1831

การปองกันกําจัดเชื้อราสกุล Hypomyces สาเหตุโรคใยแมงมุมบน
ดอกเห็ดเปาฮื้อ (Pleurotus cystidiosus) 1
Control of genus Hypomyces Causing Cobweb Disease of
Abalone Mushroom (Pleurotus cystidiosus)
อภิรัชต สมฤทธิ์ มนตรี เอี่ยมวิมังสา ธารทิพย ภาสบุตร สุณีรัตน สีมะเดื่อ
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดยอ
การศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2552 พบวาการเจริญของเชื้อรา
สาเหตุโรคใยแมงมุมบนอาหาร PDA (Potato Dextrose Agar) มีการสรางโคโลนีลักษณะเสนใย สี
ขาวนวล ฟู เจริญเร็วเต็มจานอาหารภายในเวลา 5 วัน เชื้อราสรางกาน conidiophore ลักษณะแตก
กิ่งกานแบบ verticillate โคนีเดียรูปไข ใส ไมมีสี มี 1-2 เซลล ขนาด 5.12 – 10.36 x 10.36 – 25.90
ไมครอน เกิดจากฐาน denticulate conidiogenous loci บน phialide ที่สวนปลายแตกกิ่งกานแบบ
verticillate
เมื่อจําแนกชนิดของเชื้อราสามารถจําแนกไดเปนเชื้อราสกุล Cladobotryum
verticillatum ซึ่งเปนระยะ anamorph ของรา Hypomyces ochraceus การทดสอบสารเคมีในการ
ป อ งกั น กํ า จั ด ราสาเหตุ โ รคใยแมงมุ ม พบว า สารป อ งกั น กํ า จั ด เชื้ อ ราโรคพื ช สารคาร เ บนดาซิ ม
(carbendazim) สารเคมีโพรคลอราซ (prochloraz) และสารเคมีโพรพิโคนาโซล (propiconazole) มี
ประสิทธิภาพในยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคใยแมงมุม บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และใน
สภาพโรงเรือนไดดี การทดสอบการใชสารสกัดจากขมิ้นชัน ไพล ใบพลู และ เปลือกมังคุด ในการ
กําจัดเชื้อราสาเหตุโรคใยแมงมุม พบวา สารสกัดทั้ง 4 ชนิด สามารถยับยั้งมีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อราของเชื้อรา Hypomyces สาเหตุโรคใยแมงมุมบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
และในสภาพโรงเรือนได แตไมดีเทียบเทาการใชสารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดเชื้อราโรคพืช การ
ทดสอบผลของน้ําสมควันไมในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Hypomyces บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
ผสมน้ําสมควันไม พบวา เชื้อราสาเหตุโรคใยแมงมุมของเห็ดเปาฮื้อไมสามารถเจริญไดบนอาหารที่
ผสมน้ําสมควันไมในอัตราสวน น้ําสมควันไม ตอน้ํากลั้นนึ่งฆาเชื้อ เทากับ 1 : 20 และในอัตราสวน
นี้ เสนใยเห็ดก็ชะงักการเจริญดวย
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คํานํา
Hypomyces เปนราที่อาศัยอยูตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถอาศัยอยูบนราชนิดอื่นได
ระยะ anamoprh
ของรานี้ พ บได บ นรากลุ ม Aphyllophorales
(Basidiomycotina,
Hymenomycetes) หรือกลุมของเห็ดรา โดยพบทําใหเกิดโรคที่สรางความเสียหายตอการเพาะเห็ด
ในตางประเทศอยางรายแรง (Pope et al., 1985; Rogerson and Samuels, 1993; Russell,
1984) นอกจากนั้นเชื้อในระยะ anamorph ในกลุมนี้ คือ Cladobotryum verticillatum ยังทําให
เกิดโรค cobweb หรือใยแมงมุมกับเห็ดหูหนูอยางรุนแรงในประเทศอินเดีย (Goltapeh et al.,
1989) เชื้อ C. dendroides ยังพบวาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรค cobweb กับเห็ดแชมปญอง
(Agaricus bisporus) ในหลายประเทศ (Makay et al., 1996) และยังพบเชื้อ C. varium ทําใหเกิด
โรคกับดอกเห็ดเข็มทอง (Flammulina velutipes) ในประเทศเกาหลีใต (Kim et al., 2002) จากการ
พบเชื้อรา Cladobotryum clavisporum, C. polypori บนดอกเห็ดหูหนู (อภิรัชต, 2544; อภิรัชต
และคณะ, 2545) และ C. verticillatum บนดอกเห็ดหลินจือในประเทศไทย ซึ่งราเหลานี้เปนระยะ
anamorph ของรา Hypomyces ทําใหนาพิจารณาวาเชื้อราชนิดที่พบแลว หรือที่ยังไมมีการพบ
ใหมอาจกอใหเกิดความเสียหายกับเห็ดชนิดอื่น ๆ นอกจากเห็ดหูหนู และเห็ดหลินจือ และจากการ
ที่ไดพบเชื้อราลักษณะเดียวกันกับรา Cladobotryum spp. เจริญบนดอกเห็ดเปาอื้อที่เพาะทีจ่ งั หวัด
แพรเมื่อป 2547 ซึ่งตรงกับที่ไดคาดคะเนไว แตขณะนี้ยังไมทราบชนิด (species) ของเชื้อราที่พบ
ใหมนี้ รวมถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยา แหลงอาศัย แหลงแพรกระจาย และชีววิทยา ดังนั้นจาก
การพบรายงานการระบาดและเขาทําลายของเชื้อรากลุมนี้ จึงตองวางแผนการศึกษาหาขอมูล
ดังกลาว เพื่อใหขอมูลและผลสรุปที่เปนประโยชนตอการหาวิธีการปองกันกําจัดเชื้อรานี้อยางมี
ประสิทธิภาพ ไมใหเกิดแพรระบาดทําความเสียหายแกการผลิตเห็ดในฟารมเพาะเห็ดตอไป
วิธีดําเนินการ
อุปกรณและวิธีการ
1. แยกเชื้อบริสุทธิ์ของเชื้อราทีพ่ บบนดอกเห็ดเปาฮื้อบนอาหาร PDA และตรวจสอบ
ความบริสุทธิข์ องเชื้อรา เพิม่ ปริมาณเชื้อรา แลวพิสูจนโรคตามวิธี Koch’s postulate แลวบันทึกผล
ตรวจสอบและบันทึกลักษณะการเจริญของโคโลนีบนอาหาร PDA และ PDYA และศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยา จําแนกชนิดของเชื้อราที่ไดโดยเปรียบเทียบกับชนิดและภาพ (monograph) ใน
เอกสารของตางประเทศ
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2. ทดสอบผลของสารเคมี ป อ งกั น กํ า จั ด เชื้ อ ราในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ รา
Hypomyces ในหองปฏิบัติการ โดยการนําสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา 3 ชนิด มาทํา suspension
ในน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ ใหมีความเจือจางของสารที่ 5, 10, 15 และ 20 เปอรเซ็นต แลวใช pipette ดูด
suspension 2 มล. หยดและเกลี่ยบนผิวอาหาร PDA ใช cork borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มม.
ตัดเสนใยเชื้อรา Hypomyces ที่เจริญบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน มาวางบนอาหาร PDA ที่เกลี่ย
ดวยสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราแลว (ทํา 5 ซ้ํา) จากนั้นบมไวในหองที่มีอุณหภูมิ 302 องศา
เซลเซียส เปรียบเทียบการเจริญของเสนใยเชื้อรา และเสนใยเห็ด โดยวัดการเจริญในแนวราบบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA หลังเลี้ยงเชื้อรา 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน
3. ทดสอบผลของสารสกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Hypomyces ใน
หองปฏิบัติการ โดยการนําสารสกัดจากพืช 3 ชนิด มาทํา suspension ในเอธิลแอลกอฮอล 70
เปอรเซ็นต แลวทําใหสารที่ไดมีความเจือจางที่ 5, 10, 15 และ 20 เปอรเซ็นต แลวใช pipette ดูด
suspension 2 มล. หยดและเกลี่ยบนผิวอาหาร PDA ใช cork borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มม.
ตัดเสนใยเชื้อรา Hypomyces ที่เจริญบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน มาวางบนอาหาร PDA ที่เกลี่ย
ดวยสารสกัดจากพืชแลว (ทํา 5 ซ้ํา) จากนั้นบมไวในหองที่มีอุณหภูมิ 302 องศาเซลเซียส
เปรียบเทียบการเจริญของเสนใยเชื้อรา กับเสนใยเห็ด โดยวัดการเจริญในแนวราบบนอาหาร PDA
หลังเลี้ยงเชื้อเห็ด 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน
4. ทดสอบผลของจุลินทรียปฏิปกษในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Hypomyces ใน
หองปฏิบัติการ โดยนําแบคทีเรีย Bacillus subtilis 3 ไอโซเลท มาทํา suspension ในเอธิล
แอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต แลวทําใหสารที่ไดมีความเจือจางที่ 10–1 , 10–2, 10–3 และ 10–4 แลวใช
pipette ดูด suspension 2 มล. หยดและเกลี่ยบนผิวอาหาร PDA ใช cork borer ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 5 มม. ตัดเสนใยเชื้อรา Hypomyces ที่เจริญบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน มาวาง
บนอาหาร PDA ที่เกลี่ยดวยจุลินทรียปฏิปกษแลว (ทํา 5 ซ้ํา) จากนั้นบมไวในหองที่มีอุณหภูมิ
302 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบการเจริญของเสนใยเชื้อรา กับเสนใยเชื้อรา โดยวัดการเจริญใน
แนวราบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA หลังเลี้ยงเชื้อรา 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน
5. ทดสอบผลของสารเคมี สารสกัดจากพืช และจุลินทรียปฏิปกษในการยับยั้งการเกิด
โรคใยแมงมุมในโรงเรือนเพาะเห็ดเปาฮื้อ โดยการปลูกเชื้อรา Hypomyces ลงบนดอกเห็ดเปาฮื้อ
บมเชื้อ 5 วัน ในสภาพความชื้นประมาณ 80-85 เปอรเซ็นต และอุณหภูมิ 302 องศาเซลเซียส จน
เชื้อเจริญคลุมเขาทําลายดอกเห็ดและเปนโรคใยแมงมุม จากนั้นนํากอนเชื้อเห็ดเปาฮื้อที่เกิดโรค
จํานวน 20 กอน ไปวางรวมกับกอนเห็ดเปาฮื้อจํานวน 200 กอน ที่กําลังเปดดอก แตยังไมมีดอก
เห็ดโผลออกมา ดูแลใหความชื้นและอุณหภูมิเหมาะสมตอการเกิดโรค ทิ้งไวประมาณ 5 วัน จากนัน้
แบงพื้นที่วางเห็ดเปน 4 สวน กั้นแบงแตละสวนออกจากกันดวยผาพลาสติก และแตละสวนวาง
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กอนเห็ด 50 กอน สวนที่ 1 พนสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา สวนที่ 2 พนสารสกัดจากพืช สวนที่ 3
พนเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ สวนที่ 4 พนน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ โดยพนที่พื้นและผนังโรงเรือน ชั้นวางกอน
และผิวนอกของกอนเชื้อที่เปนถุงพลาสติก ในแตวันจะตองปรับสภาพความชื้นและอุณหภูมิให
เหมาะสมตอการเจริญของดอกเห็ด บันทึกผลในแตละสวนจากขนาดและน้ําหนัก ลักษณะอาการ
โรค และเปอรเซ็นตการเกิดโรคบนดอกเห็ดแตละดอกจนครบ 50 ดอก
เวลา
สถานที่

เดือน ตุลาคม 2550 – เดือน กันยายน 2553
- กลุมงานวิทยาไมโค กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
- ฟารมเพาะเห็ดเศรษฐกิจของเกษตรกร
ผลและวิจารณผลการทดลอง

การศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2552 พบวาการเจริญของเชื้อรา
สาเหตุโรคใยแมงมุมบนอาหาร PDA (Potato Dextrose Agar) มีการสรางโคโลนีลักษณะเสนใย สี
ขาวนวล ฟู เจริญเร็วเต็มจานอาหารภายในเวลา 5 วัน
เชื้อราสรางกาน conidiophore ลักษณะแตกกิ่งกานแบบ verticillate โคนีเดียรูปไข ใส
ไมมีสี มี 1-2 เซลล ขนาด 5.12 – 10.36 x 10.36 – 25.90 ไมครอน เกิดจากฐาน denticulate
conidiogenous loci บน phialide ที่สวนปลายแตกกิ่งกานแบบ verticillate เมื่อจําแนกชนิดของ
เชื้อราตามลักษณะสัณฐานวิทยาและลักษณะโคโลนีบนอาหาร โดยเปรียบเทียบกับ เอกสารการจัด
จําแนกชนิดที่มีการศึกษาและรายงานไวแลว สามารถจําแนกไดเปนเชื้อราสกุล Cladobotryum
verticillatum ซึ่งเปนระยะ anamorph ของรา Hypomyces ochraceus
เชื้อราชนิดมีแหลงอาศัยที่เปนสิ่งมีชีวิต จําพวกเห็ดสกุล Russulales ไดแก Lactarius
spp. และ Russula spp. เมื่อเจริญปกคลุมดอกเห็ดแลว จะทําใหเนื้อเยื่อดอกเห็ดสวนนั้นเนาเสีย
และในที่สุดเนาเสียทั้งดอก
เชื้ อ รามี แ หล ง แพร ก ระจายทั่ ว โลก ได แ ก แคนาดาตะวั น ออก ทั่ ว ทุ ก ภาคของ
สหรั ฐ อเมริ ก า คิ ว บา โคลั ม เบี ย ฝรั่ ง เศส สหราชอาณาจั ก ร ฟ น แลนด สาธารั ฐ เช็ ค เยอรมั น
เนเธอรแลนด เอสโตเนีย ลิตทูเนีย รัสเซีย ยูเครน ไซบีเรีย และญี่ปุน สวนใหญพบในระยะ
anamorph หรือ เปนเชื้อรา Cladobotryum verticillatum มากกวา ระยะ teleomorph หรือ เชื้อรา
Hypomyces ochraceus
การทดสอบสารเคมีในการปองกันกําจัดราสาเหตุโรคใยแมงมุม พบวาสารปองกัน
กําจัดเชื้อราโรคพืชสารคารเบนดาซิม (carbendazim) สารเคมีโพรคลอราซ (prochloraz) และ
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สารเคมีโพรพิโคนาโซล (propiconazole) มีประสิทธิภาพในยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคใย
แมงมุม บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และในสภาพโรงเรือนไดดี
การทดสอบการใชสารสกัดจากขมิ้นชัน ไพล ใบพลู และ เปลือกมังคุด ในการกําจัดเชื้อ
ราสาเหตุโรคใยแมงมุม พบวา สารสกัดทั้ง 4 ชนิด สามารถยับยั้งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อราของเชื้อรา Hypomyces สาเหตุโรคใยแมงมุมบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และในสภาพ
โรงเรือนได แตไมดีเทียบเทาการใชสารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดเชื้อราโรคพืช
การทดสอบผลของน้ําสมควันไมในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Hypomyces บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ผสมน้ําสมควันไม พบวา เชื้อราสาเหตุโรคใยแมงมุมของเห็ดเปาฮื้อไม
สามารถเจริญไดบนอาหารที่ผสมน้ําสมควันไมในอัตราสวน น้ําสมควันไม ตอน้ํากลั้นนึ่งฆาเชื้อ
เทากับ 1 : 20 และในอัตราสวนนี้ เสนใยเห็ดก็ชะงักการเจริญดวย
งานวิจัยเรื่องนี้ยังดําเนินการไมจบ จะตองทําการศึกษาวิจัยตอไปจนถึง ป พ.ศ. 2553
คาดวาเมื่อถึงเวลานั้นแลว คงผลการทดลองที่มีขอมูล และรายละเอียดที่ชัดเจนและสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2552 พบวาการเจริญของเชื้อรา
สาเหตุโรคใยแมงมุมบนอาหาร PDA (Potato Dextrose Agar) มีการสรางโคโลนีลักษณะเสนใย สี
ขาวนวล ฟู เจริญเร็วเต็มจานอาหารภายในเวลา 5 วัน เชื้อราสรางกาน conidiophore ลักษณะแตก
กิ่งกานแบบ verticillate โคนีเดียรูปไข ใส ไมมีสี มี 1-2 เซลล ขนาด 5.12 – 10.36 x 10.36 – 25.90
ไมครอน เกิดจากฐาน denticulate conidiogenous loci บน phialide ที่สวนปลายแตกกิ่งกานแบบ
verticillate เมื่อจําแนกชนิดของเชื้อราตามลักษณะสัณฐานวิทยาและลักษณะโคโลนีบนอาหาร โดย
เปรียบเทียบกับ เอกสารการจัดจําแนกชนิดที่มีการศึกษาและรายงานไวแลว สามารถจําแนกไดเปน
เชื้อราสกุล Cladobotryum verticillatum ซึ่งเปนระยะ anamorph ของรา Hypomyces ochraceus
การทดสอบสารเคมีในการปองกันกําจัดราสาเหตุโรคใยแมงมุม พบวาสารปองกัน
กําจัดเชื้อราโรคพืชสารคารเบนดาซิม (carbendazim) สารเคมีโพรคลอราซ (prochloraz) และ
สารเคมีโพรพิโคนาโซล (propiconazole) มีประสิทธิภาพในยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคใย
แมงมุม บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และในสภาพโรงเรือนไดดี
การทดสอบการใชสารสกัดจากขมิ้นชัน ไพล ใบพลู และ เปลือกมังคุด ในการกําจัดเชื้อ
ราสาเหตุโรคใยแมงมุม พบวา สารสกัดทั้ง 4 ชนิด สามารถยับยั้งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
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เจริญของเชื้อราของเชื้อรา Hypomyces สาเหตุโรคใยแมงมุมบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และในสภาพ
โรงเรือนได แตไมดีเทียบเทาการใชสารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดเชื้อราโรคพืช
การทดสอบผลของน้ําสมควันไมในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Hypomyces บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ผสมน้ําสมควันไม พบวา เชื้อราสาเหตุโรคใยแมงมุมของเห็ดเปาฮื้อไม
สามารถเจริญไดบนอาหารที่ผสมน้ําสมควันไมในอัตราสวน น้ําสมควันไม ตอน้ํากลั้นนึ่งฆาเชื้อ
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