
1.  ชื่อชุดโครงการวิจัย 96. วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
 
2. โครงการวิจัย 210. วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี 
 กิจกรรม  3. การผลิตและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 
 กิจกรรมย่อย 3.5 การผลิตและการใช้เชื้อราควบคุมโรคพืช 
 
3. ชื่อการทดลอง 3.5.5  ทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจาก Oudermansiella spp. ต่อการ 
    เจริญของรา Alternaria spp. สาเหตุโรคพืช 
    Efficiency Test of Oudermansiella spp. Extract on the Growth of  
    Alternaria spp. 
    รหัสการทดลอง : 03-04-54-01-03-02-07-57 
 
4.  คณะผู้ด าเนินการทดลอง 
 หัวหน้าคณะ   นางสาวพจนา  ตระกูลสุขรัตน์ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 ผู้ร่วมงาน    นางสาวบุษราคัม  อุดมศักดิ์ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    นางสาวสุณีรัตน์  สีมะเดื่อ  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    นางสาวสุรีย์พร  บัวอาจ  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 
5. บคคัดย่อ 
  การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบที่ได้จากเห็ด Oudemansiella spp. จ านวน 4 ไอโซเลท ต่อ
การเจริญของเชื้อรา Alternaria spp. สาเหตุโรคพืช  ผลการทดลองพบว่าไม่สามารถทดสอบเนื่องจากมีการ
ปนเปื้อนแบคทีเรียทุกครั้งเมื่อเลี้ยงในอาหารเหลวที่เลี้ยงเพ่ือขยายเส้นใยเห็ด Oudemansiella spp. เมื่อน าเส้น
ใยเห็ดไปสกัดด้วยตัวท าละลายท าให้สารที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญของเส้นใยเชื้อรา 
Alternaria spp. สาเหตุโรคพืช จึงจ าเป็นต้องมีการแยกเชื้อใหม่และทิ้งระยะเวลาไว้เพื่อกระตุ้นให้เส้นใยเห็ดมีชีวิต
ก่อนเริ่มท าการทดลองอีกครั้ง 
 
6. ค าน า 
  เชื้อราในกลุ่ม Alternaria spp. เช่น Alternaria brassicae, A. brassicicola, A. porri และ A. solani  
เป็นเชื้อสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดโรคใบจุดกับพืชผัก เช่น คะน้า  ผักกาดกะหล่ า มะเขือเทศ (อรพรรณ, 2552)  โรค
ใบจุดสีม่วงในพืชตระกูลหอมและกระเทียม (นิตยา, 2545) และไม้ดอก เช่น โรคใบจุดด าของกล้วยไม้ (นิยมรัฐ, 
2544) เป็นต้น  โดยพบอาการโรคเป็นแผลจุดวงกลมสีน้ าตาลซ้อนกันหลายชั้น เนื้อเยื่อรอบๆ แผลเปลี่ยนเป็นสี
เหลือง ขนาดของแผลมีทั้งเล็กและใหญ่ บนแผลมักจะมีเชื้อราชั้นบางๆ มองเห็นเป็นผงสีด า  สปอร์ของเชื้อสาเหตุ
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สามารถปลิวไปได้ไกลๆ โดยไปตามน้ า ลม แมลง สัตว์ เครือ่งมือการเกษตร มนุษย์ และสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ 
ได้หรืออาศัยอยู่กับวัชพืชในแปลง 
  สารประกอบที่ได้จากการสกัดราในกลุ่ม Oudermansiella เช่น สาร oudemansin X และ mucidin 
สกัดจากเห็ด O. radicata (Anke and Werle, 1991)  สารประกอบที่ได้จาก O. canarii มีฤทธิ์ในการควบคุม
การเจริญของเชื้อสาเหตุโรคในคนทั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย (Rosa et al., 2005) สาร oudemansin จาก O. 
radicata มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรค Penicillium notatum และ Alternaria porri (Anke et 
al., 1990) และสารประกอบที่ได้จากการสกัดเชื้อราในกลุ่ม Oudermansiella บางชนิดสามารถยับยั้งการงอก
ของโคนีเดียเชื้อรา Shpaerotheca fuliginea สาเหตุโรคราแป้งในแตงกวาได้ถึง 71% (Stadnik et al., 2003)  
และการสกัดเชื้อราในกลุ่ม Oudermansiella ด้วยตัวท าละลายต่างๆ เช่น เอธิลแอลกอฮอลหรือเอธิลอะซิเตรด
และน าสารสกัดไปใช้กับเชื้อรา Aspergillus niger สามารถยับยั้งการงอกของโคนีเดียได้ (Vahidi and 
Namjoyan, 2004) ซึ่งสาร oudemansin นี้สามารถพบได้ใน fruiting body ของเห็ดสกุล Oudermansiella ทั้ง 
2 ชนิดคือ O. radicata และ O. mucida (Anke et al., 1983) 
 
7. วิธีด าเนินการ  
 - อุปกรณ์ 
 (1) เห็ด Oudermansiella spp. 4 ไอโซเลท 
 (2) ตัวอย่างพืชเป็นโรคที่เกิดจากรา Alternaria brassicae, A. brassicicola, A. porri และ A. solani 
จากแปลงเกษตรกร  
 (3) อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และ PDB 
 (4) อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ  และกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสงแบบ compound และ stereo 
 (5) อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการระเหิดแห้ง ฯลฯ และตัวท าละลาย 4 ชนิดคือ อะซีโตน เมธานอล  เอธิลแอ
ลกอฮอล และ เอธิลอะซิเตท 
 (6) อุปกรณ์เครื่องแก้ว และกระดาษกรอง Wathman เบอร์ 1 
 (7) อุปกรณ์บันทึกผลการทดลอง ได้แก่ กล้องถ่ายภาพ และสมุดบันทึก 
 - วิธีการ 
  (1) เลี้ยงและขยายปริมาณเห็ด Oudemansiella spp.  
 เลี้ยงเห็ดในสกุล Oudermansiella spp. ซึ่งเก็บรักษาอยู่ขวดในน้ ากลั่นนึ่งปลอดเชื้อ ของหน่วยเก็บ
รักษาศูนย์เชื้อพันธุ์เห็ด  กรมวิชาการเกษตร จ านวน 4 ไอโซเลท คือ   
 - ไอโซเลท L3P พบที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.พิกุลทอง จ.นราธิวาส 
เมื่อ พ.ศ. 2539 
 -  ไอโซเลท ชช 17 พบที่ จ.ตาก โดยศุภนิตย์ หิรัญประดิษฐ์ และยงยุทธ สายฟ้า เมื่อ พ.ศ. 2544 
 -  ไอโซเลท หนาว พบที่ อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อ พ.ศ. 2545 
 -  ไอโซเลท สุราษฎร์  พบที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ. 2552 
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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  น ามาสกัดด้วยตัวท าละลาย 4 
ชนิดคือ อะซีโตน เมธานอล  เอธิลแอลกอฮอล และ เอธิลอะซิเตท จนได้เป็นสารสกัดหยาบ น ามาเติมด้วยน้ ากลั่น
นึ่งฆ่าเชื้อ เพ่ือละลายก่อนน าไปทดลอง 
  (2) เลี้ยงและขยายปริมาณเชื้อราสาเหตุโรค  
 เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชเป็นโรคซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria spp. จากแปลงเกษตร จ านวน 1 ไอโซ
เลท แยกและเลี้ยงบนอาหาร PDA ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5-7 วันจนเห็นเส้นใยเจริญเพื่อรอทดสอบ 
  (3) ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรค 
  ใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0 มิลลิเมตร เจาะอาหาร PDA ที่มีเส้นใยเชื้อรา Alternaria 
spp. สาเหตุโรคพืชเจริญอยู่บริเวณขอบโคโลนีวางบนอาหาร PDA ในจานอาหาร  อีกด้านหนึ่งวางกระดาษกรอง 
Wathman เบอร์ 1 อบฆ่าเชื้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0 มิลลิเมตร หยดด้วยสาร Oudemansiella spp. ไอโซ
เลทต่างๆ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร  ชุดควบคุม (control) วางชิ้นวุ้นที่มีเชื้อราสาเหตุโรคบนอาหาร PDA  และ
หยดน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อบนกระดาษกรอง  วางจานอาหารทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนโคโลนีเชื้อราสาเหตุโรคในจาน
อาหารชุดควบคุมเจริญเต็มจาน  จดบันทึกลักษณะการยับยั้งการเจริญของโคโลนีเชื้อรา Alternaria spp. สาเหตุ
โรคพืชที่ทดสอบด้วยสารสกัดจากเห็ด Oudemansiella spp. ไอโซเลทต่างๆ 
 - เวลาและสถานที่  
 เริ่มต้น  ตุลาคม 2556  สิ้นสุด  กันยายน 2557 
 ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช  และห้องปฏิบัติการกลุ่มงานจุล
ชีววิทยาประยุกต์  ส านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  กรมวิชาการเกษตร  กรุงเทพฯ 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
  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 (ภาพท่ี 1)  ลักษณะเส้นใยเห็ด Oudemansiella spp. ภายหลังการ
อบแห้ง  เส้นใยจับตัวกันเป็นแผ่นแข็งและเปลี่ยนจากสีขาว-ขาวครีม เป็นสีน้ าตาลเข้ม  อุณหภูมิที่ใช้อบ
เปรียบเทียบ 3 ระดับอุณหภูมิ พบว่า อุณหภูมิเหมาะสมส าหรับการอบเส้นใยเห็ดคือ 35 องศาเซลเซียสใช้เวลาอบ
ประมาณ 3 วัน ในขณะที่ อุณหภูมิ 45 และ 50 องศา ใช้เวลาเร็วกว่าคือ 1-2 วัน แต่เส้นใยเห็ดที่ได้มีลักษณะเป็น
ก้อนแข็งจนไม่สามารถน าบดเป็นผงเพ่ือน าไปใช้สกัดสารประกอบต่อได้  ในขณะที่ทดลองพบการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียในอาหารเหลว PDB ทุกครั้ง อาหารเหลว PDB จะมีลักษณะขุ่นเป็นตะกอน เส้นใยเห็ดไม่เจริญ (ภาพท่ี 
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2) และสารที่ได้จากเห็ดไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Alternaria spp. สาเหตุโรค
พืช 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  ไม่สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารที่ได้จากเห็ด Oudemansiella spp. เนื่องจากมีการ
ปนเปื้อนแบคทีเรียทุกครั้งเมื่อเลี้ยงในอาหารเหลว สารที่สกัดได้ไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญของเส้น
ใยเชื้อรา Alternaria spp. สาเหตุโรคพืช จึงจ าเป็นต้องมีการแยกเชื้อใหม่และทิ้งระยะเวลาไว้เพื่อกระตุ้นให้เส้นใย
มีชีวิตก่อนเริ่มท าการทดลองอีกครั้ง 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
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13. ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1  ลักษณะเห็ด Oudemansiella spp. ที่เจริญอยู่ในอาหารเหลว PDB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2  การปนเปื้อนของแบคทีเรียในขวดอาหารเหลว  
 

 

 


