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การคัดเลือกเชือ้ ราเอ็นโดไฟททีม่ ศี กั ยภาพในการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii
Selection of the Potential Endophytic Fungi to inhibit Sclerotium rolfsii
ชนินทร ดวงสอาด1/
สุทธินี ลิขิตตระกูลรุAง2/
พรพิมล อธิปญ
D ญาคม1/ สุณีรตั น สีมะเดื่อ1/
1/
กลุมA วิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2/
กลุมA วิชาการ สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
---------------------------------------------------------บทคัดยAอ
จากการแยกเชื้อราเอ็นโดไฟทจากพืชสมุนไพรไดMแกA ขิงปNา น้ํานมราชสีห และสาบเสือ โดยนํา
สAวนของใบ ลําตMนและราก มาฆAาเชื้อที่ผิวดMวยวิธี triple surface sterilization ไดMเชื้อราจํานวน 75
ไอโซเลท และสามารถจัดกลุAมเปWน 5 taxa คือ Neosartorya spp., Fusarium spp., Nigrospora
sp., Eupenicillium spp. และ Mycelia Sterilia ทําการวัดอัตราการเจริญของเชื้อราเอ็นโดไฟทที่
แยกไดM และเก็บรักษาเชื้อราเอ็นโดไฟท
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คํานํา
Sclerotium rolfsii เปWนเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่ดํารงชีวิตอยูAในดิน (soilborne) เปWน
สาเหตุโรคเนAาระดับดิน (damping off) ของกลMาพืช และโรครากเนAาและโคนเนAาของพืชชนิดตAางๆ
ไดMแกA โรคลําตMนเนAาของถั่วลิสง โคนเนAาของมะเขือเทศ โคนเนAาของพริก เนAาคอดินของฝdาย เนAาระดับ
ดินของถั่วฝDกยาว เนAาแหMงของกลMวยไมM รากเนAาของเยอบีรAา ลําตMนเนAาของทานตะวัน หัวและรากเนAา
ของหอม กระเทียม และตMนแหMงของขMาวบารเลย (สุณีรัตน, 2551)
ปDจจุบันไดMมีการศึกษาและพัฒนาอยAางมากในการนําเชื้อจุลินทรียเอ็นโดไฟท มาใชM
ประโยชนในดMานการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ซึ่งสามารถเพิ่มความแข็งแรง ความตMานทานตAอโรค
และแมลงศัตรูพืชไดMดี โดยจุลินทรียควบคุมโรคสามารถใชMแทนการใชMสารเคมีในกรณีที่ไมAสามารถ
ใชMสารเคมีหรือมีสภาพแวดลMอมที่ไมAเหมาะสม อีกทั้งจุลินทรียสามารถเพิ่มปริมาณและคงทนอยูAใน
ดินในระยะเวลาที่ยาวนานกวAาสารเคมี
Chanway (1998) กลAาวถึงเชื้อราเอ็นโดไฟทวAา คือเชื้อจุลินทรียที่อาศัยอยูAในพืช
โดยไมAทําใหMพืชเกิดโรคและมีความสัมพันธแบบ mutualistic sysmbiosis เชื้อราเอ็นโดไฟทบาง
ชนิดสรMางสารประกอบบางอยAางหรือปฏิกิริยาเคมีตAางๆ ระหวAางเชื้อรากับพืชอาศัย บางสายพันธุ
กระตุMนใหMพืชเกิดความตMานทาน สAงเสริมการเจริญเติบโตของพืช ในทางกลับกันเชื้อราเอ็นโดไฟท
ไดMรับประโยชนจากพืชโดยอาศัยสารตAางๆจากพืช และดํารงชีวิตอยูAภายในตMนพืช นอกจากนี้ยัง
พบวAา เชื้อราเอ็นโดไฟท บางสายพันธุสามารถกระตุMนการเจริญเติบโตของพืชไดM และสามารถใชM
เปWน biological control agents โดยเปWนปฏิปDกษตAอ microbial pathogens หรือกระตุMนใหMเกิด
ความตMานทานแบบ systemic ไดM
Gasoni et al. (1993) ศึกษาและแยกเชื้อราเอ็นโดไฟท (nonpathogenic
sterile fungus) จาก alfalfa และ alfalfa soil เพื่อใชMในการควบคุมโรค damping off ของตMน
flax ที่เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia solani พบวAาสามารถเพิ่มความตMานทานตAอเชื้อราสาเหตุของ
โรคไดMดี เมื่อทําการปลูกดMวยเชื้อราเอ็นโดไฟท กAอนการปลูก เพื่อใหMพืชพัฒนา defense
mechanism
จิตรา และคณะ (2550) ศึกษาและทําการแยกเชื้อราเอ็นโดไฟท จากพืชสมุนไพร
13 วงศ 15 ชนิด ไดMจาํ นวน 210 ไอโซเลท ราที่พบมากที่สุดไดMแกA Colletotrichum,
Pestalotiopsis, Phyllosticta, Phoma และ Phomopsis ตามลําดับ และนําเชื้อราเอ็นโดไฟท
ที่แยกไดMจํานวน 7 ชนิดมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 10
ชนิด พบวAา เชื้อราเอ็นโดไฟท ที่เจริญชMาและไมAสรMางสปอรจํานวน 5 ไอโซเลท และรา
Pestalotiopsis sp. 1ไอโซเลท สามารถยับยั้งการเจริญของ Alternaria alternata, Bipolaris
maydis, Lasiodiplodia theobromae, Phytophthora palmivora และ Sclerotium rolfsii
ในหMองปฏิบัติการ
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

657

Rafaeli et al. (2009) แยกและคัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟท จากสมุนไพร comfrey
(Symphytum officinale L.) เพื่อใชMในการควบคุมเชื้อรา Sclerotinia sclerotiorum สาเหตุโรค
พืช ซึ่งนําเชื้อราเอ็นโดไฟท จํานวน 12 ไอโซเลทมาทําการทดสอบโดยวิธี dual cultute พบวAาเชื้อ
ราเอ็นโดไฟท จํานวน 4 ไอโซเลท ใหMผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา S. sclerotiorum ไดM
46.7 – 50.0 เปอรเซ็นต
Paul and Richard (2008) ใหMความเห็นวAา ในอนาคต การควบคุมโรคและแมลง
ศัตรูพืชโดยชีววิธีดMวยเชื้อจุลินทรียเอ็นโดไฟท และการใชMสารเคมีจะมีวิธีการใชMที่ผสมผสานกัน เชAน
การจําหนAายเมล็ดพันธุเชิงการคMา จะมีการคลุกเมล็ดดMวยเชื้อจุลินทรียเอ็นโดไฟท รAวมกับการใชM
สารเคมี เพื่อกระตุMนประสิทธิภาพระหวAางสารและใหMประสิทธิภาพในการปdองกันการเกิดโรคแบบ
หลากหลาย biological agent จะกลายเปWนสAวนหนึ่งในระบบการผลิตพืช ซึ่งจะชAวยลดตMนทุนใน
การผลิตพืชและปลอดภัยตAอสิ่งแวดลMอม
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงทําการศึกษาเพื่อคัดเลือกและทดสอบเชื้อราเอ็นโดไฟทที่มี
ศักยภาพในการควบคุม เชื้อรา Sclerotium rolfsii

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
1. อุปกรณเก็บตัวอยAางไดMแกA พลั่วมือ ถุงพลาสติก
2. วัสดุอุปกรณในหMองปฏิบัติการ ไดMแกA ตูMเขี่ยเชื้อ หมMอนึ่งความดัน ตูMอบฆAาเชื้อ
3.
อุปกรณเครื่องแกMว ไดMแกA จานอาหารเลี้ยงเชื้อ หลอดทดลอง ขวดดูแรน บิกเกอร
สไลดและแผAนแกMวปsดสไลด กระบอกตวง แทAงแกMว ตะเกียงแอลกอฮอล
4. เข็มเขี่ยปลายแหลม หAวงถAายเชื้อ ปากคีบ ใบมีดผAาตัด มีด
5. ผMาขาวบาง กระดาษซับนึ่งฆAาเชื้อแลMว (อาจใชMกระดาษทิชชูหรือกระดาษกรอง)
6. แผAนพลาสติกสําหรับรองตัดสAวนตAางๆของพืช
7. กลMองจุลทรรศนแบบ compound และ sterio
8. อาหารแยกและเลี้ยงเชื้อ ไดMแกA Water Agar (WA) Potato Dextrose Agar (PDA) Rose
Bengal Agar (RBA)
9.
สารเคมีที่ใชMในการฆAาเชื้อ ไดMแกA สารละลายโซเดียมไฮเปอรคลอไรด และเอธิล
แอลกอฮอล 75%
10.ตMนพืชสมุนไพร
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วิธกี าร
1.การแยกและจํ
1.การแยกและจําแนกกลุAมเชือ้ ราเอ็นโดไฟท
1. การเก็บตัวอยAางพืช (sample selection)
เก็บตัวอยAางตMนพืชสมุนไพรโดยเก็บปกติที่ไมAมีการเขMาทําลายของแมลงและไมAมี
อาการของโรค จากแหลAงปลูกพืชในประเทศไทย หAอดMวยกระดาษ ใสAถุงพลาสติก และบันทึก
รายละเอียด ชนิดพืช แหลAงที่เก็บ วันที่เก็บ ผูMเก็บ
2. การทดสอบการฆAาเชื้อที่ผิว (surface sterilization) กAอนนํามาแยกเชื้อราเอ็นโด
ไฟท
ทดสอบการฆAาเชื้อที่ผิวสAวนตAางๆ ของตMนสมุนไพรดMวยโซเดียมไฮโปคลอไรท เพื่อ
ไมAใหMเชื้อราที่แยกไดMเปWนเชื้อที่เจริญหรือติดบริเวณผิวของสAวนตAางๆเชAน ผิวใบ ซึ่งตMองทดสอบในพืช
สมุนไพรทุกชนิดที่ทําการเก็บตัวอยAาง กAอนนํามาแยกเชื้อราเอ็นโดไฟทที่เจริญออกมาจากเนื้อเยื่อพืช
เพื่อหาระยะเวลาและความเขMมขMนที่เหมาะสมในการแชAชิ้นสAวนใบ กิ่ง ลําตMน และรากของตMนสมุนไพร
ในโซเดียมไฮโปคลอไรทความเขMมขMนตAางๆกัน มีขั้นตอนดังนี้
1. นําตัวอยAางตMนสมุนไพรที่ไมAเปWนโรคมาลMางน้ําใหMสะอาด
2. ตัดตMนสมุนไพรแตAละสAวนที่จะทําการแยกใหMไดMความยาวประมาณ 1 ซม.
3. นําผMาขาวบางมาหAอชิ้นสAวนของพืชที่ตัดไดM จากนั้นนํามาแชAในแอลกอฮอล 95%
เปWนเวลา 15 วินาที
4. นําผMาขาวบางที่หAอชิ้นสAวนของพืชทั้งหมด
แชAในโซเดียมไฮโปคลอไรทความ
เขMมขMนตAางๆคือ 0, 1, 3 และ 5% ในเวลานานตAางๆกันคือ 1, 3 และ 5 นาที ซับใหMแหMงดMวยกระดาษ
ซับที่ฆAาเชื้อแลMว
5. นําผMาขาวบางที่หAอชิ้นสAวนของพืชทั้งหมดแชAในแอลกอฮอล 95% เปWนเวลา 15
วินาที ซับใหMแหMงดMวยกระดาษซับที่ฆAาเชื้อแลMว
6. นําชิ้นสAวนของพืชวางบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ RBA (Rose Bengal Agar) โดย
แตAละจานอาหารวาง 5 ตําแหนAง บAมไวMที่อุณหภูมิหMอง
7. ตรวจดูเชื้อราที่เจริญออกมาจากแตAละชิ้นสAวนของพืช วิเคราะหผลของการเจริญ
ของเชื้อราที่เวลาและความเขMมขMนของโซเดียมไฮโปคลอไรทตAางๆกัน
a.
การแยกเชื้อราเอ็นโดไฟท (isolation)
นําตัวอยAางพืชผAานขั้นตอนการฆAาเชื้อที่ผิวตามขMอ 1.2 ตามความเขMมขMนที่ผAานการ
ทดสอบ ตรวจดูเชื้อราที่เจริญออกมาจากเนื้อเยื่อของแตAละชิ้นพืช แยกเชื้อราที่ไดMไปทําเปWนเชื้อบริสุทธิ์
บนอาหาร PDA และเก็บใน PDA slant เพื่อจําแนกชนิดของเชื้อราตAอไป นับจํานวนชิ้นตัวอยAางที่มี
เชื้อราเจริญออกมาเพื่อคํานวณหาคAา isolate prevalence หรือ colonization rate (Taylor et al.)
ดังสูตร
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Colonization rate = Total number of samples yielding ≥ 1 isolate
x 100
Total number of samples in that trial
b. การตรวจสอบและจําแนกกลุAมของเชื้อราเอ็นโดไฟท
ตรวจลักษณะทางสัณฐานวิทยา สังเกตลักษณะการเจริญของเชื้อราบนอาหารที่
เพาะเลี้ยง วัดอัตราการเจริญเติบโต ตรวจลักษณะรูปรAาง ขนาดและโครงสรMางที่เชื้อราสรMางขึ้นภายใตM
กลMองจุลทรรศน เปรียบเทียบลักษณะตAางๆของเชื้อราเอ็นโดไฟท เพื่อจําแนกกลุAมของเชื้อรา
2. สรุปผลการทดลอง
รวบรวมขMอมูลและสรุปผลการทดลอง
เวลาและสถานที่
เวลา
เริ่มตMน – สิ้นสุด
ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556
สถานที่ดํดาํ เนินการ
-หMองปฏิบัติการกลุAมวิจัยโรคพืช
-โรงเรือนทดลองกลุAมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
-หMองปฏิบัติการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
ผลและวิ
ผลและวิจารณการทดลอง
ารณการทดลอง
เก็บตัวอยAางตMนพืชสมุนไพร ไดMแกA ขิงปNา น้ํานมราชสีห และสาบเสือ โดยนําสAวนของ
ใบ ลําตMนและราก มาฆAาเชื้อที่ผิวดMวยวิธี triple surface sterilization ไดMเชื้อราจํานวน 75 ไอโซเลท
และสามารถจัดกลุAมเปWน 5 taxa คือ Neosartorya spp., Fusarium spp., Nigrospora sp.,
Eupenicillium spp. และ Mycelia Sterilia ทําการวัดอัตราการเจริญของเชื้อราเอ็นโดไฟทที่แยกไดM
และเก็บรักษาเชื้อราเอ็นโดไฟท โดยระหวAางการศึกษาจะยังคงดําเนินการเก็บตัวอยAางพืชสมุนไพรเมื่อ
นํามาแยกเชื้อราเอ็นโดไฟทตAอไป
สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํา
แยกเชื้อราเอ็นโดไฟทจากพืชสมุนไพรไดMแกA ขิงปNา น้ํานมราชสีห และสาบเสือ โดยนํา
สAวนของใบ ลําตMนและราก มาฆAาเชื้อที่ผิวดMวยวิธี triple surface sterilization ไดMเชื้อราจํานวน 75 ไอ
โซเลท และสามารถจัดกลุAมเปWน 5 taxa คือ Neosartorya spp., Fusarium spp., Nigrospora sp.,
Eupenicillium spp. และ Mycelia Sterilia ทําการวัดอัตราการเจริญของเชื้อราเอ็นโดไฟทที่แยกไดM
และนําขMอมูลที่ไดMมาทําการวิเคราะหเพื่อคัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟทมาทําการทดสอบประสิทธิภาพใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Sclerotium rolfsii ตAอไป โดยเชื้อราเอ็นโดไฟทที่จะนํามาทดสอบควนมี
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คุณสมบัติเชAน มีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็ว หรือสามารถสรMางสารทุติยภูมิ ซึ่งอาจมีฤทธิ์ในการระงับ
หรือยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชไดM
การนําผลงานวิจยั ไปใชMประโยชน
เพื่อนําเชื้อราเอ็นโดไฟทที่แยกไดM
มาทําการทดสอบและคัดเลือกเชื้อราปฏิปDกษตAอเชื้อรา
Sclerotium rolfsii สาเหตุโรครากเนAาและโคนเนAาของพริกตAอไป
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