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Identification and Screening of Mycorrhizal Fungi for
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บทคัดยอ
ราไมคอรไรซาเปนราที่เจริญอยูรวมกับรากกลวยไม ชวยสงเสริมการงอกของเมล็ดกลวยไม
เพื่อใหทราบชนิดของราไมคอรไรซาที่อยูรวมกับรากกลวยไมชนิดตาง ๆ ในประเทศไทย จึงได
รวบรวม แยก และจําแนกราไมคอรไรซาจากกลวยไมชนิดตาง ๆ 8 ชนิด ไดแก รองเทานารีฝาหอย
รองเทานารีเหลืองกระบี่ รองเทานารีเหลืองปราจีน เอื้องชาง วานน้าํ ทอง อัว้ พวงมณี เอื้องขาว
เหนียวลิง และ เอื้องดินใบหมาก จากจังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี กาญจนบุรี กระบี่ และ
กรุงเทพ ฯ ระหวางเดือนตุลาคม 2549 – เดือนกันยายน 2551 โดยทําการแยกราจากเสนใยที่
เจริญอยูในเซลลชั้นคอรเท็กซของรากกลวยไม ผลการดําเนินงานไดราทั้งหมด 40 สายพันธุ ซึง่
สามารถจําแนกชนิดราเปนราสกุล Rhizoctonia 3 ชนิด เปน Binucleate Rhizoctonia ไดแก
Rhizoctonia globularis, R. goodyerae-repentis และ R. repens
เมื่อนําราไมคอรไรซา
ทั้งหมดมาทําการคัดเลือกการเจริญเติบโตบนอาหาร oat meal agar (OMA) พบเจริญไดดีบน
OMA 5 isolates คือ R. globularis (RZO 0009), R. goodyerae-repentis (RZO 0036)
และ R. repens (RZO 0010, 0021, 0022) เมื่อนําทัง้ 5 isolates มาทดสอบการมีประโยชนตอ
การเพาะเมล็ดกลวยไมเอื้องดินใบหมากแบบเกื้อกูลเอือ้ ประโยชนซงึ่ กันและกัน พบวา รา R.
repens (RZO 0010) มีศักยภาพในการกระตุนใหเมล็ดเอื้องดินใบหมากงอกได 100 เปอรเซ็นต
ในระยะเวลา 21 วัน และสงเสริมใหเมล็ดพัฒนาเจริญเปนตนออนได 45 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา
120 วัน ซึ่งแตกตางกับ R. repens (RZO 0021, 0022) และ R. globularis (RZO 0009) ซึ่ง
สามารถกระตุน ใหเมล็ดกลวยไมงอกได 98.8, 98.2 และ 96.0 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 21 วัน
แตสามารถเจริญเปนตนออนในเวลา 120 วัน ไดเพียง 23.2, 22.0 และ 17.6 เปอรเซ็นต ในขณะ
ที่รา R. goodyerae-repentis (RZO 0036) และกรรมวิธีเพาะเมล็ด
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ที่ไมไดใสราไมคอรไรซา สามารถกระตุน ใหเมล็ดงอกไดเพียง 20 และ 15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
เทานัน้ ไมสามารถพัฒนาเปนตนออนไดและตายในทีส่ ุด จากการทดลองนี้รา R. repens (RZO
0010) มีศักยภาพสูงที่สดุ ในการสงเสริมการงอกและการพัฒนาเปนตนออนของกลวยไมเอื้องดิน
ใบหมากและไดตนออนที่แข็งแรงในการนําไปเพาะเลีย้ งในเรือนทดลอง ราไมคอรซาทั้งหมดไดเก็บ
รักษาเชื้อบริสทุ ธิท์ ี่แยกไดใน liquid paraffin และบน slant PDA ภายใตอุณหภูมิ 15 องศา
เซลเซียส ที่กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
คํานํา
ราสกุล Rhizoctonia เปนราไมคอรไรซาชนิดหนึง่ ทีเ่ จริญอยูรวมกับรากกลวยไมโดยมี
ความสัมพันธแบบเกื้อกูลเอือ้ ประโยชนซงึ่ กันและกัน (symbiosis) โดยราสรางเสนใยเขาไปในราก
กลวยไม เจริญอยูในเซลลชั้นคอรเท็กซ สรางโครงสรางภายในเซลลเรียกวา peloton ราชนิดนี้
ไมไดเขาทําลายรากพืช แตจะใหธาตุอาหารแกพืช เชนธาตุคารบอน ซึง่ เปนแหลงใหพลังงานที่
สําคัญกับพืชและชวยสงเสริมใหเมล็ดกลวยไมงอก (Hadley, 1982; Harley and Smith, 1983)
ในทางตรงกันขามราสกุลนี้เปนสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดไดแก โรคใบติดของทุเรียนสาเหตุเกิด
จาก Rhizoctonia solani โรคกาบใบแหงของขาว สาเหตุเกิดจาก R. solani เปนตน (Sneh et al.,
1991) แตสําหรับความสัมพันธกับพืชตระกูลกลวยไมแลว ราชนิดนีม้ ีความสัมพันธแบบเกื้อกูลเอื้อ
ประโยชนซึ่งกันและกันระหวางกลวยไมกับรา
ในดานชวยสงเสริมการงอกของเมล็ดกลวยไม
เนื่องจากเมล็ดกลวยไมมีขนาดเล็กมาก มีอาหารสะสมในเมล็ดนอยมากทําใหไมมอี าหารไปเลี้ยงใน
ขณะที่กลวยไมงอก ดังนัน้ เมล็ดกลวยไมบางชนิดจึงงอกยากหรือไมงอกเลย แตอยางไรก็ตามใน
สภาพธรรมชาติพบวามีราไมคอรไรซาเจริญอยูในรากกลวยไมแบบ เกื้อกูลเอื้อประโยชนซึ่งกันและ
กัน และสวนใหญเปนราในสกุล Rhizoctonia ซึ่งเปนจุลินทรียท ี่มคี วามสัมพันธกับการงอกของ
เมล็ดกลวยไม ชวยใหเมล็ดกลวยไมสามารถงอกได โดยใหธาตุอาหารและกระตุนการเจริญเติบโต
ของตนกลา (Clements, 1988)
งานวิจยั เรื่องความสัมพันธของราไมคอรไรซากับรากกลวยไมเริ่มมีการศึกษาตั้งแตป 1899
โดย Bernard เปนบุคคลแรกที่ศึกษาไมคอรไรซากลวยไม พบความสัมพันธทเี่ ฉพาะเจาะจงของรา
กับกลวยไมโดยราชวยกระตุน การเจริญและการงอกของเมล็ด Bernard ไดดําเนินการทดลองโดย
แยกราจากรากกลวยไม Cattleya และพบวารานี้ชวยกระตุนการเจริญของกลวยไม Cattleya แต
เมื่อนําราชนิดนั้นมาเลี้ยงรวมกับกลวยไม Phalaenopsis และ Odontoglossum ปรากฏวารา
ไมไดชวยกระตุนการเจริญของตนกลาทัง้ สองชนิดนี้แตทําใหกลวยไมดังกลาวตาย จากการทดลอง
Bernardสรุปวาราไมคอรไรซาที่เจริญรวมกับรากกลวยไม มีความเฉพาะเจาะจงตอกลวยไมแตละ
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ชนิด(Bernard, 1909) ตอมา Hadley (1970) ศึกษาการเพาะเมล็ดแบบเกื้อกูลเอื้อประโยชนซึ่งกัน
และกัน ระหวางรา Rhizoctonia ที่แยกไดจากรากกลวยไมตาง ๆ รวม 32 สายพันธ พบวารา
เหลานั้นไมมีความเฉพาะเจาะจงตอกลวยไม จากนัน้ ก็มีการศึกษาถึงความเฉพาะเจาะจงของรา
และรากกลวยไมกันมาก และพอสรุปวากลวยไมบางชนิดก็มีความเฉพาะเจาะจงกับราบางชนิด
เชนกัน
ในตางประเทศไดมีการศึกษาราไมคอรไรซากลวยไมกนั มาก ไดแก ประเทศออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร เดนมารก แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ไตหวัน สิงคโปร อินเดีย และประเทศ
ไทย โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย ที่ Kings Park Botanic Garden ไดผลิตไมคอรไรซากับ
เมล็ดกลวยไมขายเปนการคา เนนทางดานการอนุรักษพันธุก ลวยไม
ในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับราไมคอรไรซากลวยไมไมมากนัก
สวนใหญเปน
การศึกษาไมคอรไรซาของกลวยไมดิน ทีม่ ีรายงานไดแก นันทนาและคณะ (2543) Manoch และ
คณะ (2000) Athipunyakom และคณะ (200; 2002a; 2002b) เปนตน ดังนัน้ จึงมี
ความสําคัญทีค่ วรจะทําการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาความหลากหลายของสายพันธุราไมคอรไร
ซาของกลวยไม โดยการรวบรวมและจําแนกชนิดราในระดับ species เพื่อนํามาใชประโยชนในการ
เพาะเมล็ดกลวยไมแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (symbiotic germination) โดยเฉพาะเมล็ดกลวยไมที่
งอกยาก เมล็ดกลวยไมทกี่ ําลังสูญพันธุ ซึ่งจะเปนการอนุรักษพนั ธุก ลวยไม และยังเปนประโยชน
ตอกลุมผูเลี้ยงกลวยไมเพื่อการคาตอไปในอนาคต
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. อุปกรณเก็บตัวอยางราก ไดแก พลัว่ กรรไกรตัดแตงกิ่ง และภาชนะเก็บราก
2. สารเคมีไดแก สารเคมีที่ใชในการฆาเชือ้ : สารละลายคลอร็อกซ แอธิลแอลกอฮอล 75%
3. อาหารวุน สังเคราะห
4. อุปกรณเครื่องแกว และอุปกรณในการแยกเชื้อ
5. กลองจุลทรรศนแบบ compound และ stereo พรอมอุปกรณถายภาพ
วิธีการ
1. เก็บตัวอยางรากกลวยไม
เก็บรากกลวยไมดินที่ปลูกในกระถาง และปลูกในดิน จากแหลงตาง ๆ ในภาคเหนือ ภาค
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กลาง ภาคตะวันออก และภาคใต โดยตัดรากหอกระดาษ ใสถงุ พลาสติค และบันทึกรายละเอียด
ชนิดกลวยไม แหลงที่เก็บ และวันที่เก็บ เก็บบรรจุรากกลวยไมหอตัวอยางลงในกลองเก็บความ
เย็น เพื่อนํามาทําการแยกเชือ้ ในหองปฏิบัติการ
2. การแยกราจากเสนใยที่เจริญอยูในชั้นคอรเท็กซของรากกลวยไม
แยกราไมคอรไรซาจากรากกลวยไม โดยทําความสะอาดรากกลวยไม แชชิ้นสวนรากใน
สารละลายคลอร็อกซ 5 เปอรเซ็นต นาน 5 นาที ลางดวยน้ํานึง่ ฆาเชื้อแลว 3 ครั้ง และนําชิน้ สวน
รากมาตัดเปนชิ้นบาง ๆ ภายใตกลองจุลทรรศน stereo ในตูปลอดเชื้อ แยกเสนใยราที่เจริญอยู
รวมกันในชัน้ คอรเท็กซของรากกลวยไม มาวางบนอาหารวุนสังเคราะหสูตร NDY (1/6) ผสมสาร
ปฏิชีวนะ steptomycin และ tetracycline บมไวที่อณ
ุ หภูมิหองปฏิบัติการ เปนเวลา 3-10 วัน ใช
เข็มปลายแหลมตัดปลายเสนใยมาวางบนอาหาร PDA บมไวที่อุณหภูมิหองปฏิบัติการ
3. การจําแนกราไมคอรไรซา
3.1 ลักษณะของราบนอาหารเลี้ยงเชื้อ สีของโคโลนีดา นบนและดานลางอาหารเลี้ยงเชื้อ
รวมทัง้ การสรางเม็ด sclerotium
3.2 ศึกษารูปรางลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราภายใตกลองจุลทรรศน stereo และ
light microscope โดยศึกษาลักษณะและวัดขนาดของเสนใย ลักษณะเสนใยตัง้ ฉาก ลักษณะ
รูปรางและขนาดของ monilioid cell ของราที่เจริญบนอาหาร และ การสราง sclerotiumถายภาพ
ราจากกลองจุลทรรศนแบบ compound
เปรียบเทียบลักษณะของราดังกลาวกับคูมือการจัด
จําแนกชนิดรา (Moore, 1987; Sneh et al., 1991; Roberts, 1999)
3.3 ศึกษาจํานวนนิวเคลียสตอหนึง่ เซลลโดยการยอมสีดวย Safranin O (Bandoni, 1979)
4. คัดเลือกราไมคอรไรซา
4.1 นําราไมคอรไรซาที่แยกไดจากรากกลวยไมเอื้องดินใบหมากมาแยกใหไดเชือ้ บริสุทธิ์
บนอาหาร PDA และเลี้ยงรา บนอาหาร PDA สําเร็จรูป ใหเชื้อเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ นาน
5-7 วัน
4.2 และนํามาคัดเลือกโดยเลี้ยงบนอาหาร OMA โดยเทอาหาร OMA ลงในจานอาหาร
เลี้ยงเชื้อขนาดเสนผาศูนยกลาง 9 เซนติเมตร ทิ้งไวใหเย็น ใช cork borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.7 เซนติเมตร ตัดเสนใยของรา นํามาวางบนกลางจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีอาหารแตละชนิด บม
ไวที่อุณหภูมหิ อ งปฏิบัติการ
บันทึกผลการทดลอง
วัดขนาดเสนผาศูนยกลางของโคโลนีของเสนใยของราบนอาหารแตละชนิดเมื่อเสนใยของ
ราบนอาหารชนิดใดชนิดหนึง่ เจริญเต็มอาหารเลี้ยงเชื้อ
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5. ทดสอบศักยภาพของราไมคอรไรซาที่เปนประโยชนตอการเพาะเมล็ดกลวยไม
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 6 กรรมวิธี 5 ซ้ํา คือ
กรรมวิธีที่ 1
เพาะเมล็ดกลวยไมเอื้องดินใบหมาก ใสรา R. repens (ROZ 0010) บน
อาหาร OMA
กรรมวิธีที่ 2 เพาะเมล็ดกลวยไมเอื้องดินใบหมาก ใสรา R. repens (ROZ 0021) บน
อาหาร OMA
กรรมวิธีที่ 3 เพาะเมล็ดกลวยไมเอื้องดินใบหมาก ใสรา R. repens (ROZ 0022) บน
อาหาร OMA
กรรมวิธีที่ 4 เพาะเมล็ดกลวยไมเอื้องดินใบหมาก ใสรา R.a globularis (ROZ 0021)
บนอาหาร OMA
กรรมวิธีที่ 5 เพาะเมล็ดกลวยไมเอื้องดินใบหมาก ใสรา R. goodyerae-repentis
(ROZ 0036) บนอาหาร OMA
กรรมวิธีที่ 6 เพาะเมล็ดกลวยไมเอื้องดินใบหมากโดยไมใสราไมคอรไรซา เลี้ยงบน
อาหาร OMA
5.1 เตรียมฝกกลวยไม
5.2 เตรียมราไมคอรไรซา เลี้ยงราไมคอรไรซาที่คัดเลือกมาไดจากขอ 4 โดยคัดเลือกมา
จํานวน 5 isolates ที่สามารถเจริญไดดีบนอาหาร OMA จนกระทั่งเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
5.3 เตรียมอาหาร OMA ใสลงในขวดขนาด 5x10 เซนติเมตร และเตรียมกระดาษกรอง
Whatman No. 1 ตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 1x4 เซนติเมตร และนําไปนึ่งฆาเชื้อ
5.4 เพาะเมล็ดแบบเกื้อกูลเอื้อประโยชนซงึ่ กันและกัน (Symbiotic Germination)
ทําการเพาะเมล็ดกลวยไมเอือ้ งดินใบหมากในสภาพปลอดเชื้อโดยวิธขี อง Athipunyakom
(2004) และใชมีดผาตัดที่ฆา เชื้อแลวกรีดฝกกลวยใมตามแนวยาว ผาครึ่งเปน 2 ซีก ใชปากคีบคีบ
และนําไปปรับปริมาณของเมล็ดดวย
เมล็ดกลวยไมใสลงในขวดน้าํ ทีน่ ึ่งฆาเชื้อแลว
Haemacytometer ใหมีปริมาณเมล็ดกลวยไมจํานวน 100 เมล็ด/มิลลิลิตร
ใชปากคีบคีบกระดาษกรอง Whatman No. 1 ขนาด 1x4 เซนติเมตร ที่เตรียมไวในขอ 5.3
มาวางลงบนอาหาร OMA ที่อยูในขวดโดยเทคนิคปลอดเชื้อ จากนัน้ นําเมล็ดกลวยไมในขวดที่อยู
ในน้าํ มาเขยาใหสม่ําเสมอและใชไปเปตทีน่ ึ่งฆาเชื้อแลวดูดสารละลายที่มีเมล็ดกลวยไมมาจํานวน
1 มิลลิลิตร (มีเมล็ดกลวยไม 100 เมล็ด ) ใสลงบนกระดาษกรองทีว่ งาบนอาหาร OMA แลวใช
cork borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.7 เซนติเมตร ตัดเสนใยของราไมคอรไรซาที่เตรียมไวในขอ
5.2 นํามาวางบนอาหาร OMA หางจากกระดาษกรอง 1.5 เซนติเมตร เก็บไวในที่มืด ที่
อุณหภูมิหองปฏิบัติการ จนกระทัง่ เมล็ดกลวยไมเริ่มงอกจึงนําออกมาวางภายใตแสง
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บันทึกผลการทดลอง
บันทึกผลการทดลองโดยตรวจนับเปอรเซ็นตการงอกและการพัฒนาการเจริญของเมล็ด
กลวยไมเปนตนออนภายใตกลองจุลทรรศน stereo ในชวงระยะ 21, 60 และ 120 วันหลังจากทํา
การเพาะเมล็ด
วิธีการประเมินผลโดยใชวธิ ขี อง Athipunyakom (2004)
0
=
เมล็ดที่สมบูรณ ยังไมงอก (no germination)
1
=
embryo ขยายตัวและเปลือกหุมเมล็ดแตก (seed coat ruptured by
enlarged embryo)
2
=
embryo มีลักษณะเปนกอนกลมปลายแหลมมีรากขนออนเจริญออกมา
(presence of rhizoids)
3
=
ผลิใบยอดปลายแหลม 1 ใบ (presence of leaf primordium)
4
=
สรางใบจริง (appearance of the first true leaf)
5
=
ตนออนมีใบยอด (elongation of initial leaf)
6
=
สรางระบบราก (elongation of root)
เวลาและสถานที่
เริ่มตน – สิ้นสุด
สถานที่

ตุลาคม 2548 – กันยายน 2552
- แหลงพืชธรรมชาติ
- หองปฏิบัติการกลุมงานวิทยาไมโค กลุมวิจัยโรคพืช
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณผลการทดลอง

1. เก็บตัวอยางรากกลวยไม
จากสํารวจและเก็บรวบรวมกลวยไมจากจังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี กาญจนบุรี กระบี่
และกรุงเทพ ฯ ระหวางเดือนตุลาคม 2548 – เดือนกันยายน 2551 จากกลวยไม 8 ชนิด ไดแก
รองเทานารีฝาหอย (Paphiopedilum bellatulum) รองเทานารีเหลืองกระบี่ (P. exul) รองเทานารี
เหลืองปราจีน (P. concolor) เอื้องชาง (Cymbidium tracyanum) วานน้าํ ทอง (Ludisia
discolor) อัว้ พวงมณี (Calanthe rubens) เอื้องขาวเหนียวลิง (C. rosea) และ เอื้องดินใบหมาก
(Spathoglottis plicata)
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2. การจําแนกราไมคอรไรซา
จากการจําแนกราไมคอรไรซาจากตัวอยางรากกลวยไม ที่เก็บจากแหลงตาง ๆ แยกเชื้อได
30 สายพันธุ จําแนกชนิดของราโดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ ลักษณะของโคโลนี
ลักษณะและขนาดของเสนใย ลักษณะ รูปราง และขนาดของ monilioid cell ของราที่เจริญบน
อาหาร การสราง sclerotium และจํานวนนิวเคลียสตอเซลล จากการศึกษาไดรา Rhizoctonia
จํานวน 30 สายพันธุ จําแนกชนิดไดรา Rhizoctonia globularis, R. goodyerae-repentis และ
R. repens (ตารางที่ 1)
รายละเอียดของรามีดังนี้
Rhizoctonia globularis H.K. Saksena & Vaartaja, Can.J.Bot. 38: 939, 1960
พืชอาศัย :
เอื้องดินใบหมาก
โคโลนี บนอาหาร PDA มีเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร เมื่ออายุ 7 วัน ที่อุณหภูมิหอง
ปฏิบัติการ โคโลนี สีขาว ถึงขาวอมชมพู เสนใยเจริญอยูใตอาหาร และเสนใยเจริญขึ้นมาเหนือ
อาหารบริเวณตรงกลางโคโลนีเกิดเปนวงเรียงซองกัน บนอาหาร potato dextrose agar เสนใย
เจริญใตอาหาร และรวมตัวกันอยางหลวม ๆ เกิดเปน sclerotia
เสนใยมีขนาด 2.5-3.5 ไมครอน ไมมีสี มีผนังกั้นเซลล นิวเคลียสเปน binucleate เสนใย
ตั้งฉาก แตสวนใหญเอียงเปนมุม 45 องศาเซลเซียส มากกวาเสนใยตัง้ ฉาก
Monilioid cells ไมมีสี รูปรางกลมถึงคอนขางกลม ขนาด 8.0- x 10.5 ไมครอน แตกกิ่ง
กานสัน้ ๆ หรือไมแตกกิ่งกานเลย เรียงตอกันประมาณ 3-8 เซลล บางครั้ง monilioid cells รวมตัว
กันเปนกลุม ตอมาพัฒนาเปน sclerotium เจริญอยูใตวุนอาหารเรียกวา microsclerotium
การศึกษาครั้งนี้ไมสามารถชักนําราใหสรางสปอรระยะการสืบพันธุแบบใชเพศได ซึ่งการ
ชักนําใหราสรางสปอรระยะนี้ยากมาก สวนใหญมกั พบในสภาพธรรมชาติ รา Endoperplexa
enodulosa เปนระยะสืบพันธุแบบใชเพศของราชนิดนี้
ราชนิดนีม้ ีลักษณะใกลเคียงกับรา R. repens ที่บรรยายลักษณะของราโดย Curtis (1939)
และ Burgeff (1959) ซึ่งลักษณะของโคโลนีของรา R. globularis ที่มีเสนใยเจริญขึ้นมาเหนือ
อาหารบริเวณตรงกลางโคโลนีเกิดเปนวงเรียงซองกันชัดเจนกวา R. repens และมีขนาดของ
monilioid cells ที่เล็กกวา ทําใหสามารถแยกชนิดไดอยางชัดเจน (Saksena and Vaartaja, 1960)
Rhizoctonia repens N. Bernard, Ann. Sci. Nat, IX (9) ; 31 (1909)
พืชอาศัย :
เอื้องขาวเหนียวลิง เอื้องชาง รองเทานารีฝาหอย รองเทานารีเหลืองปราจีน
รองเทานารีเหลืองกระบี่ อั้วพวงมณี เอือ้ งดินใบหมาก
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โคโลนี บนอาหาร PDA มีเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร เมื่ออายุ 7 วัน ที่อุณหภูมิหอง
ปฏิบัติการ โคโลนี สีขาว ถึง ครีม เสนใยเจริญอยูใตอาหาร เกิดเปนวงเรียงซองกัน บนอาหาร
Corn meal agar โคโลนี สีขาวถึงครีม เสนใยเจริญใตอาหาร และรวมตัวกันอยางหลวม
ๆ
เกิดเปน sclerotia
เสนใยไมมีสี ขนาด 2.5-4.0 ไมครอน มีผนังกั้นเซลล นิวเคลียสเปน binucleate เสนใยตั้ง
ฉาก Monilioid cells ไมมีสี รูปรางกลมถึงรี ขนาด 6.5-10.8 x 7.5-14.2ไมครอน เรียงตอกันเปน
ลูกโซสั้น ๆ แตกกิ่งกานสั้น ๆ หรือไมแตกกิ่งกานเลย บางครั้ง monilioid cells รวมตัวกันเปนกลุม
ตอมาพัฒนาเปน sclerotium เจริญอยูใตวุนอาหารเรียกวา microsclerotium การศึกษาครั้งนี้ไม
สามารถชักนําราใหสรางสปอรระยะการสืบพันธุแบบใชเพศได
รา Tulasnella deliquescens เปนระยะสืบพันธุแบบใชเพศของราชนิดนี้
รา R. repens เปนราทีพ่ บแพรหลายในรากกลวยไมหลายชนิด ซึ่ง Bernard (1909) เปน
บุคคลแรกที่แยกราชนิดนี้มาจากรากกลวยไมแคทลียา (Laelio-Cattleya canhamiana) ซึ่งมี
ลักษณะของโคโลนี ขนาดของเสนใย และลักษณะตาง ๆ ใกลเคียงกับการศึกษาครั้งนี้
ตอมา Curtis (1939) และ Burgeff (1959) ทําการศึกษาแยกราไมคอรไรซาจากกลวยไม
หลายชนิดใน Wisconsin และจําแนกชนิดเปนรา R. repens มีลักษณะของเสนใยเจริญอยูใ ต
อาหาร และมีขนาดของ monilioid cells ใกลเคียงกับลักษณะของ Bernard บรรยายไว
Currarh et al (1987) พบรา R. repens .ในรากของกลวยไม Platanthera obtusata ใน
เมืองอัลเบอรตา ประเทศแคนาดา
ในประเทศอินเดีย Senthikumar และ Krishnamurthy (1998) ไดศึกษาลักษณะทางเซลล
วิทยาของรา R. repens ที่แยกไดจากรากของกลวยไมเอื้องดินใบหมาก ซึ่งตรงกับการศึกษาครั้งนี้
ที่แยกราชนิดนี้ไดในเอื้องดินใบหมากเชนเดียวกัน
Rhizoctonia goodyerae - repentis Costantin & Dufour, Mycotaxon 29: 94. 1987
พืชอาศัย:
วานน้าํ ทอง (Lusidia discolor) เอื้องดินใบหมาก
โคโลนี เจริญอยางเร็วบนอาหาร PDA และโคโลนีมีเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร เมื่อ
อายุ 4 วัน ทีอ่ ุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส โคโลนีมีสีขาว ถึง ครีม เมื่อออนและเปลีย่ นเปนสีนา้ํ ตาล
อมสมเมื่อแก เกิด concentric zonation บนอาหาร เสนใยที่เจริญอยูเหนืออาหารไมมีสีและ
เปลี่ยนเปนสีแทน หลังอายุ 14 วัน มักพบเสนใยหรือ moniliod cells รวมตัวกันเปนกลุม ตอมา
พัฒนาเปน sclerotium เจริญอยูใตวุนอาหารเรียกวา microsclerotium
เสนใยกวาง 4.0 – 5.3 ไมครอน มีผนังกัน้ เซลล เสนใยตั้งฉาก monilioid cells รูปราง
คลายถังเบียร ถึงรูปรี ขนาด 15.4–(20.6)–26.4 x 6.9–(10.6)–11.3 ไมครอน นิวเคลียสมี 2
นิวเคลียส ตอ 1 เซลล (binucleate)
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การศึกษาครั้งนี้ไมสามารถชักนําราใหสรางสปอรระยะการสืบพันธุแบบใชเพศได
รา
Ceratobasidium corginerum เปนระยะสืบพันธุแบบใชเพศของราชนิดนี้
R. goodyerae – repentis เปนราไมคอรไรซาที่พบในกลวยไมดินหลายชนิด (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
ระยะสืบพันธุแ บบใชเพศ โดยแยกราจากรากกลวยไมเกาะอาศัย 2 ชนิด ไดแก Pomatocalpa
macphersonii และ Robiquetia wassellii จากรัฐควีนแลนสตอนเหนือ ประเทศออสเตรเลีย
จําแนกชนิดไดรา R. goodyerae-repentis และสามารถชักนําราใหสรางระยะการสืบพันธุแบบใช
เพศ คือ รา C. corginerum
4. คัดเลือกราไมคอรไรซา
การคัดเลือกราไมคอรไรซาจากจํานวน 25 isolates คัดเลือกจากราที่เจริญไดดีบนอาหาร
oat meal agar (OMA) จากการคัดเลือกครั้งนี้สามารถคัดเลือกได 5 isolates โดยราเจริญบน
อาหาร OMA เต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อภายใน 3 วัน คือ Rhizoctonia globularis (RZO 0009),
R. goodyerae-repentis (RZO 0036) และ R. repens (RZO 0010, 0021, 0022) จากนั้นนํา
ราทั้ง 5 isolates นี้ไปทดสอบศักยภาพในการเพาะเมล็ดกลวยไมแบบเกื้อกูลเอื้อประโยชนซึ่งกัน
และกัน ในสภาพปลอดเชื้อบนอาหาร OMA ซึ่งเปนอาหารสําหรับการเจริญของราไมคอรไรซา
ไมใชอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ในการเพาะเมล็ดกลวยไม ในการคัดเลือกราไมคอรไรซาที่เจริญบน
อาหาร OMA ภายในเวลา 3 วัน นั้น เพราะวาราไม-คอรไรซาที่เจริญไดเร็วนั้นจะสามารถสัมผัส
เมล็ดกลวยไมไดเร็วกวาและสรางเสนใยเขาไปในเมล็ดกลวยไมไดอยางเร็วก็มีผลทําใหสามารถ
กระตุนการงอกของเมล็ดกลวยไมไดอยางรวดเร็ว สําหรับราที่เจริญบนอาหาร OMA ไดชานัน้
โอกาสที่ราจะสัมผัสกับเมล็ดก็ชาไปดวยทําใหเกิดการกระตุนการงอกของเมล็ดชาลงไปดวย ดังนัน้
จึงตองทําการคัดเลือกราไมคอไรซาเพื่อนําไปทดสอบศักยภาพในการสงเสริมการงอกของเมล็ด
กลวยไม
5. ทดสอบศักยภาพของราไมคอรไรซาที่เปนประโยชนตอการเพาะเมล็ดกลวยไม
การทดสอบการเพาะเมล็ดกลวยไมเอื้องดินใบหมากรวมกับราไมคอรไรซาแบบเกื้อกูลเอื้อ
ประโยชนซึ่งกันและกัน และไดคัดเลือกมา 5 isolates พบวา ราไมคอรไรซาทั้ง 5 ชนิดนี้ สามารถ
กระตุนใหเมล็ดกลวยไมงอกไดภายใน 21 วัน ในสภาพปลอดเชื้อ (ตารางที่ 2) และจากการ
ตรวจสอบการงอกและการพัฒนาของเมล็ดกลวยไมภายใตกลองจุลทรรศนพบวาหลังจากเพาะ
เมล็ด 21 วัน พบวา embryo เริ่มขยายตัว และพบเสนใยเจริญอยูร อบเมล็ด ซึ่งเสนใยของรานีม้ ี
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ลักษณะตั้งฉาก เปนลักษณะของราไมคอรไรซาที่ปลูกเชื้อไป เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดกลวยไม
กอนที่จะปลูกเชื้อลงไป ตอมาเอ็มบิโอขยายตัวและเปลือกหุมเมล็ดแตกออก และราสรางกลุมของ
เสนใย( peloton) เขาไปอยูระหวางเซลลในเมล็ด กลุมของเสนใยที่ราสรางขึ้นนีเ้ มื่อสลายตัวไป
กลายเปนน้ําตาล และธาตุอาหารที่เมล็ดไปใชในการเจริญเปนตนออน
เมล็ดกลวยไมที่เพาะรวมกับราไมคอรไรซาหลังจาก 21 วัน พบวา รา R. repens (RZO
0010) มีศักยภาพสามารถกระตุนใหเมล็ดเอื้องดินใบหมากงอกไดสูงสุดคือ 100% ในระยะเวลา
21 วันหลังจากเพาะ (ตารางที่ 2) ซึ่งเชนเดียวกับ R. repens (RZO 0021, 0022) และ R.
globularis (RZO 0009) ก็สามารถกระตุนใหเมล็ดกลวยไมงอกไดถึง 98.8, 98.2 และ 96.0
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในระยะเวลา 21 วัน ในขณะที่รา R. goodyerae-repentis (RZO 0036)
และกรรมวิธีการเพาะเมล็ดที่ไมใสราไมคอรไรซาสามารถกระตุนใหเมล็ดงอกไดเพียง 20 และ 15
เปอรเซ็นต เทานัน้ จากการทดลองนี้รา R. repens (RZO 0010) มีศักยภาพสูงที่สุดในการ
กระตุนใหเมล็ดกลวยไมเอื้องดินใบหมากงอกไดสูงสุดภายในเวลา 21 วัน ในทางตรงกันขามกับรา
R. goodyera-repentis เมื่อนําไปเพาะกับเมล็ดกลวยไมนั้นพบวากลวยไมสามารถงอกไดในระยะ
ที่ embryo ขยายตัวและเปลือกหุมเมล็ดแตก (ระยะที่ 1) เพียง 10 เปอรเซ็นต เทานัน้ และไม
สามารถพัฒนาเปนระยะอืน่ ๆ ได ทั้ง ๆ ที่ราชนิดนีก้ ็แยกมาจากกลวยไมชนิดเดียวกัน แสดงวา
ชนิดของราไมคอรไรซามีความจําเพาะเจาะจงตอรากกลวยไมซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ
Narmatha et al. (2000) ศึกษาการเพาะเมล็ดกลวยไมเอื้องดินใบหมากและ Dendrobium โดยใช
ราไมคอรไรซาที่แยกไดจากเอื้องดินใบหมากพบวาราไมคอรไรซาสามารถกระตุนการงอกของเมล็ด
เอื้องดินใบหมากถึง 98 เปอรเซ็นต . ในขณะที่ราไมคอรไรซาชนิดนี้สามารถกระตุนการงอกของ
เมล็ดกลวยไม Dendrobium ไดเพียง 36 เปอรเซ็นต เทานัน้
หลังจากเพาะเมล็ด 120 วัน พบวา รา R. repens (RZO 0010) มีศักยภาพสามารถ
สงเสริมใหเมล็ดพัฒนาเจริญเปนตนออนได 45 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 120 วัน ซึง่ เชนเดียวกับ
R. repens (RZO 0021, 0022) และ R. globularis (RZO 0009) สามารถชวยในการพัฒนาการ
เจริญเปนตนออนของกลวยไมในเวลา 120 วัน ไดเพียง 23.2, 22.0 และ 17.6 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ ในขณะที่รา R. goodyerae-repentis (RZO 0036) และกรรมวิธกี ารเพาะเมล็ดที่ไม
ใสราไมคอรไรซาสามารถกระตุนใหเมล็ดงอกไดเพียง 20 และ 15 เปอรเซ็นต เทานั้น และไม
สามารถพัฒนาเปนตนออนได จากการทดลองนี้คัดเลือกไดรา R. repens (RZO 0010) มี
ศักยภาพสูงทีส่ ุดในการสงเสริมการงอกและการพัฒนาเปนตนออนของกลวยไมเอือ้ งดินใบหมาก
และไดตนออนที่แข็งแรงในการนําไปเพาะเลี้ยงในเรือนทดลอง ซึ่งมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับราไมคอรไรซาอื่น ๆ ที่แยกได (ตารางที่ 3) สําหรับการเมล็ดกลวยไมที่ไมไดใสไมคอร
ไรซานั้นเมล็ดสามารถงอกไดในระยะที่ embryo ขยายตัวและเปลือกหุมเมล็ดแตก แตไมสามารถ

1380
เจริญพัฒนาเปนตนออนได เพราะฉะนั้นการเพาะเมล็ดกลวยไมรว มกับราไมคอรไรซานั้นจึงเปน
ทางเลือกหนึง่ ของการขยายพันธุก ลวยไมเอื้องดินใบหมาก
ราไมคอรซาทัง้ หมดไดเก็บรักษาเชื้อบริสทุ ธิ์ที่แยกไดใน liquid paraffin และบน slant
PDA ภายใตอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ที่กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการรวบรวมและจําแนกราไมคอรไรซาจากรากกลวยไมปกติ จํานวน 8 ชนิด ระหวาง
เดือนตุลาคม 2549 – เดือนกันยายน 2551 และทําการแยกราไมคอรไรซาจากเสนใยของราทีเ่ จริญ
อยูในเซลลชนั้ คอรเท็กซของรากกลวยไม ไดราทั้งหมด 30 สายพันธุ ซึ่งสามารถจําแนกชนิดราเปน
ราสกุล Rhizoctonia 3 ชนิด เปน Binucleate Rhizoctonia ไดแก Rhizoctonia globularis, R.
goodyerae-repentis และ R. repens และนําราไมคอรไรซาทั้งหมดมาทําการคัดเลือกการ
เจริญเติบโตบนอาหาร oat meal agar (OMA) พบราไมคอรไรซาจํานวน 5 isolates คือ R.
globularis (RZO 0009), R. goodyerae-repentis (RZO 0036) และ R. repens (RZO 0010,
0021, 0022) ที่สามารถเจริญไดดบี นอาหาร OMA มาทดสอบศักยภาพทีม่ ีประโยชนตอการเพาะ
เมล็ดกลวยไมเอื้องดินใบหมากแบบเกื้อกูลเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน พบวา รา R. repens (RZO
0010) มีศักยภาพสามารถกระตุนใหเมล็ดเอื้องดินใบหมากงอกได 100 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา
21 วัน และสงเสริมใหเมล็ดพัฒนาเจริญเปนตนออนได 45 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 120 วัน และ
ไดตนออนที่แข็งแรงในการนําไปเพาะเลีย้ งในเรือนทดลอง
ราไมคอรซาทั้งหมดไดเก็บรักษาเชื้อ
บริสุทธิ์ที่แยกไดใน liquid paraffin และบน slant PDA ภายใตอุณหภูมิที่ 15 องศาเซลเซียส ที่
กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
เอกสารอางอิง
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ตารางที่ 1 :

ภาคผนวก
ราไมคอรไรซากลวยไมที่แยกไดจากรากกลวยไมชนิดตาง ๆ จากแหลงตาง ๆของ
ประเทศไทยระหวางเดือนกันยายน 2548 – เดือนตุลาคม 2551

ชื่อกลวยไม

แหลงเก็บ

รองเทานารีเหลืองกระบี่ อ. เหนือคลอง จ. กระบี่
อ. เมือง จ.กระบี่
อ. เขาพนม จ. กระบี่
อ. อาวลึก จ. กระบี่
รองเทานารีเหลือง
อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
ปราจีน
อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
อ. เมือง จ. กาญจนบุรี
รองเทานารีฝาหอย
อ. เมือง จ.กระบี่
อ. เขาพนม จ. กระบี่
อ. อาวลึก จ. กระบี่
อ. เหนือคลอง จ. กระบี่
วานน้าํ ทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพ ฯ
สวนพฤกษศาสตรสิริกิติ์ จ.
เชียงใหม
อ. แมริม จ. เชียงใหม
เอื้องดินใบหมาก
อ.มูเซอ จ.ตาก
อั้วพวงมณี
เอื้องชาง

สายพันธุ
RZO 0012
RZO 0013
RZO 0029
RZO 0030
RZO 0018
RZO 0019
RZO 0020
RZO 0014
RZO 0015
RZO 0025
RZO 0026
RZO 0028

ราไมคอรไรซากลวยไม
Rhizoctonia repens

Rhizoctonia repens

Rhizoctonia repens

Rhizoctonia
repens

goodyerae-

RZO 0017
RZO 0008
RZO 0053

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
RZO 0027
กรุงเทพ ฯ
อ. แมแตง จ. เชียงใหม
RZO 0005
อ. แมริม จ. เชียงใหม
RZO 0006
สวนพฤกษศาสตรสิริกิติ์ จ. RZO 0007
เชียงใหม
อุบลราชธานี
RZO 0016

Rhizoctonia
goodyeraerepens
Rhizoctonia repens
Rhizoctonia repens
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เอื้องขาวเหนียวลิง

เอื้องดินใบหมาก

อ. แมแตง จ. เชียงใหม
อ. แมริม จ. เชียงใหม
สวนพฤกษศาสตรสิริกิติ์
เชียงใหม
อ. พราว จ. เชียงใหม
เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพ ฯ

วงศสวาง กรุงเทพ ฯ
อ. แมริม จ. เชียงใหม

เอื้องดินใบหมาก

อ. แมแตง จ. เชียงใหม
เอ. พราว จ. เชียงใหม
สวนพฤกษศาสตรสิริกิติ์
เชียงใหม

RZO 0001
RZO 0002
จ. RZO 0003
RZO 0004
RZO 0021
RZO 0037
RZO 0039
RZO 0040
RZO 0041
RZO 0022
RZO 0042
RZO 0043
RZO 0023
RZO 0010
RZO 0044
RZO 0048
RZO 0011
RZO 0024
จ. RZO 0009
RZO 0038

Rhizoctonia repens

Rhizoctonia repens

Rhizoctonia globularis
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เปอรเซ็นตการงอกและการพัฒนาการเจริญของตนออนของเอื้องดินใบหมากหลังจากเพาะเมล็ดรวมกับราไมคอรไรซา 21, 60, 120 วัน
การพัฒนาของกลวยไมระยะตาง ๆ หลังทําการเพาะเมล็ดกลวยไมรวมกับราไมคอรไรซา
ราไมคอรไรซา
21 วัน
60 วัน
120 วัน
0
1
2
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
Rhizoctonia repens
0
8.0 92.0 2.4 5.1 30.0 47.5 14.0 0 13.0 13.0 34.0 45.0
(ROZ 0010)
Rhizoctonia repens
1.2 9.8 89.0 5.7 26.9 20.5 30.2 6.0
0
18
22
28 23.2
(ROZ 0021)
Rhizoctonia repens
1.8 26.0 72.2 8.8 22.8 18
39
5
0
30 23.6 26
22
(ROZ 0022)
Rhizoctonia globolaris
4.0 26.0 70.0 11.0 43.0 29.0 11.0 2.2 14.0 16.0 25.4 25.0 17.6
(ROZ 0009)
Rhizoctonia goodyerae-repentis (ROZ 0036)
80.0 20.0 0
8.0
Control
85.0 15.0 0
ตารางที่ 2:

1385

1386
ตารางที่ 3

ระยะการเจริญเติบโตเปนตนออนของเมล็ดกลวยไมเอื้องดินใบหมาก
(Spathoglottis plicata) ที่เพาะรวมกับราไมคอรไรซา (Rhizoctonia spp.)
ชนิดตาง ๆเปรียบเทียบกับการเพาะเมล็ดกลวยมีไมใสราไมคอรไรซา (control)
ชนิดของราไมคอรไรซา

R. repens (ROZ 0010)
R. repens (ROZ 0021)
R. repens (ROZ 0022)
R. globularis (ROZ 0009)
R. goodyerae-repentis (ROZ 0036)
ไมใสราไมคอรไรซา (control)
1/

การพัฒนาการเจริญเปนตนออน ระยะที่
6 (%)
45.0a1/
23.2b
22.0b
12.0c
0d
0d

ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมแตกตางกันทางทางสถิติทรี่ ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95 เปอรเซ็นต โดยวิธี DMRT

