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บทคัดยอ  

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดินและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อรา

Curvularia sp. โดยเก็บตัวอยางดินจํานวน 9 แหลง ดังน้ี ดินตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 3 แหลง ไดแก

ดินบริเวณสวนมะกรูด ดินในไรมันสําปะหลัง และดินบริเวณไรมะเขือเปราะ ดินตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

1 แหลง คือ ดินบริเวณนาขาว ดินตําบลทุงกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 แหลง ไดแก ดินบริเวณแปลง

ปลูกพืชผักสวนครัว และดินบริเวณสวนดอกไม ดินตําบลวังหวา อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 3 แหลง ไดแก ดินบริเวณ

ใตตนหมาก ดินบริเวณใตตนนอยหนา และดินบริเวณใตตนสน พบวาสามารถคัดแยกแอคติโนมัยสีทไดทั้งหมดจํานวน 50 ไอโซเลท 

เม่ือนําแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกไวทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp. ที่เปนสาเหตุของโรค

เมล็ดดางในขาว ดวยวิธี Dual culture technique โดยการเพาะเล้ียงบนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 10 วัน พบวา 

มีเพียง 9 ไอโซเลท ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Curvularia sp. ได ซ่ึงไอโซเลท CS40 มีเปอรเซ็นตในการยับยั้งสูงสุด

เทากับ 72.00  รองลงมา คือ CS43 และ CS47  มีเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเทากับ 69.00 และ 63.00 ตามลําดับ ในขณะที่อีก 

6 ไอโซเลท สามารถยับยั้ง Curvularia sp. ไดในระดับปานกลาง – ต่ํา ไดแก CS49 CS25 CS8 CS14 CS9 และ CS1 มี

เปอรเซ็นตในการยับยั้งการเจริญเทากับ 60.00 36.00 36.00 33.00 และ 30.00 ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: แอคติโนมัยสีท  เชื้อรา Curvularia sp.  โรคเมล็ดดางในขาว   
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Abstract 

 

This study aimed to isolate and screen actinomycetes with antifungal activity for inhibition of 

Curvularia sp. Soil samples were collected from 9 agricultural areas; 3 areas from Tha Sao Sub-district, 

Kanchanaburi Province; 1 area from Prongmadua and 2 areas from Thungkraphanghom Sub-district, 

Nakhon Pathom Province; 3 areas from Wangwa Sub-district, Suphanburi Province. Total 50 isolates of 

actinimycetes were isolated. Antifungal activity against Curvularia sp. was determined by dual culture 

technique found that only 9 isolates had the antifungal activities. Isolate CS40 showed the highest 

antifungal activity with 72% inhibition followed by CS43 and CS47 with 69% and 63% respectively. While 

the other 6 isolates; CS49, CS25, CS8, CS14, CS9 and CS1 had the antifungal activities against Curvularia sp. 

in moderate to low levels with the percentage of inhibition of 60, 36, 36, 33 and 30 respectively. 

 

Keywords: actinomycetes, Curvularia sp., dirty panicle disease 
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1. บทนํา  
 

โรคเมล็ดดางในขาว (Dirty panicle disease) จัดเปนปญหาสําคัญปญหาหน่ึงในการผลิตขาวและเกิดการระบาด

อยางรุนแรงทําใหผลผลิตเสียหายอยางมาก โรคเมล็ดดางในนาขาวเกิดจากเชื้อรา Curvularia sp. น้ัน พบมากในนาชลประทาน

เขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต หรือทั่ว ๆ ทั้งประเทศก็วาได โรคน้ีจะมีอาการใน

ระยะออกรวง พบแผลเปนจุดสีนํ้าตาลหรือดําที่เมล็ดบนรวงขาว บางสวนก็มีลายสีนํ้าตาลดําและบางพวกมีสีเทาปนชมพู ทั้งน้ี

เพราะมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเขาทําลายและทําใหเกิดอาการตางกันไป การเขาทําลายของเชื้อรามักจะเกิดในชวงดอกขาว

เริ่มโผลจากกกาบหุมรวงจนถึงระยะเมล็ดขาวเริ่มเปนนํ้านม และอาการเมล็ดดางจะปรากฏเดนชัดในชวงเก็บเก่ียว การกําจัดโรคน้ี

เกษตรกรไทยสวนใหญยังคงนิยมใชสารเคมี เน่ืองจากสารเคมีออกฤทธ์ิเร็วและมีประสิทธิภาพเห็นผลชัดเจน อยางไรก็ตามการควบคุม

โรคพืชดวยวิธีดังกลาวมักมีผลเสีย เพราะตองใชเปนประจําและตอเน่ือง สงผลใหเชื้อดื้อยาเกิดการปนเปอนสารเคมีกับผลผลิต

และส่ิงแวดลอม ดวยเหตุน้ีการควบคุมโรคโดยชีววิธีจึงเขามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อลดปญหาการใชสารเคมีและเปนการรักษา

ความสมดุลของธรรมชาติ ปจจุบันจึงมีการศึกษาความหลากหลายและการนํามาใชประโยชนของเชื้อแบคทีเรียในกลุมแอคติโน

มัยสีท (Actinomycetes) ซ่ึงจะมีลักษณะเปนแบคทีเรียแกรมบวก พบมากในดิน เจริญเปนสายใยและสรางสปอรคลายเชื้อรา 

เจริญไดดีเม่ือมีออกซิเจน ดํารงชีวิตเปนผูยอยสลายของระบบนิเวศ เพื่อสรางความสมดุลใหกับระบบนิเวศ และแอคติโนมัยสีท 

ยังสามารถผลิตเอนไซมไดหลายชนิด ไดแก เซลลูเลส (cellulase) อะไมเลส (amylase) ไลเปส (lipases) ไคติเนส (chitinase) 

และสารสี เปนตน ปจจุบันมีการนําแอคติโนมัยสีทมาใชประโยชนตาง ๆ อาทิเชน ดานการแพทยและเภสัชกรรมไดมีการคนหา

ยาปฏิชีวนะชนิดใหม ๆ เพื่อใชตอตานและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส สวนดานการเกษตรกรรมมีการใชแอคติโนมัยสีท 

ในการผลิตสารปองกันกําจัดแมลงและสารปองกันกําจัดวัชพืช หรือใชในการรักษาโรคพืชไดเชนกัน (ก่ิงจันทร มะลิซอน, 2555: 

12) ดังน้ันในงาวิจัยน้ีจึงศึกษาแอคติโนมัยสีทในดนิที่มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp. 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

  เพื่อคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียในกลุมแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Curvularia sp. 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แอคติโนมัยสีท เปนแบคทีเรียแกรมบวกจําพวกหน่ึงที่มีลักษณะใกลเคียงกับเชื้อรา คือมีการเจริญเปนเสนใย และมี

การสรางสปอร แตขนาดเซลลเล็กเทากับแบคทีเรีย มักยึดเกาะแนนในโคโลนีที่จมอยูในอาหารที่เจริญอยู สวนของเสนใยที่สัมผัส

กับอากาศแหง จะมีการเปล่ียนรูปไปเปนสปอร ซ่ึงใชในการแพรพันธุเชนเดียวกันกับเชื้อราดํารงชีวิตอยูในดิน ในปุยหมัก ในนํ้า

โคลนตม และบริเวณรากพืช ปริมาณของแอคติโนมัยสีทที่พบในดินขึ้นอยูกับชนิดและสภาพของดิน เชน ในดินทั่วไป 1 กรัม  

ที่มีสภาพความเปนกรดและมีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จะพบแอคติโนมัยสีทประมาณ 105- 108 เซลล แตถาเปนดินที่มีสภาพ

แหงและมีสภาวะเปนดางจะพบแอคติโนมัยสีทในสัดสวนที่คอนขางสูง โดยอาจพบไดสูงถึง 95 เปอรเซ็นตของจุลินทรียทั้งหมด

ที่พบในดินน้ัน และแอคติโนมัยสีทที่พบในดินสวนใหญเปนแบคทีเรียกลุมสเตรปโตมัยสีท (Streptomyces) ซ่ึงเปนกลุมที่มีการ

กระจายตัวและมีความหนาแนนมากทีสุ่ด 

โรคเมล็ดดาง เปนโรคที่พบระบาดทําความเสียหายแกแปลงขาวของเกษตรกร สามารถพบเห็นไดทั่วไป โดยเฉพาะ 

นาขาวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ซ่ึงเดิมเกษตรกรเชือ่วาอาการเมล็ดดางเกิดจากแมลงทําลาย ซ่ึงตอมาพบวามีเชื้อรา

หลายชนิดที่ทําใหเกิดอาการดางลายของเมล็ดขาว โดยเชื้อราที่ทําใหเกิดอาการดางลายของเมล็ดขาว ไดแก Curvularia lunata, 

Cercospora oryzae, Helminthosporium oryzae, Fusarium semitectum และ Trichoconis padwickii  โรคน้ีกอใหเกิด

ความเสียหายอยางมากในการปลูกขาวทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ (จิตรา นอยพันธ, 2557: 26) 
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Curvularia sp. พบวาลักษณะเสนใยบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA (potato 

dextrose agar) เม่ือดูดวยตาเปลา จะมีสีขาวฟแูละเม่ือแกจะเปล่ียนเปนสีเขียวเขมจนเปนสีดํา ซ่ึงถาตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน

เสนใยมีผนังก้ันแตกก่ิงกานมากมาย ซ่ึงเสนใยที่ยังออนอยูจะไมมีสี แตเม่ือแกเสนใยจะเปล่ียนเปนสีเขียว เปนเสนใยที่มีผนังก้ัน 

และเม่ือแกสีของเสนใยจะเปล่ียนเปนสีนํ้าตาลออน ขนาดเสนใยเฉล่ีย 4.00 x 17.29 ไมครอน โคนิดิโอฟอร (conidiophore) มี

เสนใยที่มีผนังก้ันลักษณะตรงไมแตกก่ิงกาน มีสีเขียว แตเม่ือแกสีจะเขม มีโคนิเดีย (conidia) เกิดติดเปนชออยูที่สวนปลาย    

โคนิดิโอฟอรใหญกวาสวนโคน โคนิเดียจะเกิดติดเปนชออยูบนสวนปลายโคนิดิโอฟอร ลักษณะโคนิเดียมีทั้งโคงและไมโคง       

มีสีเขียว เม่ือแกจะมีสีน้ําตาล เซลลหัวและทายมีสีจางเกือบไมมีสี สองเซลลตรงกลางมีขนาดใหญกวาเซลลอ่ืน ซ่ึงมีเซลลที่สอง

นับจากปลายโคนิเดีย มักพบมีขนาดใหญ และสีเขมกวาเซลลอ่ืน บางครั้งพบโคนิเดียมีขนาดเล็ก ไมมีสี ซ่ึงมักพบเกิดติดอยูบน

ปลายโคนิดิโอฟอรเสมอ  

การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดินที่มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp. มีงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี 

ก่ิงจันทน มะลิซอน (2558: 21-24) ไดทําการศึกษาการคัดแยกและระบุหาแอคติโนมัยสีทจากดินอุทยานแหงชาติ    

ภูลังกา จังหวัดนครพนม สุมเก็บตัวอยางดินบริเวณรอบรากของกลวยไม ดินใตตนไม ดินบริเวณเห็ดเจริญ และดินจอมปลวก 

สภาพดินเปนดินรวนสีนํ้าตาล เตรียมตัวอยางดินดวยรอยละ 10 แคลเซียมคารบอเนต ตากแหงที่อุณหภูมิหองนาน 2 วัน คัดแยก

สายพันธุแอคติโนมัยสีทดวยวิธีเจือจางลดหล่ันตอเน่ือง และเทคนิคเกล่ียลงจานอาหารเพาะเล้ียง ประกอบดวยแปงและ

โปรตีนเคซีน ระบุหาได 129 กลุม ลักษณะของการยึดติดกลุมอัดแนนบนอาหารเพาะเล้ียง กลุมมีสีตาง ๆ ไดแก ขาว เทา และ

เหลือง ลักษณะคลายหนังฟอกนุมเหมือนกํามะหยี่บดเปนผง เสนใยใตอาหารสวนใหญเปนสีขาว ไมแตก และมีรงควัตถุสีดํา 

นํ้าตาล และเหลือง การศึกษารูปลักษณะบงบอกวาเปนสายพันธุของวงศ Steptomyces, Microbispora และ Microtetraspora 

นราวรรณ  ปนงาม (2554: 234-241) ไดทําการศึกษาคัดแยกแอคติโนมัยสีทจํานวน 247 ไอโซเลท จากดินนาขาว

จํานวน 35 ตัวอยาง ซ่ึงเก็บจาก 16 จังหวัดในประเทศไทย เม่ือศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชนิดของ diaminopimelic 

ในเซลลที่ถูกยอยพบวา 198 ไอโซเลท จัดอยูในกลุม streptomycetes และ 49 ไอโซเลท จัดอยูในกลุม non-streptomycetes 

นําไอโซเลทที่คัดแยกไดทั้งหมด มาทดสอบความสามารถในการยับยั้งรากอโรคขาว 3 ชนิด ไดแก Fusarium moniliforme, 

Helminthosporium oryzae และ Rhizoctonia solani บนอาหาร potato dextrose agar ดวยวิธี dual culture พบวา

ไอโซเลท RF 16-12 มีความสามารถในการยับยั้งรากอโรคขาวทั้ง 3 ชนิดไดดีที่สุด จึงนํามาทดสอบผลตอการงอกของเมล็ดขาว

ในสภาวะที่มีและไมมี F. moniliforme โดยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น เม่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS ตามวิธี Least 

Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต พบวาการใชสปอรแขวนลอยไอโซเลท RF 16-12 มีผล

ควบคุมการเจริญของ F. moniliforme ในเมล็ดขาว และไมมีผลยับยั้งการงอกของราก และยอดขาว เม่ือศึกษาลําดับเบสของ

ยีน 16S rRNA พบวาไอโซเลท RF 16-12 มีความคลายคลึงกับ Streptomyces yogyakartensis NBRC 100779 sup (T) ที่ 

99.86 เปอรเซ็นต 

ปยาภรณ ทองบานไทร และคณะ (2559: 59-62) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma 

sp. จํานวน 3 ไอโซเลท (Tr-1, Tr-2 และ Tr-3) ในการควบคุมเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดดางของขาว ดวยวิธี 

dual culture test พบวา เชื้อราปฏิปกษ Trichoderma sp. ทัง 3 ไอโซเลท มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใย

เชื้อรา C. lunata จํานวน 5 ไอโซเลท (C-11, C-12, C-23, C-24 และ C-25) อยูในชวง 47-61 เปอรเซ็นต โดยเชื้อราปฏิปกษ 

Trichoderma sp. (Tr-3) ที่แยกไดจากผลิตภัณฑทางการคามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญทางเสนใยไดดีที่ สุด สวน

กลไกหลักในการยับยั้งที่พบ คือ competition และ exploitation สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ 

Trichoderma sp. ในการควบคุมเชื้อรา C. lunata (C-12) บนตนกลาขาว 2 สายพันธุ พบวาในวันที่ 9 หลังการเพาะเชื้อรา 

Trichoderma sp. ทั้ง 3 ไอโซเลท มีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคบนตนกลาขาวปทุมธานี 1 และสุพรรณบุรี 1 อยูในชวง 

40.1-41.7 และ 41.2-43.8 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
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วิไลลักษณ โคมพันธุ และสมเกียรติ ทับทิม (2559: 942-947) ไดทําการศึกษาผลของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดิน

บริเวณรอบรากพริกตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอโรคพืช Colletotrichum capsici, Curvularia lunata และ 

Fusarium solani บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) และ McBeth Scale Agar (MBS) ดวยวิธี dual culture เปน

เวลา 10 วัน พบวา แอคติโนมัยสีทสามารถยับยั้งการเจริญของ C. capsici ไดดีบนอาหาร PDA คือ ไอโซเลท CS2 และ CS4 

(78.92 เปอรเซ็นต และ 78.61 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) สวนอาหาร MBS คือ ไอโซเลท CS2 และ CS5 (64.54 เปอรเซ็นต และ 

63.63 เปอรเซ็นตตามลําดับ) ไอโซเลทที่ยับยั้งการเจริญของ C. lunata ไดดีบนอาหาร PDA และ MBS คือ ไอโซเลท CS2 

(78.84 เปอรเซ็นต และ 72.81 เปอรเซ็นตตามลําดับ) ไอโซเลท CS2 CS3 และ CS5 ยับยั้งการเจริญของ F. solani ไดดีบน

อาหาร PDA (70.79 69.09  และ 69.09 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ในขณะที่บนอาหาร MBS ไอโซเลท CS2 และ CS3 สามารถ

ยับยั้งการเจริญของ F. solani ไดดีที่สุด (64.35และ 62.80 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้ง

การเจริญของเชื้อรากอโรคพืชทั้ง 3 สายพันธุ บนอาหารตางชนิดกัน พบวาแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกไดมีประสิทธิภาพใน      

การยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอโรคพืชทั้ง 3 สายพันธุ บนอาหาร PDA ไดดีที่สุด 

Ningthoujam et al. (2009: 737-742) ไดทําการศึกษาแอคตโินมัยสีทสายพันธุที่ไดจากแหลงตาง ๆ ในรัฐมณีปุระ 

เชื้อแอคติโนมัยสีทที่เปนปฏิปกษยับยั้งเชื้อรากอโรคขาว ไดแก Curvularia oryzae MTCC 2605, Pyricularia oryzae 

MTCC 1477, Bipolaris oryzae LSMU1, และ Fusarium oxysporum MTCC 287. LSCH-10C, NRP1-14, NRP1-18 และ 

NRP1-26 บนอาหารเล้ียงเชื้อ chitin agar โดยการทดสอบดวยวิธี dual culture พบแอคติโนมัยสีท 33 ไอโซเลท ที่แยกไดจาก

ทะเลสาบ Loktak แอคติโนมัยสีทที่เจริญบนอาหารเล้ียงเชื้อ chitin agar สวนใหญมีแนวโนมที่จะพัฒนาเปนตัวแทนใน      

การควบคุมทางชีวภาพ (BCA) สําหรับนาขาวในลักษณะของการเปน fungitoxic หรือ fungistatic รายงานฉบับน้ีจึงนําเสนอ

ผลการศึกษาเบื้องตนของเชื้อแอคติมัยสีทในการควบคุมทางชีวภาพ ของเชื้อบางสายพันธุที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อศึกษาตอไปสู

การประยุกตใชเปน BCAs ในขาว 

Janaki et al. (2016: 267-271) ไดทําการศึกษากิจกรรมการตานเชื้อราของแอคติโนมัยสีทจากดินปาชายเลน ดวยวิธี 

pre-treatment ที่ความรอนแหง (70 องศาเซลเซียส) บนอาหารเล้ียงเชื้อ starch casein agar จากตัวอยางดินพื้นที่ปาชายเลน 

พบวาสามารถคัดแยกแอคติโนมัยสีทไดทั้งหมด 25 ไอโซเลท จากน้ันนํามาทดสอบการยับยั้งเชื้อราดวยวิธี agar plug method 

คัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่เปนปฏิปกษกับเชื้อรา A. marina ไดเพียง 2 ไอโซเลท ซ่ึงไอโซเลท M-20 ไดรับการคัดเลือกใน

การศึกษาตอไป  

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 การเก็บตัวอยางดิน และการคัดแยกแอคติโนมัยสีท 

เก็บตัวอยางดินโดยการสุมเก็บตัวอยางจาก 9 แหลง ดังน้ี ดินตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 3 แหลง 

ไดแก ดินบริเวณสวนมะกรูด ดินบริเวณไรมันสําปะหลัง และดินบริเวณไรมะเขือเปราะ ดินตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 1 แหลง คือ ดินบริเวณนาขาว ดินตําบลทุงกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 แหลง ไดแก 

ดินบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัว และดินบริเวณสวนดอกไม ดินตําบลวังหวา อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 3 แหลง 

ไดแก ดินบริเวณใตตนหมาก ดินบริเวณใตตนนอยหนา และดินบริเวณใตตนสน กําหนดจุดเก็บตัวอยาง 3 จุดตอ 1 แหลงพื้นที่ 

โดยการเก็บตัวอยางดินบริเวณผิวหนาดินที่มีความลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร สังเกตลักษะเน้ือดินและวัดคา pH ตักตัวอยาง

ดินลงในถุงพลาสติก นําดิน 10 กรัม มาทํา dilutions และทํา Spread plate บนอาหารแข็ง ISP2 นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 5-7 วัน เลือกแอคติโนมัยสีทที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางกัน นํามาทําใหบริสุทธ์ิโดยการ Streak plate 

ลงบนอาหารแข็ง ISP2 แลวนํามาเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชสําหรับทดสอบในขั้นตอนตอไป 
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4.2 การคัดแยกเช้ือรากอโรคขาว 

นําเมล็ดขาวที่เปนโรคมาแชในสารละลายโซเดียมไฮเปอรคลอไรดความเขมขน 2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 นาที ลาง

ดวยนํ้ากล่ันปลอดเชื้อ 2 ครั้ง นําเมล็ดขาวมาซับดวยกระดาษปลอดเชื้อ แลวนําไปวางบนอาหารเล้ียงเชื้อ Potato dextrose 

agar (PDA) ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5-7 วัน คัดแยกโคโลนีที่เจริญบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA มาทําใหเปนเชื้อ

บริสุทธ์ิ ศึกษาลักษณะโคโลนีภายใตกลองจุลทรรศน (Mew, T.W. and Misra, J.K., 1994) เพื่อใชเปนเชื้อทดสอบในขั้นตอไป 
 

4.3 การทดสอบความสามารถของแอติโนมัยสีทในการยับย้ังเช้ือรา Curvularia sp 

นําแอคติโนมัยสีททั้งหมดที่คัดแยกไดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp ดวยวิธี Dual culture 

technique โดยเพาะเชื้อแอคติโนมัยสีทเปนเวลา 5-7 วัน ตัดชิ้นวุนโคโลนีของแอคติโนมัยสีทขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร 

วางลงบนอาหารแข็ง PDA โดยวางในแนวเสนผานศูนยกลางของจานอาหาร และหางจากขอบจานอาหาร 2.5 เซนติเมตร และ

ตัดชิ้นวุนโคโลนีเชื้อราขนาดเทากันวางดานตรงขามกัน และหางจากขอบจานอาหาร 2.5 เซนติเมตร เชนกันในชุดทดสอบนําไป

บมที่อุณหภูมิหอง (35±2 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 10 วัน ทําการทดลองซํ้า 3 ซํ้า โดยมีเชื้อราเปนชุดควบคุม ตรวจผลโดยการ

วัดขนาดรัศมีของเชื้อราในชุดควบคุมและชุดทดสอบ จากน้ันคํานวณหาคาเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญ (Percent Inhibition 

of Radial Growth: PIRG) (Gamliel, A. et al, 1989: 101-105) ดังน้ี 
 

     PIRG = (R1-R2) ×100 

                                                             R1 
 

           R1 คือ รัศมีเฉล่ียของโคโลนีเชื้อราสาเหตุโรคที่เจริญบนอาหารชุดควบคุม 

           R2 คือ รัศมีเฉล่ียของโคโลนีเชื้อราสาเหตุโรคที่เจริญบนอาหารชุดทดสอบ 

 โดยประเมินประสิทธิภาพการยับยั้งจากคา PIRG (รมสุรีย มนตรีภักดี และสรัญยา ณ ลําปาง, 2559: 188) ดังน้ี 

           > 75 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งระดับสูงมาก 

           > 61-75 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งระดับสูง 

           > 51-60 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งระดับปานกลาง 

           < 50 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งระดับต่ํา 

 

5. ผลการวิจัย 
  

5.1 ผลการเก็บตัวอยางดิน และการคัดแยกแอคติโนมัยสีท 

  การเก็บตัวอยางดินจํานวน 9 แหลง ดังน้ี ดินตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 3 แหลง ไดแก ดิน

บริเวณสวนมะกรูด ดินบริเวณไรมันสําปะหลัง และดินบริเวณไรมะเขือเปราะ ดินตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 1 แหลง คือ ดินบริเวณนาขาว ดินตําบลทุงกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 แหลง ไดแก ดิน

บริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัว และดินบริเวณสวนดอกไม ดินตําบลวังหวา อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 3 แหลง 

ไดแก ดินบริเวณใตตนหมาก ดินบริเวณใตตนนอยหนา และดินบริเวณใตตนสน สามารถคัดแยกแอคติโนมัยสีทไดทั้งหมด

จํานวน 50 ไอโซเลท ไดแก 2 10 12 3 10 1 3 5 และ 4 ไอโซเลท ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการคัดแยกแอคติโนมัยสีท 

แหลงเก็บตัวอยางดิน ลักษณะเนื้อดิน คา pH รหัสไอโซเลท จํานวนไอโซเลท 

ดินบริเวณสวนมะกรูด ดินเหนียว 5.5 CS4 CS5 2 

ดินบริเวณไรมันสําปะหลัง ดินรวนปนทราย 7.6 CS6 CS7 CS8 CS9 CS10 

CS11 CS12 CS13 CS14 

CS15 

10 

ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ ดินรวนปนทราย 6.8 CS39 CS40 CS41 CS42 

CS43 CS44 CS45 CS46 

CS47 CS48 CS49 CS50    

12 

ดินบริเวณนาขาว ดินเหนียว 5.0 CS1 CS2 CS3 3 

ดินบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ดินรวน 7.7 CS16 CS17 CS18 CS19 

CS20 CS21 CS22 CS23 

CS24 CS25 

10 

ดินบริเวณสวนดอกไม ดินเหนียว 5.5 CS38 1 

ดินบริเวณใตตนหมาก ดินเหนียว 5.8 CS26 CS27 CS28 3 

ดินบริเวณใตตนนอยหนา ดินเหนียว 5.8 CS29 CS30 CS31 CS32 

CS33 

5 

ดินบริเวณบริเวณใตตนสน ดินเหนียว 4.0 CS34 CS35 CS36 CS37 4 

   

   5.2 ผลการคัดแยกเช้ือรากอโรค 

   เม่ือนําเมล็ดที่เปนโรคมาทําการคัดแยกเชื้อ พบวา เชื้อรามีลักษณะของเสนใยเจริญหนาแนนและฟู โคโลนีมีสีเทา 

เม่ือมีอายุมากขึ้นจะมีสีเขมจนเห็นเปนสีดํา มีลักษณะของสปอรรูปรางโคงมี 3-4 เซลล เซลลตรงกลางมีขนาดใหญ และเซลล

ตรงกลางจะมีสีเขมกวาเซลลหัวทาย เกิดบนกานโคนิดิโอฟอร ดังภาพที่1 ระบุวาเปนเชื้อรา Curvularia sp. ซ่ึงเปนสาเหตุของ

โรคเมล็ดดางในนาขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     (ก)                                            (ข) 

ภาพที่ 1 เชื้อรา Curvularia sp. 

            (ก) ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา Curvularia sp. บนอาหาร PDA  

            (ข) ลักษณะโคนิเดีย Curvularia sp. ภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงที่กําลังขยาย 40 เทา 
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   5.3 ผลการศึกษาความสามารถของแอคติโนมัยสีทในการยับย้ังเช้ือรา Curvularia sp. 

  จากแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกไดทั้งหมด 50 ไอโซเลท พบวา มีเพียง 9 ไอโซเลท ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ 

Curvularia sp. ได โดยไอโซเลท CS40 มีเปอรเซ็นตในการยับยั้งสูงสุดเทากับ 72.00 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ CS43 และ 

CS47 ซ่ึงมีเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเทากับ 69.00 และ 63.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ขณะที่อีก 6 ไอโซเลท สามารถ

ยับยั้ง Curvularia sp. ไดในระดับปานกลาง - ต่ํา ไดแก CS49 CS25 CS8 CS14 CS9 และ CS1 มีเปอรเซ็นตในการยับยั้ง

การเจริญเทากับ 60.00 36.00 36.00 33.00 33.00 และ 30.00 ตามลําดับดังตารางที ่2 และภาพที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Curvularia sp. โดยแอคติโนมัยสีทเจริญบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA  

             บมที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 วัน 

รหัสไอโซเลท 
รัศมีการยับย้ัง 

(cm.) 

เปอรเซ็นตในการยับย้ัง 

การเจริญของเช้ือรา Curvularia sp. (%) 
แหลงเก็บตัวอยางดิน 

CS40 2.4 72 ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ 

CS43 2.3 69 ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ 

CS47 2.1 63 ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ 

CS49 2.0 60 ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ 

CS25 1.2 36 ดินบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัว 

CS8 1.2 36 ดินบริเวณไรมันสําปะหลัง 

CS14 1.1 33 ดินบริเวณไรมันสําปะหลัง 

CS9 1.1 33 ดินบริเวณไรมันสําปะหลัง 

CS1 1.0 30 ดินบริเวณนาขาว 

หมายเหตุ : control ไมเกิดรัศมีการยับยั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   (ก)                       (ข) 
                                     
ภาพที่ 2 การยับยั้งการเจริญของ Curvularia sp. โดยแอคติโนมัยสีทไอโซเลท CS40 บนอาหารเล้ียงเชื้อ ISP2 

            (ก) control  

            (ข) dual culture technique 
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6. สรุปผลการวิจัย 
 

 จากตัวอยางดินจํานวน 9 แหลง สามารถคัดแยกไดแอคติโนมัยสีที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางกันไดทั้งหมด 50 ไอโซเลท 

พบวามีเพียง 9 ไอโซเลท ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Curvularia sp. ได โดยไอโซเลท CS40 มีประสิทธิภาพในการ

ยับยั้งระดับสูงที่สุดเทากับ 72.00 เปอรเซ็นต 

  

7. อภิปรายผลการวิจัย 

7.1 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดิน 

จากการคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดิน พบวาสภาพดินที่แตกตางกัน มีผลทําใหจํานวนและปริมาณของแอคติโนมัยสีท

มีความแตกตางกัน โดยทั่วไปแอคติโนมัยสีทมักจะเจริญอยูบริเวณผิวดินที่ไมลึกเกินกวา 4 เซนติเมตร แตถาในดินที่มีสภาพ

เปนดางจะพบแอคติโนมัยสีทในจํานวนมากกวา สภาพแวดลอมที่เหมาะแกการเจริญของแอคติโนมัยสีท ไดแก บริเวณทุงหญา

ธรรมชาติ ทุงหญาเล้ียงสัตว ซ่ึงในดินที่ทําการเกษตรจะพบนอย แตจะไมพบในดินที่คอนขางเปนกรด (ชนินทร สุริยกุล ณ 

อยุธยา และคณะ, 2546: 363-370) ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ จะพบจํานวนของแอคติโนมัยสีทมากที่สุด อีกทั้งยังเปนบริเวณ

เดียวกับที่พบไอโซเลทที่มีเปอรเซ็นตในการยับยั้ง Curvularia sp ไดสูงสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากดินบริเวณดังกลาวมีลักษณะเปนดิน

รวน มี pH เทากับ 6.8 ซ่ึงเหมาะตอการเจริญของแอคติโนมัยสีท 
 

7.2 ความสามารถของแอคติโนมัยสีทในการยับย้ังเช้ือรา Curvularia sp. 

การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Curvularia sp. บนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA พบวาแอคติโนมัยสีทสามารถยับยั้ง การ

เจริญของเชื้อรา Curvularia sp. ได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลลักษณ โคมพันธุ และสมเกียรติ ทับทิม (2559) ที่ได

ศึกษาผลของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดินบริเวณรอบรากพริกตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum capsici 

สาเหตุโรคแอนแทรกโนสพริก เชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดดางในขาว และเชื้อรา Fusarium solani สาเหตุ

โรคเรงตายในถั่วเหลือง พบวาประสิทธิภาพของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดินบริเวณรอบรากพริกมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง

เชื้อรากอโรคพืชทั้ง 3 สายพันธุไดดี ซ่ึงกลไกการยับยั้งของแอคติโนมัยสีทตอเชื้อรา เกิดจากการที่เชื้อแอคติโนมัยสีทสราง

เอนไซมไคติเนสมาทําลาย หรือยอยสลายผนังเซลลของเชื้อราสาเหตุโรค (ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล และชนิดาภา นวะพิฒ, 

2555: 10-22) 

 

8. ขอแสนอแนะ 
 

 ศึกษาแนวทางในการประยุกตใชแอคติโนมัยสีทในการควบคุมเชื้อรา Curvularia sp. ในแปลงนาขาว 
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