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จุลินทรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช
Enhance plant growth by using endophytic fungi
ชนินทร ดวงสอาด พรพิมล อธิปญ
 ญาคม สุณีรัตน สีมะเดื่อ
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดยอ
จากการแยกเชื้อราเอ็นโดไฟทจากตนคะนาปกติที่ไมมีการเขาทําลายของโรคและแมลง
จํานวน 2 พืน้ ที่ จาก ตําบลวังขนาย อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และ ตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยนําสวนของใบและลําตนมาฆาเชือ้ ที่ผิวดวยวิธี triple surface
sterilization ไดเชื้อราจํานวน 70 ไอโซเลท เมื่อตรวจและบงชนิดแลวพบวา เชื้อราที่แยกไดสามารถ
จัดกลุมของเชือ้ ราไดเปน 4 taxa คือ Alternaria spp., Nigrospora sp., Pestalotiopsis sp. และ
Mycelia Sterilia
จากการคัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟทที่เจริญมีอัตราการเจริญเร็วที่สุดจํานวน 5 ไอโซเลทไดแก
Nigrospora sp. 3 ไอโซเลท (Nigrospora1, Nigrospora2 และ Nigrospora3)และ Alternaria sp.
2 ไอโซเลท (Alternaria1 และ Alternaria2) มาทําการทดสอบผลของเชื้อราเอ็นโดไฟทตอ
เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดคะนา พบวาเชื้อราเอ็นโดไฟท 4 ไอโซเลท ยกเวน Alternaria1 มี
เปอรเซ็นตความงอกของตนกลาคะนาไมแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
จากการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราเอ็นโดไฟทในการสงเสริมการเจริญเติบโตของ
คะนาในระยะตนกลาเมื่อวัดผลจากน้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของตนกลาพบวา ตนกลาทีป่ ลูก
ดวยเชื้อราเอ็นโดไฟท Nigrospora1 มีน้ําหนักสดและน้าํ หนักแหงมากที่สุด เมื่อจําแนกชนิดของเชื้อ
ราเอ็นโดไฟทพบวาคือ Nigrospora sacchari แตทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิตเิ มื่อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึง่ ไมไดปลูกดวยเชื้อราเอนโดไฟท
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คํานํา
เชื้อเอ็นโดไฟท (endophyte) หมายถึง เชื้อจุลินทรียท ี่อาศัยอยูในพืช โดยไมทําให
พืชเกิดโรคและมีความสัมพันธกนั แบบ mutualistic symbiosis เชื้อเอ็นโดไฟทบางชนิดสราง
สารประกอบบางอยางหรือปฏิกิริยาเคมีตา งๆ ระหวางเชื้อรากับพืชอาศัย ทําใหเยือ้ เยื่อลดความ
ดึงดูดตอพวก herbivores และบางสายพันธุก ระตุนใหพืชเกิดความตานทาน สงเสริมการเจริญ
เติบโตของพืช ในทางกลับกัน เชื้อเอ็นโดไฟทไดรับประโยชนจากพืชโดยอาศัยสารอาหารตางๆ
จากพืช และดํารงชีวิตอยูภายในตนพืช นอกจากนี้แลวยังพบวา เชือ้ เอ็นโดไฟทบางสายพันธุ
สามารถกระตุน การเจริญเติบโตของพืชได และสามารถใชเปน biological control agents โดย
เปนปฏิปกษตอ เชื้อจุลินทรียส าเหตุโรคพืช

หรือกระตุนใหเกิดความตานทานของโรคแบบ

systemic ได (Chanway, 1998)
Bacon (1977) พบวา เชือ้ ราเอ็นโดไฟทสวนใหญสามารถใชสวนประกอบของเซลล
พืชได มีการสรางเอนไซมและสรางองคประกอบที่ชว ยเรงการเจริญเติบโตของพืช และสรางสาร
ที่สามารถใชประโยชนในทางเภสัชกรรมหรือทางเกษตรกรรมได และมีการศึกษาพบวาตนกลา
กะหล่าํ ปลีที่คลุกเมล็ดดวยเชื้อรา Heteroconium chaetospira ที่ไดจากรากกะหล่ํา มีการ
เจริญเติบโตทีส่ มบูรณ พืชมีความแข็งแรง โดยเชื้อราเอนโดไฟท H. chaetospira สามารถ
กระตุนการเจริญเติบโตของตนกลากะหล่าํ

(Narisawaและคณะ,1998)

และจากรายงาน

การศึกษาของ Meganc และ Linda (2008) พบวาเชื้อราเอนโดไฟท Fusarium บางชนิด
Nigrospora oryzae, Acremonium zeae และ Periconia macrospinosa สามารถกระตุนให
ขาวโพดสรางสารทุติยภูมิ ทีม่ ีผลทําใหขาวโพดมีความตานทานโรค
ดังนัน้ ในการวิจัยครั้งนี้ จึงทําการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราเอ็นโดไฟทในการสง
เสริมการเจริญเติบโตของพืช

โดยแยกเชื้อราเอ็นโดไฟทจากคะนาและนํามาทดสอบประสิทธิ

ภาพในการสงเสริมการเจริญเติบโตของคะนาในระยะกลา
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. อุปกรณเก็บตัวอยางไดแก พลั่วมือ ถุงพลาสติก
2. วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ ไดแก ตูเขี่ยเชื้อ หมอนึง่ ความดัน ตูอบฆาเชื้อ
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3. อุปกรณเครื่องแกว ไดแก จานอาหารเลี้ยงเชื้อ หลอดทดลอง ขวดดูแรน บิกเกอร สไลด
และแผนแกวปดสไลด กระบอกตวง แทงแกว ตะเกียงแอลกอฮอล
4. เข็มเขี่ยปลายแหลม หวงถายเชื้อ ปากคีบ ใบมีดผาตัด มีด
5. ผาขาวบาง กระดาษซับนึ่งฆาเชื้อแลว (อาจใชกระดาษทิชชูหรือกระดาษกรอง)
6. แผนพลาสติกสําหรับรองตัดสวนตางๆของพืช
7. กลองจุลทรรศนแบบ compound และ sterio
8. อาหารแยกและเลี้ยงเชื้อ ไดแก water agar (WA) และ potato dextrose agar (PDA)
9. สารเคมีที่ใชในการฆาเชื้อ ไดแก สารละลายโซเดียมไฮเปอรคลอไรด และ เอธิล
แอลกอฮอล 75%
10. วัสดุปลูก และกระถางพลาสติก
11. เมล็ดพันธุคะนา
12. ตนคะนาปกติที่ไมมีโรคและแมลงเขาทําลาย
วิธีการ
1. การแยกและจําแนกกลุมเชื้อราเอ็นโดไฟท
1.1 การเก็บตัวอยางพืช
เก็บตัวอยางคะนาโดยเก็บตนที่ปกติที่ไมมกี ารเขาทําลายของแมลงและไมมีอาการ
ของโรค หอดวยกระดาษ ใสถุงพลาสติก และบันทึกรายละเอียด ชนิดพืช แหลงทีเ่ ก็บ วันที่เก็บ
ผูเก็บ
1.2 การทดสอบการฆาเชื้อทีผ่ ิวกอนนํามาแยกเชื้อราเอ็น โดไฟท
ทดสอบการฆาเชื้อที่ผวิ สวนตางๆ ของตนคะนาดวยโซเดียมไฮเปอรคลอไรด เพื่อ
ไมใหเชื้อราที่แยกไดเปนเชื้อที่เจริญหรือติดบริเวณผิวของสวนตางๆเชน ผิวใบ ซึง่ ตองทดสอบกอน
นํามาแยกเชื้อราเอ็นโดไฟทที่เจริญออกมาจากเนื้อเยื่อพืช เพื่อหาระยะเวลา ความเขมขนทีเ่ หมาะ
สมในการแชชิ้นสวนใบ กิ่ง ลําตน และรากของตนสมุนไพรในโซเดียมไฮเปอรคลอไรดความเขมขน
ตางๆกัน มีขนั้ ตอนดังนี้
1. นําตัวอยางตนคะนาที่ไมเปนโรคมาลางน้าํ ใหสะอาด
2. ตัดตนคะนาแตละสวนที่จะทําการแยกใหไดความยาวประมาณ 1 ซม.
3. นําผาขาวบางมาหอชิน้ สวนของพืชที่ตัดได จากนัน้ นํามาแชในแอลกอฮอล
75% เปนเวลา 15 วินาที
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4. นําผาขาวบางที่หอชิน้ สวนของพืชทั้งหมด แชในโซเดียมไฮเปอรคลอไรด
ความเขมขนตางๆคือ 0, 1, 3 และ 5% ในเวลานานตางๆกันคือ 1, 3 และ 5 นาที ซับใหแหงดวย
กระดาษซับทีฆ่ าเชื้อแลว
5. นําผาขาวบางที่หอชิน้ สวนของพืชทั้งหมดแชในแอลกอฮอล 75% เปนเวลา
15 วินาที ซับใหแหงดวยกระดาษซับทีฆ่ าเชื้อแลว
6. นําชิน้ สวนของพืชวางบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (Potato Dextrose
Agar) โดยแตละจานอาหารวาง 5 ตําแหนง บมไวที่อุณหภูมิหอง
7. ตรวจดูเชื้อราที่เจริญออกมาจากแตละชิน้ สวนของพืช วิเคราะหผลของการ
เจริญของเชื้อราที่เวลาและความเขมขนของโซเดียมไฮโปคลอไรทตางๆกัน
1.3 การแยกเชื้อราเอ็นโดไฟท
นําตัวอยางพืชผานขัน้ ตอนการฆาเชื้อที่ผวิ ตามขอ 1.2 ตามความเขมขนที่
ผานการทดสอบ ตรวจดูเชือ้ ราที่เจริญออกมาจากเนื้อเยื่อของแตละชิ้นพืช แยกเชื้อราที่ไดไปทําเปน
เชื้อบริสุทธิ์บนอาหาร PDA และเก็บใน PDA slant เพื่อจําแนกชนิดของเชื้อราตอไป
1.4 การตรวจสอบและจําแนกกลุม ของเชือ้ ราเอ็นโดไฟท
ตรวจลักษณะทางสัณฐานวิทยา
สังเกตลักษณะการเจริญของเชือ้ ราบน
อาหารที่เพาะเลี้ยง ตรวจลักษณะรูปราง ขนาดและโครงสรางที่เชื้อราสรางขึ้น ภายใตกลอง
จุลทรรศน เปรียบเทียบลักษณะตางๆของเชื้อราเอ็นโดไฟท เพื่อจําแนกกลุมของเชื้อรา
1.5 การทดสอบการเจริญของเชื้อราเอ็นโดไฟท
นําเชื้อราเอ็นโดไฟท ที่แยกไดจากพืชสมุนไพรมาทดสอบประสิทธิภาพในการ
เจริญ โดยนําเชื้อราเอ็นโดไฟททมี่ ีอัตราการเจริญเร็วทีส่ ุด เพื่อใชในการทดสอบประสิทธิภาพตอ
การเจริญของคะนาในระยะกลาตอไป
2. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราเอ็นโดไฟทตอ การงอกและการเจริญเติบโต
ของพืชในระยะกลา
2.1 เตรียม suspension ของเชื้อราเอ็นโดไฟท โดยใชเชื้อราเอ็นโดไฟทในการทดสอบ
จํานวน 5 ไอโซเลท
2.2 ทําการฆาเชื้อที่ผิวเมล็ดคะนา โดยแชในโซเดียมไฮเปอรคลอไรท 1% นาน 1 นาที
แลวจึงลางออกดวยน้ํากลัน่ ที่ฆาเชื้อแลว 3-4 ครั้ง จากนั้นนําเมล็ดขาวที่ผา นการฆาเชื้อที่ผวิ แลว
มาแชลงใน suspension ของเชื้อราเอ็นโดไฟท โดยทําการแชทงิ้ ไวกอ นปลูก 24 ชัว่ โมง
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2.3 ทดสอบผลของเชื้อราเอ็นโดไฟทตอการงอกของเมล็ดคะนา นําเมล็ดคะนาที่ปลูก
ดวยเชื้อราเอ็นโดไฟท มาวางเพาะบนกระดาษชื้นในจานอาหาร โดยทําการทดสอบ 4 ซ้ําๆละ
100 เมล็ด หลังจากนัน้ 5-7 วัน ทําการวัดผลโดยตรวจจากเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดคะนา
เพื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งไมไดปลูกดวยเชื้อราเอ็นโดไฟท จากนัน้ นําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหผลทางสถิติ
2.4 ทดสอบผลของเชื้อราเอ็นโดไฟทตอการเจริญของกลาคะนา นําเมล็ดคะนาที่ปลูก
ดวยเชื้อราเอ็นโดไฟท ปลูกลงในกระบะบรรจุวัสดุเพาะ วางแผนการทดลองแบบ RCB โดยทํา
การทดลองกรรมวิธีละ 8 ซ้ํา ประเมินผลโดยเปรียบเทียบลักษณะการเจริญ น้ําหนักสด และ
น้ําหนักแหง นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหผลทางสถิติ
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
สถานที่

2 ป

เริ่มตน เดือนตุลาคม 2552
สิ้นสุด เดือนกันยายน 2553
หองปฏิบัติการกลุมวิจัยโรคพืช
โรงเรือนทดลองกลุมวิจัยโรคพืช
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณผลการทดลอง

1. การแยกและจําแนกกลุมเชื้อราเอ็นโดไฟท
เก็บตัวอยางคะนาที่ไมแสดงอาการของโรคจาก 2 พืน้ ที่ คือ จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดนครปฐม แยกเชื้อราเอ็นโดไฟทจากใบและลําตนของตัวอยางคะนาจากจังหวัดกาญจนบุรี
และจังหวัดนครปฐม แยกได 23 และ 47 ไอโซเลท ตามลําดับ รวม 70 ไอโซเลท เชื้อราที่แยกได
สามารถจัดกลุม ของเชื้อราไดเปน 4 taxa คือ Alternaria spp., Nigrospora sp., Pestalotiopsis sp.
และ Mycelia Sterilia คัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟทเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราเอ็นโดไฟท
จํานวน 5 ไอโซเลท ไดแก Nigrospora1, Nigrospora2, Nigrospora3, Alternaria1 และ
Alternaria2
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2. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราเอ็นโดไฟทตอ การงอกและการเจริญเติบโตของพืช
ในระยะกลา
จากการคัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟทที่เจริญมีอัตราการเจริญเร็วที่สุดจํานวน 5 ไอโซเลทไดแก
Nigrospora sp. 3 ไอโซเลท (Nigrospora1, Nigrospora2 และ Nigrospora3)และ Alternaria sp.
2 ไอโซเลท (Alternaria1 และ Alternaria2) มาทําการทดสอบผลของเชื้อราเอ็นโดไฟทตอ
เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดคะนา พบวาเชื้อราเอ็นโดไฟท 4 ไอโซเลท ยกเวน Alternaria1 มี
เปอรเซ็นตความงอกของตนกลาคะนาไมแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
(ตารางที่ 1)
จากการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราเอ็นโดไฟทในการสงเสริมการเจริญเติบโตของ
คะนาในระยะตนกลาเมื่อวัดผลจากน้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของตนกลาพบวา ตนกลาทีป่ ลูก
ดวยเชื้อราเอ็นโดไฟท Nigrospora1 มีน้ําหนักสดและน้าํ หนักแหงมากที่สุด เมื่อจําแนกชนิดของเชื้อ
ราเอ็นโดไฟทพบวาคือ Nigrospora sacchari แตทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิตเิ มื่อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึง่ ไมไดปลูกดวยเชื้อราเอ็นโดไฟท (ตารางที่ 2 และ 3)
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาเชือ้ ราเอ็นโดไฟทที่แยกไดจากคะนาสวนใหญเปนเชื้อราที่มีราย
งานวาสามารถเปนเชื้อราสาเหตุโรคพืช และเมื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพตอการงอกและการ
เจริญของคะนาแมจะไมทาํ ใหพืชเกิดความเสียหาย แตเชือ้ ราเอ็นโดไฟททที่ ําการทดสอบ ยังไมผลตอ
การสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นจึงจะทําการศึกษาโดยแยกเชื้อราเอ็นโดไฟทจากพืชอาศัย
ชนิดอื่นที่อาจจะมีเชื้อราเอ็นโดไฟททมี่ ีศักยภาพในการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชตอไป
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
แยกเชื้อราเอ็นโดไฟทจากตนคะนาปกติที่ไมมีการเขาทําลายของโรคและแมลงจํานวน 2
พื้นที่ จาก ตําบลวังขนาย อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และ ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง
จังหวัดไดเชื้อราจํานวน 70 ไอโซเลท เชือ้ ราที่แยกไดสามารถจัดกลุม ของเชื้อราไดเปน 4 taxa คือ
Alternaria spp., Nigrospora sp., Pestalotiopsis sp. และ Mycelia Sterilia
จากการคัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟทที่เจริญมีอัตราการเจริญเร็วที่สุดจํานวน 5 ไอโซเลท มา
ทําการทดสอบผลของเชื้อราเอ็นโดไฟทตอ เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดคะนา พบวาเชื้อราเอ็นโด
ไฟท 4 ไอโซเลท มีเปอรเซ็นตความงอกของตนกลาคะนาไมแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุดควบคุม และจากการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราเอ็นโดไฟทในการสงเสริมการเจริญเติบโต
ของคะนาในระยะตนกลาพบวา ตนกลาที่ปลูกดวยเชื้อราเอ็นโดไฟท Nigrospora1 มีนา้ํ หนักสด
และน้ําหนักแหงมากที่สุด เมื่อจําแนกชนิดของเชื้อราเอ็นโดไฟทพบวาคือ Nigrospora sacchari
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แตทุกกรรมวิธไี มมีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งไมไดปลูกดวยเชื้อรา
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ตารางที่ 1
ตางๆ

เปรียบเทียบเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดคะนาที่ปลูกดวยเชื้อราเอ็นโดไฟทชนิด
กรรมวิธี
เปอรเซ็นตความงอก1
ปลูกดวย Nigrospora1
74.50 ab2
ปลูกดวย Nigrospora2
74.00 a
ปลูกดวย Nigrospora3
75.00 ab
ปลูกดวย Alternaria1
74.30 ab
ปลูกดวย Alternaria2
75.30 ab
ชุดควบคุม
75.80 b
CV (%)
1.4 %
1
คาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ําๆ ละ 100 เมล็ด
2
ตัวอักษรเหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan Multiple Range Test ที่ความเชื่อมั่น 95%
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลของเชื้อราเอ็นโดไฟทตอน้ําหนักสดของกลาคะนา
กรรมวิธี
น้ําหนักสด (กรัม)1
ปลูกดวย Nigrospora1
2.64 a2
ปลูกดวย Nigrospora2
2.21 a
ปลูกดวย Nigrospora3
2.37 a
ปลูกดวย Alternaria1
2.20 a
ปลูกดวย Alternaria2
2.02 a
ชุดควบคุม
2.19 a
CV (%)
28.9 %
1
คาเฉลี่ยจาก 8 ซ้ําๆ ละ 2 ตน
2
ตัวอักษรเหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan Multiple Range Test ที่ความเชื่อมั่น 95%
ตารางที่ 3

เปรียบเทียบผลของเชื้อราเอ็นโดไฟทตอน้ําหนักแหงของกลาคะนา
กรรมวิธี
น้ําหนักแหง (กรัม)1
ปลูกดวย Nigrospora1
0.43 a2
ปลูกดวย Nigrospora2
0.34 a
ปลูกดวย Nigrospora3
0.38 a
ปลูกดวย Alternaria1
0.33 a
ปลูกดวย Alternaria2
0.34 a
ชุดควบคุม
0.39 a
CV (%)
25.4 %
1
คาเฉลี่ยจาก 8 ซ้ําๆ ละ 2 ตน
2
ตัวอักษรเหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan Multiple Range Test ที่ความเชื่อมั่น 95%

