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บทคัดยอ 

Cordyceps เปนเชื้อรากอโรคในแมลงที่มากกวา 80 สายพันธุพบในประเทศไทย เช้ือราในสกุลนี้ท่ีรูจักกันดีมากท่ีสุด คือ 

Ophiocordyceps sinensis (กอนหนานี้ชื่อ Cordyceps sinensis) ที่เชื่อวามีสรรพคุณในการบํารุงรักษาสุขภาพและใชเปนยามาอยาง

ยาวนานนับศตวรรษทั้งในตํารับยาจีนและทิเบต มีรายงานจํานวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่แยกไดจากเช้ือรา 

Cordyceps และการคนพบสารใหมๆ มีรายงานอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเช้ือราไดถูกพัฒนาดีขึ้นมาก ใน

บทความปริทัศนนี้จะไดกลาวถึงรายงานสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา Cordyceps ที่เก็บในประเทศไทย โดยขอมูลนี้นาจะเปน

ประโยชนสําหรับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ินและการประยุกตใชในอนาคต 
 

ABSTRACT 

Cordyceps is an insect pathogenic fungus which more than 80 species have been found in Thailand. The 

most well-known species of the genus Cordyceps is Ophiocordyceps sinensis (formery known as Cordyceps 

sinensis) which has been used for centuries in traditional Chinese and Tibetan medicines for the belief to 

promote wellbeing and health maintenance. There are numbers of report on the study of bioactive compounds 

isolated from the Cordyceps fungi and the discovery of new compounds has been documented continuously, 

especially when the fungi cultivation technology has been well developed. This literature review aims to report 

the study of bioactive compounds from the Cordyceps fungi collected in Thailand which could be useful 

information for utilization of local natural resources and applications in the future. 
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1. บทนํา 

เช้ือรา (fungi) เปนสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรเห็ดรา (fungi 

kingdom) ที่กอใหเกิดท้ังประโยชนและโทษตอสิ่งมีชีวิต ไมวาจะ

เปนมนุษย พืชหรือสัตว ตัวอยางการใชประโยชนจากเช้ือราท่ีเปน

หนึ่งในตํานานการคนพบทางวิทยาศาสตรคือ การคนพบสาร 

penicillin จากเชื้อรา Penicillium notatum โดยอะเล็กซาน

เดอร เฟลมมิง (Alexander Fleming) สารกลุม penicillin นี้จะ

ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการสรางโปรตีนที่จําเปนในการสรางผนัง

เซลลของแบคทีเรียบางชนิด เชน เช้ือ Staphylococcus เช้ือ 

Streptococcus เชื้อ Neisseria gonorrhoea (กอใหเกิดโรค

หนองใน) และเชื้อ Corynebacterium diphtheria (กอใหเกิด
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โรคคอตีบ) เปนตน การคนพบครั้งนี้ถือเปนจุดเริ่มตนของการ

พัฒนายาเพนิซิลินซึ่งใชเปนยาปฏิชีวนะ (antibotic) ที่มีฤทธิ์ตาน

เชื้อแบคทีเรียในปจจุบัน (พรรณทิพย, 2557) นอกจากเชื้อราที่

กอใหเ กิดประโยชนแลว เ ช้ือราบางสายพันธุกอใหเกิดโรค 

ตอรางกายมนุษย เชน เชื้อรา Aspergillus flavus และ 

Aspergillus paraciticus ซึ่งเปนราที่มีสีเขียวหรือสีเขียวแกม

เหลืองที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เช้ือราทั้งสองชนิดจะ

ผลิตสารกลุม aflatoxin ซึ่งเปนสารพิษ (toxin) ที่พบไดงาย

โดยเฉพาะในอาหารและผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาว 

ขาวโพด ถั่วลิสง กระเทียม พริกแหง กุงแหง สมุนไพรและอาหาร

ที่ทําจากนม เปนตน ในรางกายคนและสัตวหากไดรับ aflatoxin 

B1 ซึ่งเปนสารที่พบมากสุดในกลุมสาร aflatoxin สารนี้จะถูก

รีดิวซเปลี่ยนเปน aflatoxicol และเกิดการสะสมในเซลลตางๆ 

โดยเฉพาะเซลลตับ จากนั้นสาร aflatoxicol นี้จะถูกเปลี่ยนไป

เปน aflatoxin B1 8,-9 epoxide ในนิวเคลียส ซึ่งสารนี้จะมี

ความไวมากในการจับกับดีเอ็นเอ อารเอ็นเอและโปรตีนจึงเปน

สาเหตุใหเกิดการเสียสภาพของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ และโปรตีน 

โดยเฉพาะเมื่อสาร aflatoxin รวมตัวกับดีเอ็นเอจะทําใหการ

ทํางานของดีเอ็นเอถูกเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสงผลใหการสังเคราะห

โปรตีนตางๆ ในเซลลผิดปกติหรือหยุดชะงักลงและนําไปสู

โรคมะเร็งตับในที่สุด รวมทั้งยังอาจกอใหเกิดโรคตางๆ ได เชน 

โรคตับอักเสบ โรคสมองอักเสบ โรคตับแข็ง เซลลปอดผิดปกติ

และเซลลหลอดลมผิดปกติ (วิษณุ และคณะ, 2556) นอกจากเช้ือ

รากลุมที่สรางสาร aflatoxin ที่กลาวมาแลว “รากอโรคในแมลง 

(insect pathogenic fungi)” เปนอีกหนึ่งตัวอยางของเชื้อราที่

กอใหเกิดโรค โดย เช้ือรากลุมนี้จะอาศัยแมลงเปนเจาบาน (host) 

ในการเจริญเติบโตและใชแมลงเจาบานเปนแหลงอาหาร

จนกระท่ังแมลงเจาบานตาย เชื้อราจะขยายพันธุโดยการสราง

สปอรแลวแพรกระจายไปเกาะกับเจาบานใหมตอไป ถึงแมวาเชื้อ

รากลุมนี้กอใหเกิดโรคในแมลง แตในทางระบบนิเวศวิทยา รากอ

โรคในแมลงน้ีมีประโยชนอยางมากในการควบคุมจํานวนและ

ประชากรของแมลงในธรรมชาติใหอยูในภาวะสมดุล ตัวอยางเช้ือ

ราในกลุมนี้ เชน เช้ือราในสกุล Cordyceps สกุล Hypocrella 

และสกุล Torrubiella ซึ่งพบวาจะมีความจําเพาะเจาะจงในการ

กอโรคในแมลงกลุมใดกลุมหนึ่ง (Hywel-Jones, 2001) 

Cordyceps เปนเชื้อราสกุลหนึ่งที่มอียูทั่วโลกประมาณ 

400 สายพันธุ  ในประเทศไทยมีรายงานวาพบเชื้อราสกุล 

Cordyceps มากถึง 80 สายพันธุ (สมศักดิ์, 2544) เชื้อราสกุลนี้

จัดอยูในวงศ Clavicipitaceae และพบวากอใหเกิดโรคในมด ผึ้ง 

ตอ แตน แมงมุม เพลี้ย ดวง แมลงปอ ผีเสื้อและหนอน เปนตน 

(วารุณี, 2545) เมื่อแมลงไดรับสปอรของเช้ือรา Cordyceps 

สปอรจะสรางสาร lipolytic จะไปทําปฏิกิริยากับไขมันบนผิว

ลําตัวของแมลงเจาบานแลวกระตุนใหเกิดการงอกของสปอร 

หลังจากนั้นจะเริ่มมีการสรางเสนใย (mycelium) และจะผลิต

เอนไซมไคตินเพื่อสลายไคตินที่ผิวของแมลงเจาบานทําใหเกิด

ชองวาง เสนใยจะสราง germ tube เพื่อที่จะแทงทะลุผิวของ

แมลงเจาบานเขาไป จากนั้นเสนใยจะแตกก่ิงกานผานกลามเนื้อ

ชั้นเนื้อเยื่อไขมันและกระจายไปท่ัวรางของแมลงและใชแมลงเจา

บานเปนแหลงอาหารเพ่ือการเจริญเติบโต เมื่อเสนใยอัดแนนมาก

ขึ้นจะสราง stromata ทะลุผานลําตัวแมลงเจาบานเพ่ือใชในการ

สืบพันธุตอไป (รัฐพล และคณะ, 2557) ในระหวางการเจริญ 

เติบโตนี้ เช้ือราจะผลิตท้ังสารปฐมภูมิ (primary meta-bolite) 

และสารทุติยภูมิ (secondary metabolite) เพ่ือการดํารงชีพ ซึ่ง

สารทุติยภูมบิางสารที่เช้ือรา Cordyceps ผลิตพบวาเปนสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจ เชน เชื้อรา Cordyceps militaris 

ผลิตสาร cordycepin (Cunningham et al., 1950) ซึ่งสารนี้

ยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง 

รวมถึงตานการอักเสบ (Jeong et al., 2010; Kodama et al., 

2002; Nakamura et al., 2015) หรือ Cordyceps sinensis 

(ปจจุบันเปลี่ยนช่ือมาเปน Ophiocordyceps sinensis) ที่รูจัก

กันดีในนาม “ถ่ังเชา” ซึ่งใชเปนสมุนไพรในตํารับยาจีนและทิเบต

มาเปนเวลานาน นับศตวรรษ (Halpern and MIliler, 2002) 

นอกจากนี้เช้ือรา Cordyceps ยังผลิตสารทุติยภูมิอ่ืนๆ อีกมากที่

มีความนาสนใจท้ังในดานฤทธิ์ทางชีวภาพและโครงสรางทางเคมี 

ในบทความปริทัศนนี้จะไดกลาวถึง การศึกษาสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพจากเชื้อรา Cordyceps ที่ เ ก็บในประเทศไทย โดย

เฉพาะท่ีไดจากการนําเช้ือรามาเพาะเลี้ยงในหองปฎิบัติการ

เทานั้น 
 

2. การเพาะเลี้ยงเชื้อรา 

ในการนําเชื้อรามาทําการศึกษาสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพนั้นจําเปนตองพ่ึงพาเทคโนโลยีเปนอยางมากเพราะเชื้อรา

ที่ไดมาจากธรรมชาติน้ันมีปริมาณนอย อีกทั้งยังอาจเจริญเติบโต

รวมกับเชื้อราหรือจุลชีพอื่นๆ ดังน้ันจึงตองมีการแยกเชื้อราให
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บริสุทธิ์เพื่อทําการระบุสายพันธุ มีการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพ่ือเพ่ิม

ปริมาณกอนนําเช้ือรามาสกัดและแยกบริสุทธิ์เพ่ือหาโครงสราง

ทางเคมีของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจ ในการเพาะเลี้ยง

เ ช้ือรานั้นจะนําเชื้อราบริสุทธิ์มาเลี้ยงในอาหาร เลี้ยงเชื้อ 

(culture medium) ที่มีสวนประกอบท่ีเอ้ือใหเช้ือราเจริญเติบโต

และเซลลเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ซึ่งมี ท้ังอาหารเลี้ยงเชื้อที่ เปน

ของแข็ง เชน Potato dextrose agar (PDA ประกอบดวยมัน

ฝรั่ง 200 กรัม น้ําตาลเดกซโทรส 20 กรัม วุน 15 กรัม และน้ํา

กลั่น 1 ลิตร) และ Nutrient agar (NA ประกอบดวย เปบโทน 

10 กรัม สารสกัดจากเนื้อวัว 5 กรัม โซเดียมคลอไรด 5 กรัม วุน 

15 กรัม และน้ํากลั่น 1 ลิตร) (Hoa and Wang, 2015; Singh 

et al., 2013) เพ่ือทําการเพ่ิมจํานวนของเช้ือรากอนท่ีจะตัดแบง

ไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือที่เปนของเหลว เชน Potato dextrose 

broth (PDB ประกอบดวย มันฝรั่ง 200 กรัม น้ําตาลเดกซโทรส 

20 กรัม วุน 15 กรัม และน้ํากลั่น 1 ลิตร) Yeast extract 

sucrose (YES ประกอบดวย สารสกัดจากยีสต 20 กรัม น้ําตาล

ซูโครส 150 กรัม และน้ํากลั่น 1 ลิตร) Minimum salt medium 

(MSM ประกอบดวย ไดโพแทสเซียมฟอสเฟต  7 กรัม โมโน-

โพแทสเซียมฟอสเฟต 2 กรัม โซเดียมซิเตรท 0.5 กรัม 

แอมโมเนียมซัลเฟต 1 กรัม แมกนีเซียมซัลเฟต 1 กรัม และน้ํา

กลั่น 1 ลิตร) และ Nutrient broth (NB ประกอบดวย เปบโทน 

5 กรัม สารสกัดจากเนื้อวัว 3 กรัม สารสกัดจากยีสต 2 กรัม 

โซเดียมคลอไรด 5 กรัม และน้ํากลั่น 1 ลิตร) (Jaturapat et al., 

2001; Pradeep et al., 2013; Singh et al., 2013) ภายใน

อุณหภูมิ เวลาและสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อ

รา เมื่อเชื้อราเจริญเติบโตจะมีการสรางเสนใยในอาหารเลี้ยงเช้ือ 

ในการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราที่ไดจากการ

เพาะเลี้ยงน้ันมีทั้งการศึกษาท่ีสารออกฤทธิ์ท่ีสกัดและแยกไดจาก

สวนของเสนใย (mycelium) และสวนของอาหารเหลวเลี้ยงเช้ือ 

(broth) ที่เกิดจากเช้ือราผลิตแลวขับสารเหลานั้นออกจากเซลล  

นอกจากการเลี้ยงเชื้อราในอาหารเลี้ยงเชื้อแลว ใน

บางครั้งอาจทําการเลี้ยงเช้ือราโดยเลียนแบบวิธีการทางธรรมชาติ 

เชน ในการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Cordyceps militalis หรือถังเชา 

สีทองซึ่งเปนรากอโรคในแมลงท่ีมีหนอนเปนแมลงเจาบาน ในทาง

การคาสามารถทําไดโดยทําการใสเช้ือ C. militalis ลงไปในตัว

หนอนที่ยังมีชีวิตอยู  เมื่อไดรับเช้ือดังกลาว หนอนจะคอยๆ 

ออนแอและตายในที่สุด ในขณะที่เสนใยของเชื้อราก็จะคอยๆ 

งอกออกมาจากตัวหนอนนั้น หนอนที่ใชเพาะเชื้ออาจเก็บรังไหม

มาจากธรรมชาติแลวทําการผาเอาดักแดออกหรืออาจทําการเก็บ

ไขผี เสื้ อมาทําการเพาะจนไดตัวหนอน การเพาะ เชื้อรา  

C. militalis ดวยตัวหนอนนี้ทําไดทั้งในสภาพปลอดเชื้อโดยเลี้ยง

ในขวดแกวหรืออาจเพาะในโรงเรือนที่สะอาดที่สามารถควบคุม

สภาพแวดลอมภายในได (ธัญญา, 2555) 
 

3. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเชื้อรา Cordyceps  

จากการสืบคนพบวามีรายงานการคนพบสารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพที่เปนสารทุติยภูมิจากเชื้อราสกุล Cordyceps เปน

จํานวนไมนอย ในที่น้ีจะไดกลาวถึงเฉพาะรายงานสารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพจากเชื้อรา Cordyceps ที่ เก็บในประเทศไทยใน

ระหวางป ค.ศ. 1999-2013 ซึ่งโดยสวนใหญศูนยพันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ (National Center for Genetic 

Engineering and Biotechnology) หรือ BIOTEC ไดเก็บ

รวบรวมไวใน Biotec Culture Collection (BCC) และนําเชื้อรา

เหลานี้มาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการกอนนํามาทําการสกัดและ

แยกหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  

3.1 เชื้อรา C. unilateralis  

เชื้อรา C. unilateralis หรือเช้ือราระเบิดหัวมด (รูปที่ 

1) เปนเช้ือราที่กอโรคในมดโดยจะเขาสูมดทางระบบหายใจและ

ดูดซึมอาหารจากเนื้อเยื่อภายในรางกายมดอยางชาๆ เมื่อเช้ือรา

พรอมจะขยายพันธุโดยสปอรจะงอก เสนใยปกคลุมปมประสาท

สมองของมดและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับรูสาร ฟโรโมน

บางชนิด มดจะปนขึ้นไปบนยอดไมสงูๆ เอากรามเก่ียวงับกับใบไม

เพื่อตรึงตัวเองอยูอยางนั้น เมื่อเชื้อราเจริญเติบโตมดจะคอยๆ 

ตายไปโดยเชื้อราจะสรางโครงสรางที่คลายถุงสปอรกับกานชูข้ึน

บนหัวของมด เรียกสวนที่สรางข้ึนจากเสนใยจากตัวแมลงเจาบาน

นี้วา fruiting body จากน้ันถุงบรรจุสปอรจะระเบิดออกและ

ปลดปลอยสปอรลองลอยไปในอากาศเพื่ อการแพร พันธุ 

(Wongsa et al., 2005) 
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รูปที่ 1 เชื้ อรา C.  unilateralis ที่มีมดเปนแมลงเจาบาน 

(Isaka et al., 2005) 
 

มีรายงานการนําเชื้อรา C. unilateralis (BCC 1896) 

ที่เก็บจากอุทยานแหงชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มาทําการเพาะเลี้ยงและแยกหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ พบวา

สามารถแยกสารอนุพันธของ naphthoquinone ทั้งหมด 6 สาร 

ไดแก สาร erythrostominone (1) สาร deoxyerythro-

stominone (2) สาร 4-O-methyl erythrostominone (3) 

สารepierythrostominol (4) สาร deoxyerythrostominol 

(5)  และสาร  3,5,8-trihydroxy-6-methoxy-2-( 5-oxohexa-

1,3-dienyl)-1,4-naphtho-quinone (6) (Kittakoop et al., 

1999) จากสวนอาหารเหลวเลี้ยงเช้ือ (รูปที่ 2) สาร 1 2 4 และ 5 

มี ร า ย ง า น ก า ร แ ย กก อ นห น า นี้ จ า ก เ ช้ื อ ร า  Gnomonia 

erythrostoma ในขณะท่ีสาร 3 และ 6 ยังไมเคยมีรายงานการ

แยกจากธรรมชาติ แตพบวามีรายงานการสังเคราะหจากสาร 1 

เทานั้น (Cross et al., 1970; Cross et al., 1972; Cross and 

Zammitt, 1973) เมื่อนําสารที่แยกไดท้ังหมดนี้ไปทําการทดสอบ

ฤทธิ์พบวาสาร 1-6 มีฤทธิ์ตานเช้ือมาลาเรีย Plasmodium 

falciparum (สายพันธุ K1 ท่ีดื้อยา) ดวยคา EC50 ในชวง 2.5-

10.1 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และสาร 1-5 ยังแสดงความเปนพิษ

ตอเซลลมะเร็ง 2 ชนิด ไดแก เซลลมะเร็ง เตานม (breast 

cancer cell line) ดวยคา EC50 ในชวง 4.2-10.0 ไมโครกรัมตอ

มิลลิลิตร และเซลลมะเร็งในชองปาก (human epidermoid 

carcinoma in the mouth) ดวยคา EC50 ในชวง 7.2-24.0 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร (แสดงความเปนพิษตอเซลลปกติหรือ 

vero cell line ดวยคา EC50 ในชวง 7.5-30.0 ไมโครกรัมตอ

มิลลิลิตร) โดยอนุพันธของ naphthoquinone ที่กลาวมาขางตน

นั้นจะมีสีแดงเมื่ออยูในสภาวะท่ีเปนกรดและมีสีมวงในสภาวะที่

เปนเบส ซึ่งนับเปนอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อนําไปใชประโยชนใน

อุตสาหกรรมเม็ดสีตอไป (Unagul et al., 2005) 

3.2 เชื้อรา C. pseudomilitaris  

เชื้อรา C. pseudomilitaris เปนเช้ือรากอโรคในตัว

ออนของผีเสื้อ ซึ่งศูนยวิจัยไบโอเทคไดมีการคนพบและมีการแยก

เชื้อราสายพันธุนี้ (Hywel-Jones, 1994) ลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาของเช้ือรา C. pseudomilitaris มีความคลายคลึงกับ เชื้อ

รา C. militaris (Isaka et al., 2000) เชื้อราชนิดนี้จะพบได

เฉพาะบริเวณอุทยานแหงชาติเขาสามหลั่น จังหวัดสระบุรีเทานั้น 

(Jaturapat et al., 2005) 

มีรายงานการนําเชื้อรา C. pseudomilitaris (BCC 

1620) ที่เก็บจากอุทยานแหงชาติสามหลั่น จังหวะสระบุรี (รูปที่ 

3) มาเพาะเลี้ยงและแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพพบวาสามารถ

แยกสารใหมในกลุม alkenoic acid 2 สาร ไดแก สาร 

cordyanhydride A (7) และสาร cordyanhydride B (8) จาก

สวนของอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อ (รูปที่ 2) แตท้ังนี้พบวาไมมีการ

รายงานฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร cordyanhydride A และสาร 

cordyanhydride B (Isaka et al., 2000) 
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รูปที่ 2 โครงสรางของสารที่แยกไดจากเชื้อรา Cordyceps  
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รูปที่ 2 โครงสรางของสารท่ีแยกไดจากเชื้อรา Cordyceps (ตอ) 
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รูปที่ 3 เช้ือรา C. pseudomilitaris ที่มีตัวออนของผีเสื้อเปนแมลงเจาบาน (Hywel-Jones, 1994) 
 

ตอมามีรายงานการแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก

สวนของอาหารเหลวเลี้ยงเช้ือและสวนของเสนใยของเชื้อรา  

C. pseudomilitaris (BCC 1620) ที่เพาะเลี้ยงโดยพบวาสามารถ

แยกสารในกลุม bioxanthracene ทั้งหมด 11 สาร (9-19) และ

สารโมโนเมอรของ bioxanthracene (20 และ 21) (รูปท่ี 2) 

(Jaturapat et al., 2001) โดยสาร 9-14 และ 19 มีรายงานแยก

กอนหนานี้จากเชื้อรา Verticillium sp. (Toki et al., 1992a; 

Toki et al., 1992b) ในขณะที่สาร 15-18 20 และ 21 เปนสาร

ใหมท่ีเพ่ิงมีคนพบและแยกจากธรรมชาติเปนครั้งแรก สาร 9-16 

18 19 และ 21 แสดงฤทธิ์ตานเช้ือมาลาเรีย P. falciparum 

ดวยคา IC50 ในชวง 1.1-6.4 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และไมแสดง

ความเปนพิษเซลลมะเร็งเตานม เซลลมะเร็งในชองปากและเซลล

ปกติ นอกจากนั้นยังมีรายงานการวิเคราะหการผลิตสารกลุม 

bioxanthracene แ ล ะ  cordyanhydride แ ต ล ะ ไ อ โ ซ เ ล ท 

(isolate; หมายถึงเชื้อราเดียวกันแตเก็บและแยกมาจากแหลงที่

ตางกัน) ของ C. pseudomilitaris ทั้งหมด 7 ไอโซเลท ไดแก 

BCC 188 512 1472 1620 1784 1919 และ 1979 ท่ีเก็บจาก

อุทยานแหงชาติสามหลั่น จังหวัดสระบุรี โดยใช Thin layer 

chromatography (TLC) พบวาไอโซทเลท BCC 188 1472  

1620 และ 1784 มีการผลิตสารกลุม bioxanthracene ในขณะ

ที่ไอโซเลทอ่ืนไมมีการผลิต bioxanthracene และทุกไอโซเลทที่

ทําการวิเคราะหมีการผลิตสารกลุม cordyanhydride ยกเวน 

ไอโซเลท BCC 512  

3.3 เชื้อรา C. nipponica  

เชื้อรา C. nipponica (ซึ่งตอมาภายหลังมีการเปลี่ยน

ชื่อไปเปน Polychaphalomyces nipponiccus) เปนเชื้อราที่

กอโรคในตัวออนของจักจั่น (Sangdee et al., 2016) 

 
 

รูปที่ 4 เช้ือรา C. nipponica ที่มีตัวออนของจักจั่นเปนแมลงเจาบาน (Isaka et al., 2005) 
 

มีรายงานการนําเชื้อรา C. nipponica (BCC 1389) ที่

เก็บจากอุทยานแหงชาติเขาใหญ (รูปที่ 4) มาทําการเพาะเลี้ยง

และแยกหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพพบวาสามารถแยกสาร 

ใ น ก ลุ ม  N-hydroxy-2-pyridones แ ล ะ  N-methoxy-2-

pyridones ทั้งหมด 4 สาร ไดแกสาร cordypyridones A-D 

(22-25) (Isaka et al., 2001) จากสวนของอาหารเหลวเลี้ยงเช้ือ 

(รูปที่ 2) โดยสาร 22 และ 24 มีรายงานการแยกกอนหนานี้จาก

เชื้อราที่ยังไมสามารถระบุสายพันธุไดคือ เชื้อรา OS-F61800 

(Cai et al., 1999) และ Fusarium sp. (McBrien et al., 

1996) สาร 22 และ สาร 23 แสดงฤทธิ์ตานเช้ือมาลาเรีย P. 

falciparum ดวยคา IC50 เทากับ 0.066 และ 0.037 ไมโครกรัม

ตอมิลลิลิตร ตามลําดับ และแสดงความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง  
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2 ชนิด ไดแก เซลลมะเร็งเตานม ดวยคา IC50 เทากับ 3.9 และ 

3.7 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ และเซลลมะเร็งในชอง

ปาก ดวยคา IC50 เทากับ 15.7 และ 8.4 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 

ตามลําดับ (แสดงความเปนพิษตอเซลลปกติ ดวยคา IC50 เทากับ 

6.3 และ 5.3 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ) ในขณะที่สาร 

25 แสดงฤทธิ์ตานเช้ือมาลาเรีย P. falciparum ดวยคา IC50 

เทากับ 7.8 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  

3.4 เชื้อรา C. militaris  

เชื้อรา C. militaris หรือเห็ดถั่งเฉาสีทองเปนเชื้อราที่

กอโรคในหนอนของผีเสื้อ โดยหนอนผีเสื้อเหลานี้จะฝงตัวในดิน

และเมื่อหนอนผีเสื้อตาย fruiting body ของเชื้อราจะโผลข้ึนมา

เหนื อ ดิ นแล ะมี สี เ ห ลื อ งห รื อ สี ส ม คล า ยคลึ ง กับ เ ชื้ อ ร า  

C. pseudomilitaris (Chiu et al., 2016)  
 

 
 

รูปที่ 5 เชื้อรา C. militaris ที่มีหนอนของผีเสื้อเปนแมลง 

เจาบาน (Das et al., 2010) 
 

มีรายงานการนําเชื้อรา C. militaris (BCC 2861) (รูป

ที่ 5) (Das et al., 2010) มาเพาะเลี้ยงและนํามาแยกหาสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพ พบวาสามารถแยกสารไดท้ังหมด 9 สาร ไดแก 

สารกลุม 10-membered macrolides (26-28) สาร cepharo-

sporolide C (29) สาร cepharosporolides E (30) สาร 

cepharosporolides F (31) สาร 2-carboxymethyl-4-(3´-

hydroxybutyl)furan (32) สาร cordycepin (33) และสาร 

pyridine-2,6-dicarboxylic acid (34) (Rukachaisirikul et 

al., 2004) จากสวนของอาหารเหลวเลี้ยงเช้ือ (รูปที่ 2) สาร 26-

28 นี้เปนสารที่คนพบและแยกจากธรรมชาติเปนครั้งแรก สวน

สาร 29-34 เปนสารท่ีมีรายงานการแยกกอนหนานี้ (Ackland et 

al., 1985; Suzuki et al., 1995) และเมื่อนําสาร 26-29 และ 

33 มาทดสอบฤทธิ์ตานเช้ือมาลาเรยีพบวาสาร 33 แสดงฤทธิต์าน

เช้ือมาลาเรีย P. falciparum ดวยคา IC50 เทากับ 4.5 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ในขณะท่ีสาร 26-29 ไมแสดงฤทธิ์ตาน

เช้ือมาลาเรีย  

3.5 เชื้อรา C. brunnearubra 

 เช้ือรา C. brunnearubra เปนเชื้อราที่กอโรคในปลวก 

โดยมีรายงานการนําเชื้อรา C. brunnearubra (BCC 1395) ที่

เก็บจากอุทยานแหงชาติสามหลั่น จังหวัดสระบุรี มาเพาะเลี้ยง

และนํามาแยกหาสารออกฤทธิท์างชีวภาพพบวาสามารถแยกสาร

ใหมคือ สาร cordyformamide (35) จากสวนของอาหารเหลว

เลี้ ย ง เชื้ อ  ( รู ป ท่ี  2)  สาร น้ีแสดงฤทธิ์ ต าน เ ชื้ อมาลา เ รี ย  

P. falciparum ดวยคา IC50 เทากับ 18 ไมโครโมลาร และไม

แสดงความเปนพิษกับเซลลปกติ (Isaka et al., 2007) 

นอกจากรายงานการแยกหาสารออกฤทธิ์ที่กลาว

มาแลวนยังมีเชื้อราในสกุล Cordyceps ที่ยังไมสามารถระบุสาย

พันธุไดหลายตัวที่มีรายงานการศึกษาสารท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ไดแก 

3.6 เชื้อรา Cordyceps sp. (BCC 1681) 

เชื้อรา Cordyceps sp. (BCC 1681) เปนเชื้อราที่กอ

โรคในดวงดีด เก็บมาจากเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รูปที่ 6) มี

รายงานการนําเชื้อรา Cordyceps sp. (BCC 1681) มา

เพาะเลี้ยงและนํามาแยกหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ พบวา

สามารถแยกสารใหมคือ สาร cordytropolone (36) จากสวน

ของอาหารเหลวเลี้ยงเช้ือ (รูปที่ 2) สาร 36 แสดงฤทธิ์ตานเชื้อ

มาลาเรีย P. falciparum ดวยคา IC50 เทากับ 2.2 ไมโครกรัมตอ

มิลลิลิตร และแสดงความเปนพิษตอเซลล 3 ชนิด ไดแก 

เซลลมะเร็งเตานม เซลลมะเร็งในชองปากและเซลลปกติ ดวยคา 

IC50 เทากับ 17  2.2 และ 11 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ 

(Seephonkai et al., 2001)  
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รูปที่ 6 เชื้อรา Cordyceps sp. BCC 1681 ที่มีดวงดีดเปน

แมลงเจาบาน (Isaka et al., 2005) 
 

3.7 เชื้อรา Cordyceps sp. (BCC 1788) 

เช้ือรา Cordyceps sp. (BCC 1788) เปนเช้ือรากอโรค

ในตัวออนของดวงดีด มีรายงานการนําเช้ือรา Cordyceps sp. 

(BCC 1788) มาเพาะเลี้ยงและแยกหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

พบวาสามารถแยกสารใหมคือ สาร cycloheptapeptide A 

(37) และสารกลุม bioxanthracene ทั้งหมด 4 สาร ไดแก สาร 

9 และสาร 11-13 (Rukachaisirikul et al., 2006) จากสวนของ

อาหารเหลวเลี้ยงเชื้อ (รูปที่ 3) สาร 9 และ 11-13 เปนสารท่ีมี

รายงานการแยกกอนหนานี้ จากการทดสอบฤทธิ์ตานมาลาเรีย

และความเปนพิษตอเซลล พบวาสาร 37 แสดงฤทธิต์านมาลาเรีย 

P. falciparum ดวยคา IC50 เทากับ 5.35 ไมโครโมลาร และ

แสดงความเปนพิษตอเซลลปกติดวยคา IC50 มากกวา 56.88  

ไมโครโมลาร 

3.8 เชื้อรา Cordyceps sp. (BCC 16173) 

เชื้อรา Cordyceps sp. (BCC 16173) เปนเชื้อรากอ

โรคในตัวออนของดวง เก็บมาจากอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 

จังหวัดเชียงใหม มีรายงานการนําเชื้อรา Cordyceps sp. (BCC 

16173) มาเพาะเลี้ยงและนําสวนของเสนใยมาแยกหาสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพ พบวาสามารถแยกสารไดท้ังหมด 14 สาร ไดแก 

สาร 9-13 15 และ 17-19 และสารใหม 38-42 (Isaka et al., 

2007) (รูปที่ 3) เมื่อนําสารที่แยกไดนี้มาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

พบวาสาร 9 11 18 และ42 แสดงฤทธิ์ตานเช้ือมาลาเรีย  

P. falciparum ดวยคา IC50 เทากับ 8.1 3.3 12.0 และ 3.3  

ไมโครโมลาร ตามลําดับ 

3.9 เชื้อรา Cordyceps sp. (BCC 16176)  

เชื้อรา Cordyceps sp. (BCC 16176) เปนเช้ือรา 

กอโรคในตัวออนของดวง เก็บมาจากอุทยานแหงชาติดอย 

อินทนนท จังหวัดเชียงใหม มีรายงานการนําเชื้อรา Cordyceps 

sp. (BCC 16176) มาเพาะเลี้ยงและนําสวนของเสนใยมาแยกหา

ส า ร อ อก ฤ ทธิ์ ท า ง ชี ว ภ า พ  พบ ว า ส าม า ร ถ แย ก ไ ด ส า ร 

cycloheptapeptide A (37) และสารใหม cyclohepta-

peptide B (43) (รูปท่ี 2) (Isaka et al., 2007) และพบวาสาร 

37 แสดงฤทธิ์ตานเช้ือมาลาเรีย P. falciparum ดวยคา IC50 

เทากับ 3.8 ไมโครโมลาร และแสดงความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง 

3 ชนิด ไดแก เซลลมะเร็งเตานม เซลลมะเร็งในชองปากและ

เซลลมะเร็งปอด  ดวยคา IC50 เทากับ 0.78 0.20 และ 0.18  

ไมโครโมลาร ตามลําดับ (แสดงความเปนพิษตอเซลลปกติดวยคา 

IC50 เทากับ 14.0 ไมโครโมลาร) ในขณะที่สาร 43 แสดงความ

เปนพิษตอเซลลมะเร็ง 3 ชนิด ไดแก  เซลลมะเร็ง เตานม 

เซลลมะเร็งในชองปากและมะเร็งปอด ดวยคา IC50 เทากับ 2.0 

0.66 และ 3.1 ไมโครโมลาร ตามลําดับ (แสดงความเปนพิษตอ

เซลลปกติดวยคา IC50 เทากับ 1.6 ไมโครโมลาร) 

3.10 เชื้อรา Cordyceps sp. (BCC 12671) 

เชื้อรา Cordyceps sp. (BCC 12671) เปนเช้ือรา 

กอโรคในแมงมุม เก็บจากบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัด

นครนายก มีรายงานการนําเช้ือรา Cordyceps sp. (BCC 

12671) มาเพาะเลี้ยง พบวาสามารถแยกสารใหมในกลุม 

แอลคาลอยด คือ สาร cordylactam (44) จากสวนของอาหาร

เหลวเลี้ยงเช้ือ (รูปท่ี 2) (Isaka et al., 2013) แตท้ังนี้ไมพบวามี

การรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร cordylactam 

3.11 เชื้อรา Cordyceps sp. (BCC 1861)  

เช้ือรา Cordyceps sp. (BCC 1861) เปนเช้ือรากอโรค

ในตัวออนของจักจั่น เก็บมาจากอุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติ

เขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี มีรายงานการนําเชื้อรา Cordyceps 

sp. (BCC 1861) มาเพาะเลี้ยงและนํามาแยกหาสารออกฤทธิ ์

ทางชีวภาพพบวาสามารถแยกสารในกลุม diphenyl ether 

glycoside คือ สาร cordyols A และ B (45 และ 46) สารใน

กลุม diphenyl ether คือ สาร cordyol C (47) สาร ciorcinol 

(48) สาร violaceool-I (49) และสาร violaceool-II (50) จาก

สวนของอาหารเหลวเลี้ยงเช้ือ (รูปที่ 2) (Bunyapaiboosri et 

al., 2007) โดยสาร 45-47 เปนสารที่คนพบและแยกไดจาก
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ธรรมชาติเปนครั้งแรก สวนสาร 48-50 มีรายงานการแยกกอน

หนานี้ (Ballantine et al., 1968; Itabashi et al., 1993; 

Takenaka et al., 2003; Yamazaki and Meabayashi, 1982) 

จากการทดสอบฤทธิ์พบวาสาร 45 แสดงฤทธิ์ตานแบคทีเรีย 

Mycobacterium tuberculosis H37Ra ดวยคา MIC เทากับ 

100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สาร 47 แสดงฤทธิ์ตานโรคเริม 

(anti-herpes simplex virus type 1; HSV-1) ดวยคา IC50 

เทากับ 1.3 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และยังแสดงความเปนพิษตอ

เซลลมะเร็งเตานมและมะเร็งปอด ดวยคา IC50 เทากับ 8.65 และ 

3.72 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ 

จากรายงานการแยกหาสารออกฤทธิ์จากเ ช้ือรา 

Cordyceps ที่เก็บแหลงตางๆ ของประเทศไทยท่ีกลาวมาแลว

ทั้งหมดนั้น พบวาเชื้อรา Cordyceps เปนแหลงของสารท่ีออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีนาสนใจ โครงสรางทางเคมีของสารตางๆ ที่

แยกไดจากรายงานทั้งหมดที่กลาวมา ดังแสดงใน รูปที่ 2 ชนิด

ของเชื้อราและพ้ืนท่ีการเก็บตัวอยางภายในประเทศไทยจาก

รายงาน ดังแสดงใน ตารางที่ 1 สภาวะของการเพาะเลี้ยงเชื้อรา

และสวนท่ีนํามาทําการสกัด ดังแสดงใน ตารางท่ี 2 และฤทธิ์ทาง

ชีวภาพตางๆ ของสารที่แยกไดจากการรายงานทั้งหมด ดังสรุปใน 

ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 1 ชนิดของเชื้อรา Cordyceps แมลงเจาบาน สารออกฤทธิ์ท่ีคนพบเฉพาะพื้นที่การเก็บตัวอยางเชื้อรา Cordyceps ที่มี

รายงานในประเทศไทย 

เชื้อรา แมลงเจาบาน สารที่แยกได พื้นท่ี จังหวัด อางอิง 

C. unilateralis มด 1-6 อุทยานแหงชาติเขาหลวง นครศรีธรรมราช (Kittakoop et al., 1999) 

C. pseudomilitaris ผีเสื้อ 7-21 อุทยานแหงชาติเขาสามหลั่น สระบุร ี (Isaka et al., 2000; Jaturapat 

et al., 2001) 

C. nipponica จักจั่น 22-25 อุทยานแหงชาติเขาใหญ ไมระบุ (Isaka et al., 2001) 

C. militaris ผีเสื้อ 26-34 ไมระบุ ไมระบุ (Rukachaisirikul et al., 2004) 

C. brunnearubra ปลวก 35 อุทยานแหงชาติสามหลั่น สระบุร ี (Isaka et al., 2007) 

Cordyceps sp. 

(BCC 1681) 

ดวงดีด 36 เขาสอยดาว จันทบุรี (Seephonkai et al., 2001) 

Cordyceps sp. 

(BCC 1788) 

ดวงดีด 9-13 และ 37 ไมระบุ ไมระบุ (Rukachaisirikul et al., 2006) 

Cordyceps sp. 

(BCC 16173) 

ดวง 9-13 15 

17-19 และ 

38-42 

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท เชียงใหม (Isaka et al., 2007) 

Cordyceps sp. 

(BCC 16176) 

ดวง 37 และ 43 อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท เชียงใหม (Isaka et al., 2007) 

Cordyceps sp. 

(BCC 12671) 

แมงมุม 44 อุทยานแหงชาติเขาใหญ นครนายก (Isaka et al., 2013) 

Cordyceps sp. 

(BCC 1861) 

จักจั่น 45-50 อุทยานแหงชาติอุทยานแหงชาติเขาแหลม กาญจนบุร ี (Bunyapaiboosri et al., 

2007) 
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ตารางที่ 2 สภาวะในการเพาะเลี้ยงเช้ือรา Cordyceps เพ่ือนํามาสกัดหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

เชื้อรา 

ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ 

สวนที่นํามาสกัด อางอิง 
ของแข็ง ของเหลว 

อาหาร 
เวลา

(วัน) 

อณุหภูม ิ

(°C) 
อาหาร 

เวลา 

(วัน) 

อณุหภูม ิ

(°C) 

C. unilateralis PDA 4 22 PDB 38 22 อาหารเหลวเลี้ยงเช้ือ (Kittakoop et al., 1999) 

C. pseudomilitaris PDA 14 22 PDB 28 22 อาหารเหลวเลี้ยงเช้ือ (Isaka et al., 2000) 

C. pseudomilitaris PDA 5 22 YES 14 22 เสนใยและอาหารเหลว

เลี้ยงเชื้อ 
(Jaturapat et al., 2001) 

C. nipponica PDA 8 30 MSM 29 22 อาหารเหลวเลี้ยงเช้ือ (Isaka et al., 2001)  

C. militaris PDA 15 25 PDB 27 25 เสนใยและอาหารเหลว

เลี้ยงเชื้อ 

(Rukachaisirikul et al., 

2004) 

C. brunnearubra - - - PDB 116 25 อาหารเหลวเลี้ยงเช้ือ (Isaka et al., 2007) 

Cordyceps sp. BCC 

1681 

PDA 7 22 PDB 19 22 อาหารเหลวเลี้ยงเช้ือ (Seephonkai et al., 2001) 

Cordyceps sp. BCC 

1788 

PDA - 25 PDB 20 25 เสนใย (Rukachaisirikul et al., 

2006) 

Cordyceps sp. BCC 

16173 

PDA - 25 PDB 24 25 เสนใย (Isaka et al., 2007) 

Cordyceps sp. BCC 

16176 

PDA - 25 PDB 24 25 เสนใย (Isaka et al., 2007) 

Cordyceps sp. BCC 

12671 

PDA - 25 PDB 12 25 อาหารเหลวเลี้ยงเช้ือ (Isaka et al., 2013) 

Cordyceps sp. BCC 

1861 

- - - PDB 55 25 เสนใยและอาหารเหลว

เลี้ยงเชื้อ 

(Bunyapaiboosri et al., 

2007) 

PDA (potato dextrose agar), PDB (potato dextrose broth), YES (yeast extract surcose), MSM (minimum salt medium) 

 

ตารางที่ 3 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารท่ีแยกไดจากเช้ือรา Cordyceps 

สาร 

ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ความเปนพิษตอเซลล 
ตานมาลาเรีย ตานแบคทีเรีย ตานโรคเริม 

มะเร็งเตานม มะเร็งในชองปาก มะเร็งปอด เซลลปกต ิ

1   -   - - 

2   -   - - 

3*   -   - - 

4   -   - - 

5   -   - - 

6* - - - -  - - 

7* - - - - - - - 

8* - - - - - - - 

9 - - - -  - - 

10 - - - -  - - 

11 - - - -  - - 

12 - - - -  - - 

13 - - - -  - - 
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ตารางที่ 3 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารท่ีแยกไดจากเช้ือรา Cordyceps (ตอ) 

สาร 

ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ความเปนพิษตอเซลล 
ตานมาลาเรีย ตานแบคทีเรีย ตานโรคเริม 

มะเร็งเตานม มะเร็งในชองปาก มะเร็งปอด เซลลปกต ิ

14 - - - -  - - 

15* - - -   - - 

16* - - - -  - - 

17* - - - - - - - 

18* - - - -  - - 

19 - - - -  - - 

20* - - - - - - - 

21* - - - -  - - 

22   -   - - 

23*   -   - - 

24 - - - - - - - 

25* - - - -  - - 

26* - - - - - - - 

27* - - - - - - - 

28* - - - - - - - 

29 - - - - - - - 

30 - - - - - - - 

31 - - - - - - - 

32 - - - - - - - 

33 - - - -  - - 

34 - - - - - - - 

35* - - - -  - - 

36*   -   - - 

37*      - - 

38* - - - - - - - 

39* - - - - - - - 

40* - - - - - - - 

41* - - - - - - - 

42* - - - -  - - 

43*     - - - 

44* - - - - - - - 

45* - - - - -  - 

46* - - - - - - - 

47*  -  - - -  

48 - - - - - - - 

49 - - - - - - - 

50 - - - - - - - 

หมายเหตุ * คือ สารใหมทีเ่พ่ิงมกีารคนพบ และ  คือ มรีายงานฤทธิท์างชีวภาพ
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4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ประเทศไทยเปนแหลงท่ีมีความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

โดยเฉพาะทรัพยากรเชื้อรา ในอดีตการศึกษาสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพของเช้ือรายังไมเปนที่แพรหลายมากนักเมื่อเทียบกับ

การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชเนื่องจากมีขอจํากัดอยู

หลายดาน แตจากเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเช้ือราในปจจุบันและ

การเปนแหลงของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจ ทําใหเริ่มมี

การศึกษาวิจัยสารออกฤทธิ์จากเช้ือรามากข้ึนในชวงสิบกวาปที่

ผ านมา เชื้ อราในสกุล Cordyceps เปนที่ รู จั ก กันมานาน

โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเช่ือวาบางสารมี

สรรพคุณในการรักษาโรคและชวยสงเสริมสุขภาพ จากรายงาน

การศึกษาเช้ือราสกุล Cordyceps ซึ่งจัดเปนเช้ือรากอโรคใน

แมลงที่นักวิจัยเก็บจากพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทยแลวนํามาทํา

การเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการเพื่อทําการสกัดหาสารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพ พบวาเชือ้ราสกุลนี้เปนแหลงของสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์

ทางชีวภาพที่นาสนใจมาก โดยเฉพาะฤทธิ์ตานเซลลมะเร็ง อีกทั้ง

สารหลายตัวที่แยกไดจากเชื้อรา Cordyceps นี้ยังเปนสารใหมท่ี

เพิ่งมีการคนพบเปนครั้งแรก ซึ่งจากฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจนี้

ยิ่งทําใหเช้ือราในสกุล Cordyceps เปนที่ตองการของตลาดใน

กลุมของคนที่รักสุขภาพเปนอยางมาก สงผลใหเช้ือราสกุลน้ีมี

คุณคาทางเศรษฐกิจมากมายมหาศาล ดังนั้นการศึกษาวิจัยสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพตลอดจนการเพาะเลี้ ยงของเชื้ อรา 

Cordyceps ในระดับอุตสาหกรรมจึงมีความสําคัญอยางมากที่จะ

เปนพ้ืนฐานในการใชประโยชนจากเช้ือราในทองถิ่นและนําไปสู

การประยุกตใชในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพ ยาและ

ทางการแพทยตอไป 
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