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Diversity, distribution, taxonomy and diagnosis of plant pathogenic 
fungi, aquatic and soil fungi, mycotoxigenic fungi, coprophilous fungi, 
leaf litter fungi and endophytic fungi and their utilizations.

Research interest

Research experience

•  Diversity of coprophilous ascomycetes and their utilization in agriculture 
•  Application of physic nut for control plant pathogenic fungi
•  Diversity of endophytic fungi in medicinal plant and their utilization
•  Utilization of microfungi for plant disease control
•  Culture collection of microfungi from soil, plant and other substrates

•  Thai Fungal Database
•  Survey of sugarcane disease in Central part of Thailand
•  Diversity of microfungi from contaminated foods, agricultural products,  

farmland soils, indoor samples and detection of aflatoxin B1
•  Diversity of Zygomycetes, efficiency for controlling plant pathogenic  

fungi and cellulase and chitinase productions
•  Diversity of Dematiaceous Hyphomycetes fungi from various plant and 

soil and their control
•  Diversity and distribution of endophytic fungi from rice (Oryza sativa L.)   

and their antagonistic effect against pathogens of rice diseases   

•  Biodiversity of the fungal pathogens Ophiocordyceps on ant hosts from 
Khao Yai National Park and anti-fungal agents against fungal pathogens 

•  Identification of Fusarium species causing plant diseases and effect of 
medicinal plant crude extracts on fungal growth

•  Isolation and identification of Pestalotiopsis, Pseudopestalotiopsis and 

Neopestalotiopsis from plants and their controls using plant extracts
•  Diversity of leaf litter fungi and their efficacy to control leaf spot of 

Chinese kale

Research team

Publication

Research network

• The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) 
•  Department of Agriculture  • Thammasat University 
•  Ramkhamhaeng University • Srinakharinwirot University 
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ความหลากหลาย  การแพร่กระจาย  การจัดจ าแนก  และการวนิจิฉัยราสาเหตุ
โรคพชื  ราในน ้าและดนิ  ราทีส่รา้งสารพิษ  รามูลสัตว์  ราบนเศษซากพืช
ราเอนโดไฟท์ และการใชป้ระโยชน์

งานวิจยัที่สนใจ

ประสบการณ์งานวิจยั

•  ความหลากหลายของรา coprophilous ascomycetes และการใชป้ระโยชนท์าง
การเกษตร 

•  การใชป้ระโยชนจ์ากเปลอืกผลสบู่ด าในการควบคุมราสาเหตุโรคพชื
•  ความหลากหลายของราเอนโดไฟทจ์ากพชืสมนุไพรและการใชป้ระโยชน์
•  การใชป้ระโยชนจ์ากเชือ้ราในการควบคุมโรคพชื

•  การเก็บรักษาสายพันธุเ์ชือ้ราจากดนิ พชื และวัสดุชนดิอ ืน่ๆ
•  ฐานขอ้มูลเชือ้ราในประเทศไทย
•  การส ารวจโรคของออ้ยในพืน้ทีเ่ขตภาคกลางของประเทศไทย
•  ความหลากหลายของเชือ้ราทีป่นเป้ือนในอาหาร ผลติผลเกษตร ดนิเพาะปลูก 

และอาคารบา้นเรือน และการตรวจหาปริมาณสารพษิอะฟลาทอกซนิ บ1ี

•  ความหลากหลายของรา Zygomycetes ประสทิธภิาพในการควบคุมราสาเหตุ
โรคพชื และการสรา้งเอนไซมเ์ซลลูเลสและไคตเินส

•  ความหลากหลายของรา Dematiaceous Hyphomycetes จากพชืและ
•  ความหลากหลายและการแพร่กระจายของราเอนโดไฟทจ์ากขา้วและการเป็น

ปฏปัิกษ์ต่อราสาเหตุโรคขา้ว

•  ความหลากหลายทางชวีภาพของรา Ophiocordyceps บนมดอาศัยในอทุยาน
แหง่ชาตเิขาใหญ่และการสรา้งสารทุตยิภูมยัิบยัง้ราสาเหตุโรคพชื 

•  การจัดจ าแนกรา Fusarium species สาเหตุโรคพชื และผลของสารสกดัจากพชื
สมุนไพรในการยับยัง้การเจริญ 

•  การแยกและจ าแนกชนดิรา Pestalotiopsis, Pseudopestalotiopsis และ
Neopestalotiopsis จากพชื และการควบคุมโดยใชส้ารสกัดจากพชื

•  ความหลากหลายของราทีเ่จริญบนเศษซากพชืและการน ามาใชใ้นการควบคุม
โรคใบจุดของคะนา้

ทีมนกัวิจยั

ผลงานตพีมิพ์

เครอืขา่ยงานวิจยั

• ศูนย์พันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) 
•  กรมวชิาการเกษตร •  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
•  มหาวทิยาลัยรามค าแหง • มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

Su-Han NH, P. Songkumarn, S. Nuankaew, N.
Boony uen and O. Piasai. 2019. Div ersity

of sporulating rice endophy tic fungi

associated w ith Thai rice cultiv ars
(O ry za sativ a L.) cultiv ated in Suphanburi

and C hainat Prov inces, Thailand. C urrent

Research in Env ironmental & A pplied
My cology 9(1): 1–14.

Khonsanit, A ., J.J. Luangsa-ard, D.
Thanakitpipattana, N. Kobmoo and O.

Piasai. 2019. C ry ptic species w ithin

O hiocordy ceps my rmecophila complex on
formicine ants from Thailand. My cological

Progress 18(1-2): 147-161.

Piasai, O. and M. Sudsanguan. 2018.
Morphological study of Gelasinospora from

dung and antagonistic effect against plant

pathogenic fungi in v itro. A griculture and
Natural Resources 52(5): 407-411.

Poapolathep, S., P . Tanhan, O. Piasai, K.Imsilp,

J. Hajslov a, M. Giorgi, S. Kumagai and A .
Poapolathep. 2017. O ccurrence and health

risk of patulin and py rethroids in fruit
juices consumed in Bangkok, Thailand.

J. Food Protection 80(9):1415-1421.

คณะเกษตร, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ภาควิชาโรคพชื
เลขที่ 50 งามวงศว์าน ลาดยาว, กรุงเทพ 10900 

หอ้งปฏบิตักิารราวิทยา

ภายใตก้ารดูแลโดย

รศ. อรอุมา เพยีซา้ย, วท.ด. (สาขาวิชาโรคพชื)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ ประเทศไทย

E-mail: agromj@ku.ac.th


