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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเช้ือราเอ็คโตไมคอร์ไรซาในกลุ่มเห็ดขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในการละลาย

ฟอสเฟตได้ จากการส ารวจเห็ดในสวนมังคุดของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก และแปลง
เกษตรกรในจังหวัดจันทุบรี จากนั้นน ามาคัดแยกเช้ือบริสุทธิ์ จ าแนกและคัดเลือกเฉพาะเช้ือราเอ็คโตไมคอร์ไรซา  ผลการ
ทดลองพบว่า ส ารวจพบเห็ดทั้งหมด 161 ชนิด สามารถคัดแยกให้ได้เช้ือบริสุทธิ์ 33 ชนิด และเมื่อน ามาจ าแนกพบว่าเป็นเห็ด
เอ็คโตไมคอร์ไรซา 5 ชนิด คือ Laccaria fraternal (ไอโซเลท 109), Clavaria vermicularis (ไอโซเลท 134), Amanita 
hemibapha (ไอโซเลท 144), Termitomyces tylerianus (ไอโซเลท 146) และ Boletus griseipurpureus (ไอโซเลท 
148) เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต และหาปริมาณการละลายฟอสเฟตทดสอบบนอาหาร PDA และ PDB 
ที่เติม Ca3(PO4)2 ตามล าดับ ที่ระยะ 3, 5, 7, 9 และ 11 วัน หลังจากปลูกถ่ายเช้ือบนอาหาร PDA เป็นเวลา 3 วัน พบว่า  
ไอโซเลท 134, 144, 146 และ 148 สามารถละลายฟอสเฟตบนอาหาร PDA ผสม Ca3(PO4)2 โดยสร้างวงใสได้ ในขณะที่     
ในอาหาร PDB ผสม Ca3(PO4)2 พบว่า ไอโซเลท 144 มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตได้มากที่สุด โดยให้ปริมาณ
ฟอสฟอรัส 15.39±3.43 %ฟอสฟอรัส/กรัมน้ าหนักแห้งของเชื้อ 
ค าส าคัญ: เอ็คโตไมคอรไ์รซา, มังคุด, เชื้อราละลายฟอสเฟต 

 
Abstract 

The aim of this research was to select potential phosphate solubilizing ectomycorrhizal fungi . 
Survey of mangosteen orchards of Chanthaburi  Horticultural Research Center, Eastern Fruit Crop 
Development Center and Chanthaburi growers were performed. There were 161 mushroom species 
collected and 33 species of which were able to be isolated into pure culture. Only five ectomycorrhizas 
were classified as Laccaria fraternal (isolate 109), Clavaria vermicularis (isolate 134), Amanita hemibapha 
(isolate 144), Termitomyces tylerianus  (isolate 146) and Boletus griseipurpureus  (isolate 148).  
Phosphate solubilizing efficiency and amount of solubilized phosphate gained were examined on PDA and 
PDB, respectively, both supplemented with Ca3(PO4)2 at 3, 5, 7, 9 or 11 days.  After 3 days on inoculation, 
the isolations 134, 144, 146 and 148 showed clear zone on PDA added with Ca3(PO4)2, whilst on PDB 
added with Ca3(PO4)2, the isolation 144 represented the greatest phosphate solubilizer ectomycorrhiza 
yielding 15.39±3.43 %P/g fungal DW.    
Keywords: ectomycorrhizal, mangosteen, phosphate solubilizing fungi  
 

ค าน า 
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จากการศึกษาของพันธุ์ทิพย์ (2543) ได้ส ารวจปริมาณธาตุอาหารในดินปลูกมังคุด ต าบลพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

                                           
1 ศูนย์วิจยัพืชสวนจันทบุรี สถาบันวจิัยพชืสวน กรมวิชาการเกษตร อ าเภอขลุง จงัหวัดจันทบุรี 22110 
1 Chanthaburi Horticultural Research Center, Horticultural Research Institute, Department of Agricultural, Khlung, 

Chanthaburi 22110 
2  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 
2 Office of Agricultural Research and Development Region 6, Department of Agricultural, Khlung, Chanthaburi 22110 
* Corresponding author: somphee@windowslive.com 

ไม้ผล เร่ืองที่ 9 หน้าที่ 1/6 doi: 10.14457/KU.res.2020.15



�การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี

 

 

พบว่ามีปริมาณฟอสฟอรัสในระดับสูง ซึ่งน่าจะเกิดจากการใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสในปริมาณมากเกินความจ าเป็น จากการศึกษา
ของสุมิตรา และคณะ (2547) ซึ่งได้ศึกษาการจัดการธาตุอาหารในสวนมังคุด ในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยการ
เก็บตัวอย่างดินมากกว่า 1,500 ตัวอย่าง มาวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร พบว่าตัวอย่างดินในสวนต่าง  ๆ มากกว่า 60 
เปอร์เซ็นต์  มีปริมาณฟอสฟอรัสสะสมในดินอยู่เป็นจ านวนมากเกินความจ าเป็น โดยบางสวนมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสสูงถึง 
2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะที่ปริมาณฟอสฟอรัสที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการอยู่ระหว่าง 20-30 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม เท่านั้น (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2557) การจัดการมักแนะน าให้ใส่เช้ือจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต หรือ
เอ็นโดไมคอร์ไรซา แต่เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้เป็นเช้ือจุลินทรีย์ที่หาซื้อยากและเกษตรกรไม่สามารถขยายหัวเช้ือได้
เอง จึงมีแนวทางใช้ประโยชน์จากเช้ือเห็ดเอ็คโตไมคอร์ไรซา ซึ่งเป็นเช้ือราในกลุ่มที่ สามารถดูดใช้ฟอสฟอรัสให้แก่พืชได้
เช่นเดียวกัน และเป็นเช้ือราที่น ามาขยายเช้ือได้ง่าย เพราะเป็นราขนาดใหญ่ (เห็ด) จากการสังเกตบริเวณโคนต้นมังคุดพบการ
เจริญเติบโตของเห็ดหลายชนิด ซึ่งบางชนิดเป็นเห็ดในกลุ่มของเอ็คโตไมคอร์ไรซา ที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟต และ
ดูดซับฟอสฟอรัสให้เป็นประโยชน์แก่พืชได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหาเช้ือราเอ็คโตไมคอร์ไรซาที่มี
ประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตได้ดี เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่เกษตรกรน าไปปรับใช้ต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจ และจ าแนกเชื้อราเอ็คโตไมคอร์ไรซา  

ส ารวจหาเห็ดในแปลงทดลองมังคุดของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ
แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในจังหวัดจันทบุรี น าเห็ดที่รวบรวมได้มาแยกเช้ือให้ได้เช้ือบริสุทธิ์ตามวิธีของจิตนา และ ศิริภา 
(2545) จากนั้นน ามาจ าแนกเห็ดเอ็คโตไมคอร์ไรซาตามลักษณะสัณฐานวิทยา โดยใช้ต ารา เอกสารวิชาการ เกี่ยวกับการจัด
จ าแนกเห็ดของ อนงค์ (2550); อนงค์ และคณะ (2551); Pavlidis et al. (2005); Arumanayagam and Arunmani (2014) 
และ Degreef et al. (2016) โดยท าการส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559 

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตของเชื้อราเอ็คโตไมคอร์ไรซา 
น าเชื้อราเอ็คโตไมคอร์ไรซามาท าการปลูกเชื้อ (inoculate) ลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีเชื้อราเอ็คโตไมคอร์ไรซาสามารถ

เจริญได้ดีจากข้ันตอนท่ี 1 จากนั้นใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะส่วนขอบโคโลนีของเส้นใยมา
วางบนอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ที่เติมไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) 5 กรัม/ลิตร วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนี 
และ clear zone แล้วน ามาค านวณหาอัตราส่วนระหว่างโคโลนี ต่อ clear zone น าค่าที่ได้มาวิเคราะห์สถิติ แล้วเลือก 
ไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพที่ดีจ านวน 5 ไอโซเลท เพื่อท าการทดสอบหาปริมาณการละลายฟอสเฟต โดยมีวิธีการคือ          
เลี้ยงเชื้อราที่มีประสิทธิภาพดีทั้ง 5 ไอโซเลท บนอาหาร PDA เมื่อเชื้อราเจริญเติบโตเต็มจานเพาะเช้ือ ใช้ cork borer ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะเอาส่วนปลายของเส้นใยมาท าการปลูกถ่ายลงในอาหารเหลว PDB ที่มีการเติมแหล่ง
ฟอสฟอรัสในรูปท่ีละลายยาก  คือ ไตรแคลเซียมฟอสเฟต (0.5 กรัม/25 มิลลิลิตร) เปรียบเทียบกับไม่ใส่เชื้อ น ามาหาปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เวลา 3, 5, 7, 9 และ 11 วัน โดยน ามากรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 จากนั้นน าสารละลายที่กรองได้ปริมาตร 1 
มิลลิลิตร เติมสาร vanadate reagent 5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่น 25 มิลลิลิตร น าไปอ่านค่าการดูดกลืนแสงด้วย
เครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน KH2PO4 ที่ความเข้มข้น 0, 
4, 8, 12, 16 และ 20 มิลลิกรัม/ลิตร น าอาหารเลี้ยงเชื้อที่กรองได้ในส่วนท่ีเหลือน ามาวัดค่า pH และน าตัวอย่างเช้ือท่ีกรองได้
ไปอบหาน้ าหนักแห้ง โดยช่ังน้ าหนักกระดาษกรองไว้ก่อน เมื่อกรองตัวอย่างเช้ือแล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
จนกว่าจะแห้ง จากนั้นน ามาหาน้ าหนักแห้ง เปรียบเทียบความสามารถในการละลายฟอสเฟตกับน้ าหนักแห้งของเช้ือ 1 กรัม 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถิติ เพื่อสรุปผล 
 

ผลการทดลอง 
การส ารวจ และจ าแนกเชื้อราเอ็คโตไมคอร์ไรซา  

จากการเก็บรวบรวมเช้ือเห็ดที่เจริญบริเวณโคนต้นมังคุด ในแปลงมังคุดของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต.ตะปอน 
อ.ขลุง จ.จันทบุรี จ านวน 3 จุด ได้แก่ แปลงมังคุดศูนย์เรียนรู้ มีเนื้อที่ 12 ไร่, แปลงรวบรวมพันธุ์พืชสกุล Garcinia ของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื้อที่ 5 ไร่ 
และเส้นทางเดินโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระยะทางประมาณ 700 เมตร, แปลงมังคุดศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี เนื้อท่ี 3 ไร่ และท าการส ารวจแปลงมังคุดของเกษตรกร จ านวน 1 แปลง ต.พลับพลา 
อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี เนื้อท่ีประมาณ 12 ไร่ สามารถเก็บรวบรวมได้จ านวน 161 ตัวอย่าง 

น าตัวอย่างที่รวบรวมไดม้าคัดแยกเชื้อให้ได้เชื้อบรสิุทธ์ิสามารถคัดแยกได้ทั้งหมด 33 ตัวอย่าง คือ ไอโซเลท 101, 
104, 106, 109, 113, 121, 122, 126, 127, 134, 137, 139, 140, 141, 142 , 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160 และ 161 เมื่อน ามาจ าแนก พบว่าเป็นเชื้อราเอ็คโตไมคอรไ์รซา จ านวน 5 
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ตัวอย่างคือ Laccaria   fraternal (ไอโซเลท 109), Clavaria vermicularis (ไอโซเลท 134), Amanita hemibapha  
(ไอโซเลท 144), Termitomyces tylerianus (ไอโซเลท 146)  และ Boletus griseipurpureus (ไอโซเลท 148)  (Table 1)  
 
Table 1 Classification of ectomycorrhiza 5 isolates based on morphological characteristics. 

Isolate 
number 

Phylum  Class Order Family Genus Species Common 
name 

Fig. 

109 Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Tricholomataceae Laccaria fraternal deceiver 

 

134 Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Clavariaceae Clavaria vermicularis fairy fingers, 
เห็ดหนอนขาว, 
ปะการัง 

 

144 Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Pluteaceae Amanita mibapha ไข่เหลือง,  
ระโงกเหลือง 

 

146 Basidiomycota Agaricomycetes Phallales Lyophyllaceae Termitomyces tylerianus โคนขาว 

 

148 Basidiomycota Agaricomycetes Boletales Boletaceae Boletus griseipurpureus เห็ดเสม็ด 

 

Note: The classification was based on อนงค์ (2550); อนงค์ และคณะ (2551); Pavlidis et al. (2005);  
         Arumanayagam and Arunmani (2014) and Degreef et al. (2016). 
 
การทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตของเชื้อราเอ็คโตไมคอร์ไรซา  

คัดเลือกเฉพาะเช้ือราเอ็คโตไมคอร์ไรซาจ านวน 5 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท 109, 134, 144, 146 และ 148 พบว่า 
ไอโซเลท 144 มีอัตราส่วนระหว่างโคโลนีต่อวงใส (colony : clear zone) มากที่สุด 25.44±0.20 มิลลิเมตร รองลงมาคือ 
ไอโซเลท 146 และ ไอโซเลท 148 กับไอโซเลท 134 (21.11±1.17, 12.03±0.58 และ 10.67±1.15 มิลลิเมตร ตามล าดับ) 
ในขณะที่ไอโซเลท 109 ไม่สร้างวงใส (Table 2) จากนั้นน าตัวอย่างเช้ือราเอ็คโตไมคอร์ไรซาทั้ง 5 ตัวอย่างมาทดสอบการ
ละลายฟอสเฟตในอาหาร PDB โดยเติมไตรแคลเซียมฟอสเฟต หาปริมาณฟอสฟอรัสทุก 3, 5, 7, 9 และ 11 วัน ผลการทดลอง
พบว่า ไอโซเลท 109, 144, 146 และ 148 สามารถละลายฟอสฟอรัสออกมาได้มากที่สุดที่ 3 วัน โดยไอโซเลท 144  
มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตได้มากที่สุด โดยให้ปริมาณฟอสฟอรัส 15.39±3.43 %ฟอสฟอรัส/1 กรัม น้ าหนักแห้ง
ของเช้ือ รองลงมาคือไอโซเลท 146 มีปริมาณฟอสฟอรัส 11.02±0.56 %ฟอสฟอรัส/1 กรัม น้ าหนักแห้งของเช้ือ และ  
ไอโซเลท 148 พบ 5.11±1.35 %ฟอสฟอรัส/1 กรัม น้ าหนักแห้งของเช้ือ ส่วนไอโซเลท 109 และ 134 มีการดูดฟอสฟอรัส 
ไปใช้ในการสร้างเซลล์จึงท าให้ปริมาณลดลง (1.58±0.23 และ 0.81±0.1 %ฟอสฟอรัส/1 กรัม น้ าหนักแห้งของเช้ือ 
ตามล าดับ) เปรียบเทียบกับ control (3.56±0.44%) อย่างไรก็ตามพบว่าเช้ือราเอ็คโตไมคอร์ไรซา ไอโซเลท 134 มีการ
ปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมาตามระยะเวลา (Table 3) โดยพบว่าปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และ เมื่อน าอาหารเลี้ยง
เช้ือที่กรองได้มาวัดค่า pH พบว่า ไอโซเลท 134 มีค่า pH มากกว่าตัวอย่างเช้ืออื่น (5.41±0.79 - 6.45±0.05) ในขณะที่
ตัวอย่างเชื้ออื่น ๆ มีค่า pH อยู่ในช่วง 3-4 (Table 4)  
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Table 2 Ratio of colony to clean zone of ectomycorrhizal fungi after 3 days of incubation. 

Isolate number colony: clean (mm.)1/ 
109 no clean zone 
134 10.67±1.15c 
144 25.44±0.20a 
146 21.11±1.17b 
148 12.03±0.58c 

      F-test ** 
     C.V. (%) 5.06 

±  = standard deviation 
1/  = In a column, mean followed by a common letter are not significantly different at 5% level by LSD  
** = highly significant 
 
Table 3 Phosphate solubilizing capacity of ectomycorrhizal fungi at 3, 5, 7, 9 and 11 days after incubation.  

Isolate 
number 

%P (%P/dw. 1 g)1/  
  3 days  5 days         7 days    9 days 11 days 

109  1.58±0.23de 0.99±0.36b 0.80±0.15c 0.89±0.12c 0.83±0.12c 
134  0.81±0.17e 0.80±0.06b 0.89±0.30c 1.21±0.72c 2.34±0.72b 
144     15.39±3.43a 3.41±1.33a 2.00±0.46b 1.34±0.11c 1.34±0.11c 
146     11.02±0.56b 3.51±0.53a 2.97±0.31a 1.80±0.03b 2.05±0.05b 
148  5.11±1.35c 4.46±1.55a 3.29±0.69a 2.28±0.58b 1.16±0.58c 

control  3.56±0.44cd 3.14±0.48a 2.89±0.44a 3.63±0.15a 3.28±0.15a 
F-test            ** ** **   **  ** 

C.V. (%) 24.62 32.98 20.00   15.60  21.19 
±  = standard deviation 
1/  = In a column, mean followed by a common letter are not significantly different at 5% level by LSD  
** = highly significant 

 
Table 4  pH value of the medium after 3, 5, 7, 9 and 11 days of incubation. 

Isolate 
number 

pH of incubation periods1/  
 3 days 5 days 7 days 9 days 11 days 

109 3.91±0.01cd 3.98±0.07c 3.62±0.08c 3.39±0.07c 2.50±0.14c 
134 5.41±0.79a 6.09±0.09a 6.45±0.05a 6.08±0.11a 5.66±0.14a 
144 4.69±0.08b 4.65±0.25b 5.18±0.21b 4.83±0.31b 3.28±0.53b 
146 4.41±0.01bc 3.26±0.07d 4.12±0.06c 3.74±0.23c 2.25±0.32c 
148 3.38±0.03d 4.17±0.10c 4.06±1.19c 4.96±0.71b 5.60±0.18a 

control 4.35±0.04bc 4.65±0.05b  4.42±0.02bc 4.58±0.07b 3.33±0.02b 
F-test         **             **          **         **         ** 

C.V. (%)       7.42            2.76       10.70       7.28        7.32 
±  = standard deviation 
1/  = In a column, mean followed by a common letter are not significantly different at 5% level by LSD  
** = highly significant 
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วิจารณ์ 
จากการส ารวจเห็ดบริเวณโคนต้นมังคุด พบว่าบริเวณที่มีความช้ืนมากไม่มีการกวาดใบมังคุดที่ ร่วงหล่นทิ้งออกจาก

แปลงมังคุด มีการเจริญเติบโตของเห็ดมากกว่าสวนมังคุดที่มีการท าความสะอาดดี  ทั้งนี้เนื่องจากการเจริญเติบโตของเห็ดมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ แสงสว่าง อุณหภูมิ ความช้ืนอากาศ ความเป็นกรด-ด่างของดิน สารอาหาร และแรงดึงดูดของโลก  
โดยทั่วไปเห็ดจะเจริญเติบโตได้ดีในท่ีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีน้ าท่วมขังหรือเปียกช้ืนมากเกินไป มีระบบการระบายน้ าที่ดี 
ไม่เป็นแหล่งที่มีสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงและเช้ือราอื่น ๆ ลักษณะของสภาพดินไม่เป็นดินเค็มเพราะความเค็มของดินจะท าให้
เส้นใยของเห็ดไม่รวมตัวกันเป็นดอกเห็ด (บุญยัง และ สันติ, 2559) 

จากการทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตของเชื้อราเอ็คโตไมคอร์ไรซา 5 ไอโซเลท พบว่า มี 4 ไอโซเลทท่ี
สามารถสร้างวงใสได้ คือ ไอโซเลท 134 (Clavaria vermicularis), ไอโซเลท 144 (Amanita hemibapha), ไอโซเลท 146 
(Termitomyces tylerianus) และ ไอโซเลท 148 (Boletus griseipurpureus) และเมื่อน ามาทดสอบในอาหาร PDB ที่เติม 
Ca3(PO4)2 พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสได้ แสดงว่าเช้ือราทั้ง 4 ไอโซเลทนี้มีความสามารถในการสร้างเอนไซม์ 
phytase, phosphatase, nucleotidases และ glecerophosphatase นอกจากนี้เมื่อวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของอาหาร
เลี้ยงเช้ือพบว่ามีสภาพเป็นกรด ซึ่งกรดที่สร้างขึ้นอาจจะเป็นกรดอินทรีย์ เช่น กรดฟอร์มิค, อะซิติค, โปรปิโอนิค, แลคติค, 
ไกลโคลิค, ฟูมาริค และ ซัคซินิค หรือกรดอนินทรีย์ เช่น กรดไนตริค และซัลฟูริค (ธงชัย , 2550) กรดอินทรีย์ที่เช้ือรา 
เอ็คโตไมคอร์ไรซาผลิตขึ้นนี้จะไปสลายพันธะของฟอสเฟตที่จับอยู่กับ สังกะสี, อะลูมิเนียม, แคลเซียม และแมกนีเซียม  
ที่ตกตะกอนให้กลับมาอยู่ในสารละลายดินและเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ (Chung et al., 2005) 

ในปัจจุบันมีการศึกษาพบเช้ือราเอ็คโตไมคอร์ ไรซา ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอด 
(survival rate) ของกล้าไม้เมื่อน าไปปลูกในพื้นที่แห้งแล้งและเสื่อมโทรม (Pampolina et al., 1999) เนื่องจากเช้ือรา 
เอ็คโตไมคอร์ไรซาจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวราก และผลิตธาตุอาหารบางชนิด ท าให้กล้าไม้ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและช่วยเร่งให้
ต้นไม้มีอัตราการเติบโตสูงถึง 1-5 เท่าจากอัตราปกติ (Marx, 1972 และ Kikuchi et al., 1999) ซึ่ง Sihanonth and Todd 
(1977) รายงานว่าในเซลล์ ท่อน้ า และท่ออาหารของรากพืชที่มีเช้ือราเอ็คโตไมคอร์ ไรซาอาศัยอยู่จะมีธาตุแมกนีเซียม, 
ฟอสฟอรัส, ก ามะถัน, โพแทสเซียม และ แคลเซียม มากกว่ารากพืชที่ไมมีเช้ือราเอ็คโตไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ 

การอยู่ร่วมกันของเชื้อราเอ็คโตไมคอร์ไรซา และพืช เป็นการอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึ่งพากัน (mutualism) ระหว่าง
เชื้อรา (fungi) และรากพืช โดยที่พืชได้รับน้ า และธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัส และไนโตรเจนจากเชื้อรา ในขณะที่เชื้อราได้รับ
สารอาหารที่จ าเป็น เช่น น้ าตาล, กรดอะมิโน และวิตามินจากพืชผ่านทางระบบราก เส้นใยของเชื้อราจะเจริญรอบ ๆ ราก และ
สานตัวเป็นแผ่นหรือเป็นปลอกหุ้มเรียกว่าแมนเทิล (mantle) ซึ่งจะมีสีและความหนาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเช้ือรา  
เส้นใยบางส่วนจากแมนเทิลจะเจริญเข้าไปอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์ช้ันเอพิเดอร์มิส และช้ันคอร์เทกซ์ของรากพืช แล้วเจริญ
สานกันเป็นตาข่ายอยู่รอบ ๆ เซลล์ เรียกว่า ฮาทิกเนท (hartig net)  

เช้ือราเอ็คโตไมคอร์ไรซาส่วนใหญ่อยู่ในไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota) และบางส่วนอยู่ใน 
ไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota) และไฟลัมไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota) เมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสม เช้ือราเอ็คโตไมคอร์ไรซาจะสร้างดอกเห็ดทั้งที่อยู่บนดิน และใต้ดิน เช้ือราที่สร้างดอกเห็ดบนดิน เช่น เห็ดลูกฝุ่น 
(Rhizopogon) และเห็ดน้ านม (Lactarius) เป็นต้น บางชนิดนิยมน ามารับประทาน เช่น เห็ดระโงกเหลือง (Amanita 
hemibapha) และเห็ดน้ าหมาก (Russula) เป็นต้น ส่วนเช้ือราเอ็คโตไมคอร์ไรซาที่สร้างดอกเห็ดใต้ดิน เช่น เห็ดเผาะ 
(Astraeus) และเห็ดทรัฟเฟิล (truffle) ซึ่งเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานมากในประเทศเขตหนาว (กฤษณา และคณะ, ม.ป.ป.) 

 
สรุป 

จากการส ารวจ รวบรวม และจ าแนกเช้ือราเอ็คโตไมคอร์ไรซาจากสวนมังคุดในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี, ศูนย์พัฒนา
ไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก และสวนเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี  จ านวน 1 ราย พบเช้ือราเอ็คโตไมคอร์ไรซา 5 ชนิด คือ 
Laccaria fraternal, Clavaria vermicularis, Amanita hemibapha, Termitomyces tylerianus และ Boletus 
griseipurpureus แต่พบว่ามีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตเพียง 4 ไอโซเลท คือไอโซเลท 134 (Clavaria 
vermicularis), ไอโซเลท 144 (Amanita hemibapha), ไอโซเลท 146 (Termitomyces tylerianus) และ ไอโซเลท 148 
(Boletus griseipurpureus) 

 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่สนับสนุนให้ทุนอุดหนุนวิจัย และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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