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4. บทคัดย่อ    
โรคเน่าด า ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butl.) เป็นโรคที่มีความส าคัญ

ท าความเสียหายให้กับกล้วยไม้หลายสกุล การวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ aurisin A จากเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี Neonothopanus nambi ในการ
ควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้ ซึ่งด าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 ณ 
ห้องปฏิบัติการและโรงเรือนทดสอบกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการทดสอบสาร
ออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. palmivora บนอาหาร PDA 



 

พบว่าสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงทั้งในรูปแบบของสารสกัด และน้ าคั้นจากเชื้อเห็ด (culture 
filtrate)  ทุกความเข้มข้นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. palmivora ได้ดี ไม่แตกต่างกับ
กรรมวิธีที่ใช้สารเคมี ส่วนกรรมวิธีเปรียบเทียบที่ใช้น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ พบเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยเชื้อ
รา ที่ 3, 5 และ 7 วัน เส้นใยแผ่และเจริญ 4.15, 7.3 และ 9.0 เซนติเมตร ตามล าดับ เช่นเดียวกับการ
ทดสอบการยับยั้งการสร้าง sporangium ของเชื้อรา P. palmivora พบว่า ทุกความเข้มข้นของสาร
ออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง สามารถยับยั้งการสร้าง sporangium และเส้นใยได้ดี โดยเฉพาะสาร 
aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 100 และ 500 mg/l และ culture filtrate ที่ระดับความเข้มข้น 75 
และ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการยับยั้งการเกิดแผลบนใบกล้วยไม้สกุลแวนดา ด้วยวิธี detached leaf 
technique หลังการปลูกเชื้อ ที่ 3 วัน พบว่า culture filtrate ที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลดี
สุด (0.23 เซนติเมตร) โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.01) กับกรรมวิธีที่ใช้สารเคมี (0.01 
เซนติเมตร) แต่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีเปรียบเทียบ  (2.45 เซนติเมตร) และผลการทดสอบ
รูปแบบการใช้สารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงในสภาพโรงเรือน พบว่าขนาดแผลที่เกิดขึ้นในแต่ละ
กรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับกรรมวิธีเปรียบเทียบ และผลการทดสอบระยะ
การพ่นสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงในสภาพโรงเรือน พบว่าระยะเวลาพ่นสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรือง
แสง ทุก 3 วัน ให้ผลดีกว่าการพ่นสารทุก 5 วัน  

ABSTRACT 
Black rot disease of orchids by Phytophthora palmivora (Butl.) is serious 

disease of various genera. This research aims to investigate the efficiency of the 
bioactive compound, aurisin A derived from luminescent mushroom (Sirin Ratsamee 
mushroom), Neonothopanus nambi for control black rot disease. The study was 
conducted during October, 2015 – September, 2017 in laboratory and green – house 
of Plant Pathology research group, Plant Protection research and Development office. 
The hyphal colony inhibition of aurisin A against P. palmivora was tested on PDA. The 
result revealed that bioactive compounds, aurisin A suspension and concentration of 
culture filtrate of all concentrations suppressed clearly against colony of P. 
palmivora and non significantly different with fungicide. The control treatment (no 
fungicide or bioactive compounds) exhibited the colony diameters of P. palmivora on 
3, 5 and 7 days with 4.15, 7.3 and 9.0 cm., respectively. Similary, result on 
sporangium inhibition by bioactive compounds showed that the aurisin A at 100 and 
500 mg/l and 75% and 100% culture filtrates inhibited sporangial formation. The 
lesion of black rot of a Vandaceous orchid inhibition was also experimented using 
detached leaf technique. The result indicated that the 100% culture filtrate of           
N. nambi gave the best result in lesion suppression (0.23 cm) with non significance 



 

(P<0.01) to fungicide application (0.01 cm), but significant difference to control 
treatment (2.45 cm). The application of bioactive compounds were also carried out in 
green - house. The lesion size was significantly different to the control treatment. 
Result showed that the application by spraying of aurisin A every 3 days on orchids 
inhibited the disease better than spraying every 5 days. 
 

5. ค าน า                           
กล้วยไม้ (orchid) จัดเป็นไม้ดอกที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจาก

จ าหน่ายภายในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกต่างประเทศเป็นจ านวนมาก พันธุ์กล้วยไม้ที่เกษตรกร
นิยมปลูกมีหลายสกุล เช่น กล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวาย, ม็อคคารา, ออนซิเดียม, คัทลียา, แอสโคเซนดา, 
อะแรนดา และแวนดา (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2544)  

ปัจจุบันการปลูกกล้วยไม้มักประสบปัญหาด้านโรคพืชและแมลง ซึ่งท าให้ผลผลิตของกล้วยไม้
ลดลง และไม่ได้มาตรฐาน (กรมวิชาการเกษตร, 2547) ปัญหาด้านโรคที่ส าคัญของกล้วยไม้ คือ โรค
เน่าด า หรือโรคยอดเน่า หรือโรคเน่าเข้าไส้ (black rot) ที่ เกิดจากเชื้อสาเหตุ  Phytophthora 
palmivora (Butl.) (Uchida, 1994) ซึ่งท าความเสียหายให้กับกล้วยไม้ได้หลายสกุล เช่น แวนดา, ที 
เอ็ม เอ, แวนดารอทไชเดียนา, อะแรนคริสติน, แคทลียา, มอลคารา และกล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวาย 
เป็นต้น สามารถเกิดได้กับทุกส่วนของกล้วยไม้ตั้งแต่ ราก ใบ ยอด และดอก อาการของโรคที่พบ คือ 
จะเกิดจุดกลมฉ่ าน้ าสีน้ าตาลอ่อนจนถึงสีน้ าตาลตาลเข้ม จากนั้นแผลจะลุกลามขยายท าให้ใบเน่า ถ้า
อาการรุนแรงจะเข้าท าลายส่วนยอดและล าต้นท าให้เกิดอาการยอดเน่าด า (นิยมรัฐ, 2544)  

การป้องกันก าจัดโรคเน่าด าของกล้วยไม้โดยทั่วไปนั้นมักจะใช้สารเคมี  เช่น fosetyl-Al และ 
metalaxyl ซึ่งเมื่อมีการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานมีผลท าให้เชื้อสาเหตุโรคเกิดการดื้อต่อสารเคมี และ
ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และท าลายสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นการน าวิธีการอ่ืนที่
ปลอดภัยมาใช้ จึงเป็นแนวทางที่ควรให้ความส าคัญ ในต่างประเทศ Boehlendorf และคณะ (2004) 
รายงานว่าสาร aurisin A ที่แยกได้จากเห็ดในสกุล Panus sp. มีฤทธิ์ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลาย
ช นิ ด  เ ช่ น  Pythium ultimum, Venturia inaequalis, Plasmopara viticola,  Puccinia 
graminis และ Phytopthora infestans  ในประเทศไทย สุรีย์พร (2550) พบสาร Aurisin A ซึ่ง
สกัดได้จากเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi โดยสาร Aurisin A มีผลออกฤทธิ์ต่อการตาย
ของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ซึ่งเป็นไส้เดือนฝอยสาเหตุโรคพืช จากการศึกษา
โดยทดสอบสาร Aurisin A กับสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมาย พบว่า ไม่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ เช่น 
เชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. กับ Rhizobium sp. นอกจากนี้ยังออกฤทธิ์ต่อเชื้อราชั้นต่ าสาเหตุโรคพืช
ในสกุล Pythium และ Phytopthora อีกด้วย  ดังนั้นการศึกษานี้จึงสนใจที่จะน าสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง N. nambi มาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้ ซึ่ง
ยังไม่มีการศึกษามาก่อนเพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกร และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีก าจัด



 

ศัตรูพืชต่อไป ซึ่งจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงได้อย่างถูกต้อง และ
พัฒนาต่อไปเพ่ือใช้ในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี อันจะเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
เพ่ือช่วยลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในที่สุด 

6. วิธีด าเนินการ                          
- อุปกรณ์    

 1. เห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ไอโซเลท PW2 
 2. เชื้อรา Phytophthora palmivora จากศูนย์เก็บเชื้อ culture collections 
 3. กล้วยไม้สกุลแวนดา 
 4. สารเคมี metalaxyl 25% WP เป็นสารเปรียบเทียบ 
 5. สารเคมีที่ใช้ในการสกัดสารออกฤทธิ์ เช่น เอทิลอะซีเตต (ethyl acetate, EtOAc) 
 6. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น จานอาหารเลี้ยงเชื้อ กล่องชื้น หลอดทดสอบ ตู้เขี่ยเชื้อ 

และเครื่อง rotary evaporator ฯลฯ 
 7. โรงเรือนปลูกกล้วยไม้ 
- วิธีการ  

1. แหล่งที่มาของเชื้อ 
เชื้อเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ไอโซเลท PW2 ซึ่งแยกได้จากเห็ดเรืองแสงที่พบ

ในเขตโคกภูตากา อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยเลี้ยงเชื้อเห็ดในอาหารเลี้ยงเชื้อ potato 
dextrose agar (PDA) จากนั้นเก็บรักษาเชื้อเห็ดที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เพ่ือใช้ในการ
ทดสอบต่อไป 

เชื้อรา Phytophthora palmivora จากศูนย์เก็บเชื้อ culture collections กลุ่มงานวิทยา  
ไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และแยกเชื้อจากแปลงกล้วยไม้ของเกษตรกร 
2. เตรียมสาร aurisin จากเชื้อเห็ดเรืองแสง 

โดยเลี้ยงเชื้อเห็ดเรืองแสงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) บ่มที่อุณหภูมิ 28 ± 2 
องศาเซลเซียส นาน 7 วัน จากนั้นเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว malt extract broth (MEB) เป็นเวลา 30 
วัน กรองเส้นใยและเก็บเส้นใยที่ได้น าไปอบที่ตู้อบ 45 องศาเซลเซียส เมื่อเส้นใยแห้งแล้วน ามาบดให้
ละเอียดโดยใช้เครื่องปั่น จากนั้นสกัดสารออกฤทธิ์ด้วยเอทิลอะซีเตต (EtOAc) จ านวน 3 ครั้ง เก็บ
สารละลายที่ได้มากรองและระเหยตัวท าละลายออกภายใต้ความดัน ด้วยเครื่อง rotary evaporator 
น าสารสกัดหยาบ crude EtOAc ไปแยกสกัดด้วยคอลัมน์โครมาโตกราฟี โดยการใช้ซิลิกาเจล เป็นตัว
ดูดซับและใช้ EtOAc:hexane เป็นตัวชะ เก็บสารที่ถูกชะออกมาพร้อมกับตัวชะเป็น fraction เพ่ิม
ความแรงของขั้วของตัวชะให้มากขึ้นจนถึง 100% EtOAc จึงหยุด น าแต่ละ fraction มาตรวจสอบ
ด้วย thin layer chromatography (TLC) เพ่ือท าการรวม fraction ที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน จากนั้น
น า faction ที่มีจุดบน TLC ไปแยกให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟีและการตกผลึกจนได้สาร 
aurisin A ที่สกัดได้ในรูปผงสีเหลืองอ่อน จากนั้นเตรียมสารสกัดที่ระดับความเข้มข้น 0, 10, 50, 100 



 

และ 500 mg/l โดยใช้ Dimethylsulfoxid (DMSO) เป็นตัวละลายร่วมกับน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ เพ่ือใช้
เป็นสารทดสอบต่อไป 
3. ทดสอบสาร aurisin A จากเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. palmivora ใน
สภาพห้องปฏิบัติการ 

3.1 ทดสอบการยับยั้งการเจริญของเส้นใยบนอาหาร PDA 
วางแผนการทดลอง Completely randomized designs (CRD) ประกอบด้วย 10 กรรมวิธี 4 ซ้ า 

กรรมวิธีที่ 1 สารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 10 mg/l + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 2 สารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 50 mg/l + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 3 สารสกัด aurisin A ทีร่ะดับความเข้มข้น 100 mg/l + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 4 สารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 500 mg/l + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 5 culture filtrate ความเข้มข้น 35% + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 6 culture filtrate ความเข้มข้น 50% + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 7 culture filtrate ความเข้มข้น 75% + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 8 culture filtrate ความเข้มข้น 100% + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 9 สารเคมี metalaxyl 25% WP + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 10 น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ + เชื้อรา P. palmivora . (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง น าสารสกัดและ culture filtrate จากเห็ดเรืองแสง N. nambi ที่เตรียม
ไว้ ผสมกับอาหาร PDA ที่หลอมเหลวที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จากนั้นวางชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยของ
เชื้อรา P. palmivora อายุ 7 วัน โดยใช้ cork borer เบอร์ 3 เจาะวุ้นตรงปลายเส้นใยของเชื้อเห็ด
เรืองแสง จ านวน 1 ชิ้น วางกลางจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บ่มที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส 
นาน 7 วัน 

การบันทึกข้อมูล วัดการเกิดบริเวณยับยั้ง (inhibition zone) โดยเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นใยเชื้อ
ราทุก 3, 5 และ 7 วัน เปรียบเทียบกับการเจริญที่มีเชื้อราเพียงอย่างเดียว  

3.2 ทดสอบการยับยั้งการสร้าง sporangium  
วางแผนการทดลอง CRD ประกอบด้วย 10 กรรมวิธี 4 ซ้ า 

กรรมวิธีที่ 1 สารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 10 mg/l 
กรรมวิธีที่ 2 สารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 50 mg/l 
กรรมวิธีที่ 3 สารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 100 mg/l 
กรรมวิธีที่ 4 สารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 500 mg/l 
กรรมวิธีที่ 5 culture filtrate ความเข้มข้น 35% 
กรรมวิธีที่ 6 culture filtrate ความเข้มข้น 50% 
กรรมวิธีที่ 7 culture filtrate ความเข้มข้น 75% 
กรรมวิธีที่ 8 culture filtrate ความเข้มข้น 100% 



 

กรรมวิธีที่ 9 สารเคมี metalaxyl 25% WP 
กรรมวิธีที่ 10 น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง เลี้ยงเชื้อรา P. palmivora บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บ่มที่อุณหภูมิ 28 ± 
2 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน เมื่อเชื้อราเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ ใช้ cork borer เบอร์ 3 เจาะวุ้น
ตรงปลายเส้นใยของเชื้อรา P. palmivora จ านวน 1 ชิ้น วางตรงกลางจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ได้เตรียม
สารออกฤทธิ์และ culture filtrate ตามกรรมวิธีที่วางไว้ โดยดูดสารออกฤทธิ์ จ านวน 10 มล.ต่อจาน
อาหารเลี้ยง บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง และตั้งทิ้งไว้ในที่มีแสง  

การบันทึกข้อมูล  หลังการทดสอบตรวจดูลักษณะการเจริญของเส้นใยเชื้อราและการสร้าง 
sporangium ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ทุก 24, 48 และ 72 ชม. โดยเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ทดสอบ 

3.3 ทดสอบการยับยั้งการเกิดแผลบนใบกล้วยไม้  
ทดสอบด้วยวิธี detached leaf technique โดยวางแผนการทดลอง CRD ประกอบด้วย 10 

กรรมวิธี 4 ซ้ า 
กรรมวิธีที่ 1 สารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 10 mg/l + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 2 สารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 50 mg/l + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 3 สารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 100 mg/l + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 4 สารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 500 mg/l + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 5 culture filtrate ความเข้มข้น 35% + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 6 culture filtrate ความเข้มข้น 50% + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 7 culture filtrate ความเข้มข้น 75% + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 8 culture filtrate ความเข้มข้น 100% + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 9 สารเคมี metalaxyl 25% WP + เชื้อรา P. palmivora 
กรรมวิธีที่ 10 น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ + เชื้อรา P. palmivora (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) 
กรรมวิธีที่ 11 น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง เตรียมใบกล้วยไม้สกุลแวนดา โดยฆ่าเชื้อที่ผิวใบด้วย 70%EtOH พ่น 
culture filtrate และสารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้นที่ต่างๆ ลงบนใบกล้วยไม้ จากนั้นใช้เข็ม
ท าแผลบนใบของกล้วย แล้วน าชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยเชื้อรา P. palmivora วางลงบนแผล บ่มเชื้อในกล่อง
ชื้นนาน เมื่อครบ 24 ชม. จึงน าชิ้นวุ้นออก 

การบันทึกข้อมูล วัดขนาดของแผลที่เกิดขึ้น (เซนติเมตร) ที่ 3, 5 และ 7 วัน หลังการปลูกเชื้อ 
การวิเคราะห์ข้อมูล น าค่าผลการเกิดแผลบนใบกล้วยไม้ ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ 

(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธี DMRT KPIs  
 
 



 

4. ทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงในการควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้
ในสภาพโรงเรือน 

4.1 การทดสอบรูปแบบการใช้สารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงในการควบคุมโรคเน่าด าของ
กล้วยไม้  

โดยคัดเลือกกรรมวิธีที่ดีที่สุดมาทดสอบต่อในโรงเรือนกล้วยไม้ โดยวางแผนการทดลอง 
Randomized Complete Block Design (RCB) ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี 4 ซ้ าๆ ละ 10 ต้น  

กรรมวิธีที่ 1 พ่น culture filtrate ความเข้มข้น 50% 
กรรมวิธีที่ 2 พ่น culture filtrate ความเข้มข้น 75% 
กรรมวิธีที่ 3 พ่น culture filtrate ความเข้มข้น 100% 
กรรมวิธีที่ 4 พ่นสารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 500 mg/l 
กรรมวิธีที่ 5 พ่นสารเคมี metalaxyl 25% WP 
กรรมวิธีที่ 6 control + (น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ + ใส่เชื้อ P. palmivora)  
กรรมวิธีที่ 7 control –  (น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ + ไม่ใส่เชื้อ P. palmivora) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง หยด tween 80 จ านวน 1-2 หยด ผสมกับสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง ที่
ระดับความเข้มข้นต่างๆ ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณใบและยอดกล้วยไม้สกุลแวนดาด้วยเครื่องพ่นมือ ทิ้งไว้ให้
แห้ง จึงท าการปลูกเชื้อรา P. palmivora ด้วยวิธี tooth’s method ที่ใบของกล้วยไม้ จ านวน 10 
ใบ/ต้น  

การบันทึกข้อมูล  check การเกิดโรค โดยวัดขนาดของแผลบนใบกล้วยไม้สกุลแวนดา เมื่อ 3, 
5 และ 7 วัน หลังปลูกเชื้อ (เซนติเมตร) 

การวิเคราะห์ข้อมูล น าค่าวัดขนาดของแผลบนใบกล้วยไม้ ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ 
(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธี DMRT  

4.2 ทดสอบระยะการพ่นสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง น าผลการทดสอบรูปแบบการใช้สาร
ออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง ที่มีประสิทธิภาพดี อย่างน้อย 2 ระดับความเข้มข้น โดยวางแผนการ
ทดสอบแบบ RCB ประกอบด้วย 9 กรรมวิธีอย่างน้อย จ านวน 3 ซ้ าๆ ละ 10 ต้น ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 culture filtrate ความเข้มข้น 75% พ่นทุก 3 วัน  
กรรมวิธีที่ 2 culture filtrate ความเข้มข้น 100% พ่นทุก 3 วัน 
กรรมวิธีที่ 3 สารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 mg/l พ่นทุก 3 วัน 
กรรมวิธีที่ 4 control + (น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ + ใส่เชื้อ P. palmivora) พ่นทุก 3 วัน 
กรรมวิธีที่ 5 culture filtrate ความเข้มข้น 75% พ่นทุก 5 วัน 
กรรมวิธีที่ 6 culture filtrate ความเข้มข้น 100% พ่นทุก 5 วัน  
กรรมวิธีที่ 7 สารสกัด aurisin A ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 mg/l พ่นทุก 5 วัน 
กรรมวิธีที่ 8 control + (น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ + ใส่เชื้อ P. palmivora) พ่นทุก 5 วัน 
กรรมวิธีที่ 9 control –  (น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ + ไม่ใส่เชื้อ P. palmivora) 



 

วิธีปฏิบัติการทดลอง หยด tween 80 จ านวน 1-2 หยด ผสมกับสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง ที่
ระดับความเข้มข้นต่างๆ ฉีดพ่นสารครั้งแรกให้ทั่วบริเวณใบและยอดกล้วยไม้สกุลแวนดาด้วยเครื่องพ่น
มือก่อนท าการปลูกเชื้อ ทิ้งไว้ให้แห้ง จึงท าการปลูกเชื้อรา P. palmivora ด้วยวิธี tooth’s method 
ที่ใบของกล้วยไม้ จ านวน 10 ใบ/ต้น จากนั้นท าการพ่นทุก 3 และ 5 วัน จ านวน 3 ครั้ง ตามกรรมวิธีที่
วางไว้ 

การบันทึกข้อมูล  ก่อนพ่นสารทุกครั้ง check การเกิดโรค โดยวัดขนาดของแผลบนใบ
กล้วยไม้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล น าค่าวัดขนาดของแผลบนใบกล้วยไม้ ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ 
(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธี DMRT  
 

- เวลาและสถานที่ :   ระยะเวลา 2 ปี เริ่ม ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 
2560 

  สถานที่     : ห้องปฏิบัติการ และโรงเรือนทดลอง กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช  

7. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ทดสอบสาร aurisin A จากเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. palmivora ใน
สภาพห้องปฏิบัติการ 

1.1 ทดสอบการยับยั้งการเจริญของเส้นใยบนอาหาร PDA พบว่าสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง
ทั้งในรูปแบบของสารสกัด aurisin A และสาร secondary metabolite ในรูปแบบ culture filtrate 
ทุกความเข้มข้นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. palmivora ได้ดี คือ เส้นใยของเชื้อรา P. 
palmivora ไม่สามารถแผ่ขยายเส้นใยและเจริญเติบโต ซึ่งไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่ใช้สารเคมี ส่วน
กรรมวิธีเปรียบเทียบที่ใช้น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อพบเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยเชื้อราที ่3, 5 และ 7 วัน เส้น
ใยแผ่และเจริญ 4.15, 7.3 และ 9.0 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่1 และภาพที่1) 

1.2 ทดสอบการยับยั้งการสร้าง sporangium พบว่าสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงทั้งในรูปสาร 
aurisin A และ culture filtrate ทุกความเข้มข้นสามารถยับยั้งการสร้าง sporangium และการเจริญ
ของเส้นใยได้ดี โดยเฉพาะสารสกัดที่ระดับความเข้มข้น 100 และ 500 mg/l และ culture filtrate ที่
ระดับความเข้มข้น 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ มีผลท าให้เส้นใยมีการเจริญผิดปกติ เส้นใยหงิกงอ และ
ไม่สามารถแตกกิ่งก้านได้ รวมทั้งไม่สามารถสร้าง sporangium พบการสร้าง sporangium และเส้น
ใยเฉพาะบริเวณภายในวุ้นอาหาร เนื่องจากวุ้นอาหารเป็นที่ยึดเกาะไม่ให้สัมผัสกับสารออกฤทธิ์จาก
เห็ดเรืองแสง หรือสัมผัสเพียงเล็กน้อยเนื่องจากสาร aurisin A และ culture filtrate ที่ใส่ปริมาตร 10 
มล.ต่อจานอาหารเลี้ยง ไม่ท่วมชิ้นวุ้นเพียงปริ่มๆ ชิ้นวุ้นเท่านั้น (ตารางที ่2 และภาพที2่) 

1.3 ทดสอบการยับยั้งการเกิดแผลบนใบกล้วยไม้ ส่วนผลทดสอบการยับยั้งการเกิดแผลบนใบ
กล้วยไม้สกุลแวนดา ด้วยวิธี detached leaf technique ที่ 3 วัน หลังการปลูกเชื้อ พบว่า culture 



 

filtrate ที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลดีสุด โดยมีขนาดของแผลที่เกิดขึ้นบนใบกล้วยไม้ เพียง 
0.23 เซนติเมตร ไม่แตกต่างจากกรรมวิธีที่ใช้สารเคมี ที่มีขนาดของแผล 0.01 เซนติเมตร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิตเิมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่มีเพียงเชื้อรา P. palmivora โดยพบขนาดแผล 
2.45 เซนติเมตร (ตารางที่3 และภาพที3่) 
2. ทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงในการควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้
ในสภาพโรงเรือน 

2.1 ทดสอบรูปแบบการใช้สารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงในการควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้  
จากน ากรรมวิธีที่ดีที่สุดทดสอบต่อในสภาพโรงเรือน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารออกฤทธิ์จากเห็ดเรือง
แสงมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา P. palmivora ได้ดี รองมาจากกรรมวิธีการใช้สารเคมี 
metalaxyl 25% WP ซึ่งหลังปลูกเชื้อที่ 3 วัน พบขนาดแผลเพียง 0.27 ซม. รองลงมาเป็นกรรมวิธี
พ่น culture filtrate ที่ความเข้มข้น 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ (ขนาดแผล 0.68 และ 0.58 ซม. 
ตามล าดับ) ส่วนสาร aurisin A ที่ 500 mg/l พบขนาดแผล 1.17 ซม. ซึ่งแต่ละกรรมวิธีมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับกรรมวิธีเปรียบเทียบ โดยพบแผลขนาด 2.06 ซม. (ตารางที่4 
และภาพท่ี 4)   

2.2 ทดสอบระยะการพ่นสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง  จากการน าสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรือง
แสงที่มีประสิทธิภาพดี อย่างน้อย 2 ระดับความเข้มข้น และได้เพ่ิมความเข้มข้นของสารสกัด aurisin 
A ที่ระดับ 1,000 mg/l เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา P. palmivora พบว่าระยะเวลาใน
การพ่นสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงทุก 3 วัน มีผลในการยับยั้งเชื้อรา P. palmivora ได้ดีกว่า การ
พ่นสารออกฤทธิ์ทุก 5 วัน เพราะเมื่อเชื้อเข้าสู่พืชแล้วยากที่จะป้องกันการระบาดของโรคได้ ยิ่งในการ
ทดสอบมีการปลูกเชื้อด้วยวิธี tooth’s method เชื้อยิ่งท าลายพืชได้อย่างรวดเร็ว และหลังการปลูก
เชื้อเสร็จมีฝนตกติดต่อกันหลายวันท าให้ส่งเสริมการเกิดแผลบนในกล้วยไม้อย่างรวดเร็วมาก (ตารางที่
5 และภาพท่ี5) 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ผลการทดสอบสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. palmivora 
ในสภาพห้องปฏิบัติการ ได้ผลดีทั้งในรูปแบบของสารสกัด aurisin A และ secondary metabolite 
ในรูปแบบ culture filtrate เห็นได้จากเชื้อราหยุดการเจริญเติบโตไม่สามารถสร้างเส้นใยและ 
sporangium ได้เลย โดยเฉพาะสารสกัดที่ความเข้มข้น 100, 500 mg/l และ culture filtrate ที่
ระดับความเข้มข้น 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน าไปทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์จากเห็ด
เรืองแสงในการควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้ในสภาพโรงเรือน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารออกฤทธิ์
จากเห็ดเรืองแสงมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา P. palmivora ได้ดี รองมาจากกรรมวิธีการใช้
สารเคมี metalaxyl 25% WP ส่วนระยะเวลาในการพ่นสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง พบว่าระยะ
การพ่นสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงทุก 3 วัน มีผลในการยับยั้งเชื้อรา P. palmivora ได้ดีที่สุดไม่ช้า



 

เกินไปหลังจากที่มีการเข้าท าลายของเชื้อรา P. palmivora การทดสอบนี้เป็นการปลูกเชื้อด้วยวิธี 
tooth’s method โดยใช้เข็มจิ้มใบพืชให้เกิดแผล จ านวน 5 แผลต่อเข็ม เพ่ือเปิดแผลให้เชื้อเข้าสู่พืช
ได้โดยตรง หลังใส่เชื้อเสร็จน าต้นกล้วยไม้บ่มในถุงชื้นเป็นระยะเวลา 48 ชม. จึงเอาชิ้นวุ้นที่มีเชื้อรา P. 
palmivora ออกจากผิวใบ สังเกตได้ว่าเชื้อเริ่มเข้าท าลายตั้งแต่ที่ 24 ชม. เนื่องจากสภาพแวดล้อม
เหมาะแก่การเกิดโรคเป็นอย่างมากเพราะเป็นช่วงฤดูฝน อาการร้อนและมีความชื้นสูง สังเกตได้จาก
ขนาดแผลจะขยายเร็วมาก แต่ถ้าในสภาพแปลงปลูกโรคเกิดเองโดยธรรมชาติไม่มีการปลูกเชื้อหรือท า
แผล ขนาดแผลที่เกิดขึ้นจะไม่รุนแรงและระบาดรวดเร็ว ดังนั้นการใช้สารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง
พ่นก่อนและหลังเกิดโรคทุก 3 วัน จ านวน 3 ครั้ง ก็สามารถควบคุมโรคเน่าด าในกล้วยไม้ได้  

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ผลงานนี้ได้เผยแพร่ในรายงานผลงานวิจัยประจ าปีของ

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และบรรยายในงานประชุมวิชาการของหน่วยงานต่างๆ 
 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ช่วยเหลือให้
งานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานด้วย 
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13. ภาคผนวก  
ตารางท่ี 1 ผลการยับยั้งการเจริญของเส้นใยบนอาหาร PDA เกิดบริเวณยับยั้ง (inhibition zone) 

โดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง ทุก 3, 5 และ 7 วัน 

 
 
ตารางท่ี 2 ผลการยับยั้งการสร้าง sporangium โดยตรวจดลูักษณะการเจริญของเส้นใยเชื้อราและ

การสร้าง sporangium ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ทุก 24, 48 และ 72 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมวิธี 
บริเวณยับยั้ง (เซนติเมตร) 

3 วัน 5 วัน 7 วัน 
aurisin A ความเข้มข้น  10 mg/l + P. palmivora 0 0 0 
aurisin A ความเข้มข้น 50 mg/l + P. palmivora 0 0 0 
aurisin A ความเข้มข้น 100 mg/l + P. palmivora 0 0 0 
aurisin A ความเข้มข้น 500 mg/l + P. palmivora 0 0 0 
culture filtrate ความเข้มข้น 35% + P. palmivora 0 0 0 
culture filtrate ความเข้มข้น 50% + P. palmivora 0 0 0 
culture filtrate ความเข้มข้น 75% + P. palmivora 0 0 0 
culture filtrate ความเข้มข้น 100% + P. palmivora 0 0 0 

สารเคมี metalaxyl 25% WP + P. palmivora 0 0 0 
control (only  P. palmivora) 4.15 7.3 9.0 

กรรมวิธี 
บริเวณยับยั้ง (เซนติเมตร) 

24 ชม. 48 ชม. 72 ชม. 
aurisin A ความเข้มข้น 10 mg/l + P. palmivora 0 0 0 
aurisin A ความเข้มข้น 50 mg/l + P. palmivora 0 0 0 
aurisin A ความเข้มข้น 100 mg/l + P. palmivora 0 0 0 
aurisin A ความเข้มข้น  500 mg/l + P. palmivora 0 0 0 
culture filtrate ความเข้มข้น 35% + P. palmivora 0 0 0 
culture filtrate ความเข้มข้น 50% + P. palmivora 0 0 0 
culture filtrate ความเข้มข้น 75% + P. palmivora 0 0 0 
culture filtrate ความเข้มข้น 100% + P. palmivora 0 0 0 

สารเคมี metalaxyl 25% WP + P. palmivora 0 0 0 
control ( Distilled water + P. palmivora) 4.15 7.3 9.0 

 



 

ตารางที่  3 ผลการทดสอบการยับยั้งการเกิดแผลบนใบกล้วยไม้ โดยวัดขนาดของแผลที่ เกิดขึ้น 
(เซนติเมตร) หลังการปลูกเชื้อรา Phytophthora palmivora ที่ 3 วัน 

กรรมวิธี ขนาดของแผล (เซนติเมตร) 1/ 
aurisin A ความเข้มข้น 10 mg/l 2.16 e 
aurisin A ความเข้มข้น 50 mg/l 2.31 e 
aurisin A ความเข้มข้น 100 mg/l 1.82 d 
aurisin A ความเข้มข้น 500 mg/l 1.62 d 
culture filtrate ความเข้มข้น 35% 1.24 c 
culture filtrate ความเข้มข้น 50% 1.23 c 
culture filtrate ความเข้มข้น 75% 0.49 b 
culture filtrate ความเข้มข้น 100%   0.23 ab 

สารเคมี metalaxyl 25% WP 0.01 a 
Distilled water + Phytophthora palmivora   2.45 e 

untreated   0.00 a 
F-test ** 
C.V.(%) 29.20 

1/   ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกัน (P<0.01, DMRT) 
**  ความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
 

ตารางท่ี 4 การทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งการเกิดแผลบนใบ
กล้วยสกุลแวนดาในสภาพโรงเรือน หลังการปลูกเชื้อรา Phytophthora palmivora ที ่3 วัน 

กรรมวิธี ขนาดของแผล (เซนติเมตร) 1/ 
culture filtrate ความเข้มข้น 50% 1.11 d 
culture filtrate ความเข้มข้น 75% 0.68 c 
culture filtrate ความเข้มข้น 100% 
aurisin A ความเข้มข้น 500 mg/l 

0.58 c 
1.17 d 

metalaxyl 25% WP 0.27 b 
control + ( Distilled water + P. palmivora) 2.06 e 

control - ( Distilled water) 0.00 a 
F-test ** 
C.V.(%) 9.15 

1/   ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกัน (P<0.01, DMRT) 
**  ความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 



ตารางที่ 5 ผลการทดสอบระยะการพ่นสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง ในการควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้ในสภาพโรงเรือน หลังการปลูกเชื้อรา Phytophthora 
palmivora ด้วยวิธี tooth’s method  

กรรมวิธี 
ขนาดของแผล (เซนติเมตร)1/ 

ก่อนพ่นครั้งที่ 1 ก่อนพ่นครั้งที่ 2 ก่อนพ่นครั้งที่ 3 
culture filtrate ความเข้มข้น 75% พ่นทุก 3 วัน 1.37 b 2.98 b 6.15 bc 
culture filtrate ความเข้มข้น 100% พ่นทุก 3 วัน 1.47 b 3.11 b 5.48 bc 
aurisin A ความเข้มข้น 1,000 mg/l พ่นทุก 3 วัน 1.48 b 2.61 b 5.01 b 

control + ( Distilled water + P. palmivora) พ่นทุก 3 วัน 1.57 b 2.93 b 5.56 bc 
culture filtrate ความเข้มข้น 75% พ่นทุก 5 วัน 2.47 d 6.10 d 8.48 d 
culture filtrate ความเข้มข้น 100% พ่นทุก 5 วัน 2.06 c 4.99 c 6.98 cd 
aurisin A ความเข้มข้น 1,000 mg/l พ่นทุก 5 วัน 2.40 d 5.75 d 8.05 d 

control + ( Distilled water + P. palmivora) พ่นทุก 5 วัน 2.52 d 6.36 d 8.29 d 
control - ( Distilled water) 0.00 a 0.00 a 0.00 a 

F-test ** ** ** 
C.V.(%) 6.92 9.75 14.42 

 

1/   ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกัน (P<0.01, DMRT) 
**  ความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ผลของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Phytophthora 

palmivora บนอาหาร PDA ที ่7 วัน 

aurisin A at 10 mg/l aurisin A at 50 mg/l 

aurisin A at 100 mg/l aurisin A at 500 mg/l 

culture filtrate at 35% culture filtrate at 50% 

culture filtrate at 75% culture filtrate at 100% 

metalaxyl 25% WP Distilled water 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ผลของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Phytophthora 

palmivora บนอาหาร PDA ที ่7 วัน 

aurisin A at 10 mg/l aurisin A at 50 mg/l 

aurisin A at 100 mg/l aurisin A at 500 mg/l 

culture filtrate at 35% culture filtrate at 50% 

culture filtrate at 75% culture filtrate at 100% 

metalaxyl 25% WP Distilled water 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 3  ผลการยับยั้งการเกิดแผลบนใบกล้วยไม้ หลังการปลูกเชื้อรา Phytophthora palmivora ที่ 3 วัน 
 
 
 

A B 

C D 

E F 

G H 

I J 

K K 

A: aurisin A 10 mg/l 
B: aurisin A 50 mg/l 
C: aurisin A 100 mg/l 
D: aurisin A 500 mg/l 
E: culture filtrate at 35% 
F: culture filtrate at 50% 
G: culture filtrate at 75% 
H: culture filtrate at 100% 
I: metalaxyl 25% WP 
J: Distilled water + P. palmivora 
K: untreated 



 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ลักษณะแผลหลังการทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงในการควบคุมโรคเน่า

ด าบนใบกล้วยสกุลแวนดา ด้วยวิธี detached leaf หลังการปลูกเชื้อที่ 3 วัน 
A : พ่น culture filtrate ความเขม้ข้น 50% 
B : พ่น culture filtrate ความเขม้ข้น 75% 
C : พ่น culture filtrate ความเขม้ข้น 100% 
D : พ่นสารสกัดทีร่ะดับความเข้มข้น 500 mg/l 
E : พ่นสารเคมี metalaxyl 25% WP 
F : control + (น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ + ใส่เช้ือ P. palmivora) 
G : control – (น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ) 
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ภาพที่ 5 การทดสอบระยะการพ่นสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง ในการควบคุมโรคเน่าด าของกล้วยไม้ใน
สภาพโรงเรือน หลังการปลูกเชื้อรา Phytophthora palmivora ด้วยวิธี tooth’s method  
A : culture filtrate ความเข้มข้น 75% พ่นทุก 3 วัน 
B : culture filtrate ความเข้มข้น 100% พ่นทุก 3 วัน 
C : aurisin A ทีร่ะดับความเขม้ขน้ 1,000 mg/l พ่นทุก 3 วัน 
D : control + (น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ + ใส่เช้ือ P. palmivora) พ่นทุก 3 วัน 
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E : culture filtrate ความเข้มข้น 75% พ่นทุก 5 วัน 
F : culture filtrate ความเข้มข้น 100% พ่นทุก 5 วัน 
G : aurisin A ที่ระดับความเข้มขน้ 1,000 mg/l พ่นทุก 5 วัน 
H : control + (น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ + ใส่เช้ือ P. palmivora) พ่นทุก 5 วัน 
I,J : control – (น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ) 

 
 


