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1. ชุดโครงการ   : 77. วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
2. โครงการวิจัย  : 217. วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี 
 กิจกรรม  : 3. การผลิตและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 
 กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) : 3.2 การผลิตและการใช้เชื้อราควบคุมโรคพืช 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) การคัดเลือกเชื้อรา Oudemansiella spp. ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา 
     สกุล Colletotrichum gloeosporioides  และ C. capsici ในพริก 
 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Selection of Effective Oudemansiella spp. to Control  
     Colletotrichum gloeosporioides and C. capsici of Chilli 
4. คณะผู้ด าเนินงาน  
 หัวหน้าการทดลอง พจนา  ตระกูลสุขรัตน์  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 ผู้ร่วมงาน  กรกช  จันทร   ส านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
    ปิยรัตน์  ธรรมกิจวัฒน์  ส านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
5. บทคัดยอ่ (ไทย)   
 การทดลองหาไอโซเลทเห็ด Oudemansiella spp. ที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุในสภาพห้องปฏิบัติการ  พบว่าไอโซเลท L3P สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
สาเหตุโรคได้ดีที่สุด  และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งเส้นใยเห็ดคือ 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 วัน 
 บทคัดย่อ (อังกฤษ)   
 Under laboratory condition, Oudemansiella spp. which its effectiveness could control 
Colletotrichum spp. was L3P isolate.  It could control the growths of plant pathogen fungi.  The 
optimum temperature to dry those mushroom hyphae was 35 OC.  It took 3 days in incubator 
machine. 
6. ค าน า  
 เห็ดในสกุล Oudemansiella spp. บางชนิดสามารถน ามาใช้รับประทานเป็นอาหารได้  บางชนิดมี
คุณสมบัติในการควบคุมการเจิญของเชื้อสาเหตุโรคทั้งในพืชและในมนุษย์  สามารถพบเห็ดในสกุลนี้ได้พบได้ทั้งใน
เขตร้อนชื้นและเขตอบอุ่นบนรากต้นไม้ที่เน่าผุ  ในประเทศไทยมีการพบเห็ดในสกุลนี้บางชนิดในเขตจังหวัด
นราธิวาส ตากและเลย (อัจฉรา, 2545) มีรายงานว่าสารประกอบที่ได้ส่วน fruiting body ของเห็ดในสกุลนี้
สามารถลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา Sphaerotheca fuliginea สาเหตุโรคราแป้งแตงกวาได้ถึง 
20%  นอกจากนี้ยังลดอัตราการงอกของโคนีเดียได้ถึง 71% ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการปลูกเชื้อ (Stadnik et al., 
2003)  นอกจากนี้เห็ดบางชนิดในสกุลนี้ เช่น O. radicata, O. canarii และ O. mucida ยังสามารถในการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อสาเหตุโรคในมนุษย์  (Denisova, 2001; Reshetnikos et al., 2001; Vahidi and Namjoyan, 
2004)  และดังนั้นการศึกษาหาชนิดเห็ดในสกุล Oudemansiella spp. ที่สามารถสร้างสารประกอบที่มีคุณสมบัติ
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืช  จึงมีความจ าเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก
สายพันธุ์เห็ดในสกุล Oudemansiella spp. ที่มีศักยภาพส าหรับการน ามาใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช  เพ่ือ
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ลดความเสียหายของพืชที่เกิดจากการเข้าท าลายของเชื้อสาเหตุโรค  และเป็นการลดการใช้สารเคมีควบคุมโรคอีก
ทางหนึ่ง 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกสายพันธุ์เห็ด Oudemansiella spp. ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคพืชในสภาพห้องปฏิบัติการ  และหาอุณหภูมิที่เหมาะสมใน
การอบแห้งเส้นใยเห็ดก่อนน ามาสกัดสารประกอบด้วยตัวท าละลาย  ส าหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาการน า
สารประกอบจากเห็ด Oudemansiella spp. มาใช้ป้องกันก าจัดจุลินทรีย์เชื้อสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธีอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
7. วิธีด าเนินการ   
 - อุปกรณ์ 
 1. เห็ดในสกุล Oudermansiella spp. ที่เก็บอยู่ในหน่วยเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เห็ด  กรมวิชาการเกษตร 
 2. เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคพืช  
 3. อาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) และ potato dextrose broth (PDB) 
 4. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและเครื่องแก้ว 
 5. อุปกรณ์บันทึกผลการทดลองได้แก่ กล้องถ่ายภาพ  และสมุดบันทึก 
 - วิธีการ  
 1. เลี้ยงและขยายปริมาณเห็ด Oudemansiella spp.  
 เลี้ยงเห็ดในสกุล Oudermansiella spp. ซึ่งเก็บรักษาอยู่ขวดในน้ ากลั่นนึ่งปลอดเชื้อ ของหน่วยเก็บ
รักษาศูนย์เชื้อพันธุ์เห็ด  กรมวิชาการเกษตร จ านวน 4 ไอโซเลท คือ   
 (1) ไอโซเลท L3P พบที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.พิกุลทอง จ.
นราธิวาส เมื่อ พ.ศ. 2539 
 (2) ไอโซเลท ชช 17 พบที่ จ.ตาก โดยศุภนิตย์ หิรัญประดิษฐ์ และยงยุทธ สายฟ้า เมื่อ พ.ศ. 2544 
 (3)  ไอโซเลท หนาว พบที่ อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อ พ.ศ. 2545 
 (4) ไอโซเลท สุราษฎร์  พบที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ. 2552 
บนอาหาร PDA เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์  จนเห็นเส้นใยเจริญ  ใช้  cork borer เจาะอาหาร PDA ที่มีเส้นใยเห็ด
เจริญอยู่ใส่ลงในขวดบรรจุอาหารเหลว PDB ปริมาตร 100 มิลลิลิตร  วางขวดอาหารเหลว PDB บนเครื่องเขย่า
ขวดอาหารและตั้งให้เครื่องเขย่ามีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที (rpm) เป็นเวลา 30 และ 60 วัน จนเห็นการ
เจริญของกลุ่มเส้นใยเห็ดเป็นก้อนกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0-5.0 มิลลิเมตร   
2. ศึกษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับอบแห้งเส้นใยเห็ด 
 น ากลุ่มเส้นใยเห็ดสกุล Oudermansiella spp. ทั้ง 4 ไอโซเลท อายุ 1 และ 2 เดือนซึ่งเจริญอยู่ในอาหาร
เหลว PDB มากรองด้วยกระดาษกรอง Wathman เบอร์ 1 บนกรวยแก้ว  ย้ายเส้นใยที่กรองได้ไปวางบน
กระดาษฟรอยด์  ก่อนน าไปอบที่ตู้อบความร้อน อุณหภูมิ 30, 45 และ 50 องศาเซลเซียส  บันทึกเวลาที่ใช้อบจน
เส้นใยเห็ดสกุล Oudermansiella spp. แห้ง ณ อุณหภูมิต่างกัน 
3. เลี้ยงและขยายปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืช 
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 เก็บรวบรวมตัวอย่างพริกเป็นโรคแอนแทรคโนสซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum spp. จากแปลง
เกษตร จ านวน 1 ไอโซเลท แยกและเลี้ยงบนอาหาร PDA ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5-7 วันจนเห็นเส้นใยเจริญ
เพ่ือรอทดสอบ 
 เลี้ยงและขยายเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคพืชซึ่งเก็บรักษาอยู่ใน culture collection 
จ านวน 3 ไอโซเลทคือ  
 (1) Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก พบที่ จ.อุบลราชธานี 
 (2) C. gloeosposiodes สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก พบที่ จ.พิจิตร  
 (3) C. gloeosposiodes สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะม่วง พบที่ จ.สุพรรณบุรี 
บนอาหาร PDA ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5-7 วันจนเห็นเส้นใยเจริญเพ่ือรอทดสอบ 
4. ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรค 
 ใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0 มิลลิเมตร เจาะอาหาร PDA ที่มีเส้นใยเห็ดเจริญอยู่บริเวณขอบ
โคโลนีวางบนอาหาร PDA ในจานอาหาร  อีกด้านหนึ่งวางชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุ
โรคพืชที่ถูกเจาะด้วย cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0 มิลลิเมตร วางอยู่ให้มีระยะห่างกัน 3 เซนติเมตร  
ชุดควบคุม (control) วางชิ้นวุ้นที่มีเชื้อราสาเหตุโรคบนอาหาร PDA  วางจานอาหารทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนโคโลนี
เชื้อราสาเหตุโรคในจานอาหารชุดควบคุมเจริญเต็มจาน  จดบันทึกลักษณะการยับยั้งการเจริญของโคโลนีเชื้อรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคพืชของเส้นใยเห็ด Oudemansiella spp. ไอโซเลทต่างๆ 
 - เวลาและสถานที่ เริ่มต้น  ตุลาคม 2555  สิ้นสุด  กันยายน 2556 
    ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช  และ 
    ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานจุลชีววิทยาประยุกต์  ส านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ   
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 1. เลี้ยงและขยายปริมาณเห็ด Oudemansiella spp.   
 ลักษณะเส้นใยเห็ด Oudemansiella spp. จ านวน 4 ไอโซเลทคือ ชช17,  สุราษฎร์,  หนาว และ L3P 
เส้นใยมีสีขาวขุ่น  มีการเจริญของกลุ่มเส้นใยเห็ด Oudemansiella spp. ในอาหาร PDB เหลวที่สะอาดไม่มีการ
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ชนิดอื่น เริ่มแรกมีลักษณะเป็นก้อนกลมสีขาวขุ่นขนาดเล็ก  ต่อมาก้อนขยายขนาดจนมี
เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 3.0-5.0 มิลลิเมตร อาหารเหลว PDB ใสไม่ขุ่น ถ้าเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ชนิดอื่น
เส้นใยเห็ดก็ยังสามารถเจริญได้แต่อาหารเหลว PDB จะมีลักษณะขุ่นเป็นตะกอน    
 2. ศึกษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับอบแห้งเส้นใยเห็ด 
 ลักษณะเส้นใยเห็ด Oudemansiella spp. ภายหลังการอบแห้ง  เส้นใยจับตัวกันเป็นแผ่นแข็งและ
เปลี่ยนจากสีขาว-ขาวครีม เป็นสีน้ าตาลเข้ม  อุณหภูมิที่ใช้อบเปรียบเทียบ 3 ระดับอุณหภูมิ พบว่า อุณหภูมิ
เหมาะสมส าหรับการอบเส้นใยเห็ดคือ 35 องศาเซลเซียสใช้เวลาอบประมาณ 3 วัน ในขณะที่ อุณหภูมิ 45 และ 
50 องศา ใช้เวลาเร็วกว่าคือ 1-2 วัน แต่เส้นใยเห็ดที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนแข็งจนไม่สามารถน าบดเป็นผงเพ่ือ
น าไปใช้สกัดสารประกอบต่อได้  นอกจากนี้เส้นใยที่อบด้วยอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสยังมีกลิ่นคล้ายกลิ่นไหม้
เล็กน้อย 
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 3. ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรค 
  การเจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคพืชมีลักษณะผิดปกติ โดยเฉพาะเมื่อ
ทดสอบกับเส้นใยเห็ด Oudemansiella spp. ไอโซเลท L3P  เส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคบริเวณขอบโคโลนีตรง
บริเวณท่ีเส้นใยทั้งสองพบกันหยุดการเจริญและมีลักษณะเป็นสีเข้มผิดจากสีเส้นใยปกติ  เมื่อน าเส้นใยบริเวณ
ดังกล่าวไปส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์  พบว่าเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum spp. มีลักษณะบิดเบี้ยว โค้งงอ  
นอกจากนี้ยังพบอีกว่าเส้นใยเห็ด Oudemansiella spp. ไอโซเลท L3P สามารถเจริญคลุมทับโคโลนีของเชื้อรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคพืชได้ทุกไอโซเลท  ในขณะที่ผลการทดลองกับเส้นใยเห็ด Oudemansiella 
spp. อีก 3 ไอโซเลท เห็นความผิดปกติของเส้นใยเชื้อราบริเวณขอบโคโลนีเจริญเพียงเล็กน้อยไม่ชัดเจนเท่ากับการ
ทดลองกับ Oudemansiella spp. ไอโซเลท L3P 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  ผลการทดลองหาไอโซเลทเห็ด Oudemansiella spp. ที่เหมาะสมที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ รา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคของในสภาพห้องปฏิบัติการ  พบว่าไอโซเลท L3P สามารถยับยั้งการเจริญของ
โคโลนีเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคบนอาหาร PDA โดยเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคมีการเจริญ
ผิดปกติเห็นได้ชัดเจนกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองกับไอโซเลท ชช17, หนาว และสุราษฎร์และอุณหภูมิ
เหมาะสมที่ใช้อบแห้งเส้นใยเห็ด Oudemansiella spp. คือ 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 วัน 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับเป็นแนวทางการน าเห็ดมาใช้ประโยชน์ในการควมคุมการเจริญของเชื้อรา

สาเหตุโรคพืชทดแทนการใช้สารเคมี 
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