปำล์มน้้ำมันจะยืนต้นตำย 
อำกำรดังกล่ำวเป็นอำกำรระยะสุดท้ำยของกำรเกิดโรคที่สำมำรถสังเกตได้ แต่กำรสังเกตอำกำรของโรค
ในระยะแรกก่อนพบดอกเห็ดนั้น ท้ำได้ยำก  

  กำรจัดกำรโรคล้ำต้นเน่ำปำล์มน้้ำมันโดยกำรใช้สำรเคมี ให้ผลกำรยับยั้งหรือควบคุมกำรเกิด
โรคไม่คงที่ เนื่องจำกเชื้อรำ G. boninense มีระยะพักตัวหลำยระยะ และกำรแพร่กระจำยเข้ำทำง
ระบบรำกจำกดินที่มีเชื้อรำ G. boninense เป็นข้อจ้ำกัดท้ำให้สำรเคมียำกต่อกำรเข้ำถึง (Hushiarian 
et al., 2013) เมื่อพิจำรณำพ้ืนที่ปลูกปำล์มน้้ำมันที่แสดงอำกำรของโรคล้ำต้นเน่ำปำล์มน้้ำมันได้น้อย
พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรท้ำให้เกิดโรคของเชื้อรำ G. boninense อำจถูกยับยั้งหรือขึ้นอยู่กับระบบ
ทำงชีววิทยำในบริเวณนั้น ๆ ดังนั้นกำรควบคุมเชื้อรำ G. boninense โดยชีววิธีจึงมีแนวโน้มที่จะ
สำมำรถควบคุมโรคล้ำต้นเน่ำปำล์มน้้ำมันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

Streptomyces sp. เป็นจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense    
มีรำยงำนผลกำรยับยั้ ง ในระดับห้องปฏิบัติกำรที่ สู งกว่ ำ เมื่ อเปรียบเทียบกับเชื้ อจุลินทรีย์                    
ปฏิปักษ์ อ่ืน ๆ (Shariffah Muzaimah et al., 2020) เช่น Pseudomonas putida (Shui et al., 
2021) Burkholderia spp. (Yurnaliza et al., 2020) Trichoderma asperellum (Muniroh et al., 
2019) และ  Bacillus cereus BKA 10 (Mardiah et al.,  2018) อีกทั้ งเมื่อเปรียบเทียบจุลินทรีย์
ทั้งหมดที่อยู่ในดินระหว่ำงตัวอย่ำงดินที่ได้จำกแปลงปลูกปำล์มน้้ำมันที่เกิดและไม่เกิดโรคล้ำต้นเน่ำด้วย
เทคโนโลยี Next Generation Sequencing พบว่ำ จุลินทรีย์กลุ่มที่มีบทบำทในกำรควบคุมเชื้อสำเหตุ
โรคล้ำต้นเน่ำปำล์มน้้ำมันในสภำวะแวดล้อมตำมธรรมชำติ คือกลุ่มแอคติโนมัยสีท (Anothai and 
Chairin, 2022) โดยเชื้อกลุ่มแอคติโนมัยสีทที่พบส่วนใหญ่เป็นเชื้อ Streptomyces sp. มำกถึงร้อยละ 
70.00 – 90.00  

อย่ำงไรก็ตำม จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภำพต่อกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense และมีกำร
พัฒนำเป็นชีวภัณฑ์ทำงกำรค้ำส่วนใหญ่อยู่ในประเทศมำเลเซีย เนื่องจำกได้ประสบปัญหำกำรระบำดของ
โรคล้ำต้นเน่ำปำล์มน้้ำมันมำก่อน แต่ชีวภัณฑ์ดังกล่ำวพัฒนำให้ยับยั้งเชื้อรำ G. boninense สำยพันธุ์ที่
แยกได้จำกกำรระบำดภำยในประเทศ ดังนั้นเพ่ือเป็นพัฒนำกำรใชชีววิธีส้ำหรับควบคุมโรคล้ำต้นเน่ำ
ปำล์มน้้ำมันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย กำรแยกและคัดเลือก Streptomyces sp. ที่สำมำรถผลิตสำรออก
ฤทธิ์ทำงชีวภำพในกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense สำเหตุโรคล้ำต้นเน่ำปำล์มน้้ำมันจึงจ้ำเป็นต้อง
ด้ำเนินกำรศึกษำ 

  
อุปกรณ์และวิธีการ 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. อุปกรณ์กำรเก็บตัวอย่ำง ได้แก่ ถุงพลำสติก ปำกกำเคมี กระดำษบันทึก  
2. สำรเคมี ได้แก่ Ethyl alcohol 75% Dimethyl Sulfoxide (DMSO) Ethyl acetate 
3. อำหำรเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ Potato dextrose agar (PDA) Glucose Yeast-extract Malt-extract Agar 
(GYMA) International Streptomyces Project Medium No. 2 (ISP2)  
4. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำร ได้แก่ จำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ ตู้เขี่ยเชื้อ หม้อนึ่งควำมดันไอน้้ำ ตู้อบฆ่ำเชื้อ 
เครื่องกลั่นระเหยสำรแบบหมุน (rotary evaporator)  
วิธีการ  
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1. กำรเก็บตัวอย่ำงดิน 
  เก็บตัวอย่ำงดินรอบต้นปำล์มน้้ำมันจำกแปลงปลูกปำล์มน้้ำมันที่สมบูรณ์ อำยุมำกกว่ำ 10 ปีขึ้น
ไป และไม่มีกำรแสดงอำกำรของโรคล้ำต้นเน่ำในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุรำษฎร์ธำนี กระบี่ 
ตรัง นครศรีธรรมรำช พัทลุง และสงขลำ โดยขุดที่ระดับควำมลึก 0 - 15 เซนติเมตร เก็บตัวอย่ำงดิน    
ต้นละ 2 จุด จุดละ 100 กรัม เก็บแปลงละ 3 จุด คลุกให้เข้ำกัน จำกนั้นผึ่งดินให้แห้งที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลำ 10 วัน ก่อนน้ำไปแยกเชื้อ  
2. กำรแยกเชื้อ Streptomyces sp.  

ตัวอย่ำงดินที่ผึ่งจนแห้ง น้ำมำแยกเชื้อ Streptomyces sp. ด้วยวิธี soil dilution spread 
plate เริ่มจำกชั่งตัวอย่ำงดินปริมำณ 5 กรัม ผสมในน้้ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อปริมำตร 45 มิลลิลิตร และเจือจำง
ลงครั้งละ 10 เท่ำ (ten-fold serial dilution) หยดสำรแขวนลอยดินที่ระดับกำรเจือจำง 10-3 10-4 และ
10 -5 ปริมำตร 100 ไมโครลิตร บนอำหำร Glucose Yeast-extract Malt-extract Agar (GYMA)      
( เติม nalidixic acid ปริมำตร 25 μg/ml และ cycloheximide ปริมำตร 50 μg/ml เ พ่ือยับยั้ ง
แบคทีเรียแกรมลบและเชื้อรำ) เกลี่ยดินแขวนลอยให้ทั่วผิวหน้ำอำหำร บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 
14 วัน เก็บโคโลนีของ Streptomyces sp. ที่มีลักษณะแตกต่ำงกัน เพ่ือใช้ทดสอบประสิทธิภำพของ 
Streptomyces sp. ที่แยกได้ต่อกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense (Shariffah-Muzaimah et al., 2015) 
3. กำรคัดเลือกเชื้อ Streptomyces sp. ที่มีประสิทธิภำพต่อกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense   

น้ำแต่ละไอโซเลทของเชื้อ Streptomyces sp. ที่แยกได้มำทดสอบประสิทธิภำพในกำรยับยั้ง
เชื้อรำ G. boninense (G. boninense แยกและเก็บรวมรวบอยู่ในห้องปฎิบัติกำรโรคพืช ณ ศูนย์วิจัย
ปำล์มน้้ ำมันสุ รำษฎร์ธำนี )  ด้วยวิธี  dual culture โดยเลี้ ยงเชื้อรำ G. boninense บนอำหำร 
International Streptomyces Project Medium No. 2 ( ISP2)  เป็น เวลำ 7 วัน และเลี้ ยง เชื้ อ 
Streptomyces sp. ที่คัดแยกได้โดยกำรขีดเชื้อบนอำหำร ISP2 ในแนวตรงและห่ำงจำกขอบจำนอำหำร
เลี้ยงเชื้อ 2 เซนติเมตร เป็นเวลำ 5 วัน จำกนั้นใช้ cork borer ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 มิลลิเมตร 
เจำะขอบเชื้อรำ G. boninense แล้วน้ำไปวำงในจำนอำหำรเดียวกับเชื้อ Streptomyces sp. ในแนว
ตรงข้ำมกับเชื้อ Streptomyces sp. และห่ำงจำกขอบจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ 2 เซนติเมตร บ่มที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 9 วัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่วำงเฉพำะเชื้อรำ G. boninense (Shariffah-
Muzaimah et al., 2015) วำงแผนกำรทดลองแบบ CRD จ้ำนวน 3 ซ้้ำ วัดขนำดของรัศมีเชื้อรำ          
G. boninense ในชุดควบคุมและชุดทดสอบ น้ำข้อมูลที่ได้ค้ำนวณหำร้อยละกำรยับยั้ง (Percent 
Inhibition of Radial Growth; PIRG) จำกร้อยละกำรยับยั้ง = (R1 – R2)/R1 x 100 โดย R1 คือ รัศมี
ของเชื้อรำที่เจริญบนอำหำรชุดควบคุม และR2 คือ รัศมีของเชื้อรำที่เจริญบนอำหำรชุดทดสอบ (Lim et 
al., 2018) คัดเลือกไอโซเลท Streptomyces sp. ที่มีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense  
4. กำรทดสอบกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ด้วยน้้ำกรองเลี้ยงเชื้อของ Streptomyces sp. ที่
คัดเลือกได้    

 น้ำไอโซเลทของ Streptomyces sp. ที่ให้ผลกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense สูงสุด 5 อันดับ
แรกมำทดสอบกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ด้วยน้้ำกรองเลี้ยงเชื้อโดยเปรียบเทียบผลกับ dual 
culture ซึ่งจะคัดเลือกไอโซเลทที่ให้ผลกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense สูงสุดตรงกันทั้ง dual culture 
และกำรใช้น้้ำกรองเลี้ยงเชื้อ ส้ำหรับกำรทดสอบด้วยน้้ำกรองเลี้ยงเชื้อ เริ่มจำกตัดเส้นใยของเชื้อ 
Streptomyces sp. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 มิลลิเมตร ที่เลี้ยงไว้บนอำหำรแข็ง ISP2 นำน 7 วัน เติม
ในอำหำรเหลว ISP2 ปริมำตร 250 มิลลิลิตร เขย่ำ 140 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 7 วัน บ่มที่อุณหภูมิห้อง 
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จำกนั้นน้ำมำหมุนเหวี่ยงแยกเซลล์ที่ควำมเร็วรอบ 6,000 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 10 นำที กรองส่วนน้้ำ
ใสด้วยเยื่อกรอง 0.45 ไมครอน น้ำน้้ำกรองเลี้ยงเชื้อผสมรวมกับอำหำร PDA ในอัตรำส่วน 2:1 เทลงใน
จำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ (ปริมำณรวม 20 มิลลิลิตรต่อจำนอำหำร) รอให้ผิวอำหำรแห้ง จำกนั้นใช้ cork 
borer ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 มิลลิเมตร เจำะขอบเชื้อรำ G. boninense ที่เลี้ยงไว้นำน 7 วัน แล้ว
น้ำไปวำงตรงกลำงจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 9 วัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
(positive control) ที่ผสมน้้ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อในอำหำร PDA และเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (negative 
control) ที่ผสม cycloheximide ปริมำตร 50 μg/ml ในอำหำร PDA วำงแผนกำรทดลองแบบ CRD 
จ้ำนวน 3 ซ้้ำ วัดขนำดรัศมีเชื้อรำ G. boninense ของชุดควบคุมและชุดทดสอบ น้ำข้อมูลที่ได้
ค้ำนวณหำร้อยละกำรยับยั้ง คัดเลือกไอโซเลทของเชื้อ  Streptomyces sp. ที่มีประสิทธิภำพในกำร
ยับยั้งเชื้อรำ G. boninense สูงสุด (Muniroh et al., 2019) 
5. กำรจัดจ้ำแนกชนิด Streptomyces sp. โดยกำรหำล้ำดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rRNA   

จัดจ้ำแนก Streptomyces sp. ที่คัดเลือกได้ในระดับชนิด (species) โดยกำรวิเครำะห์ล้ำดับ
เบสของยีน 16S rRNA เริ่มจำกสกัดดีเอ็นเอของ Streptomyces sp. แต่ละไอโซเลทด้วยชุดสกัด          
ดีเอ็นเอส้ำเร็จรูปของบริษัท QIAGEN (Bacteria Genomic DNA Kit) น้ำดีเอ็นเอที่สกัดได้เพ่ิมปริมำณ
ด้วยเทคนิค PCR ใช้ไพรเมอร์ 27F 5' (AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG) 3'  และ 1492R 5' (TAC 
GGY TAC CTT GTT ACG ACT T) 3' (Hamid et al., 2020) ตรวจสอบปริมำณและคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
PCR ด้วยวิธีอะกำโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส น้ำผลิตภัณฑ์ PCR ของชิ้นส่วน 16S rRNA ที่ได้ท้ำให้บริสุทธิ์
ด้ ว ย  QIAquick PCR purification Kit (QIAGEN, USA) แล้ ว น้ ำ ดี เ อ็ น เ อม ำ วิ เ ค ร ำ ะห์ ห ำ ล้ ำ ดั บ                 
นิวคลีโอไทด์ในส่วนของยีน 16S rRNA โดยส่งตัวอย่ำงไปวิเครำะห์ล้ำดับเบส จำกนั้นน้ำล้ำดับเบส         
ที่ได้เปรียบเทียบควำมคล้ำยกับฐำนข้อมูลใน GenBank โดยใช้โปรแกรม BLAST ของ The national 
center for biotechnology information (NCBI) (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) เ พ่ื อ จ้ ำ แนก
ชนิดของ Streptomyces sp. และน้ำล้ำดับนิวคลีโอไทด์มำสร้ ำงควำมสัมพันธ์ เชิงวิวัฒนำกำร 
(Phylogenetic tree) โดยใช้โปแกรม MEGA version 7.0  
6. กำรสกัดสำรสกัดหยำบจำกเชื้อ Streptomyces sp. ที่คัดเลือกได้ต่อกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense     

น้ำเชื้อ Streptomyces sp. ไอโซเลทที่ให้ผลกำรยับยั้งสูงสุดทั้งจำกกำรทดสอบด้วย dual 
culture และทดสอบด้วยน้้ำกรองเลี้ยงเชื้อ เลี้ยงในอำหำรเลี้ยงเชื้อเหลว ISP2 ปริมำตร 100 มิลลิลิตร
เขย่ำที่ 140 รอบต่อนำที บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลำ 4 วัน จำกนั้นถ่ำยเชื้อ Streptomyces sp. ลงใน
อำหำรเลี้ยงเชื้อเหลว ISP2 ปริมำตร 1,000 มิลลิลิตร เขย่ำที่ 140 รอบต่อนำที บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็น
เวลำ 7 วัน แยกเซลล์ Streptomyces sp. ออกจำกอำหำรเลี้ยงเชื้อ โดยหมุนเหวี่ยงที่ควำมเร็วรอบ 
6,000 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 10 นำที น้ำส่วนของเหลวที่แยกได้สกัดด้วยตัวท้ำละลำยเอทิลอะซิเตท
อัตรำส่วน 1:1 โดยปริมำตร แยกส่วนเอทิลอะซิเตทออก ท้ำซ้้ำ 3 ครั้ง เลือกของเหลวชั้นบนไประเหยตัว
ท้ำละลำยออกด้วยเครื่องกลั่นระเหยสำรแบบหมุน ที่ควำมดัน 45 mbar อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส 
ควำมเร็วรอบ 120 รอบต่อนำที (Lim et al., 2018) เก็บสำรสกัดท่ีได้ไว้อุณหภูมิ -20 องศำเซลเซียส  
7. กำรหำควำมเข้มข้นที่เหมำะสมของสำรสกัดหยำบจำกเชื้อ Streptomyces sp. ที่คัดเลือกได้ต่อกำร
ยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ในห้องปฏิบัติกำร   

ทดสอบประสิทธิภำพของสำรสกัดหยำบจำกเชื้อ Streptomyces sp. ต่อกำรยับยั้งเชื้อรำ      
G. boninense ด้วยวิธี Poisoned food technique (Samarak and Tedsree, 2016) เริ่มจำกละลำย
สำรสกัดหยำบด้วย 10% (v/v) dimethyl sulfoxide (DMSO) ให้ได้ควำมเข้มข้นเริ่มต้น 100 mg/ml 
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และเจือจำงให้ได้ควำมเข้มข้น 0 0.01 0.1 1 และ 10 mg/ml จำกนั้นเตรียมอำหำร PDA แล้วน้ำสำร
สกัดที่ระดับควำมเขมขนต่ำง ๆ ผสมกับอำหำร PDA เทลงในจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ (ปริมำณรวม 20 
มิลลิลิตรต่อจำนอำหำร) รอให้ผิวอำหำรแห้ง จำกนั้นใช้ cork borer เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 มิลลิเมตร 
เจำะขอบเชื้อรำ G. boninense ที่เลี้ยงไว้ 7 วัน แล้วน้ำไปวำงตรงกลำงจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ บ่มที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลำ 9 วัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (positive control) โดยใช้น้้ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ 
และ10%DMSO และเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (negative control) ที่ผสมสำรเฮกซะโคนำโซล ควำม
เข้มข้น 1 mg/ml ในอำหำร PDA วำงแผนกำรทดลองแบบ CRD จ้ำนวน 3 ซ้้ำ วัดขนำดของรัศมีเชื้อรำ 
G. boninense ของชุดทดสอบและชุดควบคุม น้ำข้อมูลที่ได้ค้ำนวณหำร้อยละกำรยับยั้ง  
เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลำ: เดือนตุลำคม 2562 สิ้นสุด เดือนกันยำยน 2564 
สถำนที ่   : ห้องปฏิบัติกำรโรคพืช ศูนย์วิจัยปำล์มน้้ำมันสุรำษฎร์ธำนี กรมวิชำกำรเกษตร 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. กำรเก็บตัวอย่ำงดิน   

จำกกำรเก็บตัวอย่ำงดินรอบต้นปำล์มน้้ำมันในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ทำงภำคใต้ของประเทศไทยพบว่ำ ได้
ตัวอย่ำงดินในสภำพแวดล้อมที่ต่ำงกันส้ำหรับใช้ในกำรแยกเชื้อ Streptomyces sp. จ้ำนวน 21 
ตัวอย่ำง (Table 1)  
 
Table 1  Sampling locations, number of soil samples, and number of isolated 
Streptomyces sp. and order of isolates 

Sampling locations Number of soil 
samples 

Number of isolated 
Streptomyces sp. 

Isolate 
codes 

Nakhon Si Thammarat    
    Pak Phanang 1 9 PN1-PN9 
    Thung Song 1 6 TG1-TG6 
    Chawang 1 11 CW1-CW11 
Surat Thani     
    Mueang Surat 1 4 MS1-MS4 
    Kanchanadit 2 15 KD1-KD15 
    Phrasaeng 1 11 PS1-PS11 
Krabi    
    Klong Thom 2 13 KT1-KT13 
    Plai Phraya 1 9 PY1-PY9 
    Khao Phanom 1 6 KN1-KN6 
Chumphon    
    Tha Sae 1 8 TS1-TS8 
Trang    
    Mueang Trang 1 10 MT1-MT10 
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    Huai Yot  1 7 HY1-HY7 
    Ratsada 1 8 RD1-RD8 
Phatthalung    
    Mueang Phatthalung 1 10 MP1-MP10 
    Khao Chaison 1 11 KS1-KS11 
    Pa Bon 1 7 PB1-PB7 
Songkhla     
    Rattaphum  1 9 RP1-RP9 
    Hat Yai 1 5 HD1-HD5 
    Khlong Hoi Khong 1 8 KK1-KK8 

Total 21 167  
 

2. กำรแยกเชื้อ Streptomyces sp.  
 ตัวอย่ำงดินในแต่ละพ้ืนที่จ้ำนวน 21 ตัวอย่ำง แยกเชื้อ Streptomyces sp. พบว่ำ ได้เชื้อ 
Streptomyces sp. จ้ำนวน 167 ไอโซเลทที่มีควำมหลำกหลำย โคโลนีของเชื้อ Streptomyces sp. มี
ลักษณะคล้ำยแป้งหรือก้ำมะหยี่ สีขำว เทำ น้้ำตำล ส้ม เหลือง และด้ำ แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้บำง      
ไอโซเลทสร้ำงรงควัตถุสีต่ำง ๆ เช่น น้้ำตำล ด้ำ และเหลือง กำรพบ Streptomyces sp. ในทุกตัวอย่ำง
ดินที่น้ำมำแยกเชื้อ และได้เชื้อที่มีควำมหลำกหลำยเนื่องจำก Streptomyces sp. เป็นจุลินทรีย์ที่พบได้
ทั่วไปในระบบนิเวศในฐำนะผู้ย่อยสลำยสำรอินทรีย์ อีกทั้งสปอร์ที่ Streptomyces sp. สร้ำงขึ้นมีควำม
ทนทำนสำมำรถปรับตัวต่อสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ได้ดี  
3. กำรคัดเลือกเชื้อ Streptomyces sp. ที่มีประสิทธิภำพต่อกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense  

จำกกำรน้ำไอโซเลทของเชื้อ Streptomyces sp. ที่แยกได้จำกดิน ทดสอบประสิทธิภำพในกำร
ยับยั้งเชื้อรำ G. boninense พบว่ำ กำรยับยั้งที่ได้จำก 167 ไอโซเลทอยู่ในช่วงร้อยละ 10.20 – 100.00 
จ้ำนวน 50 ไอโซเลท ให้ผลกำรยับยั้งต่้ำกว่ำร้อยละ 50.00 จ้ำนวน 110  ไอโซเลทให้ผลกำรยับยั้งอยู่
ในช่วงร้อยละ 50.00 – 80.00 และจ้ำนวน 7 ไอโซเลทให้ผลกำรยับยั้งมำกกว่ำร้อยละ 80.00 ไอโซเลท
ที่ให้ผลกำรยับยั้งสูงสุด 4 ไอโซเลท (CW2 CW5 CW9 และ KS1) มีค่ำกำรยับยั้งร้อยละ 100.00 และ   
ไอโซเลท KS10 มีค่ำกำรยับยั้งร้อยละ 93.52  

ไอโซเลท CW2 CW5 CW9 และ KS1 ที่แยกได้พบว่ำ มีประสิทธิภำพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกำร
ยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ด้วยวิธีกำรทำงชีวภำพที่มีรำยงำนก่อนหน้ำนี้ งำนวิจัยของ  Irma et al. 
(2018) รำยงำนว่ำ Pseudomonas aeruginosa มีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense     
ร้อยละ 75.00 ในขณะที่ Mardiah (2018) คัดแยกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติในกำรผลิตสำรออกฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อรำ (anti-fungal activity) โดยคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจำกเนื้อเยื่อส่วนต่ำง ๆ ของปำล์มน้้ำมัน ได้แก่ 
รำก ล้ำต้น ใบ และผลปำล์มน้้ำมัน ผลกำรคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี dual culture พบว่ำ เชื้อ 
Bacillus cereus BKA 10 มีประสิทธิภำพกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense สูงสุด และมีควำมสำมำรถ
ในกำรยับยั้งร้อยละ 62.22 งำนวิจัยของ Muniroh et al. (2019) ใช้ Pseudomonas aeruginosa 
และ Trichoderma asperellum ทดสอบกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense พบว่ำ ให้ค่ำกำรยับยั้ง     
เชื้อรำ G. boninense ร้อยละ 71.42 และ 76.85 ตำมล้ำดับ Yurnaliza et al. (2020) แยกและ
คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภำพในกำรควบคุมเชื้อรำ G. boninense โดยแยกเชื้อแบคทีเรีย
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ปฏิปักษ์จำกดินในแปลงปำล์มน้้ำมันจำกประเทศอินโดนีเซีย ผลกำรศึกษำพบว่ำ เชื้อแบคทีเรียที่แยกได้
คือ Burkholderia spp. และมีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ร้อยละ 55.00         
Shui et al. (2021) คัดแยกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติผลิตเอนไซม์ protease และ glucanase ซึ่งสำมำรถ
ย่อยสลำยผนังเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์ส้ำหรับควบคุมเชื้อรำ G. boninense โดยแยกเชื้อจำกดินบริเวณ
แปลงปำล์มน้้ำมันในประเทศมำเลเซีย ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรยับยั้งเชื้อรำ               G. 
boninense ด้วยวิธี dual culture พบว่ำ Pseudomonas putida นอกจำกสำมำรถผลิตเอนไซม์ 
protease และ glucanase แล้วยังมีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ร้อยละ 86.30 
4. กำรทดสอบกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ด้วยน้้ำกรองเลี้ยงเชื้อของ Streptomyces sp. ที่
คัดเลือกได้   

กำรทดสอบกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense จำกไอโซเลทที่ให้ผลกำรยับยั้งสูงสุด 5 อันดับแรก
ด้วยน้้ำกรองเลี้ยงเชื้อพบว่ำ ไอโซเลท CW5 CW9 KS1 และ KS10 สำมำรถยับยั้งเชื้อรำ G. boninense 
โดยให้ค่ำกำรยับยั้งร้อยละ 100.00 เชื้อรำ G. boninense ไม่สำมำรถเจริญบนอำหำร PDA ที่ผสมด้วย
น้้ำกรองเลี้ยงเชื้อจำกไอโซเลท CW5 CW9 KS1 และ KS10 ตั่งแต่วันที่ 1 ของกำรวำงเชื้อรำทดสอบ 
ส่วนน้้ำกรองเลี้ยงเชื้อของไอโซเลท CW2 ให้ค่ำกำรยับยั้งรองลงมำคือร้อยละ 69.23 (Table 2, Figure 
1) โดยไอโซเลท CW5 CW9 KS1 และ KS10 ให ผลกำรยับยั้งได ดีกว่ำกำรใช้  cycloheximide             
(50 μg/ml) ซึ่งเป็นสำรที่มีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งเชื้อรำ โดยให้ค่ำกำรยับยั้งร้อยละ 93.76 ในส่วน
ของกำรทดสอบ dual culture พบว่ำ ไอโซเลท CW2 CW5 CW9 และ KS1 สำมำรถยับยั้งเชื้อรำ             
G. boninense โดยให้ค่ำกำรยับยั้งร้อยละ 100.00 ส่วนไอโซเลท KS10 ให้ค่ำกำรยับยั้งรองลงมำคือ
ร้อยละ 84.42  (Table 2 , Figure 2)  อย่ ำงไรก็ตำม ไอโซเลท CW2 ให้ผลกำรยับยั้ ง เชื้ อรำ                     
G. boninense ร้อยละ 100.00 เมื่อทดสอบด้วย dual culture แต่ให้ผลกำรยับยั้งที่ลดลงเหลือร้อยละ 
69.23 เมื่อทดสอบโดยกำรใช้น้้ำกรองเลี้ยงเชื้อ ผลกำรทดลองดังกล่ำวสอดคล้องกับ  Shariffah-
Muzaimah et al. (2015); Jung et al. (2018) ที่รำยงำนว่ำ เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เมื่อใช้ในรูปแบบ
ต่ำงกัน ให้ผลกำรยับยั้งเชื้อสำเหตุโรคพืชต่ำงกัน เนื่องจำกองค์ประกอบของอำหำรเลี้ยงเชื้อหรือลักษณะ
อำหำรเลี้ยงเชื้อในรูปแบบเหลวและแข็งส่งผลต่อกำรผลิตสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพที่แตกต่ำงกัน จำกผล
กำรทดลอง ไอโซเลทที่ให้ผลกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense สูงสุดตรงกันทั้ง dual culture และกำรใช้
น้้ำกรองเลี้ยงเชื้อคือ ไอโซเลท CW5 CW9 และ KS1 จึงถือได้ว่ำทั้ง 3 ไอโซเลทเป็นไอโซเลทที่มี
ประสิทธิภำพต่อกำรควบคุมเชื้อรำ G. boninense 
 
Table 2 Antagonistic activity of the five Streptomyces strains against G. boninense in vitro 

Isolates Dual culture test (%) Culture filtrate test (%) 
CW2 100.00±0a 69.23±1.04c 
CW5 100.00±0a 100.00±0a 
CW9 100.00±0a 100.00±0a 
KS1 100.00±0a 100.00±0a 
KS10 84.42±1.22b 100.00±0a 

Cycloheximide (50 μg/mL) - 93.76±0.5b 
* Means followed by different letters in the same column are significantly different at P<0.05 by DMRT 
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Figure 1 Inhibition of G. boninense in the culture filtrate test after 9 days of incubation 
with the selected Streptomyces strains. Strain CW2 (A); strain CW5  (B); strain CW9  (C); 
strain KS1 (D); strain KS10 (E); G. boninense colony with cycloheximide (50 μg/mL (F), and 
G. boninense colony in control plate (G). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Inhibition of G. boninense in the dual culture test after 9 days of incubation 
with the selected Streptomyces strains. Strain CW2 (A); strain CW5  (B); strain CW9  (C); 
strain KS1 (D); strain KS10 (E), and G. boninense colony on control plate (F).  
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5. กำรจัดจ้ำแนกชนิด Streptomyces sp. โดยกำรหำล้ำดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rRNA     
จำกกำรวิเครำะห์ล้ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA  (1450 bp) ทั้ง 5 ไอโซเลท แล้วน้ำ

ข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบกับฐำนข้อมูลใน GenBank พบว่ำ ทั้ง 5 ไอโซเลทมีควำมเหมือนของล้ำดับ         
นิวคลีโอไทด์กับแบคทีเรียในกลุ่ม Streptomyces ล้ำดับนิวคลีโอไทด์ของไอโซเลท CW5 CW9 และ 
KS1 มีควำมเหมือนกับ Streptomyces สำยพันธุ์ NR112529 ในฐำนข้อมูล GenBank ร้อยละ 99.86 
99.93 และ 99.93 ตำมล้ำดับ ไอโซเลท CW2 มีควำมเหมือนกับ Streptomyces สำยพันธุ์ NR043490 
ในฐำนข้อมูล GenBank ร้อยละ 99.45 และไอโซเลท KS10 มีควำมเหมือนกับ Streptomyces สำย
พันธุ์ HQ650809 ในฐำนข้อมูล GenBank ร้อยละ 99.39  (Table 3) เมื่อน้ำข้อมูลล้ำดับล้ำดับนิวคลีโอ
ไทด์ของยีน 16s rRNA มำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิงวิวัฒนำกำรด้วยกำรสร้ำง  phylogenetic tree 
แบบ neighbor-joining แสดงควำมสัมพันธ์เชิงวิวัฒนำกำรของทั้ง 5 ไอโซเลทพบว่ำ ไอโซเลท CW2 
และ KS10 มีควำมสัมพันธ์ต่ำงกับไอโซเลทอ่ืน ๆ อย่ำงชัดเจน โดยไอโซเลท CW5 CW9 และ KS1 คือ          
S. morookaense ไอโซเลท KS10 คือ S. luteireticuli และไอโซเลท CW2 คือ S. atratus (Figure 3)  

จำกกำรทดสอบกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense โดยใช้น้้ำกรองเลี้ยงเชื้อพบว่ำ มี 3 ไอโซเลท
คือ ไอโซเลท CW5 CW9 และ KS1 ที่ให้ผลกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense สูงสุดตรงกันทั้ง dual 
culture และกำรใช้น้้ำกรองเลี้ยงเชื้อโดยให้ค่ำกำรยับยั้งร้อยละ 100 จำกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของ
ไอโซเลท CW5 CW9 และ KS1 ที่ได้จำกกำรตรวจสอบกำรเจริญบนอำหำรแข็ง ISP2 และจำกกำร
วิเครำะห์ล้ำดับเบสของ 16s rRNA พบว่ำ ไอโซเลท CW5 CW9 และ KS1 คือ S. morookaense โดย
ไอโซเลท CW5 และ CW9 มำจำกแหล่งเดียวกันคืออ้ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ส่วนไอโซเลท 
KS1 คัดแยกมำจำกดินในพ้ืนที่อ้ำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเลี้ยงไอโซเลท CW5 
CW9 และ KS1 ในระยะเวลำสั้น ๆ พบว่ำ ไอโซเลท CW5 เลี้ยงง่ำย โตเร็ว มีกำรผลิตตัวเซลล์ได้สูงกว่ำ
ไอโซเลท CW9 และ KS1 ดังนั้นจึงเลือกไอโซเลท CW5 (S. morookaense CW5) เพ่ือใช้ในกำรทดลอง
ต่อไป  

 
Table 3 Identification of the selected Streptomyces strains based on 16S rRNA sequence 
analysis 

Strains Length (bp) Similarity Rate 
(% Identities) 

Species 

CW2  1487 99.45 Streptomyces atratus 
CW5  1477 99.86 Streptomyces morookaense 
CW9  1477 99.93 Streptomyces morookaense 
KS1  1477 99.93 Streptomyces morookaense 
KS10  1531 99.39 Streptomyces luteireticuli 
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Figure 3 Phylogenetic relationships of the five Streptomyces strains based on 16S rRNA 
gene sequence analysis. The branching pattern was constructed by the neighbor-joining 
method. The number at each node refers to the bootstrap support value (%) based on 
1000 replicates (greater than 50% are shown). The scale bar indicates 0.01 nucleotide 
substitutions per nucleotide position.  
 
6. กำรหำควำมเข้มข้นที่เหมำะสมของสำรสกัดหยำบจำกเชื้อ Streptomyces sp. ที่คัดเลือกได้ต่อกำร
ยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ในห้องปฏิบัติกำร  
  จำกกำรทดลองพบว่ำ สำรสกัดหยำบจำก S. morookaense CW5 ทุกระดับควำมเข้มข้น 
(0.01 - 100 mg/ml) สำมำรถยับยั้งเชื้อรำ G. boninense โดยระดับกำรยับยั้งเพ่ิมขึ้น เมื่อเพ่ิมควำม
เข้มข้นของสำรสกัดหยำบ และที่ระดับควำมเข้มข้น  10 mg/ml พบว่ำ สำมำรถยับยั้ งเชื้อรำ                 
G. boninense ได้ร้อยละ 100.00 นอกจำกนี้ที่ระดับควำมเข้มข้น 10 mg/ml สำรสกัดหยำบจำก        
S. morookaense CW5 มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ได้เทียบเท่ำกับกำรใช้สำรเคมีเฮกซะโคนำ
โซล ที่ระดับควำมเข้มข้น 1 mg/ml ซึ่งสำมำรถยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ได้ร้อยละ 100.00 เช่นกัน 
(Table 4, Figure 4) ผลกำรทดลองที่ได้สอดคล้องกับ Sujarit et al. (2020) ซึ่งสกัดสำรออกฤทธิ์ทำง
ชีวภำพจำก S. palmae CMU-AB204T เพ่ือใช้ยับยั้งเชื้อรำ G. boninense พบว่ำ สำรออกฤทธิ์ทำง
ชีวภำพที่สำมำรถยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ได้แก่ สำร actinopyrone A สำร anguinomycin A 
และสำร  leptomycin A และ  Nur Azura et al. (2016) รำยงำนว่ ำ  แอคติ โนมั ยสี ท ในกลุ่ ม 
Streptomyces สร้ำงสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพได้หลำยประเภท และสำรที่มีคุณสมบัติในกำรยับยั้งเชื้อ
รำ G. boninense ได้แก่ สำร cycloheximide และสำร actiphenol Shariffah-Muzaimah et al. 
(2015) รำยงำนว่ำ สำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพจำก Streptomyces sp. ที่สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเชื้อ
รำ G. boninense ได้แก่ สำร tradimefon สำร triadimenol สำร carboxin สำร benomyl สำร 
hexaconazole และสำร cyproconazole นอกจำกนี้ Lim et al. (2018) สกัดสำรสกัดหยำบจำก 
Streptomyces sp. A19 โดยใช้เอทิลอะซิเตทพบว่ำ ที่ระดับควำมเข้มข้นของสำรสกัด  1 mg/ml 
สำมำรถยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ได้ร้อยละ 90.59 อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense 
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ที่ได้จำก Lim et al.  (2018) ใช้ควำมเข้มข้นของสำรสกัดหยำบที่น้อยกว่ำแต่ให้ผลกำรยับยั้งที่สูงกว่ำ 
อำจเป็นเพรำะกำรใช้อำหำรเลี้ยงเชื้อที่แตกต่ำงกันก่อนน้ำเชื้อมำสกัดสำรสกัดหยำบ โดย 
Streptomyces sp. A19 เลี้ยงในอำหำร mannitol peptone broth ในขณะที่ S. morookaense 
CW5 เลี้ยงในอำหำร ISP2 ซ่ึงองค์ประกอบของอำหำรเลี้ยงเชื้อที่ต่ำงกัน ส่งผลให้เชื้อ Streptomyces 
sp. ผลิตสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพได้มำกน้อยต่ำงกัน โดยมีรำยงำนว่ำ กำรเลี้ยงเชื้อในอำหำร mannitol 
peptone broth ที่มี mannitol เป็นแหล่งคำร์บอนช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภำพในกำรยับยั้งเชื้อก่อโรค
เพ่ิมข้ึน (Islam et al., 2012)  

จำกรำยงำนของ Yang et al. (2020) พบว่ำ S. morookaense สำมำรถผลิตสำรออกฤทธิ์ทำง
ชีวภำพที่ส้ำคัญได้แก่ สำร fasamycin-type polyketides สำร streptovertimycins A-H ซึ่งจัดเป็น
สำรออกฤทธิ์กลุ่ม aromatic polyketide ที่หำยำก จำกรำยงำนของ Dos Reis et al. (2019)  พบว่ำ 
S. morookaense มีส ำรออกฤทธิ์ ที่ ส้ ำคัญ ได้ แก่  ส ำร  alkaloids สำร  streptoverticillin สำร 
streptoverticillinone รำยงำนของ Feng et al. (2007) พบว่ำ สำรออกฤทธิ์ที่ส้ำคัญอีกตัวของ         
S. morookaense คือ สำร gloeosporiocide โดยสำรดังกล่ำวมีองค์ประกอบของเปปไทด์ลักษณะเป็น
วง (cyclic peptide) ข้อดีคือสำรประกอบชนิดนี้มีควำมเสถียรในกำรจับกับกลุ่มเป้ำหมำยและมีควำม
แข็งแรงมำกกว่ำสำรที่อยู่ในรูปแบบเชิงเส้น (linear peptide) และยังมีควำมทนทำนต่อกำรท้ำลำยด้วย
เอนไซม์ protease โดยคุณสมบัติดังกล่ำวท้ำให้เชื้อ S. morookaense มีควำมเหมำะสมต่อกำรน้ำไป
ประยุกต์ใช้ได้ดีกว่ำในระดับแปลงทดสอบ นอกจำกนี้ยังมีรำยงำนว่ำเชื้อ S. morookaense สำมำรถใช้
ควบคุมเชื้อสำเหตุโรคพืชได้เป็นอย่ำงดี (Zhu et al., 2021; Andargie and Li, 2019)  

อย่ำงไรก็ตำมงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรใช้สำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพจำกเชื้อ S. morookaense ใน
กำรยับยั้งเชื้อรำ G. boninense ยังไม่เคยมีรำยงำนมำก่อน ซึ่งผลกำรทดลองที่ได้แสดงให้เห็นถึง
ศักยภำพของเชื้อ S. morookaense ที่คัดแยกได้ต่อกำรยับยั้งเชื้อรำสำเหตุโรคล้ำต้นเน่ำปำล์มน้้ำมัน 
ซึ่งในอนำคตอำจพัฒนำเชื้อดังกล่ำวเป็นสำรชีวภัณฑ์ส้ำหรับควบคุมโรคล้ำต้นเน่ำปำล์มน้้ำมันต่อไป 
 
Table 4 Mycelial inhibition of each different concentration of crude ethyl acetate extract 
from S. morookaense CW5  

Concentrations Mycelial inhibition of G. boninense (%) 

Sterile distilled water  0.00±0.00a 
Hexaconazole 1 mg/ml 100.00±0.00b 
Crude extract 100 mg/ml 100.00±0.00b 
Crude extract 10 mg/ml 100.00±0.00b 
Crude extract 1 mg/ml 73.87±0.66c 
Crude extract 0.1 mg/ml 39.33±0.32d 
Crude extract 0.01 mg/ml 24.67±0.21e 
10% DMSO 0.00±0.00a 

* Means followed by different letters in the same column are significantly different at P<0.05 by DMRT 
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Figure 4 Mycelial growth of G. boninense on plates containing various crude extract 
concentrations of S. morookaense CW5 after 9 days of incubation. Sterile distilled water 
(A); crude extract 100 mg/ml (B); crude extract 10 mg/ml (C); crude extract 1 mg/ml (D); 
crude extract 0.1 mg/ml (E); crude extract 0.01 mg/ml (F); Hexaconazole 1 mg/ml (G), 
and 10%DMSO (H). 
 

สรุปผลการทดลอง 
เชื้อ S. morookaense CW5 ที่แยกและคัดเลือกได้จำกดินรอบล้ำต้นปำล์มน้้ำมันในอ้ำเภอ

ฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช สำมำรถใช้ยับยั้งเชื้อรำ G. boninense สำเหตุโรคล้ำต้นเน่ำปำล์มน้้ำมัน
ได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรใช้ตัวเซลล์ น้้ำกรองเลี้ยงเชื้อ และสำรสกัดหยำบ โดยยับยั้งได้อย่ำงสมบูรณ์ใน
ระดับห้องปฏิบัติกำร อย่ำงไรก็ตำม สำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพที่ผลิตจำก S. morookaense CW5 
จ้ำเป็นต้องศึกษำหำชนิดของสำร ซึ่งอำจเป็นแหล่งของสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพชนิดใหม่ ที่น้ำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์ได้หลำกหลำยมำกขึ้น   
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
กรมวิชำกำรเกษตรมีกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรจัดกำรศัตรูพืชโดยใช้ชีวภัณฑ์                 

จนได้ชีวภัณฑ์หลำยชนิดที่สำมำรถควบคุมศัตรูพืชได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรขยำยผลสู่หน่วยงำนใน
ภูมิภำค ให้เกษตรกรน้ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง แต่ส้ำหรับโรคล้ำต้นเน่ำปำล์มน้้ำมันที่ก้ำลังระบำด
ในพ้ืนที่ปลูกปำล์มน้้ำมันทำงภำคใต้ของประเทศไทยนั้น ยังไม่มีชีวภัณฑ์ในกำรควบคุมโรคดังกล่ำว 
 งำนวิจัยนี้เป็นกำรคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภำพ ส้ำหรับใช้ยับยั้งเชื้อรำสำเหตุโรคล้ำต้นเน่ำ
ปำล์มน้้ำมัน เพ่ือที่จะพัฒนำเป็นชีวภัณฑ์ และน้ำมำใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ระบำดของโรคล้ำต้นเน่ำปำล์ม
น้้ำมัน เชื้อ S. morookaense CW5 ที่คัดเลือกได้ จึงเป็นขั้นตอนแรกที่จะน้ำไปสู่กำรพัฒนำชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืชของกรมวิชำกำรเกษตรต่อไป ซึ่งเป็นกำรตอบสนองนโยบำยรัฐบำลในกำรขับเคลื่อนกำร
ผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีที่มีควำมปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม   
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