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การใชสารสกัดจากพืชสมุนไพรควบคุมการเจริญของราเขียว (Trichoderma spp.) ในเห็ดโคนญี่ปุน
The Use of Medicinal Plants Extracts to Control Green Mold Disease
(Trichoderma spp.) of Yanagi Mushroom
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชสารสกัดจากพืชสมุนไพร ควบคุมการเจริญของราเขียวในเห็ดโคน
ญี่ปุน โดยแยกเชื้อราเขียวจากกอนเห็ดที่เปนโรคได 4 ไอโซเลต ไดแก IT3, IT4, IT6 และ IT7 สกัดพืชสมุนไพร 5
ชนิด ไดแก เหงาขา ใบกะเพรา ใบมะกรูด ตะไคร และหอมแดง โดยทําการสกัดดวยวิธีที่แตกตางกัน 2 วิธี คือ การ
สกัดดวยน้ํากลั่น และการสกัดดวยเอทานอล 95 เปอรเซ็นต ทดสอบประสิทธิภาพในยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
ดวยวิธี poisoned food technique ที่ความเขมขน 500, 1000, 1500, 2000, 2500 และ 3000 ppm ผลการ
ทดลองพบวาสารสกัดจากเหงาขาที่สกัดดวยน้ํากลั่นใหผลการยับยั้งไดดีที่สุดตอทุกเชื้อทดสอบที่ความเขมขน 3000
ppm โดยมีเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา IT3 ที่ความเขมขน 500, 1000, 1500, 2000, 2500
และ 3000 ppm เทากับ 65.34, 64.38, 61.23, 63.21, 70.24 และ 71.22 ตามลําดับ ในขณะที่เปอรเซ็นตการยับยั้ง
การเจริญของเสนใยเชื้อรา IT4 เทากับ 27.57, 40.61, 41.72, 52.93, 42.36 และ 50.22 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม
สารสกัดจากเหงาขาที่สกัดดวยน้ํากลั่นไมมีผลตอการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา IT6 ในทุกความเขมขน สวน
เชื้อรา IT7 เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใย เทากับ 62.82, 53.33, 61.26, 41.32, 58.05 และ 49.37
ตามลําดับ สารสกัดจากเหงาขาที่สกัดดวยเอทานอลใหผลการยับยั้งไดดีที่สุดตอทุกเชื้อทดสอบที่ความเขมขน 3000
ppm เชนกัน เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา IT3 เทากับ 77.27, 81.29, 91.5, 98.13, 97.29 และ
97.02 ตามลําดับ เชื้อรา IT4 เปอรเซ็นตการเจริญยับยั้งของเสนใย เทากับ 66.45, 68.3, 85.6, 91.94, 91.35 และ
92.64 ตามลําดับ เชื้อรา IT6 เปอรเซ็นตการเจริญยับยั้งของเสนใยของสารสกัดที่ความเขมขน 500 ppm และ 1000
ppm ไมมีผลในการยับยั้งการเจริญของเสนใยรา IT6 สวนความเขมขนอื่นมีเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสน
ใยเทากับ 85.6, 91.94, 91.35 และ 92.64 ตามลําดับ เชื้อรา IT7 เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใย เทากับ
68.55, 69.73, 92.78, 94.84, 95.94 และ 95.16 ตามลําดับ
คําสําคัญ : เห็ดโคนญี่ปุนหรือเห็ดยานางิ สารสกัดจากพืช ราเขียว

ABSTRACT
The objective of this study was to use medicinal plant extracts to control green mold disease
(Trichoderma spp.) of Yanagi mushroom. Four isolated mold were screened from mushroom cultivation
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bags and identified as IT3, IT4, IT6 and IT7. Five medicinal plants i.e. Galangal (Alpinia galangal (L.)
Swartz.), Holy basil (Ocimum sanctum L.), porcupine orange (Ciirus hystrix D.C.), lemon glass
(Cymbopogon citrates (D.C. ex Nees) Stapf.) and shallot (Allium ascalonicum Linn.) were extracted by
2 different methods i.e. distilled water extraction and 95% ethanol extraction. Poisoned food technique
was used to determine the inhibitory efficiency of the Trichoderma spp. growth at the extracts
concentration of 500, 1000, 1500, 2000, 2500 and 3000 ppm. The results showed that galangal which
extracted by distilled water was the most effective to inhibit all tested fungi at 3000 ppm. At 500, 1000,
1500, 2000, 2500 and 3000 ppm extract concentration, the percentage of inhibition on the growth of
IT3 isolate was 65.34, 64.38, 61.23, 70.24 and 71.22 respectively. While, the percentage of inhibition on
growth of IT4 isolatewas 27.57, 40.61, 41.72, 52.93, 42.36 and 50.22 respectively. Nevertheless, the
inhibition of the IP6 isolate was not found on any extract concentration level. Whereas, the percentage
of inhibition on the growth of IT7 isolation was 62.82, 53.33, 61.26, 41.32, 58.05 and 49.37 respectively.
Galangal which extracted by 95% ethanol was found to inhibit the growth of fungi at the same
concentration level as in distilled water extract. The percentage of inhibition on the growth of IT3
isolation was 77.27, 81.29, 91.5, 98.13, 97.29 and 97.02 respectively. The percentage of inhibition on
the growth of IT4 isolation was 66.45, 68.3, 85.6, 91.94, 91.35 and 92.64 respectively. The inhibition of
the IT6 isolation growth was not found on 500 and 1000 ppm concentrations. The percentage of
inhibition on the other concentration was 85.6, 91.94, 91.35 and 92.64 respectively. The percentage of
inhibition on the growth of IT7 isolation was 68.55, 69.73, 92.78, 94.84, 95.94 and 95.16 respectively.
Keywords : Yanagi mushroom, plant extracts, Trichoderma spp.
E-mail : minnatabo_moo@hotmail.com

คํานํา
เห็ดโคนญี่ปุน หรือที่เรียกกันอีกชื่อวา “เห็ดยานางิ” เปนเห็ดที่มีรสชาติดีและมีคุณคาทางโภชนาการสูง
ราคาในทองตลาดคอนขางดีเมื่อเทียบกับเห็ดชนิดอื่นๆ และจัดเปนเห็ดเศรษฐกิจที่มีความตองการของตลาดเพิ่ม
มากขึ้น จึงมีผูหันมาประกอบอาชีพเพาะเห็ดจําหนายในตลาดเพิ่มขึ้นดวย
โรคราเขียวในเห็ดที่เกิดจากเชื้อรา Trichoderma spp. สรางความเสียหายแกอุตสาหกรรมการผลิตเห็ด
เปนอยางมาก เชน ในป ค.ศ. 1994-1996 มีการระบาดของโรคราเขียว ในรัฐเพนซิลวาเนีย ทําใหผลผลิตเห็ด
กระดุม (Agaricus bisporus) ลดลงถึง 30-100 เปอรเซ็นต คิดเปนมูลคาความเสียหาย 30 ลานดอลลารสหรัฐ
(Anderson et.al, 2001) ในประเทศไทยพบวา โรคราเขียวทําความเสียหายใหกับเห็ดเพาะเลี้ยงทุกชนิด ทั้งที่เพาะ
ในถุงพลาสติก กลางแจง และในโรงเรือน ในจังหวัดสงขลา ราเขียวระบาดอยางรุนแรง ทําใหผลผลิตลดลง
มากกวา 70 เปอรเซ็นต (ปริศนา, 2548) จากการตรวจสอบเอกสารพบวา โรคราเขียวเปนโรคที่สําคัญของเห็ด
โดยเชื้อจะเขาทําลายเห็ดอยางรวดเร็ว ทําใหการเจริญเติบโตของเสนใยเห็ดผิดปกติ (จิระเดช, 2539) เนื่องจากเชื้อ
ราเขียวเปนเชื้อราที่เจริญไดอยางรวดเร็วสรางสปอรไดมาก และระบาดทําความเสียหายตอเห็ดไดทุกระยะ คือ
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ระยะทําเชื้อ ทําถุงกอนเชื้อ และระยะการเพาะเห็ด ราเขียวที่พบไดแก T. harzanum, T. anarmatum, T.
aureonridae และ T. virens (Gliocladium virens) (ประไพศรี, 2547) ในปจจุบันยังไมสามารถหาวิธีในการ
ปองกันกําจัดใหไดผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปเปนลักษณะการปองกัน และการรักษาความสะอาด การ
ปองกันกําจัดราเขียวโดยใชสารเคมีทําไดยาก เนื่องจากมีพิษตอเสนใยเห็ดและผูบริโภค การคนควาหาสารทดแทน
จึงเปนทางเลือกแกเกษตรกร สารจากพืชเปนอีกแหลงหนึ่งของสารทดแทนที่มีคุณสมบัติในการปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช แตในราเขียวของเห็ดโคนญี่ปุนยังไมมีการรายงานการทดสอบกับสมุนไพร ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความคิดที่จะหา
วิธีการในการยับยั้งราเขียว โดยใชสมุนไพรพื้นบานที่เปนสวนประกอบใน ตมยํา อาหารพื้นบานของคนไทย ไดแก
ขา ตะไคร ใบมะกรูด หอมแดง และ ใบกะเพรา มาใชเปนสารชีวภาพในการยับยั้งราเขียวดังกลาว เนื่องจากมี
รายงานวา สมุนไพรดังกลาว สามารถควบคุมเชื้อราบางชนิดได (นันทวัน, 2530 ; Acharrit, et al., 1984 ;
Limsrinanee and Venkatacamana , 1984) เนื่องจากการวิจัยนี้ตองการใหการผลิตเห็ดโคนญี่ปุนเปนเกษตร
อินทรียเพื่อลดการใชสารเคมี สงผลใหปลอดภัยตอทั้งเกษตรกรเอง ผูบริโภค ตลอดจนสิ่งแวดลอม อีกทั้งเพิ่มความ
มั่นใจใหผูบริโภค และเพิ่มคุณคาใหกับผลผลิตได การวิจัยนี้จึงจัดทําขึ้นเพื่อใชสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่หาไดงาย
ในทองถิ่นควบคุมราเขียวกอโรคในเห็ดโคนญี่ปุน โดยมีสมมติฐานวาสารประกอบอินทรียจากพืชมีฤทธิ์ยับยั้งและ
ทําลายเชื้อราสาเหตุของโรคเห็ดได ถาสามารถคัดเลือกสารสกัดจากพืชนํามาใชที่ความเขมขนที่เหมาะสม ก็
สามารถที่จะใชควบคุมเชื้อราเขียวไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมมีผลตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม

วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวมรวมและการแยกเชื้อ
1. เก็บรวบรวมเชื้อราเขียวกอโรคจากธรรมชาติ โดยทําการสุมเก็บตัวอยางกอนเห็ดจากโรงเพาะเห็ดของ
ผูประกอบการ
2. แยกเชื้อราเขียวจากกอนเชื้อเห็ดโคนญี่ปุนที่มีการปนเปอนของเชื้อรา โดยวิธี dilution plate แยกจนได
เชื้อบริสุทธิ์และเก็บไวศึกษา
การเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพร
1. ทําการคัดเลือกพืชสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ไดแก เหงาขา ตะไคร หอมแดง ใบมะกรูด และใบกะเพรา
ที่มีลักษณะสมบูรณ แข็งแรง ไมเปนโรค นําไปลางน้ําสะอาด (น้ําไหล) 2 – 3 ครั้ง ทิ้งใหสะเด็ดน้ํา หั่นพืช
สมุนไพร เปนชิ้นเล็กๆ แลวนําไปอบในตูอบ (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
เมื่อพืชสมุนไพรแหงแลวนํามาบดใหละเอียด
2. ทําการสกัดสารจากพืชสมุนไพรโดยใชตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ น้ํากลั่นและเอทานอล 95 เปอรเซ็นต
โดยทําการแชสารสกัดเปนเวลา 24 ชั่วโมง และทําการเขยา 180 รอบตอนาที จากนั้นนําไปกรอง 2 ครั้ง ดวย
ผาขาวบางและกระดาษกรอง Whatman No.1 อีกครั้ง
3. นําสารสกัดที่ไดไประเหยตัวทําละลายดวยเครื่อง rotary vacuum evaporator จนเหลือสารสกัดทีมี
ลักษณะเหนียวขน
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การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
1. เตรียมสารสกัดโดยชั่งน้ําหนักของสารตามความเขมขนที่ใชในการทดลองที่ความเขมขน 500, 1000,
1500, 2000, 2500 และ 3000 ppm ละลายสารสกัดดวยน้ํากลั่นที่ผานการฆาเชื้อ จากนั้นกรองสารสกัดที่
ละลายแลวดวย filter membrane เพื่อกรองแบคทีเรีย
2. การเตรียมอาหารที่ผสมสารสกัดจากพืช ไดแก เหงาขา ตะไคร หอมแดง ใบมะกรูด และใบกะเพรา
โดยเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (Potato Dextrose Agar) ดวยวิธี Poisoned Food Technique (สุภัทรา ,
2547)
3. เตรียมเชื้อราเขียวเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA (Potato Dextrose Agar) โดยใชเข็มเขี่ยที่ลนไฟฆาเชื้อ
แลว เขี่ยราลงมาวางบนอาหาร PDA ทําการบมเชื้อราที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน
4. ทดสอบผลกระทบของสารสกัดจากพืชที่มีผลตอการเจริญของเสนใยราเขียวในหองปฏิบัติการโดย
ทดสอบในจานอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืช โดยใชสารสกัดที่ความเขมขน 500, 1000, 1500, 2,000,
2500 และ 3000 ppm เตรียมเชื้อเห็ดโคนญี่ปุนเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA (Potato Dextrose Agar) โดยใชเข็ม
เขี่ยที่ลนไฟฆาเชื้อแลว เขี่ยราลงมาวางบนอาหาร PDA ทําการบมเชื้อราที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา
7 วัน
5. ทดสอบผลของสารสกัดจากพืชที่มีผลตอการเจริญของเสนใยเห็ดโคนญี่ปุนในหองปฏิบัติการโดย
ทดสอบในจานอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืชโดยใชสารสกัดที่ความเขมขน 500, 1000, 1500, 2000,
2500 และ 3000 ppm
การวิเคราะหผลการทดลอง
วิเคราะหผลการศึกษาทางดานสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows version 11.5 โดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA)

ผลการทดลองและวิจารณ
1. การเก็บรวมรวมและการแยกเชื้อ
จากการแยกเชือ้ ราเขียวจากถุงเห็ดโคนญี่ปุนที่เกิดโรค สามารถคัดแยกเชื้อราเขียวจากกอนเห็ดโคนญี่ปุน
ไดจํานวน 4 ไอโซเลตและศึกษาทางสัณฐานวิทยา ไดผลดังตารางที่ 1
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ไฟอะไลด

รูปราง/สปอร

สี/ลักษณะโคโลนี

ลักษณะ

เชื้อ

ขนาดใหญ รูปรางยาวแยกออก ขนาดใหญ อยูร วมกันเปกระจุก
มาจากโคนิดิโอฟอรอยางชัดเจน

ขนาดใหญ แยกออกมาจาก
โคนิดิโอฟอรอยางชัดเจน

อยูรวมกันเปนกระจุก
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กลม หรือรูปไขสั้นๆ มีสีเขียวใส รูปไข รีๆ มีสีเขียวใสๆ ผนังเรียบ
หรือไมมีสี ผนังเรียบ

IT7
เสนใยเจริญเต็มจานอาหาร
PDA มีสีเขียวสลับกับสีขาว

กลมๆ มีสีเขียวใสๆ ผนังเรียบ

IT6
เสนใยกระจายเต็มจานอาหาร
PDA และมีการรวมกันเปน
กระจุก มีสีเขียวเขม

กลม มีสีเขียวใสๆ หรือไมมีสี
ผนังเรียบ

IT3
IT4
สีเขียวเขม เสนใยปกคลุมเรียบๆ สีเขียวเขม เสนใยปกคลุมเรียบๆ
บนอาหาร PDA และมีตุมน้ํา บนอาหาร PDA เปลี่ยนสีอาหาร
เล็กบนผิวหนาของโคโลนี
เปนสีเหลืองเมื่อแก

ตารางที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อ Trichoderma spp. ที่แยกได
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การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
ผลการศึกษาการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราทั้ง 4 ไอโซเลต ที่แยกไดจากกอน
เห็ดโคนญี่ปุน ในอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ในลักษณะบดแหง ที่สกัดดวยตัวทํา
ละลาย 2 ชนิด ไดแก น้ํากลั่นและเอทานอล 95 เปอรเซ็นต ที่ระดับความเขมขน 500, 1000, 1500, 2000,
2500 และ 3000 ppm พบวาสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยราไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยเหงาขา มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของทุกเชื้อไดดีที่สุดที่ความเขมขน 3000 ppm เมื่อความเขมขน
ของสารสกัดเพิ่มขึ้นเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใยก็จะเพิ่มขึ้น โดยมีเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของ
เสนใยของสารสกัดจากเหงาขาที่สกัดดวยน้ํากลั่นตอการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา IT3 เทากับ 65.34
(500 ppm) 64.38 (1000 ppm) 61.23 (1500 ppm) 63.21 (2000 ppm) 70.24 (2500 ppm) 71.22 (3000 ppm)
ตามลําดับ เชื้อรา IT4 เปอรเซ็นตการเจริญยับยั้งของเสนใย เทากับ 27.57, 40.61, 41.72, 52.93, 42.36 และ
50.22 ตามลําดับ จากการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดพบวา สารสกัดจากเหงาขาที่สกัดดวยน้ํากลั่นไมมีผลตอการ
ยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา IT6 ในทุกความเขมขน สวนเชื้อรา IT7 เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใย
เทากับ 62.82, 53.33, 61.26, 41.32, 58.05 และ 49.37 ตามลําดับ
ผลการศึกษาสารสกัดจากเหงาขาที่สกัดดวยเอทานอล พบวา เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใย
เชื้อรา IT3 เทากับ 77.27, 81.29, 91.5, 98.13, 97.29 และ 97.02 ตามลําดับ เชื้อรา IT4 เปอรเซ็นตการเจริญ
ยับยั้งของเสนใย เทากับ 66.45, 68.3, 85.6, 91.94, 91.35 และ 92.64 ตามลําดับ เชื้อรา IT6 เปอรเซ็นตการ
เจริญยับยั้งของเสนใยของสารสกัดที่ความเขมขน 500 ppm และ 1000 ppm ไมมีผลในการยับยั้งการเจริญของ
เสนใยรา IT6 สวนความเขมขนอื่นมีเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใย เทากับ 85.6, 91.94, 91.35 และ
92.64 ตามลําดับ เชื้อรา IT7 เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใย เทากับ 68.55, 69.73, 92.78, 94.84,
95.94 และ 95.16 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตการยับยั้งเชื้อราเขียวดวยสารสกัดน้ําจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด ที่ความเขมขน 3,000 ppm
สารสกัด

IT3
30.98
71.22
ND
6.85
29.34
22.46

เปอรเซ็นตการยับยั้ง
IT4
IT6
26.25
90
50.22
ND
1.59
ND
ND
ND
1.58
ND
6.43
ND

Control (mm)
เหงาขา
ใบมะกรูด
ใบกะเพรา
ตะไคร
หอมแดง
หมายเหตุ
ND = non detected หมายถึง ไมเกิดการยับยั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับจานเพาะเชื้อควบคุม
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IT7
90
49.37
ND
ND
ND
39.64
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ตารางที่ 3 เปอรเซ็นตการยับยั้งเชื้อราเขียวดวยสารสกัดเอทานอลจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด ที่ความเขมขน 3,000
ppm
สารสกัด
เหงาขา
ใบมะกรูด
ใบกะเพรา
ตะไคร
หอมแดง

เปอรเซ็นตการยับยั้ง
IT4
IT6

IT3
97.02
33.26
75.63
59.25
45.04

92.64
ND
67.73
10.11
33.97

67.05
12.33
64.44
ND
57.13

IT7
95.16
29.29
96.01
ND
66.09

ผลการทดสอบสารสกัดสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ที่สกัดดวยน้ํากลั่นและเอทานอล (ดังตารางที่ 3) เมื่อนําผล
ของการเจริญของเสนใยของเห็ดโคนญี่ปุนระหวางสารสกัดที่สกัดดวยน้ํากลั่น และเอทานอล พบวามีความแตกตาง
กันทางดานสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ความเชื่อมั่น 0.05 โดยที่สารสกัดจากพืชที่สกัดดวยน้ํากลั่น พบวา สารสกัด
จากตะไครมีการเจริญของเสนใยเห็ดโคนญี่ปุนมากที่สุด รองลงมาคือสารสกัดจากใบกะเพรา ใบมะกรูด หอมแดง
และเหงาขา โดยคาเฉลี่ยของการเจริญของเสนใยเห็ดเทากับ 59.61 ± 0.66, 56.36 ± 0.94, 54.31 ± 6.70, 52.01
± 2.24 และ 20.68 ± 1.44 ตามลําดับ สวนสารสกัดที่สกัดดวยเอทานอล พบวา สารสกัดจากหอมแดงมีการ
เจริญของเสนใยเห็ดโคนญี่ปุนมากที่สุด รองลงมา คือ ใบมะกรูด ตะไคร ใบกะเพรา และขา โดยคาเฉลี่ยการ
เจริญของเสนใยเห็ดเทากับ 44.78 ± 1.81 , 39.05 ± 2.23, 36.69 ± 3.44, 17.97 ± 6.97 และ 15.36 ± 1.61
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับจานควบคุม มีคาเทากับ 55.66 ± 1.73 มิลลิเมตร
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยการเจริญของเห็ดโคนญี่ปุนบน PDA ที่ผสมสารสกัดที่สกัดดวยน้ํากลั่นและเอทานอล 95
เปอรเซ็นต

สารสกัด
Control
เหงาขา
ใบมะกรูด
ใบกะเพรา
ตะไคร
หอมแดง

คาเฉลี่ยการเจริญของเห็ดโคนญี่ปุนและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
น้ํากลั่น
เอทานอล
55.66 ± 1.73
55.66 ± 1.73
20.68 ± 1.44
15.36 ± 1.61
54.31 ± 6.70
39.05 ± 2.23
56.36 ± 0.94
17.97 ± 6.97
59.61 ± 0.66
36.69 ± 3.44
52.01 ± 2.24
44.79 ± 1.81
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สรุปผลและเสนอแนะ
จากการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของราเขียวกอโรคที่ปนเปอนในกอนเห็ดโคนญี่ปุนที่แยก
ไดไดจํานวน 4 ไอโซเลต (IT3, IT4, IT6 และ IT7) ของสารสกัดจากพืช 5 ชนิด ไดแก เหงาขา ใบกะเพรา ใบ
มะกรูด หอมแดง ตะไคร และหอมแดง โดยใชวิธีการสกัดที่แตกตางกัน 2 วิธี คือการสกัดดวยน้ํากลั่นและการ
สกัดดวยเอทานอล
(พบวาสารสกัดจากขาที่สกัดดวยเอทานอลและน้ํากลั่น สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราเขียวไดดีที่สุด
และไมมีผลตอการเจริญของเสนใยเห็ดโคนญี่ปุน ที่ความเขมขนสูงสุดที่ทําการทดลอง (3000 ppm)
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