50401208 : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คําสําคัญ : แอคติโนมัยสีท / ฤทธิ์ตานแบคทีเรีย / Ralstonia solanacearum / การควบคุมโดยชีววิธี
นวลรัตน หนูขาว : การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีฤทธิ์ตานแบคทีเรีย
Ralstonia solanacearum ที่กอใหเกิดโรคเหี่ยวของมะเขื อเทศ. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :
อ. ดร.บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ, รศ. ดร.สมบูรณ ธนาศุภวัฒน และ ภญ. รศ. ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์.
110 หนา.
ทําการแยกแอคติโนมัยสีทจากลําตน ใบ ราก และดินรอบรากของตนมะเขือเทศจาก
สวนเกษตรอินทรียในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี พบวาสามารถแยกแอคติโนมัยสีทได
รวมทั้งสิ้น 107 สายพันธุ โดยแยกมาจาก ราก (6), ลําตน (20), ใบ (8) และดินบริเวณรอบราก (73)
แลวทําการทดสอบฤทธิ์การสรางสารตานแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum พบวา แอคติโนมัยสีท
สายพันธุ KM 1.1-7.9 มีประสิทธิภ าพในการยับยั้งการเจริญสูงที่สุด นอกจากนี้ยังพบฤทธิ์ตาน
Xanthomonas axonopodis pv. citri, Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ Pseudomonas
aeruginosa ATCC 9027 ผลการพิสูจนเอกลักษณแอคติโนมัยสีทสายพันธุ KM 1.1-7.9 โดยอาศัย
ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา การเจริ ญ สรี ร วิ ท ยา ชี ว เคมี องค ป ระกอบของผนั ง เซลล และการ
ตรวจสอบลําดับเบสที่ประมวลรหัสของ 16S rRNA พบวา แอคติโนมัยสีทสายพันธุ KM 1.1-7.9
เปน Streptomyces vinaceusdrappus โดยมี % similarity เทากับ 100% ทําการเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิต
สารปฏิชีวนะโดยใชอาหารเหลว Glucose malt extract peptone (GMP) บนเครื่องเขยาโดยใช
ความเร็วรอบ 200 รอบตอนาที บมที่อุณหภูมิ 30oC เปนเวลา 9 วัน พบวา สารสกัดอาหารเหลวจาก
เอทิลอะซีเตดมีฤทธิ์ตานแบคทีเรีย R. solanacearum สารสกัดหยาบแตละชนิดถูกแยกใหบริสุทธิ์ขึ้น
ดวยคอลัมน Sephadex LH-20 พบวาสวนสกัด EX1-003 สามารถยับยั้งแบคทีเรีย R. solanacearum
ได นอกจากนี้ยังสามารถแยกสารอีก 2 ชนิด คือ EX2-002-2 และ EX2-002-3 แตไมมีฤทธิ์ตาน
แบคทีเรีย มาทําการศึกษาโครงสรางทางเคมีดวยนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโตรสโกป พบวา
EX2-002-2 เปนสารในกลุม diglycerides และ EX2-002-3 คาดวาเปนสารในกลุม glycerides ที่
ประกอบดวยวงแหวนอะโรเมติก จากการศึกษาความคงตัวของสารสกัดอาหารเหลวจากเอทิลอะซีเตด
พบวา สารสกัดหยาบมีความคงตัวดีที่สุดที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส และคาความเปนกรดดาง 7.8
เมื่อเก็บไวนาน 8 สัปดาห
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2554
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ1. ........................... 2. .......................... 3. ..........................
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50401208 : MAJOR : BIOTECHNOLOGY
KEY WORD : ACTINOMYCETES / ANTIBACTERIAL ACTIVITY / RALSTONIA
SOLANACEARUM / BIOLOGICAL CONTROL
NUANRAT NUKHAW : ISOLATION AND SELECTION OF ACTINOMYCETES FOR
ANTIBACTERIAL ACTIVITY AGAINST RALSTONIA SOLANACEARUM CAUSING BACTERIAL
WILT OF TOMATO. THESIS ADVISORS : BUSAYA APICHAISATAIENCHOTE, Ph. D., ASSOC.
PROF. SOMBOON TANASUPAWAT, Ph. D, AND ASSOC. PROF. CHUTIMA LIMMATVAPIRAT,
Ph. D., 110 pp.

One hundred and seven strains of actinomycetes were isolated from surface
stems (20), leaves (8), roots (6) and rhizosperic soils (73) of healthy tomato plants grown in
organic farms in Nakhon Pathom, Ratchaburi and Kanchanaburi provinces. Actinomycete
strain KM 1.1-7.9 showed the most antibacterial activity against R. solanacearum. Furthermore, it
also inhibited Xanthomonas axonopodis pv. citri, Staphylococcus aureus ATCC 25923 and
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027. Based on morphology, cultural characteristics,
biochemical properties, cell wall compositions and 16S rRNA gene sequencing analysis, the
strain KM1.1-7.9 was identified as Streptomyces vinaceusdrappus with similarity 100%. It was
cultured in Glucose malt extract peptone (GMP) as antibiotic production medium on a rotary
o
shaker with 200 rpm at 30 C for 9 days. It was found that the ethyl acetate extract of
fermentation broth inhibited R. solanacearum. Each crude extract was isolated by Sephadex
LH-20 column. The result showed that the EX1-003 fraction inhibited R. solanacearum, but
the EX2-002-2 and EX2-002-3 fractions couldn’t inhibit the growth of bacteria. The study of
chemical structures of EX2-002-2 and EX2-002-3 fractions using nuclear magnetic resonance
spectroscopy found that the EX2-002-2 fraction was diglycerides and the EX2-002-3 fraction
was supposed to be glycerides consisting of an aromatic ring. The study of stability test of the
o
ethyl acetate extract from fermentation broth indicated that the optimal temperature was -80 C
and the optimal pH was 7.8 for 8 weeks.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งของ อ.ดร.บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.สมบูรณ ธนาศุภวัฒน และภญ.รศ.ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนขอคิดเห็น และความชวยเหลือ
ในด า นต า งๆ พร อ มทั้ ง ตรวจทานแก ไ ขวิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ จ นกระทั่ ง สํา เร็ จ ลุ ล ว งได ด ว ยดี
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ภญ.รศ.ดร.เพ็ ญพรรณ เวชวิท ยาขลัง ที่ก รุ ณารับเปนประธาน
กรรมการ และผศ.ดร.เกี ย รติ ท วี ชู ว งศ โ กมล ซึ่ ง กรุ ณ ารั บ เป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธนี้ พร อ มทั้ ง ได ก รุ ณ าให ข อ เสนอแนะ และปรั บ ปรุ ง วิทยานิพนธฉบับนี้
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณนักวิทยาศาสตรและเจาหนาที่ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่ไดอํานวย
ความสะดวก และใหความชวยเหลือในดานตางๆ
ขอขอบคุณนายโกเมศ แสงอุทัย ที่อํานวยความสะดวกดานตางๆ นายนริศ พลอยเจริญ
และนางสาวนารีรัตน เจนลาภวัฒนกุล ที่ใหความชวยเหลือในการเก็บตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ศิลปากร ที่ไดใหทุนสนับ สนุน
งานวิจัย
ทายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางยิ่งสําหรับบิดา มารดา นอง และครอบครัว
ของผูวิจัย ที่คอยเปนกําลังใจ ใหโอกาส และสนับสนุนในทุกดานเปนอยางดีมาโดยตลอด
คุณคาและประโยชนที่พึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทาน
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