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บทคดัย่อ 
 
 งานวิจยัน้ีไดค้ดัแยกแอคติโนมยัซีทจากกองวสัดุทางการเกษตร 7 ตวัอยา่ง ของฝ่ายภูมิทศัน์   
กองพฒันาอาคารและสถานท่ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี บนอาหาร Carboxymethyl 
cellulose Agar (CMC Agar) นาํมาศึกษาสัณฐานวิทยาบนอาหาร International Streptomyces 
Project Agar (ISP Agar) จดัจาํแนกไดเ้ป็นแอคติโนมยัซีท 6 ไอโซเลท ไดแ้ก่ TK - 1 TK - 3 TK - 5 
TK - 8 TK - 12 และ TK - 14 นาํแอคติโนมยัซีทท่ีคดัแยกไดม้าทดสอบความสามารถในการสร้าง
เอนไซมเ์ซลลูเลสบน CMC Agar สังเกตการสร้างบริเวณใส (Clear zone) โดยการหาอตัราส่วน
ระหว่างขนาดของบริเวณใสต่อขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางโคโลนี พบว่า TK - 1 มีอตัราส่วนมากท่ีสุด
เท่ากบั 6.0 เซนติเมตร รองลงมาคือ TK - 12 และ TK - 8 โดยมีอตัราส่วนเท่ากบั 2.50 และ 2.14 
เซนติเมตร ตามลาํดบั จากนั้นเลือก TK - 1 TK - 8 และ TK - 12 ซ่ึงมีอตัราส่วนระหว่างขนาดของ
บริเวณใสต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีสูงท่ีสุด มาศึกษากิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส 
(Cellulase Activity) ในอาหาร CMC Broth พบวา่ ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส (ชุดควบคุม) TK - 1 
มีกิจกรรมของเอนไซมเ์ซลลูเลสสูงสุด ในวนัท่ี 4 โดยมีค่าเท่ากบั 0.06 U/ml รองลงมาคือ TK - 8 
และ TK-12 มีกิจกรรมของเอนไซมเ์ซลลูเลสเท่ากบั 0.05 และ 0.03 U/ml ในวนัท่ี 5 และ 7 
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ตามลาํดบั ส่วนท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (ชุดทดลอง) TK- 8 มีกิจกรรมของเอนไซมเ์ซลลูเลสสูง
สุดในวนัท่ี 5 โดยมีค่าเท่ากบั 0.07 U/ml รองลงมาคือ TK - 1 และ TK - 12 มีกิจกรรมของเอนไซม ์  
เซลลูเลสเท่ากบั 0.05 และ 0.04 U/ml ในวนัท่ี 5 และ 6 ตามลาํดบั  จากผลการศึกษากิจกรรม
เอนไซม์เซลลูเลสของแอคติโนมัยซีทท่ีคัดแยกได้ พบว่าท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส                    
แอคติโนมยัซีทมีการสร้างเอนไซมเ์ซลลูเลสได ้
คาํสําคญั : การคดัแยก แอคติโนมยัซีท วสัดุทางการเกษตร 
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ABSTRACT 
 

Screening of thermophilic actinomycetes from 7 agricultural materials provided by 
Landscape section, Building Development Division, Rajamangala University of Technology was 
conducted by using Carboxymethyl cellulose Agar (CMC Agar). Morphology was studied on the 
International Streptomyces Project Agar (ISP Agar). The results showed that six actinomycetes 
were isolated, TK-1, TK-3, TK-5, TK-8, TK-12 and TK-14. All isolated were investigated the 
cellulolytic activity on CMC Agar clear zone. TK-1 isolated provided the highest ratio of clear 
zone and colony diameter of 6.0 centimeter. While TK-12 and TK-8 was obtained 2.5 and 2.14 
centimeter, respectively. Subsequenlty, TK-1, TK-8 and TK-12 were studied cellulose activity in 
CMC Broth. The results showed that the highest cellulose activity of 0.06 U/ml was obtained 
from TK-1 at 37ºC and 5 days of cultivation. Subsequently, cellulose activity of 0.05 and 0.03 
U/ml were obtained from TK-8 and TK-12 on 4 and 7 days of cultivation, respectively. While at 
45ºC the results showed that the highest cellulose activity of 0.07 U/ml was obtained from TK-8 
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on 5 days of cultivation. Subsequently, cellulose activity of 0.05 and 0.04 U/ml were obtained 
from TK-1 and TK-12 on 5 and 6 days of cultivation, respectively. 
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