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บทคัดยCอ
การทดลองหาไอโซเลทเห็ด Oudemansiella spp. ที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อ
รา Colletotrichum spp. สาเหตุในสภาพหKองปฏิบัติการ พบวCาไอโซเลท L3P สามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อราสาเหตุโรคไดKดีที่สุด และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแหKงเสKนใยเห็ดคือ 35 องศา
เซลเซียสเปSนเวลา 3 วัน
คํานํา
เห็ดในสกุล Oudemansiella spp. บางชนิดสามารถนํามาใชKรับประทานเปSนอาหารไดK บาง
ชนิดมีคุณสมบัติในการควบคุมการเจิญของเชื้อสาเหตุโรคทั้งในพืชและในมนุษย9 สามารถพบเห็ดใน
สกุลนี้ไดKพบไดKทั้งในเขตรKอนชื้นและเขตอบอุCนบนรากตKนไมKที่เนCาผุ
ในประเทศไทยมีการพบเห็ดใน
สกุลนี้บางชนิดในเขตจังหวัดนราธิวาส ตากและเลย (อัจฉรา, 2545) มีรายงานวCาสารประกอบที่ไดK
สCวน fruiting body ของเห็ดในสกุลนี้สามารถลดขนาดเสKนผCานศูนย9กลางโคโลนีของเชื้อรา
Sphaerotheca fuliginea สาเหตุโรคราแป]งแตงกวาไดKถึง 20% นอกจากนี้ยังลดอัตราการงอกของ
โคนีเดียไดKถึง 71% ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการปลูกเชื้อ (Stadnik et al., 2003) นอกจากนี้เห็ดบาง
ชนิดในสกุลนี้ เชCน O. radicata, O. canarii และ O. mucida ยังสามารถในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อสาเหตุโรคในมนุษย9 (Denisova, 2001; Reshetnikos et al., 2001; Vahidi and Namjoyan,
2004) และดังนั้นการศึกษาหาชนิดเห็ดในสกุล Oudemansiella spp. ที่สามารถสรKางสารประกอบที่
มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืช จึงมีความจําเปSนเพื่อใหKไดKขKอมูลสําหรับใชK
เปSนแนวทางในการคัดเลือกสายพันธุ9เห็ดในสกุล Oudemansiella spp. ที่มีศักยภาพสําหรับการ
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นํามาใชKเปSนสารชีวภัณฑ9ควบคุมโรคพืช เพื่อลดความเสียหายของพืชที่เกิดจากการเขKาทําลายของเชื้อ
สาเหตุโรค และเปSนการลดการใชKสารเคมีควบคุมโรคอีกทางหนึ่ง
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค9เพื่อคัดเลือกสายพันธุ9เห็ด Oudemansiella spp. ที่มีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคพืชในสภาพหKองปฏิบัติการ และ
หาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแหKงเสKนใยเห็ดกCอนนํามาสกัดสารประกอบดKวยตัวทําละลาย สําหรับ
เปSนขKอมูลเบื้องตKนในการศึกษาการนําสารประกอบจากเห็ด Oudemansiella spp. มาใชKป]องกัน
กําจัดจุลินทรีย9เชื้อสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธีอยCางมีประสิทธิภาพตCอไป

วิธดี าํ เนินการและอุปกรณ9
อุปกรณ9
1. เห็ดในสกุล Oudermansiella spp. ที่เก็บอยูCในหนCวยเก็บรักษาเชื้อพันธุ9เห็ด กรม
วิชาการเกษตร
2. เชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคพืช
3. อาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) และ potato dextrose broth (PDB)
4. อุปกรณ9ในหKองปฏิบัติการและเครื่องแกKว
5. อุปกรณ9บันทึกผลการทดลองไดKแกC กลKองถCายภาพ และสมุดบันทึก
วิธกี าร
1. เลี้ยงและขยายปริมาณเห็ด Oudemansiella spp.
เลี้ยงเห็ดในสกุล Oudermansiella spp. ซึ่งเก็บรักษาอยูCขวดในน้ํากลั่นนึ่งปลอดเชื้อ ของ
หนCวยเก็บรักษาศูนย9เชื้อพันธุ9เห็ด กรมวิชาการเกษตร จํานวน 4 ไอโซเลท คือ
1. ไอโซเลท L3P พบที่ ศูนย9ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.พิกุล
ทอง จ.นราธิวาส เมื่อ พ.ศ. 2539
2. ไอโซเลท ชช 17 พบที่ จ.ตาก โดยศุภนิตย9 หิรัญประดิษฐ9 และยงยุทธ สายฟ]า เมื่อ พ.ศ.
2544
3. ไอโซเลท หนาว พบที่ อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อ พ.ศ. 2545
4. ไอโซเลท สุราษฎร9 พบที่ อ.กาญจนดิษฐ9 จ.สุราษฎร9ธานี เมื่อ พ.ศ. 2552
บนอาหาร PDA เปSนเวลา 1-2 สัปดาห9 จนเห็นเสKนใยเจริญ ใชK cork borer เจาะอาหาร PDA ที่มี
เสKนใยเห็ดเจริญอยูCใสCลงในขวดบรรจุอาหารเหลว PDB ปริมาตร 100 มิลลิลิตร วางขวดอาหารเหลว
PDB บนเครื่องเขยCาขวดอาหารและตั้งใหKเครื่องเขยCามีความเร็วรอบ 150 รอบตCอนาที (rpm) เปSนเวลา
30 และ 60 วัน จนเห็นการเจริญของกลุCมเสKนใยเห็ดเปSนกKอนกลมมีขนาดเสKนผCาศูนย9กลาง 3.0-5.0
มิลลิเมตร
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2. ศึกษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับอบแหKงเสKนใยเห็ด
นํากลุCมเสKนใยเห็ดสกุล Oudermansiella spp. ทั้ง 4 ไอโซเลท อายุ 1 และ 2 เดือนซึ่งเจริญ
อยูCในอาหารเหลว PDB มากรองดKวยกระดาษกรอง Wathman เบอร9 1 บนกรวยแกKว ยKายเสKนใยที่
กรองไดKไปวางบนกระดาษฟรอยด9 กCอนนําไปอบที่ตูKอบความรKอน อุณหภูมิ 30, 45 และ 50 องศา
เซลเซียส บันทึกเวลาที่ใชKอบจนเสKนใยเห็ดสกุล Oudermansiella spp. แหKง ณ อุณหภูมิตCางกัน
3. เลี้ยงและขยายปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืช
เก็บรวบรวมตัวอยCางพริกเปSนโรคแอนแทรคโนสซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum spp.
จากแปลงเกษตร จํานวน 1 ไอโซเลท แยกและเลี้ยงบนอาหาร PDA ทิ้งไวKที่อุณหภูมิหKองเปSนเวลา 5-7
วันจนเห็นเสKนใยเจริญเพื่อรอทดสอบ
เลี้ยงและขยายเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคพืชซึ่งเก็บรักษาอยูCใน culture
collection จํานวน 3 ไอโซเลทคือ
1. Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก พบที่ จ.อุบลราชธานี
2. C. gloeosposiodes สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก พบที่ จ.พิจิตร
3. C. gloeosposiodes สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะมCวง พบที่ จ.สุพรรณบุรี
บนอาหาร PDA ทิ้งไวKที่อุณหภูมิหKองเปSนเวลา 5-7 วันจนเห็นเสKนใยเจริญเพื่อรอทดสอบ
4. ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรค
ใชK cork borer ขนาดเสKนผCาศูนย9กลาง 5.0 มิลลิเมตร เจาะอาหาร PDA ที่มีเสKนใยเห็ดเจริญ
อยูCบริเวณขอบโคโลนีวางบนอาหาร PDA ในจานอาหาร อีกดKานหนึ่งวางชิ้นวุKนที่มีเสKนใยเชื้อรา
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคพืชที่ถูกเจาะดKวย cork borer ขนาดเสKนผCาศูนย9กลาง 5.0
มิลลิเมตร วางอยูCใหKมีระยะหCางกัน 3 เซนติเมตร ชุดควบคุม (control) วางชิ้นวุKนที่มีเชื้อราสาเหตุโรค
บนอาหาร PDA
วางจานอาหารทิ้งไวKที่อุณหภูมิหKองจนโคโลนีเชื้อราสาเหตุโรคในจานอาหารชุด
ควบคุมเจริญเต็มจาน จดบันทึกลักษณะการยับยั้งการเจริญของโคโลนีเชื้อรา Colletotrichum spp.
สาเหตุโรคพืชของเสKนใยเห็ด Oudemansiella spp. ไอโซเลทตCางๆ
เวลาและสถานที่
เริ่มตKน ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2554
หKองปฏิบัติการกลุCมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช และหKองปฏิบัติการ
กลุCมงานจุลชีววิทยาประยุกต9 สํานักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ
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ผลและวิจารณ9ผลการทดลอง
1. เลี้ยงและขยายปริมาณเห็ด Oudemansiella spp.
ลักษณะเสKนใยเห็ด Oudemansiella spp. จํานวน 4 ไอโซเลทคือ ชช17, สุราษฎร9, หนาว
และ L3P เสKนใยมีสีขาวขุCน มีการเจริญของกลุCมเสKนใยเห็ด Oudemansiella spp. ในอาหาร PDB
เหลวที่สะอาดไมCมีการปนเปwxอนของจุลินทรีย9ชนิดอื่น เริ่มแรกมีลักษณะเปSนกKอนกลมสีขาวขุCนขนาด
เล็ก ตCอมากKอนขยายขนาดจนมีเสKนผCาศูนย9กลางระหวCาง 3.0-5.0 มิลลิเมตร อาหารเหลว PDB ใสไมC
ขุCน ถKาเกิดการปนเปwxอนของจุลินทรีย9ชนิดอื่นเสKนใยเห็ดก็ยังสามารถเจริญไดKแตCอาหารเหลว PDB จะมี
ลักษณะขุCนเปSนตะกอน
2. ศึกษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับอบแหKงเสKนใยเห็ด
ลักษณะเสKนใยเห็ด Oudemansiella spp. ภายหลังการอบแหKง เสKนใยจับตัวกันเปSนแผCน
แข็งและเปลี่ยนจากสีขาว-ขาวครีม เปSนสีน้ําตาลเขKม อุณหภูมิที่ใชKอบเปรียบเทียบ 3 ระดับอุณหภูมิ
พบวCา อุณหภูมิเหมาะสมสําหรับการอบเสKนใยเห็ดคือ 35 องศาเซลเซียสใชKเวลาอบประมาณ 3 วัน
ในขณะที่ อุณหภูมิ 45 และ 50 องศา ใชKเวลาเร็วกวCาคือ 1-2 วัน แตCเสKนใยเห็ดที่ไดKมีลักษณะเปSนกKอน
แข็งจนไมCสามารถนําบดเปSนผงเพื่อนําไปใชKสกัดสารประกอบตCอไดK นอกจากนี้เสKนใยที่อบดKวยอุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียสยังมีกลิ่นคลKายกลิ่นไหมKเล็กนKอย
3. ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรค
การเจริญของเสKนใยเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคพืชมีลักษณะผิดปกติ
โดยเฉพาะเมื่อทดสอบกับเสKนใยเห็ด Oudemansiella spp. ไอโซเลท L3P เสKนใยเชื้อราสาเหตุโรค
บริเวณขอบโคโลนีตรงบริเวณที่เสKนใยทั้งสองพบกันหยุดการเจริญ และมีลักษณะเปSนสีเขKมผิดจากสี
เสKนใยปกติ เมื่อนําเสKนใยบริเวณดังกลCาวไปสCองตรวจดKวยกลKองจุลทรรศน9 พบวCาเสKนใยเชื้อรา
Colletotrichum spp. มีลักษณะบิดเบี้ยว โคKงงอ
นอกจากนี้ยังพบอีกวCาเสKนใยเห็ด
Oudemansiella spp. ไอโซเลท L3P สามารถเจริญคลุมทับโคโลนีของเชื้อรา Colletotrichum spp.
สาเหตุโรคพืชไดKทุกไอโซเลท ในขณะที่ผลการทดลองกับเสKนใยเห็ด Oudemansiella spp. อีก 3 ไอ
โซเลท เห็นความผิดปกติของเสKนใยเชื้อราบริเวณขอบโคโลนีเจริญเพียงเล็กนKอยไมCชัดเจนเทCากับการ
ทดลองกับ Oudemansiella spp. ไอโซเลท L3P
สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํา
ผลการทดลองหาไอโซเลทเห็ด Oudemansiella spp. ที่เหมาะสมที่สามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อ รา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคของในสภาพหKองปฏิบัติการ พบวCาไอโซเลท L3P
สามารถยับยั้งการเจริญของโคโลนีเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคบนอาหาร PDA โดยเสKน
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ใยของเชื้อราสาเหตุโรคมีการเจริญผิดปกติเห็นไดKชัดเจนกวCาเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองกับไอโซ
เลท ชช17, หนาว และสุราษฎร9และอุณหภูมิเหมาะสมที่ใชKอบแหKงเสKนใยเห็ด Oudemansiella spp.
คือ 35 องศาเซลเซียสเปSนเวลา 3 วัน
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