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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึก ษาผลการแช่ เมล็ ดข้า วด้ว ยสปอร์แ ขวนลอย Talaromyces flavus
Bodhi0 0 1 , Talaromyces trachyspermus Bodhi0 02 , Talaromyces flavus Bodhi0 0 3 , Neosartorya
fischeri Bodhi004, Eupenicillium sp. และ Gongronella butleri ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า
ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ต้นกล้าอายุ 7 และ 14 วันหลังปลูก ในสภาพห้องปฏิบัติการ วางผนการทดลองแบบ
completely randomized design (CRD) ผลการทดลองพบว่าการแช่เมล็ดข้าวด้วยสปอร์แขวนลอย N. fischeri
Bodhi004 สามารถส่งเสริมให้ต้นกล้าอายุ 7 วันหลังปลูก มีน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งลำต้น น้ำหนักสดและน้ำหนัก
แห้งราก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) มีน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งราก 1.29 และ 0.14 กรัม
ตามลำดับ และพบว่าเมล็ดที่แช่สปอร์แขวนลอย N. fischeri Bodhi004 ของต้นกล้าที่อายุ 14 วันหลังปลูก สามารถ
เพิ่มความยาวราก ความสูงลำต้น น้ำหนักสดของลำต้น และดัชนีความแข็งแรงของต้นกล้าข้าวเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีควบคุม ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า N. fischeri Bodhi004 มีศักยภาพในการนำมาใช้เป็นทางเลือก
ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตข้าวต่อไป
คำสำคัญ : ราดิน; N. fischeri Bodhi004; การงอกและการเจริญเติบโตต้นกล้าข้าว

Abstract
This study aimed to investigate the effect of rice seed treatment with Talaromyces flavus
Bodhi001, Talaromyces trachyspermus Bodhi0 02 , Talaromyces flavus Bodhi003, Neosartorya
fischeri Bodhi004, Eupenicillium sp. and Gongronella butleri on seed germination and seedling
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growth of KDML 105 rice at 7 and 14 days after sowing ( DAS) in vitro conditions. The experiment
was arranged by completely randomized design (CRD). The result showed that seed treatment with
N. fischeri Bodhi004 significantly (p < 0.05) increased fresh weight and dry weight of both shoot and
root at 7 DAS. The fresh and dry root weights were 1.29 and 0.14 g, respectively. However, the seed
treatment with N. fischeri Bodhi004 increased root length, shoot height, fresh weight of shoot and
seedling vigour index, when compared with those of the control at 14 DAS. This study demonstrated
that the N. fischeri Bodhi004 has the potential to be used as an alternative agent to enhance rice
seedling and to increase qualitative yields of rice.
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1. บทนำ

การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเพื่อควบคุมการงอก
ของวัชพืชและกระตุ้ นการงอกของเมล็ด ข้ าวรวมทั้ ง
ส่งเสริมการเจริญของต้นกล้า จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลด
ผลกระทบต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ มในอนาคต การเลื อ กใช้
จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์สาเหตุ
โรคพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ในการเกษตรจึงเป็นอีกหนทางเลือกหนึ่ ง [4]
เนื่องจากจุลินทรีย์สามารถสร้างฮอร์โมนพืช (phytohormone) และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ สาเหตุ
โรคพืชได้ Jun และคณะ [5] พบว่าราดิน T. flavus
สามารถยั บ ยั ้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของ Verticillium
dahlia และ Sclerotium rolfsii ซึ ่ ง เป็ น สาเหตุ โ รค
เหี่ยวของมะเขือเทศและโรคเน่าของถั่ว นอกจากนี้รา
ในสายพันธุ์ดังกล่าวยังช่วยในการส่งเสริมการเจริญ
เติบโตของถั่วเขียว (Vigna radiate) [6] และยังพบว่า
แบคทีเรีย Bacillus สามารถสร้างสารควบคุมการเจริญ
เติบโตของพืชกลุ่มออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโท
ไคนิน [7] นอกจากนี้ Bacillus amyloliquefaciens
ยังสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว โดยเพิ่ม
ความยาวของราก จำนวนราก ความยาวลำต้น และ
น้ ำ หนั ก แห้ งของข้ า ว [8] เหตุ ผ ลดั งกล่ า วนั ้ น พบว่า
จุลินทรีย์ที่แยกได้จากดินสามารถส่งเสริมการเจริญ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมและ
มีการปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักสำคัญและปลูก
ข้าวได้ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยปลูกทั้งข้าวนาปีและ
ข้าวนาปรัง นอกจากนี้ข้าวยังเป็นพืชอาหารหลักของ
ประชากรในอีกหลายประเทศทั่วโลก โดยในปี พ.ศ.
2562 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้คาดการณ์การส่งออก
ข้าวที่ 9.5 ล้านตัน หรือประมาณ 155,000 ล้านบาท
[1] ซึ่งการผลิตข้าวยังประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ตำ่ เกิด
จากปัญหาการระบาดของโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์และ
แมลงศั ต รู พ ื ช ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรใน
ประเทศไทยตกต่ ำ จากอดี ตที ่ ผ ่ านมาและเกิ ดความ
เสี ย หายต่ อ ผลผลิ ต ทั ้ ง ในด้ า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
ดังนั้นการเพิ่มปริมาณผลผลิตของข้าวให้ได้ปริมาณที่
มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคข้าวทั้ง
ในประเทศและการส่ งออกที ่เ พิ ่ มมากขึ ้ น จึ งมี ความ
จำเป็นอย่างยิ่ง และสืบเนื่องจากความต้องการข้าวเพิ่ม
มากขึ้นส่งผลให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยเคมี
[2] และสารเคมีจึงเป็นการเพิ่มต้น ทุน การผลิ ต ของ
เกษตรกร นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการสะสมในปริมาณที่
มากและเป็นระยะเวลานานในดิน อาจส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างของดินและสิ่งแวดล้อมในอนาคต [3] ดังนั้น
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ความเข้มข้นของสปอร์ให้มีปริมาณ 10 6 สปอร์/มิลลิ
ลิตร ด้วย hematocytometer
2.3 ศึกษาผลของราดินต่อการงอกและการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
เตรี ย มเมล็ ด ข้ า วพั น ธุ ์ ข าวดอกมะลิ 105
โดยนำเมล็ดที่สมบูรณ์มากำจัดเชื้อที่ผิวด้วยการแช่ใน
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้น 0.1 %
เป็นเวลา 30 นาที แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 3
ครั ้ ง และผึ ่ ง ให้ แ ห้ ง วางแผนการทดลองแบบ CRD
(completely randomized design) ทดสอบ 4 ซ้ ำ
ซ้ำละ 100 เมล็ด นำเมล็ดข้าวมาแช่ในสปอร์แขวนลอย
ของราดินแต่ละชนิดที่ระดับความเข้มข้นของสปอร์
106 สปอร์/มิลลิลิตร และใช้เมล็ดข้าวที่แช่น้ำกลั่นนึ่ง
ฆ่าเชื้อเป็นกรรมวิธีควบคุม โดยแช่เมล็ดข้าวนาน 24
ชั่วโมง และนำเมล็ดข้าวมาเพาะในกระดาษเพาะเมล็ด
เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ในที่มืดและมีแสงสลับกัน เป็น
เวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์การงอก
ต้ น กล้ า ที ่ ร ะยะเวลา 7 และ 14 วั น หลั ง ปลู ก และ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความแข็งแรงของต้นกล้าข้าวตามวิธี
ของ Raju และคณะ [10] จากสูตร (RL+SL) x GP โดย
ที่ RL คือ ความยาวราก (เซนติเมตร) SL คือ ความสูง
ต้น (เซนติเมตร) และ GP คือ การงอก (%) ของต้นกล้า
อายุ 7 และ 14 วันหลังปลูก โดยสุ่มตัวอย่างซ้ำละ 25
ต้น แล้ววิเคราะห์น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของราก
และลำต้น วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี ANOVA
และวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี ่ ย ด้ ว ยวิ ธี
Duncan’ s multiple range test ( DMRT) โ ด ย ใช้
โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ SPSS version 16

เติบโตของพืชและยับยั้งการเจริ ญของราสาเหตุโรคพืช
ได้ สามารถที่จะพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
สภาพแปลงปลูก ซึ่งเป็นแนวทางในการลดการใช้สาร
เคมีต่อไป งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผล
ของการแช่เมล็ดข้าวด้วยสปอร์แขวนลอยของจุลินทรีย์
ดิน 6 ชนิด ได้แก่ T. flavus Bodhi001, T. Trachyspermus Bodhi002, T. flavus Bodhi0003, N. fischeri
Bodhi004, Eupenicillium sp. และ G. butleri ต่ อ
การงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ขาว
ดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประยุกต์ใช้
สปอร์แขวนลอยของจุลินทรีย์ดินเพื่อเป็นอีกทางเลือก
ในการส่งเสริมการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า
ข้าวต่อไปในอนาคต

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 ชนิดของราดิน
ราที่แยกได้จากดิน 6 ชนิด ได้แก่ T. flavus
Bodhi001, T. trachyspermus Bodhi002, T. flavus
Bodhi003, N. fischeri Bodhi004, Eupenicillium
sp. และ G. butleri ซึ่งแยกมาจากดินบริเวณป่าชื้นริม
ห้วย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิ โ รฒ จั ง หวั ด สระแก้ ว แยกและจำแนกชนิ ด โดย
Jantasorn และคณะ [9] นำราดินดังกล่าวที่เก็บไว้ ณ
ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มาเพาะเลี ้ ย งบนอาหาร potato
dextrose agar (PDA) บ่มเป็นเวลาประมาณ 7 วัน ที่
อุณหภูมิห้อง (25±2 ºC) เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป
2.2 การเตรียมสปอร์แขวนลอยของราดิน
เตรียมสปอร์แขวนลอยโดยเทน้ำกลั่นนึ่งฆ่า
เชื้อลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ละชนิดในข้อ 2.1 ที่
เลี้ยงในอาหาร PDA นาน 14 วัน ใช้แท่งแก้วรูปตัวแอล
(spreader) ขู ด สปอร์ จ ากเส้ น ใยราและเทน้ ำที ่ผสม
สปอร์ผ่านผ้าขาวบางเพื่ อแยกเส้ น ใยออก และปรับ

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
ผลการศึกษาพบว่าเมล็ดข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ
105 มี เ ปอร์ เ ซ็ น ความงอกไม่ ต่ า งกั น ในทุ ก กรรมวิธี
(ตารางที่ 1 และ 2) โดยอัตราการงอกที่ 7 และ 14 วัน
1610
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หลังปลูก มีค่า 97-100 และ 97-99 % ตามลำดับ ผล
การเปรียบเทียบการเจริญของต้นกล้าข้าวอายุ 7 วัน
หลังปลูก มีดังนี้ เมล็ดข้าวที่แช่สปอร์แขวนลอยของรา
ดินทั้ง 6 ชนิด มีความยาวรากมากที่สุด (9.78, 9.40,
9.23, 8.84, 9.34 และ 10.26 เซนติเมตร ตามลำดับ )
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ
เมล็ดแช่ด้วยน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม) ที่มี
ความยาวราก 7.17 เซนติเมตร ความสูงของต้นพบว่า
ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน สำหรับน้ำหนักสด
และแห้งของรากพบว่าเมล็ดแช่ด้วยสปอร์ N. fischeri
Bodhi004 มีน้ำหนักสดรากมากที่สุด (1.29 กรัม) ซึ่ง
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดแช่
ด้วยราดินชนิดอื่นและแช่ด้วยน้ำกลั่น ส่วนน้ำหนักแห้ง
รากไม่ต่างกันในทุกกรรมวิธี และน้ำหนักสดและแห้ง
ของลำต้นพบว่าเมล็ดแช่ด้วย N. fischeri Bodhi004,
Eupenicillium sp., G. butleri และน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ

มีน้ำหนักสดลำต้น 2.13, 2.13, 2.03 และ 2.24 กรัม
ตามลำดับ และน้ำหนักแห้งลำต้น มีค่า 0.23, 0.23,
0.24 และ 0.23 กรัม ตามลำดับ มากกว่ากรรมวิธีที่แช่
เมล็ดด้วย T. flavus Bodhi001, T. trachyspermus
Bodhi002 และ T. flavus Bodhi003 อย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนค่าดัชนีความแข็งแรงของกล้าข้าว พบว่าเมล็ดที่แช่
ด้วยราดินและแช่ด้วยน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อไม่ต่างกันในต้น
กล้าข้าวอายุ 7 วันหลังปลูก
ผลการเปรียบเทียบการเจริญของต้นกล้าข้าว
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อายุ 14 วันหลังปลู ก มีดังนี้
กรรมวิธีที่แช่เมล็ดด้วย T. flavus Bodhi001 มีความ
ยาวรากมากที่สุด (13.46 เซนติเมตร) รองลงมา ได้แก่
เมล็ ดข้า วแช่ด้ วย T. flavus Bodhi003, N. fischeri
Bodhi0 0 4 , Eupenicillium sp. แ ล ะ G. Butleri
(12.53, 12.60, 11.52 และ 11.52 เซนติ เ มตร ตาม
ลำดับ) โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบ

Table 1 Effect of soil fungi on seed germination and seedling growth of Khao Dawk Mali 105 rice
at 7 days after sowing
Growth parameters (cm) Root weight (g) Shoot weight (g) Seed
Antagonistic fungi
Root
Shoot Fresh Dry Fresh Dry germination
(%)
length
height weight weight weight weight
a
abc
bc
bc
T. flavus Bodhi001
9.78
6.55
1.03
0.11 1.77 0.18
98
T. trachyspermus Bodhi002 9.40a
6.02
0.91abc 0.08 1.59c 0.15c
99
a
ab
bc
bc
T. flavus Bodhi003
9.23
6.03
1.08
0.11 1.78 0.18
98
a
a
ab
a
N. fischeri Bodhi004
8.84
5.93
1.29 0.14 2.13 0.23
98
Eupenicillium sp.
9.34a
6.17
1.11ab 0.13 2.13ab 0.23a
100
a
c
ab
a
G. butleri
10.26
6.50
0.67 0.13 2.03 0.24
97
Distilled water (control)
7.17b
6.53
0.88bc 0.12 2.24a 0.23a
98
1/
F-test
**
ns
*
ns
*
**
ns
Means followed by the same letter are not significantly different at p < 0. 05, when analysed using
Duncan’s multiple range test of One-Way ANOVA; 1/ns = not significance; *, ** = significance at p < 0.05
and p < 0.01
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Table 2 Effect of soil fungi on seed germination and seedling growth of Khao Dowk Mali 105 rice
at 14 days after sowing
Growth parameters (cm) Root weight (g) Shoot weight (g) Seed
Antagonistic fungi
Root
Shoot Fresh Dry Fresh Dry germination
(%)
length
height weight weight weight weight
a
c
b
T. flavus Bodhi001
13.46
9.70
1.82 0.18 3.82 0.41
98
T. trachyspermus Bodhi002 10.96b
9.28c
1.65b 0.16 3.63 0.36
95
ab
b
b
T. flavus Bodhi003
12.53
10.50
1.78 0.18 3.91 0.41
99
N. fischeri Bodhi004
12.60ab
11.71a
1.76b 0.18 3.91 0.40
98
ab
bc
b
Eupenicillium sp.
11.52
9.99
1.82 0.17 3.82 0.38
98
ab
bc
a
G. butleri
11.52
9.94
2.70 0.20 3.88 0.40
98
Distilled water (control)
8.08c
9.44c
1.43b 0.17 3.96 0.43
97
1/
F-test
**
**
**
ns
ns
ns
ns
Means followed by the same letter are not significantly different at p < 0. 05, when analysed using
Duncan’s multiple range test of One-Way ANOVA; 1/ ns = not significance; ** = significance at p < 0.05
and p < 0.01

เทียบกับการแช่เมล็ดด้วยน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ ซึ่งมีความ
ยาวราก (8.08 เซนติเมตร) ความสูงของลำต้นพบว่า
เมล็ดแช่ด้วย N. fischeri Bodhi004 มีความสูงของลำ
ต้นมากที่สุด (11.71 เซนติเมตร) และแตกต่างอย่างมี
นั ย สำคั ญ เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การแช่ เ มล็ ด ด้ ว ย T.
flavus Bodhi001, T. trachyspermus Bodhi 002,
T. flavus Bodhi003, Eupenicillium sp. G. butleri
และแช่ด้วยน้ำกลั่น (9.70, 9.28, 10.50, 9.99, 9.94
และ 9.44 เซนติเมตร ตามลำดับ สำหรับน้ำหนักสด
รากนั้นพบว่าการแช่เมล็ดด้วย G. butleri มีน้ำหนักสด
รากมากที ่ ส ุ ด (2.70 กรั ม ) มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี
นั ย สำคั ญ เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กรรมวิ ธ ี อ ื ่ น ๆ ส่ ว น
น้ำหนักแห้งราก น้ำหนักสดและแห้งของลำต้นไม่ มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในทุกกรรมวิธี ส่วนค่า
ดัชนีความแข็งแรงของกล้าข้าวอายุ 14 วันหลังปลูก
พบว่ า การแช่ เ มล็ ด ด้ ว ย N. fischeri Bodhi004

(2376.80) มีค่ามากกว่าเมล็ดแช่ T. flavus Bodhi001
(2271.53) T. flavus Bodhi003 (2274.75) Eupenicillium sp. ( 2098. 60) G. butleri ( 2097. 08) T.
trachyspermus Bodhi002 (1927.33) และแช่ น้ ำ
กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (1672.78) อย่างมีนัยสำคัญ (ตารางที่
3) ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า N. fischeri Bodhi004
ส่งเสริมความแข็งแรงของต้นกล้าข้าวได้ดีที่สุด และมี
ผลการศึกษาโดย Jantasorn และคณะ [11] ที่พบว่า
สารสกั ด หยาบจาก N. fischeri Bodhi004 ที ่ ร ะดั บ
ความเข้มข้น 10,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญ
เติบโตของ Pyricularia oryzae และ Alternaria sp.
สาเหตุโรคใบไหม้ข้าวและโรคใบจุดของพืชผักได้ 100
% ตามลำดับ ในทำนองเดียวกับ Dethoup และคณะ
[12] ที่ พ บว่ า สารสกั ดหยาบจาก N. fischeri (KUFA
0107) สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของราสาเหตุโรค
พืชสำคัญ ได้แก่ Lasiodiplodia theobromae, Scle1612
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Table 3 Effect of soil fungi on seed vigour index of Khao Dawk Mali 105 rice at 7 and 14 days after
sowing
Seed vigour index1/
Antagonistic fungi
7 DAS*
14 DAS
Talaromyces flavus Bodhi001
1601.95
2271.53ab
Talaromyces trachyspermus Bodhi002
1518.15
1927.33c
Talaromyces flavus Bodhi003
1494.18
2274.75ab
Neosartoya fischeri Bodhi004
1450.33
2376.80a
Eupenicillium sp.
1543.15
2098.60bc
Gongronella butleri
1630.48
2097.08bc
Distilled water (control)
1340.35
1672.78d
F-test2/
ns
**
1/
*DAS = day after sowing; Means followed by the same letter are not significantly different at p <
0.05, when analysed using Duncan’s multiple range test of one-way ANOVA; 2/ns = not significance;
** = significance at p < 0.01
rotium rolfsii และ Phytophthora aphanidermatum ในสภาพห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ Ng และคณะ
[8] รายงานว่าแบคทีเรีย Enterobacter gergoviae
(UPMP9), Bacillus amyloliquefaciens (UPMS3)
และ Corynebacterium agropyri (UPMP7) สามารถ
ส่งเสริมความแข็งแรงของต้นกล้า 50.24, 44.32 และ
21.13 % ตามลำดับ ซึ่งแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด ยังช่วย
ส่งเสริมความยาวราก ความยาวต้น รวมทั้งน้ำหนักสด
และน้ำหนักแห้งของรากและลำต้นด้วย
ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าราดินช่วย
ส่งเสริมการเจริญของกล้าข้าวได้ โดยราสามารถผลิต
สารส่งเสริมการเจริญของพืชทำให้กล้าข้าวมีความยาว
ราก ความสูงของลำต้น น้ำหนักสดและแห้งราก รวมทั้ง
น้ำหนักสดและแห้งลำต้นเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ
รายงานของ Nochai และ Srichuwong [13] ที่พบว่า
การแช่ เ มล็ ด ข้ า วด้ ว ยสารแขวนลอยสปอร์ ของ
Trichoderma sp. ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความสู ง ของลำต้ น

ความยาวราก น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของต้นกล้า
ข้ า วได้ ในทำนองเดี ย วกั บ Wongcharoen [14] ที่
พบว่ า การแช่ เ มล็ ด ข้ า วด้ ว ยสปอร์ แ ขวนลอยของรา
เอนโดไฟต์ Trichoderma sp. (GR03) สามารถเพิ่ ม
ความสูงลำต้น ความยาวราก น้ำหนักสดและน้ำหนัก
แห้ งลำต้ น และดั ชนี ค วามแข็ งแรงของต้ น กล้ า ข้ า ว
นอกจากนี้ยังมีการใช้ราเอนโดไฟต์ส่งเสริมการเจริญ
เติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พบว่ารา
ดังกล่าวส่งเสริมความยาวต้น ความยาวราก และดัชนี
ความแข็งแรงของกล้า [15] เช่นเดียวกับ Doni และ
คณะ[16] ที่ พ บว่ า เมล็ ด ข้ า วที ่ แ ช่ ส ปอร์ แ ขวนลอย
Trichoderma spp. ทำให้ต้นกล้าข้าวเจริญเติบโตได้
ดี ก ว่ า เมล็ ด ที ่ ไ ม่ แ ช่ ส ปอร์ แ ขวนลอย และพบว่ า
Penicillium citrinum ช่วยส่งเสริมการงอกของเมล็ด
ข้าว [17] และยังมีรายงานการใช้ราดินในการส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืชอีกหลายชนิด [10,18] นอกจาก
นั้นยังมีรายงานของ Ma และคณะ [19] ทีพ่ บว่าราสกุล
1613

Thai Science and Technology Journal (TSTJ)

Vol. 28 No. 9 September 2020

Fusarium, Rhizopus, Aspergillus และ Trichoderma สามารถผลิตกรดอินโดลอะซีติก (IAA) ที่กระตุ้น
การเจริญเติบโตของพืชได้ และรา Trichoderma spp.
ยังสามารถช่วยกระตุ้นให้เมล็ดพืชมีอัตราการงอกที่เร็ว
ขึ้น รวมทั้งชักนำให้พืชมีความต้านทานต่อเชื้อสาเหตุ
โรคพืช [20,21] ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงทำให้ทราบว่า
ราดินทั้ง 6 ชนิด สามารถส่งเสริมความยาวราก ความ
สูงลำต้น น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งราก น้ำหนักสด
และน้ำหนักแห้งลำต้น รวมทั้งค่าดัชนีความแข็งแรง
ของต้นกล้าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ตามลำดับ มี
ความแตกต่า งอย่า งมีน ัย สำคั ญเมื ่อ เปรีย บเทียบกับ
กรรมวิธีควบคุม (แช่เมล็ดด้วยน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ) ดังนั้น
จุลินทรีย์ที่แยกจากดิน บริเวณป่าชื้นริมห้วย วิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัด
สระแก้ว สามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาในการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวและพืชเศรษฐกิจชนิด
อื่น ๆ และใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ลดการใช้สาร
เคมี ใ นระบบการเกษตร รวมทั ้ ง ไม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ
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4. สรุป
ผลทดลองสามารถสรุปว่าการแช่เมล็ดข้าวด้วย
N. fischeri Bodhi004 สามารถส่งเสริมให้ต้นกล้าข้าว
มีการเจริญเติบโตที่ดีในทุกดัชนีชี้ว ัด ทั ้งการทดลอง
ได้แก่ น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งราก น้ำหนักสดและ
น้ำหนักแห้งลำต้น ความยาวราก ความสูงลำต้น และ
ดัชนีความแข็งแรงของกล้าเมื่อข้าวอายุ 7 และ 14 วัน
หลังปลูก ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เ ห็นว่ารา
ดิ น N. fischeri Bodhi004 มี ศ ั ก ยภาพในการนำมา
พัฒนาใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าว
และเพิ่มคุณภาพของผลผลิตข้าวต่อไป
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