
 

 

การจัดการความรู้ของ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 

เรื่อง 

การผลิตและการใช้เห็ดเรอืงแสงสิรินรัศมีในการควบคุมโรคพืชในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  

กรมวิชาการเกษตร 



สารบัญ 

 

 หน้า 

- เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ที่มาและความส าคัญ 
- เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี กับการควบคุมโรคพืช 
- การผลิตหัวเชื้อและก้อนเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 
- การน าชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
- บรรณานุกรม 

1 
6 
9 

15 
24 

 



1  

เห็ดเรอืงแสงสิรินรัศม ี
 

ที่มาและความส าคัญ 
เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี (Neonothopanus nambi (Speg.) R.H. Petersen & Krisai) ค  นพบครั้ง

แรกในประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ ดร.ว ีระศ ักด์ิ และคณะ เมื่อปี 2544 ในเขตพ ื้นที่ของโครงการอน  ร ักษ ์

พ ันธ  กรรมพ ืชอ ันเนื  องมาจากพระราชด าริ สมเด ็จพระกน ิษฐาธ ิราชเจ  า กรมสมเด ็จพระเทพร ัตนราชส  ดาฯ 

สยามบรมราชก  มารี ทีโ่คกภ  ตากา อ าเภอเว ียงเก  า จ ังหว ัดขอนแก  น ล ักษณะคล ายเห็ดนางรมแต เป็นเห็ดพิษ ใน

สภาพตอนกลางวัน ก าน ดอกและครีบมีสีขาว แต เมื่อในสภาพกลางคืน หรือที่ไม มีแสงดอกเห็ดจะเปล งแสงสี

เขียวอมเหลือง (ภาพที่ 1) ส รีย์พร (2550) ได ศึกษาข อม ลล าดับนิวคลีโอ ไทด ์ในส  วน ITS1-5.8S-ITS2 ของ rDNA 

ของเห ็ดเร ืองแสง ที่พบในเขตโคกภ  ตากา ได  แก  ไอโซเลท PW1 และ ไอโซเลท PW2 กับไอโซเลทที่พบในเขต

มหาวิทยาลัยขอนแก น (KKU) อีก 1 ไอโซเลท (ภาพที่ 2) พบว าเห็ด เรืองแสงทั้ง 3 ไอโซเลท มีความเหมือนกับ

เห็ดเรืองแสง N. nambi มาก ด วยค า similarity ที่ค อนข างส งถึง 94 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบ

ลักษณะร ปร าง และสีของดอก (Anonymous, 2006) และข อม ลจากผ  เชี่ยวชาญด านเห็ดเรืองแสง  (Prof. Dr. 

Roy Watling, ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร ์ Kew, Surley, ส ห ร า ช  อาณาจักร  Dr. Matin Kirchmair, Institute 

Microbiology, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria แ ล ะ  Dr. J.M. Monclavo, Centre for 

Biodiversity and Conservation Biology, Toronto, Canada ติดต อ ส  วนต ัว) สร  ปได  ว  าเห ็ดเร ืองแสงทัง้ 3 ไอ

โซเลท นี้ ค ือเห ็ดเร ืองแสงที  ม ีชื  อว ิทยาศาสตร ์ว  า Neonothopanus nambi (Speg.) R.H. Petersen & Krisai 

ซ่ึง Petersen and Krisai-Greilhuber (1999) ได รายงานเกี่ยวกับ เห็ดเรืองแสง N. nambi ว าเป็นเห็ดที่สามารถ

เรืองแสงสีเขียวอมเหลือง และ Anonymous (2006) ได รายงาน ลักษณะทางสัณฐานของเห็ดเรืองแสงชนิดนี้ไว 

แล ว เมื่อวันที่ 21 มิถ นายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก  มารี องค ์ประธานโครงการ 

อพ.สธ. ทรงโปรดเกล  าฯ พระราชทานชื  อเห ็ดเร ืองแสงชน ิดนี้ว  า “เห็็ดส็ิร็ินร็ัศม็ี” เนื  องจากเห ็ดชน ิดนี้ได  ม ี

การส ารวจพบ  และม ีการศ ึกษาว ิจ ัยถ ึงการบ  งชี้และการน าไปใช ประโยชน์ โดยเฉพาะด  านการเกษตร และ

การแพทย ์มาอย  างต  อเนื่อง รวมทั้งเป ็นการสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. ในด านการปกปักพันธ กรรม

พืชและการใช ประโยชน์ 
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ภาพที่็1็ลักษณะเห็ดเรืองแสงที่พบในพ้ืนที่โคกภ ตากา; A: สภาพกลางวัน และ B: สภาพกลางคืน (Saksirirat et 
al., 2003) 

 

 
ภาพที่็2 ลักษณะเห็ดเรืองแสง ไอโซเลท KKU; (A) สภาพกลางวัน และ (B) สภาพกลางคืน (Saksirirat et al., 2003) 
 

 วงจรชีวิตและพฤติกรรม 

เห็ดเรืองแสงเป็นเห็ดที่พบเห็ดอย  ทั่วไปในหลายประเทศทั่วโลก มักเจริญอย  ในพื้นที่เฉพาะ เช น พ้ืนที่ที่ 
มีความชื้นส ง มีอาหารที่เหมาะสม อากาศที่ถ ายเทได ดี และมีแสงในเวลากลางวันที่ไม ร อนจนเกินไป เห็ดเรือง 
แสงส วนใหญ เป็นเห็ดที่อาศัยตามซากผ พังของพืชเป็นแหล งอาหาร อาจจะเกิดอย  ตามก่ิงไม  กิ่งหวาย ต นปาล์ม กิ่ง
หมาก ตอไม  และท อนไม ที่เริ่มถ กย อยสลาย หรือเจริญอย  บนดินที่มีธาต อาหารอย  ข างใต  บางครั้งพบในป่า โปร ง
และท  งหญ าในฤด ฝน แต ส วนใหญ จะพบเห็ดเรืองแสงในพ้ืนที่ที่มีความชื้นส งและเป็นป่าที่ค อนข างสมบ รณ์ ยกเว น
บาง  species ที่ ส ามารถ เจริญได ใน พ้ืนที่ ที่ มี ความชื้ นระดับปานกลาง  เช น  เห็ ดนางรมเรื องแสง 
(Lampteromyces japonicas) และอ ณหภ มิการเกิดดอกมักไม เกิน 28 องศาเซลเซียส หรือ 82.4 องศาฟาเรน
ไฮต์ (Kirchmair et al., 1999; Kirchmair et al., 2002) 
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Fruit-body 

Primodia formation and 
Sclerotia fomation 

Mycelia in dark 
Spore liberation 

(X40) 

Sawdust spawn 

เห็ดเรืองแสงจัดเป็นเห็ดพิษ จึงไม ได รับความสนใจในการปล กเพาะเลี้ยงให ออกดอก โดยธรรมชาติ 
เส นใยของเห็ดเรืองแสงสามารถเรืองแสงได ในที่มืดโดยไม ต องสร างเป็นดอกเห็ด แต การเรืองแสงหรือเปล งแสง 
จะมีความสว างมากเมื่อเส นใยเห็ดพัฒนาเป็นดอกเห็ด ดังนั้น การเพาะเลี้ยงเห็ดเรืองแสงให ออกดอกได  อาจ 
เป็นการเปิดหนทางใหม ของการเพาะเห็ดสวยงาม เพ่ือเอาไว ด ความสวยงามยามค่ าคืน สร างความแปลกใหม  
ให กับวงการเพาะเห็ดที่เน นเฉพาะเห็ดที่กินได เท านั้น ในประเทศเวียดนาม Dao (2006) ได ศึกษาการเพาะเลี้ยง 
เห็ดเรืองแสง Omphalotus af. illudens ในถ งพลาสติก โดยใช วัสด เพาะหลักขี้เลื่อยผสมร าข าว พบว าเห็ด 
O. af. illudens จะออกดอกได  และให ดอกที่เปล งแสงเป็นสีเขียวอมเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่็3็วงจรชีวิตของเห็ดเรืองแสงในก อนขี้เลื่อย (ดัดแปลงจาก Dao, 2006) 

วีรวัตร และวีระศักดิ์ (2554) ได ทดลองเพาะเลี้ยงเห็ดเรืองแสง N. nambi ให ออกดอก บนวัสด เพาะขี้
เลื่อยไม ยางพาราผสมร าข าว เช นเดียวกันกับการเพาะเห็ดนางรมหรือนางฟ้าในถ งพลาสติก ใช  เวลาประมาณ 1 
เดือน เมื่อเปิดให ออกดอกต องให มีสภาพความชื้นส งในโรงเรือน เห็ดเรืองแสงจะพัฒนาเป็น ดอกเห็ดและเรืองแสง
ได  โดยดอกเห็ดของแต ละไอโซเลตที่เพาะได  พบว ามีร ปร างที่แตกต างกันอย างเห็ดได  ชัดเจน ไอโซเลท KKU2 จะ
มีก านดอกที่ยาวกว า และมีการพัฒนาการของดอกคล ายเห็ดสก ลนางรม (Pleurotus sp.) ส วนเชื้อเห็ดเรืองแสง
ไอโซเลท PW2 ก านดอกมีลักษณะเป็นริ้ว ๆ ขนาดเล็ก เห็ดเรืองแสงไอ โซเลท PW2 เส นใยเจริญได ดีที่ส ดในขี้
เลื้อยยางพาราผสมแป้งข าวโพด 10 เปอร์เซ็นต์ขณะที่ไอโซเลท KKU2 เส นใยเจริญ ได ดีที่ส ดในขี้เลื่อยยางพารา
ผสมแป้งข าวสาลี 10 เปอร์เซ็นต์ 
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ภาพที่็4็ดอกเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ที่เพาะในวัสด เพาะขี้เลื่อยไม ยางพาราผสมร าข าว  

(วีระศักดิ์, 2560) 
 
 

 
ภาพที่็5็ดอกเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ไอโซเลท PW2 ที่เพาะเลี้ยงบนขี้เลื่อยไม ยางพารา (A)  

สภาพกลางวัน และ (B) สภาพกลางค ืน (วีระศักดิ์, 2560) 
 

 

ภาพที่็6็ลักษณะก อนเชื้อเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ไอโซเลท PW2 

(A) สภาพที่มีแสง และ (B) สภาพที่ไม มีแสง 
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aurisin A aurisin K 

    จากการศึกษาและวิเคราะห์ส ตรโครงสร างของสารด วยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี  ร วมกับทาง 
ศ.ดร. สมเดช เมธาก ล และ ดร. รัศม ีเหล็กพรหม ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก น พบว าสารออกฤทธิ์ทาง 
ชีวภาพจากเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ที่มีผลต อการตายของตัวอ อนระยะที่ 2 (J2) ของไส เดือนฝอยรากปม ซึ่งเป็น 
ระยะที่ส าคัญที่ก อให พืชเป็นโรค คือ สาร aurisin A ซึ่งสารนี้ไปมีผลต อระบบประสาทของไส เดือนฝอยท าให 
ไส เดือนฝอยไม สามารถเคลื่อนที่ และตายไปในที่ส ด นอกจากนี้ในเส นใยของเห็ดเรืองแสงยังมีสารออกฤทธิ์อ่ืนๆ 
เช น nambinones A-D, 1-epi-nambinone, และ aurisin K เป็นต น ซึ่งไปมีผลร วมในการยับยั้งการฟักไข  
และฆ าตัวอ อนของไส เดือนฝอยรากปมได อีกด วย 

 
ภาพที่ 7 ส ตรโครงสร างของสาร aurisin A  

ของเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี Neonothopanus nambi ไอโซเลต PW2  ที่มา: ส รีย์พร (2554) 
 

 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 8 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตจากเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi 

ที่มา: Kanokmedhakul et al. (2012) 

nambinone nambinone nambinone 

1-epi- nambinone axinysone B 
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เห็ดเรอืงแสงสิรินรัศม ีกับการควบคุมโรคพืช 
 

ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีต่อสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมาย 

ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ไม มีผลต อ เชื้อราจ ลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบค มโรคพืช Trichoderma sp. 
และ Bacillus subtilis, แบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน (Rhizobium sp.) และเชื้อราที่น ามาเป็นหัวเชื้อผลิตป ๋ย หมัก 
(Aspergillus sp.) รวมทั้งไส เดือนฝอยศัตร แมลง ( Steinernema carpocapsae) ไส เดือนดิน (Earthworm) 
และท่ีส าคัญสามารถจัดระดับความเป็นพิษ ตามระบบการจ าแนกประเภทและการติดฉลาก สารเคมีที่เป็นระบบ
เดียวกันทั่วโลก (GHS) จัดระดับความเป็นพิษอย  ใน category ที ่5 คือ ไม มีความเป็นพิษ และมีความปลอดภัยส ง 
มีค า LD50 ที่ 5,000 mg/kg body weight ดังนั้น การใช ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิริน รัศมีจึงมีความปลอดภัย ไม 
มีผลกระทบต อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล อม 
 

การประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมโรคของเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 

ประเมินการเกิดโรคหลังการใช ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงเป็นเวลา 1 เดือน โดยสังเกตอาการของพืชบนดิน 
เช น พืชสามารถแตกยอดอ อน ไม แสดงอาการเหี่ยว แคระแกรน เหลืองโทรม และแห งตาย โดยเปรียบเทียบกับ 
ต นที่ไม ได ใช ช ีวภัณฑ ์เห็ดเรืองแสง ส วนอาการใต ดิน ส  มถอนเพ่ือเช็คระบบรากพ ืช ว ามีอาการรากบวมพองและ 
เป็นป ่มปมหรือไม  เนื่องจากไส เดือนฝอยไปด ดกินน้ าเลี้ยงของพืชบริเวณท อน้ า-ท ออาหาร ทำให เซลล์พืชบริเวณ ที่
ถ กทำลายมีการแบ งตัวผิดปกติ เกิดเป็นเซลล์ขนาดใหญ  (giant cell) โดยไปปิดกั้นทางเดินน้ าและธาต อาหาร 
ส งผลให พริกแสดงอาการเหี่ยว แคระแกรน เหลืองโทรม และแห งตาย 
 
ชนิดของศัตรูพืช 

โรครากปม ที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) 

ก  อให  เก ิดความเส ียหายก ับพ ืช เศรษฐกิจมากกว า 3,000 ชนิด ทั้งในเขตหนาว และเขตร อน Mayer 
et al. (1999) การจ าแนกชนิดของไส เดือนฝอยโดยศึกษาร ปร างลักษณะทางสัณฐานวิทยา พิจารณาจากริ้ว
รอยย นส วนก น (perineal pattern) ของ ต ัวเต ็มว ัยเพศเม ีย ส  วนใหญ  ตรวจพบ M. incognita มากกว  า M. 
javanica ในอ ัตราส  วน 8 : 2 ของต  นพ ืช 1 ต  น ล ักษณะการเข  าท าลายต ัวอ  อนระยะที่ 2 (J2) ของไส  เด ือนฝอย
รากปม เป ็นระยะส าค ัญที  ก  อให  พ ืชเป ็นโรค โดยแทรกตัวเข าไปอย  ภายในรากด ดกินน  าเลี้ยงจากพืช และมีการ
เจริญเติบโตด วยวิธีลอกคราบจากตัวอ อน ระยะที ่2 เป ็นต ัวอ  อนระยะที ่3 และเป ็นต ัวอ  อนระยะที ่4 ตามล าด ับ 
จากนั  นพ ัฒนาไปเป ็นต ัวเต ็มว ัย (adult) ม ีทั  งเพศผ   และเพศเม ีย โดยพบว  าไส  เดือนฝอยรากปมม ีอ ัตราการ
เปลี  ยนแปลงเป ็นเพศเม ียส งกว าเพศผ   ส ัดส  วน 4 : 1 ของจ านวนไส เดือนฝอยรากปมที่เข าท าลาย ซึ่งเพศเมีย
สามารถสร างกล  มไข  (egg mass) ไดโดยไม ต องผสมพันธ ์กับเพศผ   เป็นการผสมพันธ ์แบบ parthenogenesis (น ช
นารถ, 2550; Triantaphyllou, 1981) 
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ภาพที่็9็วงจรชีวิตของไส เดือนฝอยรากปม ที่มา: Agrios (1997) 

 

ล ักษณะอาการรากปม เมื  อถอนต  นพ ืชที  เป ็นโรคระบบรากจะบวมพองและเป ็นป ่มปม เนื่องจาก 
ไส  เด ือนฝอยไปด  ดก ินน้ าเลี้ยงของพ ืชบร ิเวณท  อน้ า-ท  ออาหาร ท าให  เซลล ์พ ืชบร ิเวณที่ถ  กท าลายม ีการแบ  งต ัว 
ผิดปกติ เกิดเป็นเซลล์ขนาดใหญ  (giant cell) โดยไปปิดกั้นทางเดินน้ าและธาต อาหาร ส งผลให พืชแสดงอาการ 
เหี่ยว แคระแกรน เหลืองโทรม และแห งตาย (Taylor and Sasser, 1978) 

 

ภาพที่็10 ลักษณะอาการรากปมของพริก ที่มีสาเหต จากไส เดือนฝอยรากปม 
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็  
ภาพที่็11็ลักษณะอาการรากปมของคื่นช าย ที่มีสาเหต จากไส เดือนฝอยรากปม 

 
 

ภาพที่็12็ลักษณะอาการรากปมของฝรั่ง ที่มีสาเหต จากไส เดือนฝอยรากปม 
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ภาพที่็13็ลักษณะอาการรากปมของเมลอน ที่มีสาเหต จากไส เดือนฝอยรากปม 
 
 

ภาพที่็14็ลักษณะอาการรากปมของมันส าปะหลัง ที่มีสาเหต จากไส เดือนฝอยรากปม 
 
 

ภาพที่็15็ลักษณะอาการรากปมของมันฝรั่ง ที่มีสาเหต จากไส เดือนฝอยรากปม 
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การผลิตหัวเชื้อและก้อนเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 
 

การผลิตชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 

1. หัวเชื้อเห็ดเรืองแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 วัสดุอุปกรณ์ 
1. เมล็ดข าวฟ่าง 
2. ขวดโซดาเปล า 
3. กระดาษฟาง 
4. ยางวงรัดของ 
5. ส าลี 
6. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
7. แอลกอฮอล์ส าหรับจ ดไฟ 

 วิธีการ 

1. น าเมล ็ดข  าวฟ  างล  างท าความสะอาด และค ัดสิ่งเจ ือปนออก แช  น้ าทิ้งไว  ประมาณ 12 - 18 ชั่วโมง 
เพ ื่อให เมล็ดข าวฟ่างนิ่ม และเวลาต มเมล็ดส  กได ง าย ซ่ึงก  อนน ามาต มควรล างน้ าให สะอาดสัก 2 - 3 ครั้ง 

2. น าข าวฟ่างไปต มจนกระทั่งส กพอดีอย าให ส กมากเกินไป สังเกตโดยน าเมล็ดข างฟ่างมาบีบ จะนิ่ม 
และเมล็ดข าวฟ่างเริ่มปริเล็กน อย 

3. น าเมล็ดข าวฟ่างที่ต มส กเทใส ตะแกรง แล วเกลี่ยบาง ๆ ผึ่งลมทิ้งไว ประมาณ 20 - 30 นาที เพ่ือไล  
ความร อนและความชื้น 

4. น าเมล ็ดข  าวฟ่างที่เย ็นแล  วบรรจ  ลงในขวด 2 ใน 3 ส  วน ป ิดจ  กด  วยสำลี และห   มด  วยกระดาษอ ีก 
ชั้นหนึ่ง 

5. น าขวดเมล็ดข าวฟ่างไปนึ่งฆ าเชื้อ (autoclave) ที่อ ณหภ มิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด ์
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ต  อตารางนิ้ว นาน 30 นาที เพ ื่อฆ  าเชื้อภายในขวดเมล ็ดข  าวฟ่าง ปล  อยให  เย ็น จากนั้นน าเชื้อเห ็ดเร ืองแสงที่ 
เลี้ยงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) เป็นเวลา 7 วัน โดยใช  cork borer ขนาดเส นผ าศ นย์กลาง 0.8 
มิลลิเมตร เจาะตรงปลายเส นใย แล วใช เข็มเขี่ยเชื้อลงในขวดข าวฟ่าง โดยให ชิ้นว  นอย  กึ่งกลางของขวดข าวฟ่าง 
ลนปากขวด ปิดจ กส าลี ห  มกระดาษ และรัดด วยหนังยาง บ มเชื้อที่อ ณหภ มิห อง เป็นเวลา 7-10 วัน ที่เส นใยเจริญ
เต็มขวดข าวฟ่าง 
 

2. เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในก้อนขี้เลื่อย 
  
 
 
 
 
 
 
วัสด อ ปกรณ์ 

1. หัวเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในขวดข าวฟ่าง 

2. ก อนขี้เลื่อยที่ผ านการนึ่งฆ าเชื้อ 

3. ส าลีส าหรับก อนเห็ด 

4. กระดาษปิดจ กก อนเชื้อที่ผ านการนึ่งฆ าเชื้อ 

5. ยางวงใช รัดกระดาษ 

6. แอลกอฮอล์ 

7. แอลกอฮอล์ 70% 

 วิธีการ 

น าห ัวเชื้อเห ็ดเร ืองแสงส ิร ินร ัศม ีที  เจร ิญในขวดข  าวฟ  าง เขย  าให  เมล ็ดข  าวฟ่างร  วนออกจากก ัน และเท 
เมล็ดข าวฟ่าง ประมาณ 15-20 เมล็ด (ประมาณ 2 กรัม) ลงในก อนขี้เลื่อยที่ผ านการนึ่งฆ าเชื้อ ปิดจ กส าลี ห  ม 
กระดาษ และรัดด วยหนังยาง น าไปเก็บในห องที่ปลอดเชื้อ ที่อ ณหภ มิห อง ประมาณ 45 วัน เพ่ือให เส นใยเดินเต็ม 
ก อน 
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ภาพที่็16 การเทหัวเชื้อเห็ดเรืองแสงลงในก อนขี้เลื่อย 

 
วิธีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชและข้อจ ากัด 

น าก อนเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีที่มีเส นใยเดินเต็มก อน ขยี้ หรือท บให เส นใยแยกออกจากกัน เก็บ 
ใส ถ งพลาสติกท่ีสะอาด ปิดปากถ งพอหลวมๆ  เพ่ือมีออกซิเจนเพียงพอให เส นใยใหม เจริญ โดยอัตราส วน ปริมาณ
เชื้อเห็ดเรืองแสงต อถ ง 2:1 วางไว ในอ ณหภ มิห องประมาณ 3-5 วัน จะพบเส นใยใหม สีขาวเจริญออกมา สามารถ
น าไปใช ในแปลงปล กได เลย โดยสามารถใช ได ในขั้นตอนการเพาะเมล็ด รองก นหล มก อนปล ก หรือหยอดหลังจาก
ที่ปล กพืชแล ว 

 

 

ภาพที่็17็การเตรียมเห็ดเรืองแสงเพ่ือใช ในการผลิตพืช 

 

เส้นใยเห็ดเรืองแสง 
เจริญออกมาใหม ่
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อัตราการใช้ 

1. ใช้ผสมกับวัสดุเพาะเมล็ด ใช ก อนเห็ดเรืองแสง 1 ก อน ผสมกับวัสด เพาะเมล็ดได จ านวน 100 
ถาดเพาะ (ถาดเพาะขนาด 104 หล ม) 

2.็ใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกพืช็มีอัตราการใช  ดังนี้  

2.1 พร ิก มะเข ือเทศ รองก  นหล  มก  อนปล  ก อ ัตรา 10 กร ัมต  อต  น  แต  ถ  า ปล  กไปแล  วพบการ
ระบาด ของโรครากปม ให ไถหน าดินแล วโรยเช ื้อเห็ดเรืองแสงรอบทรงพ   ม ในอ ัตรา 30 กรัม/ต น 

2.2 มันฝรั่ง ใช อ ัตรา 220 กิโลกรัมต อไร  ผสมก ับป ๋ยรองพ ื้น โรยพร อมป ๋ยก อนปล ก 

2.3 พริกไทย ใช อัตรา 50 กรัมต อต น รองก นหล มก อนปล ก แต ถ า ปล กไปแล วพบการระบาด
ของโรค รากปม ให ไถหน าดินแล วโรยเชื้อเห็ดเรืองแสงรอบทรงพ  ม ในอัตรา 50 กรัม/ต น 

2.4 มันส าปะหลัง หว านเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 160 กิโลกรัมต อไร  ก อนไถ ยกร อง 

2.5 พืชในวงศ์ผักชี และผักกาดหอม ใช อัตรา 40 กรัม/ตารางเมตร 

2.6 ฝรั่ง รองก นหล มก อนปล ก อัตรา 30 กรัมต อต น แต ถ า ปล กไปแล วพบการระบาดของโรค
รากปม ให ไถหน าดินแล วโรยเชื้อเห็ดเรืองแสงรอบทรงพ  ม ในอัตรา 70 กรัม/ต น 

2.7 เมล อน รองก นหล มก อนปล ก อัตรา 30 กรัมต อต น แต ถ า ปล กไปแล วพบการระบาด
ของโรคราก ปม ให ไถหน าดินแล วโรยเชื้อเห็ดเรืองแสงรอบทรงพ  ม ในอัตรา 50 กรัม/ต น 

3. ใช้หลังจากปลูกพืชไปแล้วพบการระบาด 

3.1 พร ิก มะเข ือเทศ โรยเช ้ือเห็ดเรืองแสงรอบทรงพ   ม ในอ ัตรา 30 กรัม/ต น 
3.2 พริกไทย โรยรอบทรงพ  ม อัตรา 50 กรัมต อต น  
3.3 ฝรั่ง โรยเชื้อเห็ดเรืองแสงรอบทรงพ  ม ในอัตรา 70 กรัม/ต น 
3.4 เมล อน ให ไถหน าดินแล วโรยเชื้อเห็ดเรืองแสงรอบทรงพ  ม ในอัตรา 50 กรัม/ต น 

 

การเก็บรักษาชีวภัณฑ์ 

1. หัวเชื้อเห็ดเรืองแสงในขวดข าวฟ่าง เก็บในต  เย็น 4 องศาเซลเซียส ไม เกิน 6 เดือน ก อนย ายเชื้อควร 
น าออกจากต  เย็น ทิ้งไว ที่อ ณหภ มิห อง เป็นเวลา 1 วัน 

2. ก อนเชื้อเห็ดเรืองแสงที่มีเส นใยเดินเต็มก อน เก็บท่ีอ ณหภ มิห องได นานถึง 12 เดือน 
ข้อดีของชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสง 

1. มีประสิทธิภาพส ง ทดแทนการใช สารเคมีได  

2. มีความปลอดภัยส งต อมน ษย์ สัตว์ สิ่งแวดล อม และไม มีพิษตกค าง 

3. เกษตรกรสามารถน าไปผลิตขยายใช เองได  

4. ลดต นท นในการผลิตพืช 
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5. ลดการใช สารเคมีทางการเกษตร 

6. มีอาย การเก็บรักษาได นานถึง 12 เดือน ที่อ ณหภ มิห อง โดยที่สภาพก อนไม ย อยสลาย 

7. ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงมีความคงทนสามารถเจริญและสร างสารในดินได เป็นเวลานาน ซ่ึงต างจาก 
สารเคมีที่มีการเสื่อมและไม คงทน 

 

ข้อจ ากัดของชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสง 
1. อัตราการและวิธีการใช แตกต างกันขึ้นอย  กับพืชและความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

2. ควรเก็บชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงให พ นแสงแดด 
3. วิธีการใช ต องแซะหรือไถหน าดินและกลบเพ่ือให ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงพ นจากแสงแดด 
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การน าชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีไปใช้ประโยชน์ 

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 
การใช้ประโยชน์ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี็จังหวัดอุบลราชธานี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

ผู้รับผิดชอบ็ นางวราภรณ์  อ ดมดี  นักวิชาการเกษตรช านาญการ  

พื้นที่น าไปใช้ประโยชน์    
 1. ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอ บลราชธานี 
 2. ต าบลหนองสะโน อ าเภอบ ณฑริก จังหวัดอ บลราชธานี 
 3. ต าบลนาแคน อ าเภอบ ณฑริก จังหวัดอ บลราชธานี 
 4. ต าบลเตย อ าเภอม วงสามสิบ จังหวัดอ บลราชธานี 
 5. ต าบลโพนแพง อ าเภอม วงสามสิบ จังหวัดอ บลราชธานี 
 6. ต าบลท าช าง อ าเภอสว างวีระวงศ์ จังหวัดอ บลราชธานี 
เกษตรกรที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 143 ราย แบ งเป็น 
 1. เกษตรกรแปลงใหญ พริก ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอ บลราชธานี จ านวน 60 ราย 
 2. เกษตรกรกล  มผลิตผักอินทรีย์ ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอ บลราชธานี จ านวน 10 ราย 

 3. เกษตรกรกล  มผักอินทรีย์วิถีบ ณฑริก อ าเภอบ ณฑริก จังหวัดอ บลราชธานี จ านวน 30 ราย 

 4. เกษตรกรผ  ปล กผักปลอดภัยต าบลเตย อ าเภอม วงสามสิบ จังหวัดอ บลราชธานี จ านวน 5 ราย 

 5. เกษตรกรและกล  มผ  น าเกษตรกร ต าบลโพนแพง อ าเภอม วงสามสิบ จังหวัดอ บลราชธานี จ านวน 32 ราย 
 6. กล  มเกษตรกรผักอินทรีย์ ต าบลท าช าง อ าเภอสว างวีระวงศ์ จังหวัดอ บลราชธานี จ านวน 5 ราย 

7. เกษตรกรผ  ปล กหม อน ต าบลท าช าง อ าเภอสว างวีระวงศ์ จังหวัดอ บลราชธานี จ านวน 1 ราย 
ชนิดพืช   พืชผัก ได แก  พริก คะน า ผักชี มะเขือ มะระ ผักสลัด ผักชีใบเลื่อย ถั่วฝักยาว และหม อน   

วิธีการ  

 - พืชผักกินใบ ใช รองพ้ืนพร อมปล ก หรือผสมกับป ๋ยคอกหว านในแปลง 

 - พืชผล ใช รองก นหล มก อนปล กพืช และโรยรอบทรงพ  มหลังปล ก 
 ความพึงพอใจที่มีต่อชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 

 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผ  ใช เห็ดเรืองแสง จ านวน 30 ราย โดยการใช้แบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 
 - เกษตรกรคิดว าวิธีการใช ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสง เพ่ือควบค มโรครากปมมีวิธีการใช ที่ง าย  สะดวก และมี
ความปลอดภัยต อผ  ใช  ระดับมากท่ีส ด ร อยละ 33.33 ระดับมาก ร อยละ 50 และระดับปานกลาง ร อยละ 16.67 
 - เกษตรกรเห็นว าชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสามารถควบค มโรครากปมได ดี  ระดับมากที่ส ด ร อยละ 66.6  
ระดับมาก ร อยละ 16.6 และระดับปานกลาง 16.6  
 - เกษตรกรมีความพึงพอใจต อการใช เห็ดเรืองแสงช วยเพ่ิมรายได  และลดต นท นการผลิตระดับมากที่ส ด 
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ร อยละ 16.6 ระดับมาก ร อยละ 60 และระดับปานกลาง ร อยละ 23.3   
 - เกษตรกรมีความพึงพอใจต อการได รับค าแนะน าวิธีการใช เห็ดเรืองแสงเพ่ือควบค มโรครากปมจาก
เจ าหน าที่ ระดับมากท่ีส ด ร อยละ 23.34 และระดับมาก ร อยละ 76.6  

- เกษตรกรมีความพึงพอใจต อประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงในการควบค มโรครากปม ระดับมาก
ที่ส ด ร อยละ 26.6 และระดับมาก ร อยละ 66.6 และระดับปานกลาง ร อยละ 6.74 
 - เกษตรกรมีความพอใจและต องการใช เห็ดเรืองแสงในการควบค มโรครากปมในการผลิตพืชต อไป ระดับ
มากที่ส ด ร อยละ 96.6 และระดับมาก ร อยละ 3.4  
 - เกษตรกรมีความพึงพอใจจะแนะน าเห็ดเรืองแสงในการควบค มโรครากปมในการผลิตพืชกับผ  อ่ืนต อไป 
ระดับมากท่ีส ด ร อยละ 5 ระดับมาก ร อยละ 10 และระดับปานกลาง ร อยละ 85  
 จากการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรโดยภาพรวม เกษตรกรส วนใหญ จะมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่ส ด และต องการใช ชีวภัณฑ์ในการผลิตพืชครั้งต อไป โดยวิธีการใช เห็ดเรืองแสง เป็นวิธีการที่ง าย สะดวกต อผ  ใช  
ในพ้ืนที่จังหวัดอ บลราชธานีแบ งพ้ืนที่เกษตรกรที่ใช ประโยชน์จากเห็ดเรืองแสงในการควบค มโรครากปมเป็น  2 
กล  ม คือ 1) กล  มเกษตรกรในพ้ืนที่ที่พบโรครากปม ซึ่งเกษตรกรจะใช ในแปลงหลังพบการแพร ระบาดของโรคราก
ปมท าความเสียหายให กับพืชแล ว จึงไม เห็นผลที่ชัดเจน ท าให ไม ม่ันใจในประสิทธิภาพการใช  แต มีบางรายที่ใช รอง
พ้ืนตั้งแต การเตรียมดินปล กจึงเห็นผลอย างชัดเจนและมีความพึงพอใจต อประสิทธิภาพการควบค มโรครากปมและ
ต องการใช ต อไปในระดับมากที่ส ด 2) กล  มเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม พบโรครากปม เนื่องจากภายในแปลงยังไม พบการ
เข าท าลายของโรครากปมจึงท าให ไม เห็นความแตกต างและประสิทธิภาพการควบค มโรคได อย างชัดเจน เกษตรกร
ส วนใหญ จึงมีความพึงพอใจต อประสิทธิภาพการควบค มโรครากปมและต องการใช ในระดับปานกลาง 

 

การขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ถ ายทอดองค์ความร  เรื่องโรครากปมที่เกิดจากไส เดือนฝอย และการใช ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเพ่ือ
ควบค มโรค รวมทั้งการปฏิบัติในแปลงที่ถ กต องให แก เกษตรกร การน าชีวภัณฑ์ไปใช ในแปลงต นแบบการผลิตพืช 
เพ่ือให เกษตรกรต นแบบสามารถถ ายทอดองค์ความร  ต อให กับเกษตรกรรายอื่นๆ รวมทั้งเกษตรกรต นแบบสามารถ
ผลิตก อนเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีได ด วยตัวเอง  
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ภาพที่็18 การใช ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการผลิตพืช จังหวัดอ บลราชธานี 
  



18  

การใช้ประโยชน์ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี็จังหวัดร้อยเอ็ด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศ นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร อยเอ็ด 

ผู้รับผิดชอบ็ นางสาวส ดารัตน์ โชคแสน  นักวิชาการเกษตรช านาญการ  

พื้นที่น าไปใช้ประโยชน์    
 1. ต าบลแคนใหญ  อ าเภอเมือง จังหวัดร อยเอ็ด 

 2. ต าบลค าพอ ง อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร อยเอ็ด 

 3. ต าบลดงครั่งน อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร อยเอ็ด 

เกษตรกรที่น าไปใช้ประโยชน์  
 1. ต าบลแคนใหญ  อ าเภอเมือง จังหวัดร อยเอ็ด จ านวน 27 ราย 

 2. ต าบลค าพอ ง อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร อยเอ็ด จ านวน 42 ราย 

 3. ต าบลดงครั่งน อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร อยเอ็ด จ านวน 30 ราย 

ชนิดพืช   พืชผัก ได แก  คะน า ผักชี พริก มะเขือเปราะ มะระจีน บวบง  และฟักเขียว  
วิธีการ  

 - พืชผักกินใบ ใช รองพ้ืนพร อมปล ก หรือผสมกับป ๋ยคอกหว านในแปลง 

 - พืชกินผล ได แก  พริก มะเขือเปราะ บวบ และฟักขียว ใช รองก นหล มก อนปล กพืช 

 ความพึงพอใจที่มีต่อชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 

 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผ  ใช เห็ดเรืองแสง จ านวน 22 ราย โดยการใช้แบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 
 - เกษตรกรมีความพึงพอใจต อวิธีการใช เห็ดเรืองแสง เพ่ือควบค มโรครากปมระดับมากที่ส ด ร อยละ 95 
และระดับมาก ร อยละ 5 

 - เกษตรกรมีความพึงพอใจต อการใช เห็ดเรืองแสงสามารถควบค มโรครากปมได ดีระดับมากที่ส ด    ร อยละ 
34  ระดับมาก ร อยละ 33 และระดับปานกลาง 33  
 - เกษตรกรมีความพึงพอใจต อการใช เห็ดเรืองแสงช วยเพ่ิมรายได  และลดต นท นการผลิตระดับมากที่ส ด 
ร อยละ 14 ระดับมาก ร อยละ 18 และระดับปานกลาง ร อยละ 68   
 - เกษตรกรมีความพึงพอใจต อการได รับค าแนะน าวิธีการใช เห็ดเรืองแสงเพ่ือควบค มโรครากปมจาก
เจ าหน าที่ ระดับมากท่ีส ด ร อยละ 28 และระดับมาก ร อยละ 72  
 - เกษตรกรมีความพอใจและต องการใช เห็ดเรืองแสงในการควบค มโรครากปมในการผลิตพืชต อไป ระดับ
มากที่ส ด ร อยละ 3 ระดับมาก ร อยละ 64 และระดับปานกลาง ร อยละ 22 

 - เกษตรกรมีความพึงพอใจจะแนะน าเห็ดเรืองแสงในการควบค มโรครากปมในการผลิตพืชกับผ  อ่ืนต อไป 
ระดับมากท่ีส ด ร อยละ 5 ระดับมาก ร อยละ 10 และระดับปานกลาง ร อยละ 85  
 จากการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรโดยภาพรวม เกษตรกรส วนใหญ จะมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่ส ดในวิธีการใช เห็ดเรืองแสง เพราะเป็นวิธีการที่ง าย สะดวกต อผ  ใช  ในพ้ืนที่จังหวัดร อยเอ็ดแบ งพ้ืนที่เกษตรกรที่
ใช ประโยชน์จากเห็ดเรืองแสงในการควบค มโรครากปมเป็น 2 กล  ม คือ 1) กล  มเกษตรกรในพ้ืนที่ที่พบโรครากปม 
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ซึ่งเกษตรกรจะใช ในแปลงหลังพบการแพร ระบาดของโรครากปมท าความเสียหายให กับพืชแล ว  จึงไม เห็นผลที่
ชัดเจน ท าให ไม มั่นใจในประสิทธิภาพการใช  แต มีบางรายที่ใช รองพ้ืนตั้งแต การเตรียมดินปล กจึงเห็นผลอย าง
ชัดเจนและมีความพึงพอใจต อประสิทธิภาพการควบค มโรครากปมและต องการใช ต อไปในระดับมากที่ส ด  2) กล  ม
เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม พบโรครากปม เนื่องจากภายในแปลงยังไม พบการเข าท าลายของโรครากปมจึงท าให ไม เห็น
ความแตกต างและประสิทธิภาพการควบค มโรคได อย างชัดเจน  เกษตรกรส วนใหญ จึงมีความพึงพอใจต อ
ประสิทธิภาพการควบค มโรครากปมและต องการใช ในระดับปานกลาง 

 
 

 

 

  

ภาพที่็19 การใช ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการผลิตผัก จังหวัดร อยเอ็ด 

ก) ถ ายทอดเทคโนโลยีการใช เห็ดเรืองแสงในการควบค มโรครากปม 
ข) เกษตรกร ต าบลค าพอ ง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร อยเอ็ด ผ  เคยใช เห็ดเรืองแสง

และมีพึงพอใจในประสิทธิภาพได ถ ายทอดส  กล  มเกษตรกรในพื้นที่ 
ค)็พืชผักก อนการใช เห็ดเรืองแสงมีอาการเหี่ยวเฉา ใบเหลือง รากเป็นป ่มปม  
ง) สภาพแปลงพืชผักหลังมีการใช เห็ดเรืองแสงควบค มโรครากปม 

 
  

ก) ข) 

ค) ง) 
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การใช้ประโยชน์ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี็จังหวัดนครราชสีมา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศ นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนส ง 

ผู้รับผิดชอบ็ นางสาวพีชณิตดา ธาราน ก ล นักวิชาการเกษตรช านาญการ  

พื้นที่น าไปใช้ประโยชน์   กล  มวิสาหกิจช มชนกล  มปล กพริกบ านหนองจอก ต าบลหนองพลวง อ าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา 

ชนิดพืช   พริก 
เกษตรกรที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 10 ราย พ้ืนที่ 10 ไร  ได แก   
ล าดับ รายช่ือ ที่อยู่ 

1 นางเรื่อง ลอยพิมาย 13/1 ม.9 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
2 นายอร ณ วิฑ รย์พันธ์ 167 ม.2 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
3 นายผัน บ อพิมาย 56/4 ม.11 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
4 นางอภิญญา คบทองหลาง บ.หนองจอก ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
5 นายประสิทธิ์ สัตย์จา บ.พลบพระ ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
6 นางหวัง แตงกระโทก 59 ม.11 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
7 นายประสิทธิ์ชัย ใยไหม 67/3 ม.11 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
8 นายนพรัตน์ ใจมอย 4 ม.11 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
9 นายสมพงษ ์โมกมะเริง 86/2 ม.11 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
10 นายอ ทัย ใช ช าง 22 ม.11 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

 

วิธีการ  

 กล  มวิสาหกิจช มชนกล  มปล กพริกบ านหนองจอก ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ผลิตพริกส  ตลาดทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ โดยมีสมาชิกทั้งหมด ๓๐ คน พ้ืนที่ ๒๘ ไร   เกษตรกร
ประสบปัญหาเรื่องไส เดือนฝอยรากปม ท าให เกิดความเสียหาย รวมทั้งกล  มเกษตรกรมีความต องการลดการใช 
สารเคมีในการผลิต ดังนั้น ศ นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนส งจึงได น าชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสง ไปให เกษตรกร
ทดลองใช เพื่อลดการเข าท าลายของโรคไส เดือนฝอยรากปม โดยการผสมกับวัสด เพาะเมล็ดก อนการเพาะเมล็ดพริก 
และรองก นหล มก อนปล ก ผลจากการใช  พบว า เมื่อมีการน าเห็ดเรืองแสงไปผสมในวัสด เพาะเมล็ด  ต นพริก
เจริญเติบโตเร็ว รากแข็งแรง ตั้งตัวได เร็วเมื่อเทียบกับการเพาะเมล็ดปกติ และพบว าลดการระบาดของไส เดือนฝอย
รากปมลงได   
ความพึงพอใจที่มีต่อชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 

 เกษตรกรมีความพึงพอใจในการใช เห็ดเรืองแสงในการป้องกันก าจัดโรคไส เดือนฝอยรากปม  เนื่องจาก
วิธีการก าจัดแบบเดิมคือการเผาแกลบในแปลงท าได ย  งยากและต นท นส ง ส วนการปล กปอเทืองเพ่ือป้องกันก าจัด
โรคไส เดือนฝอยรากปมไม สามารถท าได เนื่องจากต องเก็บน้ าไว ให เพียงพอส าหรับปล กพริก ดังนั้น การใช เห็ดเรือง
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แสงจึงท าได ง ายกว า และมีผลพลอยได คือเมื่อผสมกับวัสด เพาะท าให ต นพริกเจริญเติบโตเร็วและรากแข็งแรง เมื่อ
ปล กลงแปลงต นพริกจะตั้งตัวได เร็วอัตราการรอดส ง 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 การใช เห็ดเรืองแสงในการป้องกันก าจัดไส เดือนฝอยรากปมในการผลิตพริก  ไม สามารถก าจัดได ทั้งหมด 
100% ในครั้งเดียว ต องใช อย างต อเนื่อง 2-3 ฤด กาลปล ก จะเห็นผลชัดเจน และไม พบโรคไส เดือนฝอยรากปม
ระบาดอีก  

 
 

 
  

 

    
 

    

 
 
 
 

 

 
 
 
 
   

 
 
 

ภาพที่็20 การใช ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการผลิตพริก จังหวัดนครราชสีมา 
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การใช้ประโยชน์ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี็จังหวัดสุรินทร์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศ นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรส รินทร์ 
ผู้รับผิดชอบ็ นางสาวจิรัสชญาพร รณเรืองฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ  

พื้นที่น าไปใช้ประโยชน์    
 1. ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จังหวัดส รินทร์ 
 2. ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จังหวัดส รินทร์ 
 3. ต าบลยะวึก อ าเภอช มพลบ รี จังหวัดส รินทร์ 
 4. ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดส รินทร์ 
เกษตรกรที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 15 ราย พ้ืนที่ 15 ไร  
ชนิดพืช   พริก และฝรั่ง 

วิธีการ  

น าหัวเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีที่เส นใยเดินเต็มก อนมาขยี้ให เส นใยเห็ดแยกออกจากกัน  จากนั้นเก็บใส 
ถ งพลาสติกที่สะอาดและมัดถ ง (ปริมาณเชื้อเห็ดเรืองแสงต อถ ง อัตรา 1:1 เพ่ือมีออกซิเจนเพียงพอให เส นใยเจริญ 
และไม ควรรัดถ งให แน นเกินไป) ประมาณ 3-5 วัน เส นใยใหม แผ สีขาวเจริญออกมา พร อมใช ในแปลงปล ก โดยใช 
อัตรา 
 - พริก ใช อัตรา 10 กรัมต อต น โดยวิธีรองก นหล มปล ก 
 - ฝรั่ง ใช อัตรา 50 กรัมต อต น โดยการข ดร องแล วโรยเชื้อเห็ดเรืองแสงรอบทรงพ  ม 

ความพึงพอใจที่มีต่อชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 

การประเมินการยอมรับของเกษตรกร โดยใช แบบสอบถามความพึงพอใจชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี
ของกรมวิชาการเกษตร พบว า เกษตรกรร อยละ 25.71 มีความพึงพอใจมากที่ส ด และเกษตรกรร อยละ 74.29 มี
ความพึงพอใจมาก ในการใช ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเพ่ือควบค มโรครากปมในการผลิตพืช เนื่องจากชีวภัณฑ์
เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีมีวิธีการใช ที่ง าย สะดวก และมีความปลอดภัยต อผ  ใช  พร อมยังช วยลดต นท นในการผลิต และ
สามารถขยายผลใช เองได ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่็21 การใช ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการผลิตพืช จังหวัดส รินทร์ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจชีวภัณฑเ์ห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีของกรมวิชาการเกษตร 
ชื่อ-สก ล ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน............................................อาย  .............ปี  
ที่อย   เลขท่ี.................หม  ........ต าบล...........................อ าเภอ.........................................จงัหวัด................................. 
ชนิดพืชที่ใช .............................................................................................. ...........พ้ืนที่ปล ก.....................................ไร  
กรุณาท าเครื่องหมาย็็็็็ในช่องท่ีตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
  

ค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. วิธีการใช ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสง เพ่ือควบค มโรครากปม 

มีวิธีการใช ที่ง าย  สะดวก และมีความปลอดภัยต อผ  ใช  

     

2. ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสามารถควบค มโรครากปมได ดี      

3. การใช ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสง ช วยเพิ่มรายได  และลดต นท นใน
การผลิต  

     

4. ความพึงพอใจต อการได รับค าแนะน าวิธีการใช ชีวภัณฑ์เห็ด
เรืองแสงเพ่ือควบค มโรครากปมจากเจ าหน าที่ 

     

5. ท านมคีวามพึงพอใจต อประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เห็ดเรือง
แสงในการควบค มโรครากปม 

     

6. ท านมีความพอใจและต องการใช ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงในการ
ควบค มโรครากปมในการผลิตพืชต อไป 

     

7. ท านจะแนะน าชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงในการควบค มโรครากปม
ในการผลิตพืชกับผ  อ่ืนต อไป 

     

“ขอบคุณค่ะ” 
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คณะผู้จัดท าเอกสารการจัดการความรู้ของ็ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร็เขตที่็4 
 
นายจักรพรรดิ์ ว  นสีแซง   ผ  อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
นายส กิจ รัตนศรีวงษ์ ผ  เชี่ยวชาญด านการจัดการผลิตพืชในเขตภาพตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 
ดร. ส รีย์พร บัวอาจ  นักวิชาการโรคพืชช านาญการพิเศษ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
นางวราภรณ์ อ ดมดี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
นางสาวส ดารัตน์ โชคแสน นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศ นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร อยเอ็ด 
นางสาวพีชณิตดา ธาราน ก ล นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศ นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนส ง 
นางสาวจิรัสชญาพร รณเรืองฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศ นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรส รินทร์ 

 
  
  
  
 


