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บทคัดยอ
รวบรวมและจําแนกชนิดของราไมคอรไรซากลวยไมใกลสูญพันธุ โดยเก็บตัวอย)างรากกลวยไม
จํานวน 9 ชนิด ไดแก) กะเรกะร)อนอินทนนท รองเทานารีขาวสตูล รองเทานารีฝาหอย รองเทานารี
สุขะกุล รองเทานารีเหลืองกระบี่ รองเทานารีเหลืองปราจีน รองเทานารีอินทนนท สิงโตกลอกตา
และ เอื้องปากนกแกว ที่จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม) และอุบลราชธานี จํานวน 25
ตัวอย)าง แยกไดราทั้งหมด 22 isolates โดยทําการแยกราจากเสนใยที่เจริญอยู)ในเซลลชั้นคอรเท็กซ
ของรากกลวยไม ซึ่งสามารถจําแนกชนิดราไมคอรไรซาเป=นรา Rhizoctonia – like fungi 4 ชนิด
ไดแก) Ceratorhiza goodyerae-repentis, Epulorhiza calendulina, Epulorhiza repens,
Tulasnella sp. ราไมคอรไรซากลวยไมที่แยกไดทุกชนิดมีนิวเคลียส 2 อัน และเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์
ที่แยกไดใน liquid paraffin และบน slant PDA ในตูควบคุมอุณหภูมิที่ 15 องศาเซลเซียส เพื่อ
นํามาใชประโยชนในการศึกษาการเพาะเมล็ดกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่ร)วมกับราไมคอรไรซา
เมื่อนําราไมคอรไรซาทั้งหมดมาทําการคัดเลือกการเจริญเติบโตบนอาหาร oat meal agar
(OMA) พบเจริญไดดีบน OMA 4 isolates คือ C. goodyerae-repentis (RZ 0067), E.
calendulina (RZ 0050), E. repens (RZ 0066) และ Tulasnella sp. (RZ 0059) เมื่อนําทั้ง 4
isolates มาทดสอบการมีประโยชนต)อการเพาะเมล็ดกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่แบบเกื้อกูล
เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน พบว)า รา E. calendulina มีศักยภาพในการกระตุนใหเมล็ดกลวยไม
รองเทานารีเหลืองกระบี่งอกได 100 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 21 วัน และส)งเสริมใหเมล็ดพัฒนาเจริญ
เป=นตนอ)อนได 58 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 120 วัน ซึ่งแตกต)างกับ E. repens และ Tulasnella sp.
ซึ่งสามารถกระตุนใหเมล็ดกลวยไมงอกได 85.3 และ 75.8 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 21 วัน และ
สามารถเจริ ญ เป= น ตนอ) อนในเวลา 120 วั น ไดเพี ย ง 18.5 และ 17.0 เปอรเซ็ น ต ในขณะที่ ร า
รหัสการทดลอง 01-29-54-03-02-00-03-54
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C. goodyerae-repentis และกรรมวิธีเพาะเมล็ดที่ไม)ไดใส)ราไมคอรไรซา สามารถกระตุนใหเมล็ด
งอกไดเพียง 9.5 และ 17 เปอรเซ็นต ตามลําดับเท)านั้น ไม)สามารถพัฒนาเป=นตนอ)อนไดและตายใน
ที่สุด จากการทดลองนี้รา E. calendulina (RZ 0050) มีศักยภาพสูงที่สุดในการส)งเสริมการงอก
และการพัฒนาเป=นตนอ)อนของกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่และไดตนอ)อนที่แข็งแรงในการนําไป
เพาะเลี้ยงในเรือนทดลอง ราไมคอรซาทั้งหมดไดเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกไดใน liquid paraffin
และบน slant PDA ภายใตอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ที่กลุ)มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช

คํานํา
ในป`จจุบันกลวยไมเมืองไทย มีจํานวนประมาณ 1,125 ชนิด สูญพันธุไปแลว 20 ชนิด และ
ใกลสูญพันธุอีก 20 ชนิด และกลวยไมชนิดใหม)ของโลกที่คนพบในประเทศไทยมีมากกว)า 20 ชนิด รา
ไมคอรไรซามีความสัมพันธแบบเกื้อกูลเอื้อประโยชนซึ่งกันและกันระหว)างกลวยไมกับรา ในดานช)วย
ส)งเสริมการงอกของเมล็ดกลวยไม เนื่องจากเมล็ดกลวยไมมีขนาดเล็กมาก มีอาหารสะสมในเมล็ดนอย
มากทําใหไม)มีอาหารไปเลี้ยงในขณะที่กลวยไมงอก ดังนั้นเมล็ดกลวยไมบางชนิดจึงงอกยากหรือไม)งอก
เลย แต)อย)างไรก็ตามในสภาพธรรมชาติพบว)ามีราไมคอรไรซาเจริญอยู)ในรากกลวยไมแบบ เกื้อกูลเอื้อ
ประโยชนซึ่งกันและกัน และส)วนใหญ)เป=นราในสกุล Rhizoctonia ซึ่งเป=นจุลินทรียที่มีความสัมพันธ
กับการงอกของเมล็ดกลวยไม ช)วยใหเมล็ดกลวยไมสามารถงอกได โดยใหธาตุอาหารและกระตุนการ
เจริญเติบโตของตนกลา (Clements, 1988)
ราไมคอรไรซาเป=นราชนิดหนึ่งที่เจริญอยู)ร)วมกับรากกลวยไม โดยที่ราสรางเสนใยเขาไปใน
รากกลวยไม เจริญอยู)ในเซลลชั้นคอรเท็กซ สรางโครงสรางภายในเซลลเรียกว)า peloton ราชนิดนี้
ไม)ไดเขาทําลายรากพืช แต)จะใหธาตุอาหารแก)พืช เช)นธาตุคารบอน ซึ่งเป=นแหล)งใหพลังงานที่สําคัญ
กับพืช เป=นความสัมพันธแบบเกื้อกูลเอื้อประโยชนซึ่งกันและกันระหว)างกลวยไมกับราไมคอรไรซา
เนื่องจากเมล็ดกลวยไมมีขนาดเล็กมาก มีอาหารสะสมในเมล็ดนอยมาก ทําใหเมล็ดกลวยไมงอกยาก
แต)ในสภาพธรรมชาติพบว)ามีราไมคอรไรซาเจริญอยู)ในรากกลวยไม ซึ่งเป=นจุลินทรียที่มีความสัมพันธ
กับการงอกของเมล็ดกลวยไม ช)วยใหเมล็ดกลวยไมสามารถงอกได โดยใหธาตุอาหาร และกระตุนการ
เจริญเติบโตของตนกลา ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายของสายพันธุราไมคอรไรซาของกลวยไม
โดยการจําแนกชนิดของราไมคอรไรซาจากรากกลวยไมดินและรากกลวยไมเกาะอาศัยที่เพาะเมล็ดยาก
และนํามาใชประโยชนในการเพาะเมล็ดกลวยไมแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (symbiotic germination)
ซึ่งจะเป=นประโยชนอย)างยิ่งต)อกลุ)มผูเลี้ยงกลวยไมเพื่อการคาโดยเพาะเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ หรือ
การผลิตโดยใชเนื้อเยื่อ จากาการตรวจเอกสารการศึกษาราไมคอรไรซากลวยไมในประเทศไทยนั้น
พบว)ามีการจําแนกราไมคอรไรซาในระดับ genus เท)านั้น ยังไม)มีการศึกษาการจําแนกชนิดถึงระดับ
species เนื่องจากราในสกุล Rhizoctonia เป=นราที่ไม)สรางสปอร ทําใหการจําแนกชนิดของรา
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ค)อนขางยาก การชักนําใหราสรางระยะการสืบพันธุแบบใชเพศจะช)วยในการจําแนกชนิดราในกลุ)มนี้
ไดดีแต)การชักนําใหราสรางระยะนี้ก็ค)อนขางยากเช)นกัน ดังนั้นจึงมีความสําคัญที่ควรจะทําการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาความหลากหลายของสายพันธุราไมคอรไรซาของกลวยไม โดยการรวบรวมและ
จําแนกชนิดราในระดับ species เพื่อนํามาใชประโยชนในการเพาะเมล็ดกลวยไมแบบเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน (symbiotic germination) โดยเฉพาะเมล็ดกลวยไมที่งอกยาก เมล็ดกลวยไมที่กําลังสูญ
พันธุ ซึ่งจะเป=นการอนุรักษพันธุกลวยไม และยังเป=นประโยชนต)อกลุ)มผูเลี้ยงกลวยไมเพื่อการคาต)อไป
ในอนาคต
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. อุปกรณเก็บตัวอย)างราก ไดแก) พลั่ว กรรไกรตัดแต)งกิ่ง และภาชนะเก็บราก
2. สารเคมีไดแก) สารเคมีที่ใชในการฆ)าเชื้อ : สารละลายคลอร็อกซ แอธิลแอลกอฮอล
75% สารปฏิชีวนะ streptomycin และ tetracyclin สียอม : safranin – O และ KOH
สารเคมีที่ใชในการเก็บรักษา : paraffin oil
3. อาหารวุนสังเคราะห NDY (1/6), corn meal agar (CMA), water agar (WA), V8
juice agar และ potato dextrose agar (PDA)
4. อุปกรณเครื่องแกว ไดแก) จานอาหารเลี้ยงเชื้อ ขวดดูแรน บีกเกอร ขวดเพาะเลี้ยง
กลวยไม กระจกนาฬิกา เป=นตน
5. อุปกรณในการแยกเชื้อ เข็มเขี่ยปลายแหลม ฟอรเซ็บปลายแหลม ใบมีดผ)าตัด กระดาษ
กรอง (Whatman #2)
8. วัสดุอุปกรณอื่นๆ ในหองปฏิบัติการ ไดแก) ตูเขี่ยเชื้อ หมอนึ่งความดัน ตูอบฆ)าเชื้อเครื่อง
แกว เป=นตน
9. กลองจุลทรรศนแบบ compound และ stereo พรอมอุปกรณถ)ายภาพ
วิธีการ
1. เก็บตัวอยางรากกลวยไม
เก็บรากกลวยไมดินที่ปลูกในกระถาง (ภาพที่ 1) และปลูกในดินจากแหล)งต)าง ๆ ใน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต โดยตัดรากห)อกระดาษ ใส)ถุงพลาสติค และบันทึก
รายละเอียดชนิดกลวยไม แหล)งที่เก็บ และวันที่เก็บ เก็บบรรจุรากกลวยไมห)อตัวอย)างลงในกล)องเก็บ
ความเย็น เพื่อนํามาทําการแยกเชื้อในหองปฏิบัติการ
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ภาพที่ 1: รากกลวยไมในกระถางที่เก็บมาแยกราไมคอรไรซา
2. การแยกราจากเสนใยที่เจริญอยูในชั้นคอรเท็กซของรากกลวยไม
แยกราไมคอรไรซาจากรากกลวยไม โดยทําความสะอาดรากกลวยไม ตัดชิ้นส)วน
รากเป=นท)อนยาวประมาณ 1 เซนติเมตร แลวแช)ชิ้นส)วนรากในสารละลายคลอร็อกซ 5 เปอรเซ็นต
นาน 5 นาที ลางดวยน้ํานึ่งฆ)าเชื้อแลว 3 ครั้ง และนําชิ้นส)วนรากมาตัดเป=นชิ้นบาง ๆ ภายใตกลอง
จุลทรรศน stereo ในตูปลอดเชื้อ ใชเข็มปลายแหลมเล็กและปากคีบปลายแหลมที่ฆ)าเชื้อแลวเขี่ยเสน
ใยราที่เจริญอยู)รวมกันในชั้นคอรเท็กซของรากกลวยไม (ภาพที่ 2) มาวางบนอาหารวุนสังเคราะหสูตร
NDY (1/6) ผสมสารปฏิชวี นะ steptomycin และ tetracycline บ)มไวที่อุณหภูมิหองปฏิบัติการ
เป=นเวลา 3-10 วัน เมื่อราเจริญขึ้นมา ใชเข็มปลายแหลมตัดปลายเสนใยมาวางบนอาหาร PDA บ)มไว
ที่อุณหภูมิหองปฏิบัติการ แยกใหไดเชื้อบริสุทธิ์และเก็บรักษาสายพันธุราไมคอรไรซาไวในอุณหภูมิ
15 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 2: แสดงภาพตัดขวางรากกลวยไมที่เก็บมาแยก
ราไมคอรไรซาโดยแยกจากเสนใยราที่เจริญ
อยู)ในเซลลชั้นคอรเท็กซ (ลูกศรชี้)
3. การจําแนกราไมคอรไรซา
นําราไมคอรไรซาที่แยกไดจากขอ 2 มาเลี้ยงบนอาหาร PDA บันทึกลักษณะต)าง ๆ
ดังต)อไปนี้ เพื่อการจัดจําแนกชนิดของรา
3.1 ลักษณะของราบนอาหารเลี้ยงเชื้อ สีของโคโลนีดานบนและดานล)างอาหารเลี้ยง
เชื้อ รวมทั้งการสรางเม็ด sclerotium
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3.2 ศึกษารูปร)างลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราภายใตกลองจุลทรรศน stereo
และ light microscope โดยการ mount สไลดดวยน้ํากลั่นนึ่งฆ)าเชื้อหรือ Shear’s solution ศึกษา
ลักษณะและวัดขนาดของเสนใย ลักษณะเสนใยตั้งฉาก ลักษณะรูปร)างและขนาดของ monilioid cell
ของราที่เจริญบนอาหาร และ การสราง sclerotiumถ)ายภาพราจากกลองจุลทรรศนแบบ compound
microscope เปรียบเทียบลักษณะของราดังกล)าวกับคู)มือการจัดจําแนกชนิดรา (Moore, 1987;
Sneh et al., 1991; Roberts, 1999)
3.3 ศึกษาจํานวนนิวเคลียสต)อหนึ่งเซลลโดยการยอมสีดวย Safranin O (Bandoni,
1979) เลี้ยงรา Rhizoctonia ที่แยกไดจากพืชต)าง ๆ บนอาหาร PDA, ½ PDA และ V8 agar นาน
1-2 วัน การทําสไลดโดยหยดสี safranin-o ลงบนสไลด 1 หยด และหยด 3% KOH ลงบน safranin
O 1 หยด แลวเขี่ยปลายเสนใยของราวางในหยดสีบนสไลด และป•ดดวย cover slip และนําไปตรวจดู
จํานวนนิวเคลียส ใตกลองจุลทรรศนแบบ compound microscope บันทึกจํานวนนิวเคลียสที่พบใน
แต)ละสายพันธุ และถ)ายภาพราภายใตกลองจุลทรรศน
3.4 การชักนําใหราสรางระยะสืบพันธุแบบใชเพศ โดยเลี้ยงราบนอาหาร OPDMA
(potato extract 15 g, marmite yeast extract 40 g, dextrose 7.5 g, agar 20 g, distilled
water 1,000 ml, pH 5.3), ODMA (marmite 25 g, dextrose 12.5 g, distilled water 1,000
ml, pH 5.2) และใน V8 juice agar (10% V8 juice, CaCO3 2g, agar 18 g, water 900 ml) เป=น
เวลา 3 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และยายเชื้อมาเลี้ยงบนอาหาร tap water agar (agar 15
g, tap water 1,000 ml) บ)มเชื้อไวในสภาพที่มีแสง
4. คัดเลือกราไมคอรไรซา
4.1
นําราไมคอรไรซาที่แยกไดจากรากกลวยไมเอื้องดินใบหมากมาแยกใหไดเชื้อ
บริสุทธิ์บนอาหาร PDA และเลี้ยงรา บนอาหาร PDA สําเร็จรูป ใหเชื้อเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
นาน 5-7 วัน
4.2 และนํามาคัดเลือกโดยเลี้ยงบนอาหาร OMA โดยเทอาหาร OMA ลงในจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อขนาดเสนผ)าศูนยกลาง 9 เซนติเมตร ทิ้งไวใหเย็น ใช cork borer ขนาด
เสนผ)าศูนยกลาง 0.7 เซนติเมตร ตัดเสนใยของรา นํามาวางบนกลางจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีอาหาร
แต)ละชนิด บ)มไวที่อุณหภูมิหองปฏิบัติการ
Ceratorhiza goodyerae-repentis, Epulorhiza calendulina, Epulorhiza repens,
Tulasnella sp.
5. ทดสอบศักยภาพของราไมคอรไรซาที่เปXนประโยชนตอการเพาะเมล็ดกลวยไม
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 6 กรรมวิธี 5 ซ้ํา คือ
กรรมวิธีที่ 1 เพาะเมล็ดกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่ ใส)รา Epulorhiza
calendulina (RZ 0050) บนอาหาร OMA
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กรรมวิธีที่ 2 เพาะเมล็ดกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่ ใส)รา Epulorhiza repens
(RZ 0066) บนอาหาร OMA
กรรมวิธีที่ 3 เพาะเมล็ดกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่ ใส)รา Tulasnella sp.
(RZ 0059) บนอาหาร OMA
กรรมวิธีที่ 4 เพาะเมล็ดกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่ ใส)รา Ceratorhiza
goodyerae-repentis (RZ 0067) บนอาหาร OMA
กรรมวิธีที่ 6 เพาะเมล็ดกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่ โดยไม)ใส)ราไมคอรไรซา เลี้ยง
บนอาหาร OMA
5.1 การเตรียมฝ`กกลวยไม
ผสมเกสรตัวผูและตัวเมียของดอกกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่ เมื่อผสมพันธุกันแลวก็จะ
เจริญเป=นฝ`ก และนําฝ`กกลวยไมมาใชในการเพาะเมล็ดเมื่อฝ`กเริ่มแก) ขอควรระวังอย)าใหฝ`กแตกเพราะ
จะทําใหเกิดการปนเปƒ„อน
5.2 เตรียมราไมคอรไรซา โดยเลี้ยงราไมคอรไรซาที่คัดเลือกมาไดจากขอ 4 โดย
คัดเลือกมาจํานวน 5 isolates ที่สามารถเจริญไดดีบนอาหาร OMA จนกระทั่งเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
5.3 เตรียมอาหาร OMA ใส)ลงในขวดขนาด 5x10 เซนติเมตร และเตรียมกระดาษ
กรอง Whatman No. 1 ตัดเป=นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 1x4 เซนติเมตร และนําไปนึ่งฆ)าเชื้อ
5.4 เพาะเมล็ดแบบเกื้อกูลเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน (Symbiotic Germination)
ทําการเพาะเมล็ดรองเทานารีเหลืองกระบี่ ในสภาพปลอดเชื้อโดยวิธีของ Athipunyakom (2004)
โดยการนําฝ`กกลวยไมที่เก็บมาจากตน เลือกฝ`กที่สมบูรณและไม)มีรอยแตก ลางฝ`กใหสะอาดดวยสบู)
เหลว และฆ)าเชื้อที่ผิวโดยใชสําลีจุ)มแอลกอฮอล 70% ทาใหทั่วฝ`ก แลวใชปากคีบคีบฝ`กกลวยไมจุ)ม
ในแอลกอฮอล 95% แลวนําไปลนเปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล ใหเปลวไฟลุกทั่วฝ`กเพื่อฆ)าเชื้อที่ผิว
ใชมีดผ)าตัดที่ฆ)าเชื้อแลวกรีดฝ`กกลวยไมตามแนวยาว ผ)าครึ่งเป=น 2 ซีก ใชปากคีบคีบเมล็ดกลวยไมใส)
ลงในขวดน้ําที่นึ่งฆ)าเชื้อแลวและนําไปปรับปริมาณของเมล็ดดวย Haemacytometer ใหมีปริมาณ
เมล็ดกลวยไมจํานวน 100 เมล็ด/มิลลิลิตร และหยด Tween20 ลงไป ใชปากคีบคีบกระดาษกรอง
Whatman No. 1 ขนาด 1x4 เซนติเมตร ที่เตรียมไวในขอ 5.3 มาวางลงบนอาหาร OMA ที่อยู)ใน
ขวดโดยเทคนิคปลอดเชื้อ จากนั้นนําเมล็ดกลวยไมในขวดที่อยู)ในน้ํามาเขย)าใหสม่ําเสมอและใชไปเปต
ที่นึ่งฆ)าเชื้อแลวดูดสารละลายที่มีเมล็ดกลวยไมมาจํานวน 1 มิลลิลิตร (มีเมล็ดกลวยไม 100 เมล็ด) ใส)
ลงบนกระดาษกรองที่วางบนอาหาร OMA แลวใช cork borer ขนาดเสนผ)าศูนยกลาง 0.7 เซนติเมตร ตัด
เสนใยของราไมคอรไรซาที่เตรียมไวในขอ 5.2 นํามาวางบนอาหาร OMA ห)างจากกระดาษกรอง 1.5
เซนติเมตร เก็บไวในที่มืด ที่อุณหภูมิหองปฏิบัติการ จนกระทั่งเมล็ดกลวยไมเริ่มงอกจึงนําออกมาวาง
ภายใตแสง
บันทึกผลการทดลอง
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บันทึกผลการทดลองโดยตรวจนับเปอรเซ็นตการงอกและการพัฒนาการเจริญของเมล็ด
กลวยไมเป=นตนอ)อนภายใตกลองจุลทรรศน stereo microscope ในช)วงระยะ 21, 60 และ 120 วัน
หลังจากทําการเพาะเมล็ด
วิธีการประเมินผลโดยใชวิธีของ Athipunyakom (2004)
0
=
เมล็ดที่สมบูรณ ยังไม)งอก (no germination)
1
=
embryo ขยายตัวและเปลือกหุมเมล็ดแตก (seed coat
ruptured by enlarged embryo)
2
=
embryo มีลักษณะเป=นกอนกลมปลายแหลมมีรากขนอ)อนเจริญ
ออกมา (presence of rhizoids)
3
=
ผลิใบยอดปลายแหลม 1 ใบ (presence of leaf primordium)
4
=
สรางใบจริง (appearance of the first true leaf)
5
=
ตนอ)อนมีใบยอด (elongation of initial leaf)
6
=
สรางระบบราก (elongation of root)
เวลาและสถานที่
เวลา
เริ่มตน – สิ้นสุด
ตุลาคม 2552 – กันยายน 2555
สถานที่
แปลงปลูกพืชของเกษตรกร
หองปฏิบัติการกลุ)มงานวิทยาไมโค กลุ)มวิจัยโรคพืช
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. เก็บตัวอยางรากกลวยไม
รวบรวมและจําแนกชนิดของราไมคอรไรซากลวยไมใกลสูญพันธุ โดยเก็บตัวอย)างรากกลวยไม
จํานวน 9 ชนิด ไดแก) กะเรกะร)อนอินทนนท รองเทานารีขาวสตูล รองเทานารีฝาหอย รองเทานารี
สุขะกุล รองเทานารีเหลืองกระบี่ รองเทานารีเหลืองปราจีน รองเทานารีอินทนนท สิงโตกลอกตา
และ เอื้องปากนกแกว ที่จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม) และอุบลราชธานี จํานวน 25
ตัวอย)าง (ตารางที่ 1)
2. การแยกราจากเสนใยที่เจริญอยูในชั้นคอรเท็กซของรากกลวยไม
ผลจากการแยกราจากรากกลวยไม 9 ชนิด โดยแยกราจากเสนใยที่เจริญอยู)ในชั้นคอรเท็กซ
ของรากกลวยไม ไดราทั้งหมด 22 isolates (ตารางที่ 2) ดังนี้
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กะเรกะร)อน จากจังหวัดเชียงใหม) และอุบลราชธานี แยกไดรา 4 isolates โคโลนีบน
อาหาร PDA สีขาว เจริญใตอาหาร มีบางส)วนเจริญเหนือวุนอาหาร
เกิดเป=นวงเรียงซอนกัน
(concentric zonation)
รองเทานารีขาวสตูล จากจังหวัดเชียงใหม) แยกไดรา 1 isolates โคโลนีบนอาหาร PDA สี
ขาว ใตอาหาร มีบางส)วนเจริญเหนือวุนอาหาร
รองเทานารีฝาหอย จากจังหวัดกระบี่ แยกไดรา 2 isolates โคโลนีบนอาหาร PDA สีขาว
เจริญใตอาหาร มีบางส)วนเจริญเหนือวุนอาหาร เกิดเป=นวงเรียงซอนกัน (concentric zonation)
รองเทานารีสุขะกุล จากจังหวัดเชียงราย แยกไดรา 1 isolates โคโลนีบนอาหาร PDA สีขาว
เจริญใตอาหาร มีบางส)วนเจริญเหนือและใตวุนอาหาร
รองเทานารีเหลืองกระบี่ จากจังหวัดกระบี่ แยกไดรา 9 isolates โคโลนีบนอาหาร PDA สี
ขาว ใตอาหาร มีบางส)วนเจริญเหนือวุนอาหาร เกิดเป=นวงเรียงซอนกัน และโคโลนีบนอาหาร PDA สี
น้ําตาล เจริญเหนือวุนอาหาร เกิดเป=นวงเรียงซอนกัน
รองเทานารีเหลืองปราจีน จากจังหวัดกาญจนบุรี แยกไดรา 2 isolates โคโลนีบนอาหาร PDA
สีขาว ใตอาหาร มีบางส)วนเจริญเหนือวุนอาหาร เกิดเป=นวงเรียงซอนกัน และไม)มีวงเรียงซอนกัน
รองเทานารีอินทนนท จากจังหวัดเชียงใหม)และเชียงราย แยกไดรา 3 isolates โคโลนีบน
อาหาร PDA สีขาว ใตอาหาร มีบางส)วนเจริญเหนือวุนอาหาร เกิดเป=นวงเรียงซอนกัน และไม)มีวง
เรียงซอนกัน
สิงโตกลอกตา จากจังหวัดเชียงใหม) แยกราไมคอรไรซาไม)ได เกิดการปนเปƒ„อนจากจุลินทรียชนิด
เอื้องปากนกแกว จากจังหวัดเชียงใหม) และเชียงราย แยกราไมคอรไรซาไม)ได เกิดการปนเปƒ„อน
จากจุลินทรียชนิด
3. การจําแนกราไมคอรไรซา
จากการจําแนกราไมคอรไรซาจากตัวอย)างรากกลวยไม ที่เก็บจากแหล)งต)าง ๆ แยกเชื้อได 30 สายพันธุ
จําแนกชนิดของราโดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ ลักษณะของโคโลนี ลักษณะและขนาดของเสนใย
ลักษณะ รูปร)าง และขนาดของ monilioid cell ของราที่เจริญบนอาหาร การสราง sclerotium และจํานวน
นิวเคลียสต)อเซลล จากการศึกษาไดรา Rhizoctonia – like fungi จํานวน 22 isolates จําแนกชนิดได
รา Ceratorhiza goodyerae-repentis, Epulorhiza calendulina, Epulorhiza repens, Tulasnella sp.
รายละเอียดของรามีดังนี้
Ceratorhiza goodyerae - repentis Costantin & Dufour) Moore, Mycotaxon 29: 94. 1987
ชื่อพอง: Rhizoctonia goodyerae - repentis Costantin & Dufour)
สายพันธุ: RZ 0056, RZO 0067
Class Agonomycetes, Order Agonomycetales
Teleomorph: Ceratobasidium cornigerum (Bourd.) Rogers
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พืชอาศัย: รากของกลวยไมรองเทานารี
ราเจริญเขาไปในรากพืชและสรางโครงสรางที่เรียกว)า pelotons ในชั้นคอรเท็กซ
โคโลนี เจริญอย)างเร็วบนอาหาร PDA และโคโลนีมีเสนผ)านศูนยกลาง 9 เซ็นติเมตร เมื่ออายุ
4 วัน ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส โคโลนีมีสีขาว ถึง ครีม เมื่ออ)อนและเปลี่ยนเป=นสีน้ําตาลอมสม
เมื่อแก) เกิด concentric zonation บนอาหาร เสนใยที่เจริญอยู)เหนืออาหารไม)มีสีและเปลี่ยนเป=นสี
แทน หลังอายุ 14 วัน มักพบเสนใยหรือ moniliod cells รวมตัวกันเป=นกลุ)ม ต)อมาพัฒนาเป=น
sclerotium เจริญอยู)ใตวุนอาหารเรียกว)า microsclerotium
เสนใยกวาง 4.0 – 5.3 ไมครอน มีผนังกั้นเซลล เสนใยตั้งฉาก monilioid cells รูปร)าง
คลายถังเบียร ถึงรูปรี ขนาด 15.4–(20.6)–26.4 x 6.9–(10.6)–11.3 ไมครอน นิวเคลียสมี 2
นิวเคลียส ต)อ 1 เซลล (binucleate)
การศึ กษาครั้ งนี้ไม) ส ามารถชั กนํ า ราใหสรางสปอรระยะการสื บ พั น ธุแบบใชเพศได รา
Ceratobasidium corginerum เป=นระยะสืบพันธุแบบใชเพศของราชนิดนี้
R. goodyerae – repentis เป=นราไมคอรไรซาที่พบในกลวยไมดินหลายชนิด (Alexander
and Hadley, 1985; Currah et al., 1990; Zelmer and Currah, 1997) และยังพบในกลวยไม
เกาะอาศัยดวย Richardson et al. (1993) รายงานแยกไดราชนิดนี้จากกลวยไมเกาะอาศัย
Campylocentrum micranthum ในประเทศคอสตาริกา
Warcup and Talbot (1971) ศึกษาการชักนํารา R. goodyerae – repentis ใหสราง
ระยะสืบพันธุแบบใชเพศ โดยแยกราจากรากกลวยไมเกาะอาศัย 2 ชนิด ไดแก) Pomatocalpa
macphersonii และ Robiquetia wassellii จากรัฐควีนแลนสตอนเหนือ ประเทศออสเตรเลีย
จําแนกชนิดไดรา R. goodyerae-repentis และสามารถชักนําราใหสรางระยะการสืบพันธุแบบใช
เพศ คือ รา C. corginerum
Epulorhiza calendulina Zelmer & Currah, Can.J.Bot. 73: 1995
สายพันธุ: RZ 0064, RZ 0065, RZ 0057, RZ 0054, RZ 0063, RZ 0049, RZ 0050, RZ 0052,
RZ 0053, RZ 0068, RZ 0055, RZ 0060, RZ 0062
Class Agonomycetes, Order Agonomycetales
พืชอาศัย : รากของกะเรกะร)อนอินทนนท (RZ 0064, RZ 0065, RZ 0057) รองเทานารีฝาหอย (RZ
0054) รองเทานารีสุขะกุล (RZ 0063) รองเทานารีเหลืองกระบี่ (RZ 0049, RZ 0050, RZ 0052,
RZ 0053, RZ 0068, RZ 0055) รองเทานารีเหลืองปราจีน (RZ 0060) รองเทานารีอินทนนท (RZ
0062)
ราสรางเสนใยเจริญอยู)ในชั้นคอรแท็กซรากกลวยไม
โคโลนี บนอาหาร PDA มีเสนผ)านศูนยกลาง 3.5 เซ็นติเมตร เมื่ออายุ 10 วัน ที่อุณหภูมิหอง
ปฏิบัติการ โคโลนี สีขาว ถีงขาวอมชมพู เสนใยเจริญอยู)ใตอาหาร และเสนใยเจริญขึ้นมาเหนือและใต
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อาหาร potato dextrose agar
เสนใยเจริญใตอาหาร และรวมตัวกันอย)างหลวม ๆ เกิดเป=น
sclerotia
เสนใยมีขนาด 3.3-4.0 ไมครอน ไม)มีสี มีผนังกั้นเซลล นิวเคลียสเป=น binucleate เสนใยตั้ง
ฉาก แต)ส)วนใหญ)เอียงเป=นมุม 45 องศาเซลเซียส มากกว)าเสนใยตั้งฉาก
Monilioid cells ไม)มีสี รูปร)างคลายกระบอง ถึงรูปร)างไม) บางครั้ง monilioid cells รวมตัว
กันเป=นกลุ)ม ต)อมาพัฒนาเป=น sclerotium เจริญอยู)ใตวุนอาหารเรียกว)า microsclerotium
Epulorhiza repens (N. Bernard) Moore, Mycotaxon 29:95, 1987
สายพันธุ: RZO 0058, RZO 0051, RZO 0066, RZO 0061, RZO 0069, RZO 0070
Class Agonomycetes, Order Agonomycetales
Teleomorph : Tulasnella deliquescens (Juel) Juel
พืชอาศัย : รากของกะเรกะร)อนอินทนนท (RZ 0058) รองเทานารีฝาหอย (RZ 0051) รองเทานารี
เหลืองกระบี่ (RZ 0066) รองเทานารีเหลืองปราจีน (RZ 0061) รองเทานารีอินทนนท (RZ 0069,
RZ 0067) ;
โคโลนี บนอาหาร PDA มีเสนผ)านศูนยกลาง 9 เซ็นติเมตร เมื่ออายุ 7 วัน ที่อุณหภูมิหอง
ปฏิบัติการ โคโลนี สีขาว ถึง ครีม เสนใยเจริญอยู)ใตอาหาร เกิดเป=นวงเรียงซองกัน บนอาหาร Corn
meal agar โคโลนี สีขาวถึงครีม เสนใยเจริญใตอาหาร และรวมตัวกันอย)างหลวม ๆ เกิดเป=น
sclerotia
เสนใยไม)มีสี ขนาด 2.5-4.0 ไมครอน มีผนังกั้นเซลล นิวเคลียสเป=น binucleate เสนใยตั้ง
ฉาก
Monilioid cells ไม)มีสี รูปร)างกลมถึงรี ขนาด 6.5-10.8 x 7.5-14.2ไมครอน เรียงต)อกัน
เป=นลูกโซ)สั้น ๆ แตกกิ่งกานสั้น ๆ หรือไม)แตกกิ่งกานเลย บางครั้ง monilioid cells รวมตัวกันเป=น
กลุ)ม ต)อมาพัฒนาเป=น sclerotium เจริญอยู)ใตวุนอาหารเรียกว)า microsclerotium การศึกษาครั้งนี้
ไม)สามารถชักนําราใหสรางสปอรระยะการสืบพันธุแบบใชเพศได
รา Tulasnella deliquescens เป=นระยะสืบพันธุแบบใชเพศของราชนิดนี้
รา R. repens เป=นราที่พบแพร)หลายในรากกลวยไมหลายชนิด ซึ่ง Bernard (1909) เป=น
บุคคลแรกที่แยกราชนิดนี้มาจากรากกลวยไมแคทลียา (Laelio-Cattleya canhamiana) ซึ่งมี
ลักษณะของโคโลนี ขนาดของเสนใย และลักษณะต)าง ๆ ใกลเคียงกับการศึกษาครั้งนี้
ต)อมา Curtis (1939) และ Burgeff (1959) ทําการศึกษาแยกราไมคอรไรซาจากกลวยไม
หลายชนิดใน Wisconsin และจําแนกชนิดเป=นรา R. repens มีลักษณะของเสนใยเจริญอยู)ใตอาหาร
และมีขนาดของ monilioid cells ใกลเคียงกับลักษณะของ Bernard บรรยายไว
Currarh et al (1987) พบรา R. repens .ในรากของกลวยไม Platanthera obtusata ใน
เมืองอัลเบอรตา ประเทศแคนาดา
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ในประเทศอินเดีย Senthikumar และ Krishnamurthy (1998) ไดศึกษาลักษณะทางเซลล
วิทยาของรา R. repens ที่แยกไดจากรากของกลวยไมเอื้องดินใบหมาก ซึ่งตรงกับการศึกษาครั้งนี้ที่
แยกราชนิดนี้ไดในเอื้องดินใบหมากเช)นเดียวกัน
Epulorhiza calendulina Zelmer & Currah, Can.J.Bot. 73: 1995
สายพันธุ: RZ 0064, RZ 0065, RZ 0057, RZ 0054, RZ 0063, RZ 0049, RZ 0050, RZ 0052,
RZ 0053, RZ 0068, RZ 0055, RZ 0060, RZ 0062
Class Agonomycetes, Order Agonomycetales
พืชอาศัย : รากของกะเรกะร)อนอินทนนท (RZ 0064, RZ 0065, RZ 0057) รองเทานารีฝาหอย (RZ
0054) รองเทานารีสุขะกุล (RZ 0063) รองเทานารีเหลืองกระบี่ (RZ 0049, RZ 0050, RZ 0052,
RZ 0053, RZ 0068, RZ 0055) รองเทานารีเหลืองปราจีน (RZ 0060) รองเทานารีอินทนนท (RZ
0062)
ราสรางเสนใยเจริญอยู)ในชั้นคอรแท็กซรากกลวยไม
โคโลนี บนอาหาร PDA มีเสนผ)านศูนยกลาง 3.5 เซ็นติเมตร เมื่ออายุ 10 วัน ที่อุณหภูมิหอง
ปฏิบัติการ โคโลนี สีขาว ถีงขาวอมชมพู เสนใยเจริญอยู)ใตอาหาร และเสนใยเจริญขึ้นมาเหนือและใต
อาหาร potato dextrose agar
เสนใยเจริญใตอาหาร และรวมตัวกันอย)างหลวม ๆ เกิดเป=น
sclerotia
เสนใยมีขนาด 3.3-4.0 ไมครอน ไม)มีสี มีผนังกั้นเซลล นิวเคลียสเป=น binucleate เสนใยตั้ง
ฉาก แต)ส)วนใหญ)เอียงเป=นมุม 45 องศาเซลเซียส มากกว)าเสนใยตั้งฉาก
Monilioid cells ไม)มีสี รูปร)างคลายกระบอง ถึงรูปร)างไม) บางครั้ง monilioid cells รวมตัว
กันเป=นกลุ)ม ต)อมาพัฒนาเป=น sclerotium เจริญอยู)ใตวุนอาหารเรียกว)า microsclerotium
Tulasnella sp.
สายพันธุ: RZ 0059
Class Agonomycetes, Order Agonomycetales
พืชอาศัย : รากของรองเทานารีขาวสตูล (RZ 0059)
โคโลนี บนอาหาร PDA มีเสนผ)านศูนยกลาง 9 เซ็นติเมตร เมื่ออายุ 14 วัน ที่อุณหภูมิหอง
ปฏิบัติการ โคโลนี สีขาว เสนใยเจริญอยู)ใตอาหาร บนอาหาร Corn meal agar โคโลนี สีขาวถึงครีม
เสนใยเจริญใตอาหาร และรวมตัวกันอย)างหลวม ๆ เกิดเป=น sclerotia
เสนใยไม) มีสี ถึงสี น้ํ า ตาลอ) อน ขนาด 3.0-5.0 ไมครอน มีผ นั งกั้ นเซลล นิ ว เคลี ย สเป= น
binucleate เสนใยตั้งฉาก
Monilioid cells สีน้ําตาลอ)อน รูปร)างกลมถึงรี ขนาด 10.0-12.5 ไมครอน เรียงต)อกันเป=น
ลูกโซ)สั้น ๆ แตกกิ่งกานสั้น ๆ หรือไม)แตกกิ่งกานเลย บางครั้ง monilioid cells รวมตัวกันเป=นกลุ)ม
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ต)อมาพัฒนาเป=น sclerotium เจริญอยู)ใตวุนอาหารเรียกว)า microsclerotium การศึกษาครั้งนี้ไม)
สามารถชักนําราใหสรางสปอรระยะการสืบพันธุแบบใชเพศได
4. คัดเลือกราไมคอรไรซา
การคัดเลือกราไมคอรไรซาจากจํานวน 22 isolates คัดเลือกจากราที่เจริญไดดีบนอาหาร
oat meal agar (OMA) จากการคัดเลือกครั้งนี้สามารถคัดเลือกได 4 isolates โดยราเจริญบนอาหาร
OMA เต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อภายใน 5 วัน คือ C. goodyerae-repentis (RZ 0067), E.
calendulina (RZ 0050), E. repens (RZ 0066) และ Tulasnella sp. (RZ 0059) จากนั้นนํารา
ทั้ง 4 isolates นี้ไปทดสอบศักยภาพในการเพาะเมล็ดกลวยไมแบบเกื้อกูลเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน
ในสภาพปลอดเชื้อบนอาหาร OMA ซึ่งเป=นอาหารสําหรับการเจริญของราไมคอรไรซา ไม)ใช)อาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการเพาะเมล็ดกลวยไม ในการคัดเลือกราไมคอรไรซาที่เจริญบนอาหาร OMA
ภายในเวลา 3 วัน นั้น เพราะว)าราไมคอรไรซาที่เจริญไดเร็วนั้นจะสามารถสัมผัสเมล็ดกลวยไมไดเร็ว
กว)าและสรางเสนใยเขาไปในเมล็ดกลวยไมไดอย)างเร็วก็มีผลทําใหสามารถกระตุนการงอกของเมล็ด
กลวยไมไดอย)างรวดเร็ว สําหรับราที่เจริญบนอาหาร OMA ไดชานั้น โอกาสที่ราจะสัมผัสกับเมล็ดก็ชา
ไปดวยทําใหเกิดการกระตุนการงอกของเมล็ดชาลงไปดวย ดังนั้นจึงตองทําการคัดเลือกราไมคอไรซา
เพื่อนําไปทดสอบศักยภาพในการส)งเสริมการงอกของเมล็ดกลวยไม
5. ทดสอบศักยภาพของราไมคอรไรซาที่เปXนประโยชนตอการเพาะเมล็ดกลวยไม
การทดสอบการเพาะเมล็ดกลวยไมเอื้องดินใบหมากร)วมกับราไมคอรไรซาแบบเกื้อกูลเอื้อ
ประโยชนซึ่งกันและกัน และไดคัดเลือกมา 4 isolates พบว)า ราไมคอรไรซาทั้ง 4 ชนิดนี้ สามารถ
กระตุนใหเมล็ดกลวยไมงอกไดภายใน 21 วัน ในสภาพปลอดเชื้อ (ตารางที่ 3) และจากการตรวจสอบ
การงอกและการพัฒนาของเมล็ดกลวยไมภายใตกลองจุลทรรศนพบว)าหลังจากเพาะเมล็ด 21 วัน
พบว)า embryo เริ่มขยายตัว และพบเสนใยเจริญอยู)รอบเมล็ด ซึ่งเสนใยของรานี้มีลักษณะตั้งฉาก
เป=นลักษณะของราไมคอรไรซาที่ปลูกเชื้อไป เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดกลวยไมก)อนที่จะปลูกเชื้อลงไป
ต)อมาเอ็มบิโอขยายตัวและเปลือกหุมเมล็ดแตกออก และราสรางกลุ)มของเสนใย( peloton) เขาไปอยู)
ระหว)างเซลลในเมล็ด กลุ)มของเสนใยที่ราสรางขึ้นนี้เมื่อสลายตัวไปกลายเป=นน้ําตาล และธาตุอาหารที่
เมล็ดไปใชในการเจริญเป=นตนอ)อน
เมล็ดกลวยไมที่เพาะร)วมกับราไมคอรไรซาหลังจาก 21 วัน พบว)า รา E. calendulina มีศักยภาพ
ในการกระตุนใหเมล็ดกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่งอกได 100 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 21 วัน
และส)งเสริมใหเมล็ดพัฒนาเจริญเป=นตนอ)อนได 58 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 120 วัน ซึ่งแตกต)างกับ
E. repens และ Tulasnella sp. ซึ่งสามารถกระตุนใหเมล็ดกลวยไมงอกได 85.3 และ 75.8
เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 21 วัน และสามารถเจริญเป=นตนอ)อนในเวลา 120 วัน ไดเพียง 18.5 และ
17.0 เปอรเซ็นต ในทางตรงกันขามกับรา C. goodyerae-repentis และกรรมวิธีเพาะเมล็ดที่ไม)ได
ใส)ราไมคอรไรซา สามารถกระตุนใหเมล็ดงอกไดเพียง 9.5 และ 17 เปอรเซ็นต ตามลําดับเท)านั้น ไม)
สามารถพัฒนาเป=นตนอ)อนไดและตายในที่สุด โดยที่รา C. goodyera-repentis เมื่อนําไปเพาะกับ
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เมล็ดกลวยไมนั้นพบว)ากลวยไมสามารถงอกไดในระยะที่ embryo ขยายตัวและเปลือกหุมเมล็ดแตก
(ระยะที่ 1) เพียง 8 เปอรเซ็นต เท)านั้นและไม)สามารถพัฒนาเป=นระยะอื่น ๆ ได ทั้ง ๆ ที่ราชนิดนี้ก็
แยกมาจากกลวยไมชนิดเดียวกัน แสดงว)าชนิดของราไมคอรไรซามีความจําเพาะเจาะจงต)อรากกลวยไม
จากการทดลองนี้รา E. calendulina (RZ 0050) มีศักยภาพสูงที่สุดในการส)งเสริมการ
งอกและการพัฒนาเป=นตนอ)อนของกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่และไดตนอ)อนที่แข็งแรงในการ
นําไปเพาะเลี้ยงในเรือนทดลอง หลังจากเพาะเมล็ด 120 วัน ซึ่งมีค)าแตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับราไมคอรไรซาอื่น ๆ ที่แยกได (ตารางที่ 4) สําหรับการเมล็ดกลวยไมที่ไม)ไดใส)ไมคอรไรซานั้น
เมล็ดสามารถงอกไดในระยะที่ embryo ขยายตัวและเปลือกหุมเมล็ดแตก แต)ไม)สามารถเจริญพัฒนา
เป=นตนอ)อนได เพราะฉะนั้นการเพาะเมล็ดกลวยไมร)วมกับราไมคอรไรซานั้นจึงเป=นทางเลือกหนึ่งของ
การขยายพันธุกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่
ราไมคอรซาทั้งหมดไดเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกไดใน liquid paraffin และบน slant PDA
ภายใตอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ที่กลุ)มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
รวบรวมและจําแนกชนิดของราไมคอรไรซากลวยไมใกลสูญพันธุ โดยเก็บตัวอย)างราก
กลวยไมจํานวน 9 ชนิด ไดแก) กะเรกะร)อนอินทนนท รองเทานารีขาวสตูล รองเทานารีฝาหอย รองเทา
นารีสุขะกุล รองเทานารีเหลืองกระบี่ รองเทานารีเหลืองปราจีน รองเทานารีอินทนนท สิงโตกลอกตา
และ เอื้องปากนกแกว ที่จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม) และอุบลราชธานี จํานวน 25
แยกไดราทั้งหมด 22 isolates จําแนกชนิดราไมคอรไรซาเป=นรา Rhizoctonia – like fungi 4 ชนิด
ไดแก) Ceratorhiza goodyerae-repentis, Epulorhiza calendulina, Epulorhiza repens,
Tulasnella sp. ราไมคอรไรซากลวยไมที่แยกไดทุกชนิดมีนิวเคลียส 2 อัน นําราไมคอรไรซา
ทั้งหมดมาทําการคัดเลือกการเจริญเติบโตบนอาหาร oat meal agar (OMA) พบเจริญไดดีบน OMA
4 isolates คือ C. goodyerae-repentis (RZ 0067), E. calendulina (RZ 0050), E. repens
(RZ 0066) และ Tulasnella sp. (RZ 0059) เมื่อนําทั้ง 4 isolates มาทดสอบการมีประโยชนต)อ
การเพาะเมล็ดกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่แบบเกื้อกูลเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน พบว)า รา E.
calendulina
มีศักยภาพในการกระตุนใหเมล็ดกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่งอกได 100
เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 21 วัน และส)งเสริมใหเมล็ดพัฒนาเจริญเป=นตนอ)อนได 58 เปอรเซ็นต ใน
ระยะเวลา 120 วัน ซึ่งแตกต)างกับ E. repens และ Tulasnella sp. ซึ่งสามารถกระตุนใหเมล็ด
กลวยไมงอกได 85.3 และ 75.8 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 21 วัน และสามารถเจริญเป=นตนอ)อนใน
เวลา 120 วัน ไดเพียง 18.5 และ 17.0 เปอรเซ็นต ในขณะที่รา C. goodyerae-repentis และ
กรรมวิ ธี เพาะเมล็ด ที่ ไม) ไดใส) ร าไมคอรไรซา สามารถกระตุ นใหเมล็ ด งอกไดเพี ย ง 9.5 และ 17
เปอรเซ็นต ตามลําดับเท)านั้น ไม)สามารถพัฒนาเป=นตนอ)อนไดและตายในที่สุด จากการทดลองนี้รา E.
calendulina (RZ 0050) มีศักยภาพสูงที่สุดในการส)งเสริมการงอกและการพัฒนาเป=นตนอ)อนของ
กลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่และไดตนอ)อนที่แข็งแรงในการนําไปเพาะเลี้ยงในเรือนทดลอง ราไม
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คอรซาทั้งหมดไดเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกไดใน liquid paraffin และบน slant PDA ภายใต
อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ที่กลุ)มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1:

สํารวจและเก็บตัวอย)างรากกลวยไมที่เก็บจากแหล)งต)าง ๆ ในประเทศไทยระหว)าง
เดือนกันยายน 2549 – เดือนตุลาคม 2552

ลําดับ

ชื่อกลวยไม

แหลงเก็บ

ชื่อวิทยาศาสตร

จํานวนตัวอยาง
3
1
2
1
1

เชียงใหม)
อุบลราชธานี
เชียงใหม)
กระบี่
เชียงราย

5
3
4
3
1

กระบี่
กาญจนบุรี
เชียงใหม)
เชียงราย
เชียงใหม)

1

เชียงราย

1

กะเรกะร)อนอินทนนท

Cymbidium tracyanum O’ Brien

2
3
4

รองเทานารีขาวสตูล
รองเทานารีฝาหอย
รองเทานารีสุขะกุล

5
6
7

รองเทานารีเหลืองกระบี่
รองเทานารีเหลืองปราจีน
รองเทานารีอินทนนท

Paphiopedilum niveum
Paphiopedilum bellatulum
Paphiopedilum sukhakulii
Schoser & Senghas
Paphiopedilum exul
Paphiopedilum concolor
Paphiopedilum villosum

8

สิงโตกลอกตา

9

เอื้องปากนกแกว

Bulbophyllum r
blepharistes Rchb. f.
Dendrobium cruentum Rchb. f.
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ตารางที่ 2 :

ราไมคอรไรซากลวยไมที่แยกไดจากรากกลวยไมชนิดต)าง ๆ จากแหล)งต)าง ๆของ
ประเทศไทยระหว)างเดือนกันยายน 2552 – เดือนตุลาคม 2554

ชื่อกลวยไม
กะเรกะร)อนอินทนนท

รองเทานารีขาวสตูล
รองเทานารีฝาหอย

แหลงเก็บ

Epulorhiza repens
Epulorhiza calendulina
Epulorhiza calendulina
Epulorhiza calendulina

RZ 0051
RZ 0054

Epulorhiza repens
Epulorhiza calendulina

RZ 0063

Epulorhiza calendulina

RZ 0049
RZ 0050
RZ 0056

RZ 0055

Epulorhiza calendulina
Epulorhiza calendulina
Ceratorhiza
goodyeraerepentis
Epulorhiza calendulina
Epulorhiza repens
Epulorhiza calendulina
Ceratorhiza
goodyeraerepentis
Epulorhiza calendulina
Epulorhiza calendulina

RZ 0060

Epulorhiza calendulina

RZ 0061

Epulorhiza repens

RZ 0069
RZ 0070
RZ 0062

Epulorhiza repens
Epulorhiza repens
Epulorhiza calendulina

อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รองเทานารีอินทนนท

สิงโตกลอกตา
เอื้องปากนกแกว

ราไมคอรไรซากลวยไม

RZ 0058
RZ 0064
RZ 0065
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี RZ 0057
อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม) RZ 0059

อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม)

อําเภออ)าวลึก จังหวัดกระบี่
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
รองเทานารีสุขะกุล
อําเภอดอยตุง จังหวัดเชียงราย
รองเทานารีเหลืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

รองเทานารีเหลือง
ปราจีน

สายพันธุ

อําเภออ)าวลึก จังหวัดกระบี่
อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม)

RZ 0052
RZ 0066
RZ 0053
RZ 0067
RZ 0068

อําเภอดอยตุง จังหวัดเชียงราย
อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม) อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม) อําเภอดอยตุง จังหวัดเชียงราย -
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ตารางที่ 3:

ราไมคอรไรซา
Epulorhiza
calendulina
(RZ 0050)
Epulorhiza
repens (RZ
0066)
Tulasnella
sp.
(RZ 0059)
Ceratorhiza
goodyeraerepentis
(ROZ 0067)
Control

เปอรเซ็นตการงอกและการพัฒนาการเจริญของตนอ)อนของกลวยไมรองเทานารี
เหลืองกระบี่หลังจากเพาะเมล็ดร)วมกับราไมคอรไรซา 21, 60, 120 วัน
การพัฒนาของกลวยไมระยะตาง ๆ หลังทําการเพาะเมล็ดกลวยไมรวมกับราไมคอรไรซา
21 วัน
60 วัน
120 วัน
0
1
2
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
2.8 21.0 87.0 0 0.1 25.0 42.5 9.0 0
8
8 29.0 58.0

2.5

4.8 78.0 0.7 21.9 12.0 25.0 1.0

0

2.5

5.5 67.8

1.5

9.0

0

2.0

0

0

13.0 17.0 23.0

3.9

17

13

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ตารางที่ 4

ระยะการเจริญเติบโตเป=นตนอ)อนของเมล็ดกลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่ที่เพาะ
ร)วมกับราไมคอรไรซาชนิดต)าง ๆเปรียบเทียบกับการเพาะเมล็ดกลวยมีไม)ใส)ราไมคอร
ไรซา (control)
การพัฒนาการเจริญเปXนตนออน ระยะที่ 6
ชนิดของราไมคอรไรซา
(%)
Epulorhiza calendulina (RZ 0050)
58.0a1/
Epulorhiza repens (RZ 0066)
18.5b
Tulasnella sp. (RZ 0059)
17.0b
Ceratorhiza goodyerae-repentis (ROZ 0067)
0d
ไม)ใส)ราไมคอรไรซา (control)
0d
1/
ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมภเดียวกันไม)แตกต)างกันทางทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยวิธี DMRT

รายงานผลงานวิจัยประจําป ๒๕๕๕ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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