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บทคัดยอ
ผลจากการแยกราจากรากกลวยไม 5 ชนิด โดยแยกราจากเสนใยที่เจริญอยูในชั้นคอรเท็กซ
ของรากกลวยไม ไดราทั้งหมด 13 สายพันธุ ดังนี้ กลวยไมรองเทานารีฝาหอย จากจังหวัดกระบี่
แยกไดรา 4 ไอโซเลท โคโลนีบนอาหาร PDA สีขาว เจริญใตอาหาร มีบางสวนเจริญเหนือวุนอาหาร
เกิดเปYนวงเรียงซอนกัน (concentric zonation) กลวยไมรองเทานารีเหลืองกระบี่ จากจังหวัดกระบี่
แยกไดรา 4 ไอโซเลท โคโลนีบนอาหาร PDA สีขาว ใตอาหาร มีบางสวนเจริญเหนือวุนอาหาร เกิด
เปYนวงเรียงซอนกัน กลวยไม cymbidium จาก จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 3 ชนิด ไดราไมคอรไรซา
ได 5 ไอโซเลท ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ และเลี้ยงราไมคอรไรซาใหบริสุทธิ์ เก็บรักษา
ราไมคอรไรซา บน slant PDA เก็บไวที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส และเก็บไวในใน glycerol ที่
อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส
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คํานํา
ราไมคอรไรซาเปYนราชนิดหนึ่งที่เจริญอยูรวมกับรากกลวยไม โดยที่ราสรางเสนใยเขาไปใน
รากกลวยไม เจริญอยูในเซลลชั้นคอรเท็กซ สรางโครงสรางภายในเซลลเรียกวา peloton ราชนิดนี้
ไมไดเขาทําลายรากพืช แตจะใหธาตุอาหารแกพืช เชนธาตุคารบอน ซึ่งเปYนแหลงใหพลังงานที่สําคัญ
กับพืช เปYนความสัมพันธแบบเกื้อกูลเอื้อประโยชนซึ่งกันและกันระหวางกลวยไมกับราไมคอรไรซา
เนื่องจากเมล็ดกลวยไมมีขนาดเล็กมาก มีอาหารสะสมในเมล็ดนอยมาก ทําใหเมล็ดกลวยไมงอกยาก
แตในสภาพธรรมชาติพบวามีราไมคอรไรซาเจริญอยูในรากกลวยไม ซึ่งเปYนจุลินทรียที่มีความสัมพันธ
กับการงอกของเมล็ดกลวยไม ชวยใหเมล็ดกลวยไมสามารถงอกได โดยใหธาตุอาหาร และกระตุนการ
เจริญเติบโตของตนกลา ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายของสายพันธุราไมคอรไรซาของกลวยไม
โดยการจําแนกชนิดของราไมคอรไรซาจากรากกลวยไมดินและรากกลวยไมเกาะอาศัยที่เพาะเมล็ดยาก
และนํามาใชประโยชนในการเพาะเมล็ดกลวยไมแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (symbiotic germination)
ซึ่งจะเปYนประโยชนอยางยิ่งตอกลุมผูเลี้ยงกลวยไมเพื่อการคาโดยเพาะเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ หรือ
การผลิตโดยใชเนื้อเยื่อ
ในตางประเทศมีงานวิจัยเรื่องความสัมพันธของราไมคอรไรซากับกลวยไมเปYนจํานวนมาก
Bernard (1909) เปYนบุคคลแรกที่ศึกษาไมคอรไรซากลวยไมและพบความสัมพันธที่ specific ของรา
และกลวยไม โดยราชวยกระตุนการเจริญของตนกลา Bernard แยกราจากกลวยไมอากาศ Cattleya
พบวารานี้ชวยกระตุนการเจริญของกลา Cattleya แตเมื่อนําราชนิดนั้นมาเลี้ยงรวมกับกลวยไม
Phalenopsis และ Odontoglossum ปรากฏวาราไมไดชวยกระตุนการเจริญของตนกลา แตทําให
กลาของกลวยไมดังกลาวตาย
Hadley (1970) ศึกษา symbiosis ระหวางรา Rhizoctonia ที่แยกไดจากที่ตาง ๆ รวม 32
isolate พบวารานั้นไมมีความสัมพันธ specific กับกลวยไม Warcup (1971, 1973) แยกราจาก
กลวยไม Caladenia ในประเทศออสเตรเลีย และพบวากลวยไมมีความสัมพันธที่ specific กับรา
Sebecinia vermifera และพบวารา Tulasnella calospora ชวยกระตุนการงอกของตนกลา
Diuris และ Thelymitra ในวุนอาหารที่มี cellulose เปYนแหลงคารบอน อยางไรก็ตามความ
specific ของกลวยไมและราก็ยังไมมีความชัดเจนเพราะรา Rhizoctonia ที่อยูรวมกับกลวยไมบาง
ชนิดกอใหเกิดโรคกับพืช ไดแก Thanatephorus cucumeris Ceratobasidium cornigerum แต
พบวาราทั้ง 2 ชนิดนี้เปYนราไมคอรไรซาใหประโยชนตอกลวยไม
Currrah et al. (1990) ศึกษาแยกราไมคอรไรซาจากกลวยไม Platanthera และ

Coeloglossum
สําหรับในประเทศไทย งานวิจัยทางดานราไมคอรไรซากลวยไมเริ่มมีการศึกษาโดย Manoch และคณะ
(2000) ศึกษารา Rhizoctonia ที่แยกไดจากกลวยไมดิน 5 ชนิด Goodyera procera ,
Paphiopedilum concolor. P. concolor var. striatum, Paphiopedilum sp. และ
Spathoglottis plicata โดยมีวิธีการแยกรา 3 วิธี (1) โดยแยกจาก peloton (2) วิธี direct
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inoculation โดยวางดินรอบรากกลวยไมบนอาหาร corn meal agar (3) Rice baiting technique
จากการแยกราพบรา Rhizoctonia 75 isolates และ 70 isolates แยกไดจาก peloton
Athipunyakom และคณะ (2001) ศึกษาแยกราไมคอรไรซาจากกลวยไม Goodyera procera ,
Spathoglottis plicata, Calanthe rubens และ Ludisia discolor ในจังหวัดเชียงใหม
แมฮองสอน จันทบุรี และลพบุรี ใชวิธี modofiication of Masuhara & Katsuya แยกโดยใช
peloton ซึ่งอยูในสวนของเซลลคอรเท็กซของราก พบราไมคอรไรซา 40 isolates 2 genera 4
species ไดแก Rhizoctonia cerealis, R. ramicola, Ceratorhiza goodyerae-repentis
Ceratorhiza goodyerae-repentis และ unidentified Rhizoctonia sp. 1 ซึ่งมีลักษณะรูปรางและ
ขนาดของ monilioid cell คลายกับ รา Rhizoctonia strain D145-4 ของ Andersen (1990) รา
สวนใหญมี colony ขาว และเปYน binucleate (2 nuclei / 1 cell) นอกจากนั้นยังพบรา
unidentified sp.1 สรางสปอรและ hypha coil แยกไดจาก Spathoglottis plicata ประเทศ
ไทยนั้นยังไมแพรหลายเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในประเทศออสเตรเลีย มีการผลิตไมคอรไรซา
กลวยไมเปYนชุด Kit เพื่อการคาสําหรับนําไปปลูกเองได และงานทางดานการศึกษาการเพาะเมล็ดแบบ
symbiosis ยังไมคอยมีงานวิจัยแพรหลายออกมา เพราะฉะนั้นการศึกษาราไมคอรซากลวยไมจึงมี
ความสําคัญไมวาจะเปYนทางดานความหลากหลายของเชื้อในสภาพกลวยไมธรรมชาติ การจัดจําแนก
ชนิดของรา และการเก็บรักษาสายพันธุราเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป ตลอดจนการศึกษาการเพาะ
เมล็ดแบบ symbiosis เพื่อนําไปใชประโยชนในดานการผลิตในอนาคต

วิธดี าํ เนินการ
วิธกี าร
1. การศึกษาราไมคอรไรซากลวยไม
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.1 เก็บรากกลวยไมดิน และกลวยไมอิงอาศัย จากแหลงปลูกกลวยไม และในสภาพธรรมชาติ
โดยตัดรากหอกระดาษ ใสถุงพลาสติคและบันทึกรายละเอียด ชนิดกลวยไม แหลงที่เก็บ วันที่เก็บ
1.2 แยกราไมคอรไรซาจากรากกลวยไม โดยวิธีดัดแปลงของ Athipunyakom et al. (2004)
1.3 การจําแนกราไมคอรไรซา โดยบันทึกลักษณะการเจริญของโคโลนี ขนาด สี บนจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อ ลักษณะเสนใย ขนาดของเสนใย ทําสไลดเพื่อศึกษาการสราง monilioid และ
sclerotium ทําการยอมสีดวย safranin-o เพื่อศึกษาจํานวนนิวเคลียสตอเซลล ถายภาพเชื้อราจาก
กลองจุลทรรศนแบบ compound และ stereo 4 การชักนําใหราสรางระยะ teleomorph เพื่อชวย
ในการจัดจําแนกชนิดของรา
1.4 เก็ บรั กษาสายพั น ธุราไมคอรไรซาไวในอุณหภู มิ 15 องศาเซลเซี ยส และเก็บ รักษา
culture (culture preservation)
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2. การนําราไมคอรไรซามาใชประโยชนในการเพาะเมล็
ราไมคอรไรซามาใชประโยชนในการเพาะเมล็ดกลวยไม
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
2.1 นํ า ฝ= กเมล็ ด กลวยไมดิ น (รองเทานารี และกลวยไมเกาะอาศั ย ที่ โ ตเต็ มที่ แลวมาใน
หองปฏิบัติการ ฆาเชื้อที่ผิวภายนอก โดยลางผานน้ําที่สะอาด แชในแอลกอฮอล 70% ผานเปลวไฟ
และผาครึ่งฝ=กกลวยไมดวยมีดผาตัดที่นึ่งฆาเชื้อแลว ใสเมล็ดกลวยไมลงไปในน้ํานึ่งฆาเชื้อแลว จากนั้น
นําเมล็ดกลวยไมวางบนกระดาษกรองที่นึ่งฆาเชื้อแลวขนาด 1 ซม. X 4 ซม. แลววางกระดาษกรองลง
บนอาหาร oat meal agar pH 5.0 ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
2.2 เลี้ยงราไมคอรไรซา ที่ไดจากการทดลองที่ 1 บนอาหาร PDA นาน 7 วัน ใช corck
borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 ซม. เจาะเสนใยเชื้อราวางลงบนอาหาร oat meal agar ดานนอก
กระดาษกรอง และวางไวในที่มืดจนกระทั่งเมล็ดกลวยไมงอก บันทึกเปอรเซนตความงอกของเมล็ด
กลวยไม
2.3 สําหรับ control ใหเพาะเมล็ดกลวยไมวางบนกระดาษกรองเชนเดียวกัน แตไมตองใส
ราไมคอรไรซา
ศึ กษาการพั ฒ นาการเจริ ญ เติ บโตของเมล็ ด กลวยไมในระยะตางที่ พั ฒ นาการจากการเพาะเมล็ ด
กลวยไมแบบ symbiosis
2.4
ยายตนกลาที่มีรากและใบจริง ออกปลูกในสภาพภายนอก ในเรือนทดลอง และ
ตรวจสอบ เปอรเซ็นตการอยูรอด
เวลาและสถานที่
เวลา
เริ่มตน – สิ้นสุด
ตุลาคม 2552 – กันยายน 2555
สถานที่
แปลงปลูกกลวยไมและแหลงธรรมชาติ
หองปฏิบัติการกลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลจากการแยกราจากรากกลวยไม 5 ชนิด โดยแยกราจากเสนใยที่เจริญอยูในชั้นคอรเท็กซ
ของรากกลวยไม ไดราทั้งหมด 13 สายพันธุ ดังนี้
รองเทานารีฝาหอย จากจังหวัดกระบี่ แยกไดรา 4 ไอโซเลท โคโลนีบนอาหาร PDA สีขาว
เจริญใตอาหาร มีบางสวนเจริญเหนือวุนอาหาร เกิดเปYนวงเรียงซอนกัน (concentric zonation)
รองเทานารีเหลืองกระบี่ จากจังหวัดกระบี่ แยกไดรา 4 ไอโซเลท โคโลนีบนอาหาร PDA สี
ขาว ใตอาหาร มีบางสวนเจริญเหนือวุนอาหาร เกิดเปYนวงเรียงซอนกัน
cymbidium จาก จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 3 ชนิด ไดราไมคอรไรซาได 5 ไอโซเลท
เลี้ยงราบนอาหาร V8-juice, PDA และ CMA เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ
และเลี้ยงราไมคอรไรซาใหบริสุทธิ์ เก็บรักษาราไมคอรไรซา จํานวน 13 isolates 2 วิธี
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- บน slant PDA เก็บไวที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
- เก็บไวในใน glycerol ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส
สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํา
ผลจากการแยกราจากรากกลวยไม 5 ชนิด โดยแยกราจากเสนใยที่เจริญอยูในชั้น
คอรเท็กซของรากกลวยไม ไดราทั้งหมด 13 สายพันธุ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ และ
เก็บรักษาราไมคอรไรซา บน slant PDA เก็บไวที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส และเก็บไวในใน
glycerol ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส
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