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การควบคุมโรคลําตนเนาของปาลมน้ํามันโดยชีววิธี
Biological Control of Basal Stem Rot of Oil Palm
ชนินทร ดวงสอาด พรพิมล อธิปญ
5 ญาคม สุณรี ตั น สีมะเดื่อ
กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
จากการแยกเชื้อราเอ็นโดไฟทจากตนปาลมน้ํามันที่ไมมีการเขาทําลายของโรคและแมลง จาก
พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันจังหวัด กระบี่ สุราษฎรธานี และชุมพร โดยนําสวนของใบ กานใบ และรากมาฆา
เชื้อที่ผิวดวยวิธี triple surface sterilization รวมถึงดินบริเวณรอบราก ไดเชื้อราจํานวน 650 ไอโซ
เลท และสามารถจัดกลุมเบื้องตนไดอยางนอย 7 taxa คือ Alternaria spp., Nigrospora sp.,
Pestalotiopsis sp., Fusarium spp., Neosartorya spp., Xylaria spp., Trichoderma spp. และ
Mycelia Sterilia ทําการวัดอัตราการเจริญของเชื้อราเอ็นโดไฟทและเชื้อรา Trichoderma spp. ที่
แยกได และเก็บรักษาเชื้อราดังกลาว และไดทําการเก็บตัวอยางชื้นสวนของตนปาลมน้ํามันที่แสดง
อาการของโรคลําตนเนา โดยแยกเชื้อรา Ganoderma boninense สาเหตุโรคลําตนเนาของปาลม
น้ํามัน และเก็บรักษาเพื่อทําการทดสอบและคัดเลือกเชื้อราปฏิป5กษตอไป
แยกราสาเหตุโรคลําตนเนาของปาลมน้ํามัน จังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี จํานวน 7 ตัวอยาง
และจําแนกชนิดไดรา Ganoderma boninense จํานวน 5 isolates จากจังหวัดกระบี่ แตไมสามารถ
แยกเชื้อสาเหตุเก็บเชื้อที่แยกไดไวที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
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คํานํา
ในพื้นที่ปhาธรรมชาติจะพบโรคที่เกิดจากเชื้อ Ganoderma spp. ในปริมาณนอย ทั้งๆ ที่มีเชื้อ
สาเหตุอยูในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ปhาธรรมชาติมีความสมดุลยของจุลินทรียในสภาพ แวดลอมกลาวคือ
เชื้อเห็ด Ganoderma spp. ถูกควบคุมโดยเชื้อจุลินทรียอื่น จากการศึกษาถึงเชื้อจุลินทรียในดิน
โดยเฉพาะเชื้อรา Aspergillus spp. พบวาเชื้อราจะอาศัยอยูที่ระดับผิวดิน ในพื้นที่ปhาเชื้อจุลินทรีย
เหลานี้มีอยูปริมาณมากและสามารถควบคุมเชื้อเห็ด Ganoderma spp. ได แตในแปลงปลูกปาลม
น้ํามันพื้นผิวดินถูกรบกวนโดยการเตรียมพื้นที่ปลูก เชื้อจุลินทรียถูกทําลายทําใหมีปริมาณลดลง เปkน
โอกาสของเชื้อสาเหตุเจริญเติบโตเขาทําลายพืชไดป5จจุบันไดมีการศึกษาและพัฒนาอยางมากในการ
นําเชื้อจุลินทรียเอ็นโดไฟท มาใชประโยชนในดานการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ซึ่งสามารถเพิ่ม
ความแข็งแรง ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืชไดดี (Belanger,1996) Suslow (1982)
รายงานวาจุลินทรียควบคุมโรคสามารถใชแทนการใชสารเคมีในกรณีที่ไมสามารถใชสารเคมีหรือมี
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม อีกทั้งจุลินทรียสามารถเพิ่มปริมาณและคงทนอยูในดินในระยะเวลาที่
ยาวนานกวาสารเคมี
การจัดการโรคลําตนเนาของปาลมน้ํามันโดยวิธีการเขตกรรมและการใช
สารเคมี ไมสามารถยับยั้งหรือควบคุมการเกิดโรคไดโดยใหผลไมคงที่ ซึ่งอาจเนื่องมากจากเชื้อเห็ด
Ganoderma มีระยะพักตัวหลายระยะและสามารถแพรกระจายไดหลายทางเชน แพรสามารถ
กระจายทางลมโดย basidiospores เชื้อสามารถแพรกระจายเขาทางรากในดินที่มีเชื้อเห็ดอยูหรือ
เมื่อรากถูกตัดโดยอุปกรณที่มีเชื้อเห็ดปนเปpqอนอยู เชื้อเห็ดสามารถกระจายตัวในดินโดยในแนวดิ่ง
สามารถกระจายลงลึกไดถึง 2 เมตร จากรากที่เปkนโรคไปยังรากที่ปกติ เมื่อพิจารณาอยางละเอียด
พบวา ในพื้นที่ที่แสดงอาการลําตนเนานอยหรือต่ํานั้น ขึ้นอยูกับระยะหรือความสามารถในการทํา
ใหเกิดโรคของเชื้อเห็ด Ganoderma ซึ่งเชื้อเห็ดอาจถูกยับยั้งหรือถูกควบคุมโดยระบบทางชีววิทยา
ดังนั้น การแกไขควบคุมเชื้อเห็ด Ganoderma จะมุงเนนการควบคุมโรคโดยชีววิธี และมีหลายการ
ทดลองที่ศึกษาพบวา Trichoderma spp. สามารถยับยั้งและควบคุมการเจริญของเชื้อเห็ดไดดี
(Sariah et al., 2000 และAnonymous, 2009) ในปr ค.ศ. 2005 Susanto et al. แนะนํา
แนวทางปsองกันกําจัดโรคลําตนเนาของปาลมน้ํามัน 2 ทางคือ หาพันธุตานทานโรคและการใช
เชื้อจุลินทรียปฏิป5กษ จากนั้นไดคัดเลือกและทดสอบเชื้อรา T. harzianum และ Gliocladium
vriide ในแปลงปลูกพบวาสามารถลดการเกิดโรคในแปลงปลูกได และใหคําแนะนําวาควรขุดหลุมรอบ
ตนปาลมและใสทะลายเปลาปาลมน้ํามันลงไปในหลุมเพื่อเปkนการกระตุนและเปkนแหลงอาศัยของเชื้อ
ราปฏิป5กษในดิน Sujinda et al. (2009) นําเชื้อราเอ็นโดไฟทที่แยกไดจากกะพอ (palm: Licuala
spinosa) จาก อําเภอกันตรัง จังหวัดตรัง มาทําการทดสอบความเปkนปฏิป5กษตอเชื้อเห็ด G.
boninense โดยวิธี dual culture จํานวน 300 ไอโซเลท พบวาเชื้อราเอ็นโดไฟท 86 ไอโซเลท มี
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ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อเห็ด G. boninense มากกวา 60 เปอรเซ็นต และพบวา
เชื้อราเอ็นโดไฟท 17 ไอโซเลท มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อเห็ด G. boninense สูง
มากกวา 80 เปอรเซ็นต นอกจากเชื้อราเอ็นโดไฟทแลวยังมีราวี-เอ ไมคอรไรซาซึ่งเปkนราที่เจริญเขาไป
อยูระหวางเซลลของรากพืชชั้นคอรเท็กซ
ซึ่งเปkนการอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัยหรือเอื้ออํานวย
ประโยชนซึ่งกันและกัน
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงทําการศึกษาเพื่อคัดเลือกและทดสอบเชื้อราเอ็นโดไฟท และเชื้อรา
Trichoderma spp. ที่มีศักยภาพในการควบคุม เชื้อรา Ganoderma boninense สาเหตุโรคลําตน
เนาของปาลมน้ํามัน และรวบรวมและจําแนกชนิดของรา วี-เอ ไมคอรไรซา ในดินบริเวณรากปาลม
เพื่อประโยชนในการนําไปคัดเลือกชนิดที่สามารถอยูรวมกับรากพืชและยังประโยชนสูงสุดใหรากปาลม
น้ํามันใหความแข็งแรงและทนทานตอการเขาทําลายของเชื้อสาเหตุโรครากเนาไดแกเชื้อ Ganoderma
spp. ได

วิธดี าํ เนินการทดลอง
การทดลอง
อุปกรณ
1. อุปกรณเก็บตัวอยางไดแก ถุงพลาสติก กรรไกร กรรไกรตัดแตงกิ่ง กระดาษฟาง ไมอัดทับ
ตัวอยาง
2. วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ ไดแก ตูเขี่ยเชื้อ หมอนึ่งความดัน ตูอบฆาเชื้อ
3. อุปกรณเครื่องแกว ไดแก จานอาหารเลี้ยงเชื้อ หลอดทดลอง ขวดดูแรน บิกเกอร สไลดและ
แผนแกวปyดสไลด กระบอกตวง แทงแกว ตะเกียงแอลกอฮอล
4. เข็มเขี่ยปลายแหลม หวงถายเชื้อ ปากคีบ ใบมีดผาตัด มีด
5. กลองจุลทรรศนแบบ compound และ sterio
6. อาหารแยกและเลี้ยงเชื้อ ไดแก water agar (WA) potato dextrose agar (PDA) Malt
Extract Agar, Corn Meal Agar (CMA)
7. สารเคมีที่ใชในการฆาเชื้อ ไดแก สารละลายโซเดียมไฮเปอรคลอไรด และ เอธิลแอลกอฮอล
75%
วิธกี าร
1. การคัดเลือกเชื้อราปฏิปก5 ษทีม่ ีศักยภาพในการยับยัง้ เชื้อเห็
อเห็ด Ganoderma boninense
สาเหตุโรคลําตนเนาของปาลมน้าํ มัน
1.1 สืบคนเอกสารและเตรียมอุปกรณการทดลอง
1.2 การรวบรวมและจําแนกเชื้อราปฏิป5กษ
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1.2.1 การแยกและจําแนกกลุมเชื้อราเอ็นโดไฟท
1.2.1.1 การเก็บตัวอยาง (sample selection)
เก็บตัวอยางใบ กานใบ และรากปาลม ที่ไมมีอาการของโรคจากจากแปลง
ปลูกปาลมน้ํามัน และดินบริเวณรอบราก หอดวยกระดาษ ใสถุงพลาสติก และบันทึกรายละเอียด
แหลงที่เก็บ วันที่เก็บ ผูเก็บ
1.2.1.2 การทดสอบการฆาเชื้อที่ผิว (surface sterilization) กอนนํามาแยกเชื้อ
ราเอ็นโดไฟท ทดสอบการฆาเชื้อที่ผิวของชิ้นพืชสวนตางๆ ดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท กอนนํามาแยก
เชื้อราเอ็นโดไฟทที่จะเจริญออกมาจากเนื้อเยื่อพืช เพื่อหาระยะเวลาและความเขมขนที่เหมาะสมใน
การแชชิ้นพืชในโซเดียมไฮโปคลอไรทความเขมขนตางๆกัน มีขั้นตอนดังนี้
นําตัวอยางใบ กานใบ และรากของตนปาลมน้ํามันที่ไมเปkนโรคมาลางน้ําให
สะอาด
1. ใชกรรไกรตัดสวนเนื้อเยื่อลําตนและราก ใหไดความยาวประมาณ 1 ซม.
2. นําผาขาวบางมาหอชิ้นสวนของพืชที่ตัดได จากนั้นนํามาแชในแอลกอฮอล 95%
เปkนเวลา 15 วินาที
3. นําผาขาวบางที่หอชิ้นสวนของพืชทั้งหมด
แชในโซเดียมไฮโปคลอไรทความ
เขมขนตางๆคือ 0, 1, 3 และ 5% ในเวลานานตางๆกันคือ 1, 3 และ 5 นาที ซับใหแหงดวยกระดาษ
ซับที่ฆาเชื้อแลว
4. นําผาขาวบางที่หอชิ้นสวนของพืชทั้งหมดแชในแอลกอฮอล 95% เปkนเวลา 15
วินาที ซับใหแหงดวยกระดาษซับที่ฆาเชื้อแลว
5. นําชิ้นสวนของพืชวางบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ RBA (Rose Bengal Agar) โดย
แตละจานอาหารวาง 5 ตําแหนง บมไวที่อุณหภูมิหอง
6. ตรวจดูเชื้อที่เจริญออกมาจากแตละชิ้นสวนของพืช วิเคราะหผลของการเจริญ
ของเชื้อราที่เวลาและความเขมขนของโซเดียมไฮโปคลอไรทตางๆกัน
1.2.1.3 การแยกเชื้อราเอ็นโดไฟท (isolation)
นําตัวอยางพืชผานขั้นตอนการฆาเชื้อที่ผิวตามขอ 1.2.1.2 ตามความเขมขน
ที่ผานการทดสอบ ตรวจดูเชื้อราที่เจริญออกมาจากเนื้อเยื่อของแตละชิ้นพืช แยกเชื้อราที่ไดไปทําเปkน
เชื้อบริสุทธิ์บนอาหาร PDA และเก็บใน PDA slant เพื่อจําแนกชนิดของเชื้อราตอไป นับจํานวนชิ้น
ตัวอยางที่มีเชื้อราเจริญออกมาเพื่อคํานวณหาคา isolate prevalence หรือ colonization rate
(Taylor et al.) ดังสูตร
Colonization rate = Total number of samples yielding ≥ 1 isolate x 100
Total number of samples in that trial
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1.2.1.4 การตรวจสอบและจําแนกกลุมของเชื้อราเอ็นโดไฟท
ตรวจลักษณะทางสัณฐานวิทยา สังเกตลักษณะการเจริญของเชื้อราบน
อาหารที่เพาะเลี้ยง ตรวจลักษณะรูปราง ขนาดและโครงสรางที่เชื้อราสรางขึ้น ภายใตกลองจุลทรรศน
เปรียบเทียบลักษณะตางๆของเชื้อราเอ็นโดไฟท เพื่อจําแนกชนิดของเชื้อรา บันทึกจํานวนและกลุม
ของเชื้อราเอ็นโดไฟท
1.2.2
การแยกและจําแนกเชื้อรา Trichoderma spp.
1.2.2.1 การเก็บตัวอยาง (sample selection)
เก็บตัวอยางรากปาลมปกติ และดินบริเวณรอบรากจากแปลงปลูกปาลม
น้ํามัน หอรากดวยกระดาษ เก็บตัวอยางดินใสถุงพลาสติก และบันทึกรายละเอียด แหลงที่เก็บ วันที่
เก็บ ผูเก็บ
1.2.2.2 การแยกเชื้อรา Trichoderma spp. จากดินและราก
แยกเชื้อโดยวิธี soil dilution plate ในอาหาร Rose Bengal บมเชื้อไว
เปkนเวลา 3-5 วัน แยกเชื้อที่เจริญบนอาหาร เพื่อจําแนกชนิดและทําการทดสอบประสิทธิภาพ
1.2.2.3 การตรวจสอบและจําแนกชนิดของเชื้อรา Trichoderma spp.
ตรวจลักษณะทางสัณฐานวิทยา สังเกตลักษณะการเจริญของเชื้อราบน
อาหารที่เพาะเลี้ยง ตรวจลักษณะรูปราง ขนาดและโครงสรางที่เชื้อราสรางขึ้น ภายใตกลองจุลทรรศน
เปรียบเทียบลักษณะตางๆของเชื้อรา Trichoderma spp. บันทึกจํานวนและชนิดของเชื้อรา
Trichoderma spp.
2. การเก็บตัวอยางเชือ้ เห็ด G. boninense สาเหตุโรคลําตนเนาของปาลมน้าํ มัน
เก็บตัวอยางดอกเห็ดของ G. boninense และรากของตนปาลมน้ํามันที่เปkนโรค
ลําตนเนาจากแปลงปลูก แยกเชื้อโดยใชอาหารพิเศษ Ganoderma Selective Media, GSM แยก
เชื้อที่ไดเลี้ยงบนอาหาร PDA
3. สรุปผลการทดลอง
รวบรวมขอมูลและสรุปผลการทดลอง
การควบคุมโรคลําตนเนาของปาลมน้าํ มันโดยใช วี-เอ ไมคอรไรซา
1 รวบรวม จําแนกและคัดเลือกราวี-เอ ไมคอรไรซา จากแหลงพื้นทีป่ ลูกปาลมน้าํ มัน ที่มี
ศักยภาพในการยับยัง้ รา Ganoderma สาเหตุโรคลําตนเนาของปาลมน้
ตนเนาของปาลมน้ํามัน
การสํารวจและเก็บตัวอยางราวี
อยางราวี-เอไมคอรไรซา
เก็บตัวอยางดินและรากของตนพืชบริเวณรอบลําตนปาลมน้ํามัน บันทึกขอมูลสถานที่
เก็บ วันที่เก็บ ผูเก็บ และขอมูลภูมิศาสตร นําตัวอยางมาแยกเชื้อในหองปฏิบัติการ ที่กลุมวิจัย
โรคพืช ตึกอิงคศรีกสิการ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ ฯ
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การแยกราวี-เอไมคอรไรซาจากดิน
นําตัวอยางดินที่เก็บมารอนแยกสปอร โดยวิธีการรอนดินแบบเปrยก (wet seiving and
decanting) ของ Gerdemann และ Nicolson (1963) รวมกับวิธี sucrose centrifugation
ของ Daniels และ Skipper (1982) โดยนําตัวอยางดิน 200-300 กรัม ใสลงในน้ํา 1 ลิตร ทําเม็ด
ดินใหแตกกระจายและกวนไปมาประมาณ 1 นาที แลวตั้งทิ้งไว 2-3 นาที เพื่อใหเศษดิน
ตกตะกอน เทลงบนตะแกรงขนาดตางๆ เก็บตะกอนที่อยูบนชั้นตะแกรงแตละขนาดใสลงในหลอด
centrifuge ทําใหเปkน suspension แลวนําไปหมุนเหวี่ยงดวยเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบ horizontal
rotor ที่มีความเร็ว 4,000 รอบตอนาที เปkนเวลา 5 นาที เทของเหลวที่อยูสวนบนทิ้ง แลวเติม
สารละลายซูโครส ความเขมขน 50 เปอรเซ็นต ทําใหเปkน suspension แลวนําไปหมุนเหวี่ยงอีก
ครั้ง ที่ความเร็ว 3,000 รอบตอนาที เปkนเวลา 3 นาที เทของเหลวสวนบนที่มีสปอรอยูลงบน
ตะแกรงขนาด 45 ไมครอน ลางสารละลายน้ําตาลออกดวยน้ํานึ่งฆาเชื้อหลาย ๆ ครั้ง รินลงบน
แผนกระจก เพื่อตรวจหา chlamydospore, azygospore และ sporocarp
การยอมสีรากดวยสี trypan blue โดยวิธีของ Phillips and Hayman (1970)
การจําแนกราวี-เอไมคอรไรซา
การจําแนกชนิดราวี-เอไมคอรไรซา โดยแยกสปอรที่มีลักษณะหมือนกันไวดวยกันภายใต
กลองจุลทรรศนแบบ stereo microscope แลวใช Pasteur pipette ดูดสปอรจากน้ําวางบน
สไลด หยดดวย polyvinyl alcohol lacto glycerol (PVLG) และ Melzer’s reagent ปyดทับ
ดวย cover slip แลวนําตรวจดูลักษณะตาง ๆ ภายใตกลองจุลทรรศนแบบ compound
microscope เพื่อศึกษารูปรางลักษณะสปอร โดยวิธีจาํ แนกราวี-เอไมคอรไรซาของ Schenck
and Perez (1988)
เก็บรักษาสายพันธุ
นธุราวี-เอไมคอรไรซา
เก็บดินและรากพืชที่มีราวี-เอไม คอรไรซา โดยนําดินรากมาทําใหแหง และเก็บไวในถุง
พลาสติค ปyดผนึกใหสนิทและเก็บไวที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
เก็บสปอรไวในพืช (ขาวโพด และพืชวงศหญา เปkนตน) ที่ปลูกไวในเรือนทดลอง
เก็บสปอรและ sporocarp ของราไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
การทดสอบประสิทธิภาพราวี-เอ ไมคอรไรซาในการควบคุมรา Ganoderma สาเหตุโรค
ลําตนเนาของปาลมน้าํ มันในระยะกลา
การเตรียมราวี-เอ ไมคอรไรซา
การเพิ่มปริมาณราวี-เอไมคอรไรซา โดยทําการปลูกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เชน ขาวโพด
พืชวงศหญาชนิด
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ตาง ๆ ที่มีระบบรากฝอย และนําสปอรของราที่แยกจากขอ 13.1.4 มาปลูกเชื้อลงไปในดิน ประมาณ
3-6 เดือน เพื่อขยายปริมาณของราไวสําหรับการทดสอบประสิทธิภาพราวี-เอ ไมคอรไรซาในการ
ควบคุมรา Ganoderma สาเหตุโรคลําตนเนาของปาลมน้ํามันในระยะกลา
การเตรียม inoculums
inoculums ของรา Ganoderma
เตรียมรา Ganoderma โดยเลี้ยงรา Ganoderma บนอาหาร PDA นาน 5-7 วัน
เตรียม inoculum ของรา Ganoderma โดยนํารา Ganoderma บนอาหาร PDA มาวางบนชิ้นไม
ยางพาราที่ผานการฆาเชื้อและเคลือบดวยอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว MEA (Malt Extract Agar) เปkนเวลา
8-10 สัปดาห
การทดสอบราวี-เอ ไมคอรไรซาในการควบคุมรา Ganoderma สาเหตุโรคลําตนเนาของ
ปาลมน้าํ มันในระยะกลา
เตรียมตนกลาปาลมน้ํามันอายุ 5-6 เดือน โดยใสวัสดุปลูกลงในกระถาง 1ใน 3 ของภาชนะ
นําดินและรากที่มีราวี-เอไมคอรไรซามาวางบริเวณรอบตนกลาปาลมน้ํามัน ทิ้งไวประมาณ 2 เดือน
แลววางชิ้นไมยางพาราที่มีรา Ganoderma เจริญอยูบนไม โดยใหรากของตนกลาปาลมน้ํามันสัมผัส
กับชิ้นไมยางพารา จากนั้นเติมวัสดุปลูกใหเต็ม
เตรียมตนกลาปาลมน้ํามันอายุ 5-6 เดือน โดยใสวัสดุปลูกลงในกระถาง 1ใน 3 ของภาชนะ
นําดินและรากที่มีราวี-เอไมคอรไรซามาวางบริเวณรอบตนกลาปาลมน้ํามัน
และปลูกเชื้อรา
Ganoderma กับตนกลาปาลมน้ํามัน โดยใสวัสดุปลูกลงในกระถาง 1ใน 3 ของภาชนะ วางชิ้นไม
ยางพาราที่มีเชื้อเห็ดเจริญอยูจากนั้น ยายตนกลาปาลมน้ํามันลงปลูกในภาชนะที่มีเชื้อเห็ด ใหรากของ
ตนกลาปาลมสัมผัสกับชิ้นไมยางพารา จากนั้นเติมวัสดุปลูกใหเต็ม
เตรียมตนกลาปาลมน้ํามันอายุ 5-6 เดือน โดยใสวัสดุปลูกลงในกระถาง 1ใน 3 ของภาชนะ
ยายตนกลาปาลมน้ํามันลงปลูกในภาชนะ
การดูแลและบันทึกผล
การยอมสีรากดวยสี trypan blue โดยวิธีของ Phillips and Hayman (1970)
ตรวจดูการเจริญของเสน
ใยเขาไปในรากปาลมน้ํามัน
แยกราวี-เอ ไมคอรไรซา จากดินปลูกปาลมน้ํามันทุกกรรมวิธี
บันทึกผลการเกิดโรคทุก 2 สัปดาห ประมาณ 20 สัปดาหและคํานวณตามสูตร ดังนี้
สูตรคํานวณดัชนีการเกิดโรค (Disease Severity Index:DSI)Z (Abdullah et al., 2003)
Disease severity index (DSI) = ∑ (A x B ) x 100
∑B x 4
A คือ ระดับการเกิดโรค ระดับ 1 2 3 และ 4
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B คือ จํานวนพืชที่แสดงอาการ
โดยระดับการเกิดโรค (Disease Class) มีดังนี้
ระดับ 0
พืชปกติ ไมพบการแสดงอาการหรือเสนใยของเชื้อเห็ดบนสวนใดๆของพืช
ระดับ 1
พบเสนใยสีขาวของเชื้อเห็ดบนสวนใดๆของพืช และใบเหลืองเล็กนอย
ระดับ 2
พบ basidioma ของเชื้อเห็ดบนสวนใดๆของพืช และใบเหลือง 1-3 ใบ
ระดับ 3
พบ basidioma ของเชื้อเห็ดบนสวนใดๆของพืชและใบเหลืองมากกวา3 ใบ
ระดับ 4
พบ basidioma ของเชื้อเห็ดบนสวนใดๆของพืช และตนปาลมแหง
บันทึกลักษณะอาการของตนกลาปาลมน้ํามันของทุกกรรมวิธี เมื่อครบระยะเวลาการทดลอง
นํารากของตนกลาปาลมน้ํามันที่แสดงอาการและไมแสดงอาการทุกกรรมวิธีมาแยกเชื้อ
ดําเนินการทดลอง 2 ฤดู
บันทึกขอมูลสภาพอากาศและสภาพแวดลอมระหวางดําเนินการทดลอง
เวลาและสถานที
เวลาและสถานที่
เวลา
เริ่มตน – สิ้นสุด
เดือนตุลาคม 2553 - เดือนกันยายน 2558
สถานที่
- หองปฏิบัติการกลุมวิจัยโรคพืช
- โรงเรือนทดลองกลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
- ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี
- แปลงปาลมน้ํามันของเกษตรกรในแหลงปลูกภาคใต
ผลและวิ
ผลและวิจารณผล
ารณผลการทดลอง
ผลการทดลอง
แยกเชื้อราเอ็นโดไฟทจากตนปาลมน้ํามันที่ไมมีการเขาทําลายของโรคและแมลง จากพื้นที่
ปลูกปาลมน้ํามันจังหวัด กระบี่ สุราษฎรธานี และชุมพร โดยนําสวนของใบ กานใบ และรากมาฆาเชื้อ
ที่ผิวดวยวิธี triple surface sterilization รวมถึงดินบริเวณรอบราก ไดเชื้อราจํานวน 650 ไอโซเลท
และสามารถจัดกลุมเบื้องตนไดอยางนอย 7 taxa คือ Alternaria spp., Nigrospora sp.,
Pestalotiopsis sp., Fusarium spp., Neosartorya spp., Xylaria spp., Trichoderma spp. และ
Mycelia Sterilia โดยยังมีเชื้อราเอ็นโดไฟทบางสวนที่ยังอยูในระหวางการจัดและจําแนกกลุมและได
ทําการวัดอัตราการเจริญของเชื้อราเอ็นโดไฟทและเชื้อรา Trichoderma spp. ที่แยกได และเก็บ
รักษาเชื้อราดังกลาว และไดทําการเก็บตัวอยางชื้นสวนของตนปาลมน้ํามันที่แสดงอาการของโรคลําตน
เนา โดยแยกเชื้อรา Ganoderma boninense สาเหตุโรคลําตนเนาของปาลมน้ํามัน และเก็บรักษา
เพื่อทําการทดสอบและคัดเลือกเชื้อราปฏิป5กษในขั้นตอนตอไป
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แยกราสาเหตุโรคลําตนเนาของปาลมน้ํามัน จังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี จํานวน 7 ตัวอยาง
และจําแนกชนิดไดรา Ganoderma boninense จํานวน 5 isolates พบวา รา G. boninense ที่
แยกจากโรคลําตนเนาจังหวัดสุราษฎรธานี ไมสามารถนํามาแยกเชื้อสาเหตุไดเนื่องจากดอกเห็ดที่เจริญ
บนลําตนนั้นมีอายุมากแลว เมื่อทําการแยกเชื้อสาเหตุทําใหเกิดการปนเปpqอนของแบคทีเรียและราชนิด
อื่น แตรา G. boninense ทีจ่ ังหวัดกระบี่นั้นยังมีอายุออน แยกใหไดเชื้อบริสุทธิ์และเก็บไวที่อุณหภูมิ
15 องศาเซลเซียส
สรุปผลการทดลองและ
ผลการทดลองและคํ
และคําแนะนํา
ไดแยกเชื้อราเอ็นโดไฟทจากตนปาลมน้ํามันที่ไมมีการเขาทําลายของโรคและแมลง จากพื้นที่
ปลูกปาลมน้ํามันจังหวัด กระบี่ สุราษฎรธานี และชุมพร ไดเชื้อราเอ็นโดไฟทจํานวน 650 ไอโซเลท และ
สามารถจัดกลุมเบื้องตนไดอยางนอย 7 taxa คือ Alternaria spp., Nigrospora sp., Pestalotiopsis
sp., Fusarium spp., Neosartorya spp., Xylaria spp., Trichoderma spp. และ Mycelia Sterilia
โดยยังมีเชื้อราเอ็นโดไฟทบางสวนที่ยังอยูในระหวางการจัดและจําแนกกลุมและไดทําการวัดอัตราการ
เจริญของเชื้อราเอ็นโดไฟทและเชื้อรา Trichoderma spp. ที่แยกได และเก็บรักษาเชื้อราดังกลาว และ
ไดทําการเก็บตัวอยางชื้นสวนของตนปาลมน้ํามันที่แสดงอาการของโรคลําตนเนา โดยแยกเชื้อรา
Ganoderma boninense สาเหตุโรคลําตนเนาของปาลมน้ํามัน และเก็บรักษาเพื่อทําการทดสอบและ
คัดเลือกเชื้อราปฏิป5กษในขั้นตอนตอไป โดยเชื้อราเอ็นโดไฟทที่จะนํามาทดสอบควนมีคุณสมบัติเชน มี
อัตราการเจริญเติบโตที่เร็ว หรือสามารถสรางสารทุติยภูมิ ซึ่งอาจมีฤทธิ์ในการระงับหรือยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได
แยกราสาเหตุโรคลําตนเนาของปาลมน้ํามัน จังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี จํานวน 7 ตัวอยาง
และจําแนกชนิดไดรา G. boninense จํานวน 5 isolates แยกใหไดเชื้อบริสุทธิ์และเก็บไวที่อุณหภูมิ
15 องศาเซลเซียส

การนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
เพื่อนําเชื้อราเอ็นโดไฟท เชื้อรา Trichoderma spp. และ วี-เอ ไมคอรไรซา ที่แยกได มาทํา
การทดสอบและคัดเลือกเชื้อราปฏิป5กษตอเชื้อรา Ganoderma boninense สาเหตุโรคลําตนเนาของ
ปาลมน้ํามันตอไป
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