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การศึกษาเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าวหอมกระดังงาและคุณสมบัติการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์
Study on the Endophytic Fungi from Leaves of Hom Kradung-Nga Rice
and Their Antagonistic Property
สายทอง แก้วฉาย ปร.ด. (Saithong Kaewchai, Ph.D.)1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบของข้าวหอมกระดังงา และศึกษาการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อ
ราเอนโดไฟท์ต่อเชื้อรา Pyricularia grisea สาเหตุโรคไหม้ของข้าว โดยแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าว วางบนอาหาร Potato
dextrose agar (PDA) ได้เชื้อราเอนโดไฟท์ทั้งหมด 93 ไอโซเลท เปอร์เซ็นต์ชิ้นพืชที่พบเอนโดไฟท์เจริญออกมาได้ 72.2%
จำานวนชิ้นพืชที่มีเชื้อราเจริญออกมาเท่ากับ 4.33 และจำานวนไอโซเลทของเชื้อเอนโดไฟท์ต่อชิ้นพืชเท่ากับ 1.2 พบว่าเป็นเชื้อรา
Chaetomium sp. (10.75%) Penicillium sp. (8.62%) Aspergillus sp. (6.45%) Trichoderma sp. (2.15%) และ Xylaria
sp. (1.07%), Fusarium sp. (1.07%) Colletotrichum sp. (1.07%) และ sterile form ในการทดสอบการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์
พบว่า ไอโซเลทที่มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา P. grisea สาเหตุโรคไหม้ของข้าว มากที่สุด 2 ไอโซเลท คือ
NHS021 และ NHS022 เป็น 95.4 และ 91.5 ตามลำาดับ ซึ่งเชื้อทั้งสองไอโซเลทเป็น Trichoderma sp.
คำาสำาคัญ : เอนโดไฟท์ เชื้อราปฏิปักษ์ ข้าวหอมกระดังงา

Abstract
This research aimed to isolate endophytic fungi from leaves of HomKradung-Nga rice and study
their antagonistic property to control Pyricularia grisea causing agent of rice blast. The PDA (Potato
dextrose agar) was used as isolation media. The total endophytic fungi isolates were 93 isolates. The
colonization frequency was 72.2% and number of segments colonized by fungi was 4.33. The colonized
fungi per segment was 1.2. The endophytic fungi were Chaetomium sp. (10.75%), Penicillium sp. (8.62%),
Aspergillus sp. (6.45%), Trichoderma sp. (2.15%), Xylaria sp. (1.07%), Fusarium sp. (1.07%) Colletotrichum
sp. (1.07%) and sterile form. The isolates NHS021 and NHS022 showed the highest percent inhibition to
P. grisea causing agent of rice blast at 95.4 and 91.5%, respectively which identified as Trichoderma sp.
Keywords : Endophyte, antagonistic fungi, Hom Kradung-Nga Rice
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ข้าว (Oryza sativa) เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำาคัญยิ่งของประเทศไทยเนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย
ดังนั้นการปลูกข้าวจะปลูกทั่วทุกภาคของประเทศ การปลูกข้าวมีจุดประสงค์แตกต่างกันไปเช่นเกษตรกรที่มีพื้นที่มากจะปลูก
ข้าวไว้บริโภคและขายในส่วนที่เหลือ ส่วนเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยจะปลูกข้าวไว้บริโภคเป็นหลัก พันธุ์ข้าวที่ปลูก จะปลูกโดยให้
เหมาะสมกับพืน้ ที่ ลักษณะดินฟ้าอากาศ และพันธุท์ เ่ี หมาะสมกับการบริโภค ข้าวทีป่ ลูกจะมีทง้ั ทีเ่ ป็นข้าวพันธุเ์ พือ่ การค้าและพันธุ์
พื้นเมือง ซึ่งภาคใต้เป็นแหล่งที่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมากที่สุดในประเทศไทย (ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง, 2550) จังหวัดนราธิวาส เป็น
จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ที่การปลูกข้าวส่วนใหญ่ปลูกเพื่อการบริโภค พันธุ์ข้าวที่ปลูกคือข้าวพันธุ์พื้นเมืองในท้องถิ่นซึ่งเป็นพันธุ์ที่
เกษตรกรนิยมบริโภค พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ เต่าร้าง ขม บางกอก เหนียวหลันตัน บือล่ม เหนียวลูกผี้ง
เบา แม่หม้าย มะลิ เหนียวเนียง สีส่ บิ เหนียวดอกมุด เหนียวล้างปิง้ ข้าวนก ข้าวปลอก อาเนาะนาฆอ ยาโกบะ ปูยู นางฉิน้ คล้าหนัก
ข้าวหยี งาช้าง หอมกระดังงา เป็นต้น (ศูนย์วจิ ยั ข้าวพัทลุง, 2550) โดยเฉพาะข้าวหอมกระดังงา มีการปลูกเพือ่ ผลิตเป็นข้าว
กล้อง ลักษณะของข้าวพันธุน์ ค้ี ล้ายกับข้าวสังข์หยดของจังหวัดพัทลุง สีนาำ้ ตาลเข้ม เม็ดยาวรี มีความหอมกว่าคล้ายกับข้าวขาว
ดอกมะลิ นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาอาการเหน็บชาได้ดีจึงเป็นที่นิยมรับประทานกันมากในปัจจุบันจนได้รับการ
สนับสนุนให้มีการผลิตข้าวพันธุ์นี้มากขึ้น ในการปลูกข้าวจะมีโรคหลายชนิดเข้าทำาลาย เช่น โรคไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคใบจุด
สีน้ำาตาล โรคใบวงสีน้ำาตาล โรคกาบใบเน่า โรคเมล็ดด่าง เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้มีสาเหตุจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เป็นต้น
และโรคเหล่านี้อาจทำาความเสียหายกับข้าวที่ปลูก ในการป้องกันกำาจัดโรคข้าว ไม่แนะนำาให้ใช้สารเคมี เนื่องจากจะมีการตกค้าง
ของสารเคมีในข้าว และในสภาพแวดล้อม (Naik, Shashikala & Krishnamurthy, 2009) ดังนัน้ ในการป้องกันกำาจัด อาจใช้ชวี วิธี
เช่น การใช้เชือ้ รา เชือ้ แบคทีเรีย ทีเ่ ป็นเชือ้ ปฏิปกั ษ์ตอ่ เชือ้ สาเหตุโรคพืช ในปัจจุบนั มีการศึกษาเชือ้ ราเอนโดไฟท์ (endophyte) ที่มี
ประสิทธิภาพ มาใช้ในการการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช
เชื้อเอนโดไฟท์ เป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อพืชเกือบทุกชนิด ทั้งในส่วนที่เป็น ลำาต้น ใบ กิ่ง และราก โดยไม่ทำา
อันตรายกับพืช อาจเป็นทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา สาหร่าย (Petrini, 1991; Schulz & Boyle, 2005) มีบทบาทสำาคัญในการ
ช่วยลดการกินของสัตว์กินพืช ทนแล้ง ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Verma and Kharwar. 2006; Hyde & Soytong,
2008; Naik et al., 2009) ทำาให้พืชต้านทานต่อการเข้าทำาลายของแมลง ไส้เดือนฝอย และต้านทานต่อการเข้าทำาลายของเชือ้
โรคพืช (Naik et al., 2009) นอกจากนีย้ งั ช่วยตรึงไนโตรเจน (Rahman & Saiga, 2005) เชื้อราเอนโดไฟท์สามารถแยกได้
จากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ก้านใบ ลำาต้น กิ่ง เมล็ด และ ราก (Lu et al., 2000) ปัจจุบันได้มีการศึกษาและแยก
เชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชหลายชนิด และค้นพบเชื้อรามากมาย เชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้สว่ นใหญ่เป็น ascomycetes (Hyde
and Soytong, 2008) เช่น เลขา มาโนช และคณะ (2544) ได้แยกเชือ้ ราเอนโดไฟท์จากใบของกล้วยไม้ดนิ เชือ้ ราทีพ่ บส่วน
ใหญ่ ได้แก่่ ได้แก่ Colletotrichum sp., Nodulosporium sp. และ Xylariaceae และเป็นเชื้อราเอนโดไฟท์พวกที่ไม่สร้างส
ปอร์ Huang et al. (2008) ได้ศึกษาเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชสมุนไพรของจีน 29 ชนิด พบเชื้อราเอนโดไฟท์มากมายหลาย
ชนิด ที่เด่นๆ ได้แก่ Alternaria, Colletotrichum, Phoma, Phomopsis, Xylaria และ mycelia sterilia (เชื้อราที่
ไม่พบการสร้างสปอร์) Pinruan et al. (2010) ศึกษาเชือ้ ราเอนโดไฟท์จากปาล์มน้าำ มัน พบ เชือ้ ราในกลุม่ Xylariaceous และ
Basidiomycete ส่วนในข้าวได้มกี ารศึกษาเชือ้ ราเอนโดไฟท์จากส่วนต่างๆ เช่น ใบ กาบใบ ลำาต้น พบเชือ้ รา เช่น Chaetomium
globosum, Penicillium chrysogenum, Cladosporium cladosporioides (Naik, Shashikala & Krishnamurthy, 2009)
Acremonium sp., Alternara sp., Ampelomyces, Arthrinium, Aspergillus sp., Botryosphaeria sp., Colletotrichum
sp., Fusarium sp., Paecilomycetes sp., Pyricularia sp., Helminthosporium sp. (Yuan et al., 2011; Tian et al., 2004)
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ปัจจุบันได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางถึงความหลากหลายของเชื้อราเอนโดไฟท์ในพืชแต่ละชนิด และนำาเชื้อราเหล่า
นี้มาปรับใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำามาควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช เช่น ราเอนโดไฟท์จากกล้วยไม้ดิน สามารถควบคุมเชื้อ
รา Rhizoctonia สาเหตุโรคกาบใบแห้งของข้าว ข้าวโพด และทุเรียน ได้ (เลขา มาโนช และคณะ, 2544) มีรายงานเอนโดไฟท์
Chaetomium globosum, Penicillium chrysogenum และ Cladosporium cladosporioides มีคุณสมบัติต้านทานการ
เจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชด้วย (Naik et al., 2009) Tain et al. (2004) ศึกษาเอนโดไฟท์จากข้าวและคุณสมบัติการเป็น
เชื้อราปฏิปักษ์ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืช พบเชื้อรา Fusarium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp. Pacecilomyces sp.
และพวกเชื้อราที่ไม่สร้างสปอร์ พบว่า Fusarium sp. มีคุณสมบัติควบคุมเชื้อรา สาเหตุโรคไหม้ของข้าวที่ 54.75% นอกจาก
นี้ยังมีรายงานการศึกษาเอนโดไฟท์ใช้ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคข้าว เช่น Magnaporthe grisea สาเหตุโรคไหม้ของข้าว
และ Corticium sasaki สาเหตุโรคกาบใบไหม้ของข้าว พบว่า เอนโดไฟท์บางไอโซเลทสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรค
พืชได้มากกว่า 90% (Park et al., 2003) Mejia et al. (2008) ได้แยกเชื้อจากใบโกโก้ (Theobroma cacao) และศึกษาการ
เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ต่อเชื้อ Phytopthora palmivora โรคผลเน่าของโกโก้ นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยว่าเอนโดไฟท์ยังเป็น
แหล่งสำาคัญของ secondary metabolites (Naik et al., 2009) ซึ่งสารเหล่านี้มีการศึกษาวิจัยในการควบคุมโรค (Schulz et
al., 1999; Boontim and Lamyong, 1998) เช่นเชือ้ ราเอนโดไฟท์ Chaetomium spp. สามารถผลิตสารทีส่ ามารถยับยัง้ เชื้อรา
Pyrenophora tritici-repentis ในห้องปฏิบัติการได้ (Istifadah et al., 2006) Colletotrichum sp. ผลิตสาร metabolites
และสามารถยับยั้งการเกิดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Gaeumannomyces graminis var. tritici, Rhizoctonia cerealis,
Helminthosporium sativum และ Phytophthora capisici (Lu et al., 2000) Colletotrichum gloeosporioides ที่แยก
ได้จากต้น Cryptocarya mandioccana Nees สามารถผลิตสาร metabolites ที่ต่อต้านเชื้อราสาเหตุโรคพืช Cladosporium
sphaerospermum และ Cladosporium cladosporioides ได้ (Inácio et al., 2006) เป็นต้น
ปัจจุบันได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางถึงความหลากหลายของเชื้อราจำาพวกนี้ในพืชแต่ละชนิด และนำาเชื้อราเหล่านี้
มาปรับใช้ประโยชน์มากมาย ในข้าวก็เช่นเดียวกันมีเชื้อราเหล่านี้อาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามเชื้อราพวกเอนโดไฟท์ ในข้าวพันธุ์พื้น
เมืองของนราธิวาส ยังมีการศึกษาน้อย โดยเฉพาะพันธุห์ อมกระดังงาซึง่ ยังไม่มรี ายงาน งานวิจยั นีไ้ ด้ศกึ ษาถึงความหลากหลาย
ของเชือ้ ราเอนโดไฟท์ในขาวหอมกระดังงา และนำาเชือ้ ราเหล่านีม้ าใช้ในการควบคุมเชือ้ รา Pyricularia grisea สาเหตุโรคไหม้ของ
ข้าวในห้องปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาชนิดของเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบของข้าวหอมกระดังงา
2. เพือ่ ศึกษาเชือ้ ราเอนโดไฟท์ทท่ี แ่ี ยกได้จากใบของข้าวหอมกระดังงาในการเป็นเชือ้ ราปฏิปกั ษ์ตอ่ เชือ้ ราสาเหตุโรคไหม้
ของข้าว
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. การแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าวหอมกระดังงา
เก็บใบข้าวหอมกระดังงาทีส่ มบูรณ์ ไม่ออ่ นหรือแก่เกินไป จำานวน 15 ใบ นำามาแยกเชือ้ ราเอนโดไฟท์ โดยล้างใบข้าวให้
สะอาดด้วยน้าำ ไหล ตัดเนือ้ เยือ่ ใบและเส้นกลางใบข้าว บริเวณโคนใบ กลางใบ และปลายใบ จำานวน 6 ชิน้ ต่อใบ ตัดเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
ขนาด 3 x 3 มิลลิเมตร แช่ในแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา 2 นาที และแช่ในคลอรอกซ์ 10% เป็นเวลา 1 นาที หลังจากนัน้ ล้างด้วยน้าำ
กลัน่ ฆ่าเชือ้ 3 ครัง้ ซับให้แห้งด้วยกระดาษกรองฆ่าเชือ้ แล้วนำาไปวางในจานเลีย้ งเชือ้ ทีม่ อี าหาร PDA (Potato Dextrose Agar)
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(เลขา มาโนช และคณะ, 2544) บ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง (28-32 องศาเซลเซียส) สังเกตุการเปลีย่ นแปลงจนกว่าจะมีเส้นใยของเชือ้ ราเจริญ
ออกมาจากชิ้นส่วนของข้าว แล้วใช้เข็มเขี่ยลนไฟฆ่าเชื้อตัดชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยของเชื้อรา โดยตัดบริเวณปลายเส้นใย นำาไปใส่ใน
อาหาร PDA เพื่อให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ เก็บเชื้อบริสุทธิ์ในหลอดอาหารเอียง PDA จำาแนกชนิดของเชื้อที่แยกได้โดยศึกษาลักษณะ
รูปร่างสปอร์ ลักษณะทางโคโลนี สำาหรับเอนโดไฟท์ที่ไม่สามารถสร้างสปอร์จะจัดอยู่ในพวก sterile form คำานวณค่าความถี่
ของการพบเชื้อรา โดยวิธีของ Gond et al. (2007) โดย %CF คือ เปอร์เซ็นต์คความถี่ของการพบเชื้อรา Ncol คือ จำานวนของ
ชิ้นส่วนพืชที่มีเชื้อราเจริญออกมา และ Nt คือ จำานวนชิ้นส่วนพืชที่ศึกษา
2. การศึกษาการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ของเอนโดไฟท์ต่อเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ของข้าว
นำาเชือ้ ราเอนโดไฟท์ทแ่ี ยกได้มาทดสอบการเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ เชือ้ รา Pyricularia grisea สาเหตุโรคไหม้ของข้าว ซึง่ ได้
รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วจิ ยั ข้าวปัตตานี โดยวิธี dual culture โดยเลีย้ งเชือ้ ราสาเหตุโรคพืช และเชือ้ ราเอนโดไฟท์ ในอาหาร
PDA เป็นเวลา 7 วัน หลังจากนัน้ ใช้เข็มเขีย่ ลนไฟฆ่าเชือ้ ตัดชิน้ วุน้ ทีม่ เี ส้นใยเชือ้ ราบริเวณขอบโคโลนี แล้วนำาไปวางบนอาหาร PDA
ในจานเดียวกัน โดยวางให้หา่ งจากขอบจาน 2 เซนติเมตร และวางชิน้ วุน้ ของเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชเพียงอย่างเดียว เป็นจานควบคุม
ทำาการทดลอง 4 ซ้าำ บ่มไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมหิ อ้ งเป็นเวลา 15 วัน วัดความยาวเส้นฝ่าศูนย์กลางของโคโลนีเชือ้ ก่อโรคในจานทดสอบ และ
วัดความยาวเส้นฝ่าศูนย์กลางของโคโลนีเชือ้ ก่อโรคในจานควบคุม หลังจากนัน้ คำานวณเปอร์เซ็นต์ยบั ยัง้ การเจริญของเส้นใยของ
เชือ้ ก่อโรค (%PI = [(Dc-Dd)/Dc] x 100 โดย %PI คือ เปอร์เซ็นต์ยบั ยัง้ การเจริญของเส้นใยของเชือ้ ก่อโรค Dc คือ ความยาว
เส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีเชือ้ ก่อโรคในจานควบคุม และ Dd คือความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีเชือ้ ก่อโรคในจานทดสอบ
ผลการวิจัยและวิจารณ์
1. เชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าวหอมกระดังงา
จากการแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าวหอมกระดังงา โดยตัดเนื้อเยื่อ 6 ชิ้นต่อใบวางบนอาหาร PDA สามารถแยก
เชื้อราเอนโดไฟท์ได้ทั้งหมด 93 ไอโซเลทคำานวณหาเปอร์เซ็นต์ชิ้นพืชที่พบเอนโดไฟท์เจริญออกมาได้ 72.2% โดยมีจำานวนชิ้น
พืชทีม่ เี ชือ้ ราเจริญออกมาเท่ากับ 4.33 และจำานวนไอโซเลทของเชือ้ เอนโดไฟท์ตอ่ ชิน้ พืชเท่ากับ 1.2 นอกจากนีย้ งั พบว่า เป็นเชือ้ ราที่
ไม่สร้างสปอร์บนอาหาร PDA (sterile form) 59.14% และเป็นเชือ้ ราทีส่ ร้างสปอร์บนอาหาร PDA 40.86% โดยเชือ้ ราทีส่ ร้าง
สปอร์ พบว่าเป็นเชือ้ รา Chaetomium sp. (10.75%), Penicillium sp. (8.62%), Aspergillus sp. (6.45%), Trichoderma
sp. (2.15%), Xylaria sp. (1.07%), Fusarium sp. (1.07%), Colletotrichum sp. (1.07%) และ ไม่สามารถจำาแนกได้
(unidentified) (9.68%) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Naik et al. (2009) ที่แยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากข้าวและเชื้อราที่พบมาก
ที่สุดคือ Chaetomium globosum, Penicillium chrysogenum และ Cladosporium cladosporioides นอกจากนี้ยัง
พบ Aspergillus, Fusarium, Trichoderma และเชื้อรา sterile form นอกจากนี้ Yuan et al. (2010) พบว่าเชื้อราเอนโด
ไฟท์ที่แยกได้จากข้าวป่า (Oryza granulate) พบว่าเป็น Ascomycota มากที่สุด เช่น Cladosporium sp., Penicillium sp.
Fusarium sp., Trichoderma sp., Phomopsis sp., Xylaria sp. Tian et al. (2004) พบว่าเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้
จากข้าว และที่พบมากคือ Fusarium sp., Penicillium sp., และ Aspergillus sp. นอกจากนี้ Hyde & Soytong (2008)
รายงานว่าเชื้อราเอนโดไฟท์ที่เด่นๆ ที่สามารถแยกออกมาจากเนื้อเยื่อพืช คือ Colletotrichum, Phomopsis และ Xylaria
ในงานวิจัยนี้พบเชื้อราเอนโดไฟท์ที่เป็น sterile form มากที่สุด ซึ่งมีรายงานว่าเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้มักเป็น
พวกที่ไม่สร้างสปอร์ (non-sporulating isolates) Ascomycets และ พวก anamorphs ของ Ascomycets (Pinruan et
al., 2010) ซึ่งเชื้อราเอนโดไฟท์บางชนิดไม่สามารถเจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือเจริญได้แต่ช้ามาก หรือเชื้อราบางชนิด ต้องการ
อาหารที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นอาหารเลี้ยงเชื้อธรรมดาไม่สามารถแยกเชื้อราเอนโดไฟท์บางชนิดได้ จึงแยกได้เฉพาะที่เจริญเร็ว
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ดังนั้นยังอาจมีเชื้อราเอนโดไฟท์อีกหลายชนิดที่ยังไม่สามารถแยกออกมาจากเนื้อเยื่อพืชได้ (Hyde and Soytong, 2008)
ประกอบกับในปัจจุบัน การจัดจำาแนกเชื้อนอกจากอาศัยลักษณะภายนอก เช่น ลักษณะสปอร์ การสร้างสปอร์ สีสปอร์ สีโคโลนี
ลักษณะโคโลนี แล้วต้องอาศัยเทคนิคทางโมเลกุล ซึ่งนอกจากจะช่วยจัดจำาแนกเชื้อราที่สร้างสปอร์ในอาหารเลี้ยงเชื้อแล้ว ยัง
ช่วยจัดจำาแนกเชื้อราที่ไม่สร้างสปอร์ด้วย (Schulz and Boyle, 2005)
2. การศึกษาการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ของเอนโดไฟท์ต่อเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ของข้าว
จากการแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าวหอมกระดังงา ทั้งหมด 93 ไอโซเลทนำามาทดสอบความเป็นเชื้อราปฏิปักษ์
ต่อเชื้อรา P. grisea สาเหตุโรคไหม้ของข้าว โดยทดสอบในจานเลี้ยงเชื้อแบบ dual culture โดยวัดการเจริญเติบโตใน 15
วัน ดังภาพที่ 1พบว่าไอโซเลทที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตมากกว่า 80% มีทั้งหมด 8 ไอโซเลท คือ NHL012 NHL021
NHL042 NHL051 NHL200 NHL182 NHS021 และ NHS022 (ตารางที่ 1) โดย 6 ไอโซเลทแรกเป็นพวก sterile form
และ NHS021 และ NHS022 เป็น Trichoderma sp. (ภาพที่ 1) ซึ่ง Trichoderma sp. เป็นเชื้อที่มีรายงานมากมายว่าเป็น
เชื้อราปฏิปักษ์ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด เช่น Rhizoctonia spp., Pythium spp., Botrytis cinerea, Fusarium
spp., Phythopthora palmivora, P. parasitica ในปัจจุบันมีรายงานว่า Trichoderma หลายชนิดที่เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น T. harzianum, T. viride, T. virens (สายทอง แก้วฉาย, 2555) และมีการผลิตเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์เพือ่
การค้ามากมาย (Kaewchai at al., 2009) ซึง่ Trichoderma sp. ทีแ่ ยกได้จากเนือ้ เยือ่ พืชปกติทเ่ี ป็นเชือ้ ราเอนโดไฟท์ยงั มีรายงาน
น้อย แต่อย่างไรก็ตามเอนโดไฟท์ทส่ี ามารถควบคุมเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบตั กิ ารโดยวิธี dual culture เช่น Chaetomium
globosum ซึง่ สามารถควบคุมเชือ้ ราสาเหตุโรคพืช คือ Rhizoctonia solani, Nigospora oryzae, Macrophomina phaseolina,
Phoma sorghina และ Alternaria alternate ที่มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งเป็น 62.13, 64.29, 69.74, 61.11 และ 62.15 ตามลำาดับ
(Naik, Shashikala & Krishnamurthy, 2009) และ Fusarium sp. และ Streptomyces griseofuscus ซึ่งเป็นเอนโดไฟท์
ที่แยกได้จากข้าวสามารถควบคุมเชื้อรา Magnaporthe grisea สาเหตุโรคไหม้ของข้าว ในห้องปฏิบัติการได้ 54.1 และ 54.4%
ตามลำาดับ (Tian et al., 2004)
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Pyricularia grisea โดยไอโซเลทของเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากใบ
ข้าวหอมกระดังงา
ไอโซเลท
NHL010
NHL011
NHL012
NHL013
NHL014
NHL015
NHL020
NHL021
NHL022

การยับยั้ง (%)
45.0
46.9
82.5
46. 9
59.2
47.2
36.9
85.8
51.4

ไอโซเลท
NHL101
NHL102
NHL103
NHL110
NHL120
NHL121
NHL130
NHL140
NHL150

การยับยั้ง (%)
44.2
57.8
45.3
52.5
54.4
58.6
37.2
52.2
45.6

ไอโซเลท
NWL190
NWL200
NWL201
NWL202
NWL203
NWL204
NWL205
NWL206
NWL207

การยับยั้ง (%)
48.9
66.7
46.7
39.7
47.2
33.2
63.3
65.5
34.1
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ตารางที่ 1 (ต่อ) เปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ รา Pyricularia grisea โดยไอโซเลทของเอนโดไฟท์ทแ่ี ยกได้จากใบ
ข้าวหอมกระดังงา
ไอโซเลท
NHL030
NHL031
NHL032
NHL040
NHL041
NHL042
NHL051
NHL052
NHL053
NHL060
NHL061
NHL070
NHL071
NHL080
NHL081
NHL082
NHL083
NHL084
NHL090
NHL091
NHL092
NHL100

การยับยั้ง (%)
52.2
57.2
61.7
57.5
57.2
81.0
80.1
36.9
63.9
45.3
54.7
55.0
30.3
57.2
45.3
68.1
39.4
50.6
52.2
49.7
42.2
47.8

ไอโซเลท
NHL151
NHL170
NHL180
NHL182
NHL200
NWL010
NWL020
NWL030
NWL040
NWL050
NWL060
NWL070
NWL080
NWL090
NWL110
NWL120
NWL130
NWL140
NWL150
NWL160
NWL170
NWL180

การยับยั้ง (%)
57.5
62.8
58.5
81.1
82.2
64.2
66.9
43.6
52.8
47.2
56.1
62.8
47.8
48.1
63.3
47.5
46.7
63.6
47.8
47.2
46.4
63.3

ไอโซเลท
NHS001
NHS002
NHS003
NHS004
NHS005
NHS006
NHS007
NHS008
NHS009
NHS010
NHS011
NHS012
NHS013
NHS014
NHS015
NHS016
NHS017
NHS018
NHS019
NHS020
NHS021
NHS022

การยับยั้ง (%)
29.0
58.3
50.3
48.3
56.7
75.3
40.6
56.4
40.8
70.8
51.4
46.8
60.0
63.6
42.2
59.2
50.8
58.1
43.6
34.2
95.4
91.5
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NHL012

NHL021

NHL042

NHL051

NHL200

NHL182

NHS021

NHS022

ภาพที่ 1 การยับยั้งของเอนโดไฟท์ไอโซเลทต่างๆ ต่อเชื้อรา Pyricularia grisea สาเหตุโรคไหม้ของข้าว
สรุป

เชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากใบข้าวหอมกระดังงา จำานวน 93 ไอโซเลทพบว่าส่วนใหญ่เป็น Chaetomium sp.,
Penicillium sp. และ Aspergillus sp. และในการทดสอบความเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Pyricularia oryzae สาเหตุโรค
ใบไหม้ของข้าวพบว่า Trichoderma sp. NHS021 และ NHS022 มีเปอร์เซนต์ยับยั้งการเจริญสูงที่สุด

ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าวพื้นเมืองพันธุ์หอมกระดังงาของจังหวัดนราธิวาส และศึกษาการ
เป็นเชือ้ ราปฏิปกั ษ์ของเชือ้ ราเอนโดไฟท์ตอ่ เชือ้ ราสาเหตุโรคไหม้ของข้าว ซึง่ พบว่าเชือ้ รา Trichoderma sp. สามารถยับยัง้ การ
เจริญเติบโตของเชือ้ ราสาเหตุโรคข้าวมากทีส่ ดุ ในห้องปฏิบตั กิ าร แต่อย่างไรก็ตามในขัน้ ตอนต่อไป ควรศึกษาหรือทดสอบในระดับ
เรือนทดลองหรือทดสอบในกระถางถึงประสิทธิภาพของเชือ้ ราปฏิปกั ษ์นใ้ี นการควบคุมโรคไหม้ของข้าว หรืออาจรวมถึงการศึกษา
ถึงรูปแบบการใช้เชือ้ ราปฏิปกั ษ์ทง่ี า่ ยสะดวก และมีประสิทธิภาพ หรือศึกษาถึง secondary metabolites ทีเ่ ชือ้ ราผลิตออกมาทีม่ ี
ผลต่อการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราสาเหตุโรคพืช รวมถึงการทดสอบการเป็นพิษของสารเหล่านีต้ อ่ สิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ เพื่อพัฒนาการ
ใช้เชื้อราปฏิปักษ์ต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
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