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บทคัดย่อ
นาสารสกัดจากราที่ก่อให้เกิดไลเคน 17 ตัวอย่ าง มาทดสอบฤทธิใ์ นการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรีย
ก่อให้เกิดโรคได้แก่ Bacillus cereus, Escherichia coli, Nocardia asteroides และ Pseudomonas aeruginosa ด้วยวิธี
disc diffusion methods พบว่า สารสกัดจากราทีก่ ่อให้เกิดไลเคน 6 ชนิด Graphina albissima, Ocelluraria diacida,
Phaeographis circumscripta, Pyrenula kurzii, Pyrenula sp. และ Sarcographa obfirmata มีฤทธิยั์ บยัง้ การเจริญ
ของเชื้อทดสอบทัง้ แกรมบวกและลบ ในขณะที่สารสกัดจาก Arthonia cinnabarina, Arthopyrenia nieteriana,
Laurera benguelensis และ Trypethelium sp. ยับยัง้ ได้เฉพาะ B. cereus และ N. asteroides ส่วนสารสกัดจาก
A. myriocarpella และ P. submaculata ยับยัง้ ได้เฉพาะ E. coli และ P. aeruginosa
คาสาคัญ: ราทีก่ ่อให้เกิดไลเคน ฤทธิยั์ บยัง้ แบคทีเรียก่อโรค
Abstract
Seventeen crude extracts from aposymbiotically cultured lichen mycobionts or Lichen-Forming
Fungi (LFF) were investigated for their antimicrobial activity against pathogenic bacteria Bacillus cereus,
Escherichia coli, Nocardia asteroides and Pseudomonas aeruginosa by disc diffusion methods. The results
indicated that crude extracts from Graphina albissima, Ocelluraria diacida, Phaeographis circumscripta,
Pyrenula kurzii, Pyrenula sp. and Sarcographa obfirmata inhibited both Gram positive and Gram negative
pathogenic bacteria. While crude extracts from Arthonia cinnabarina, Arthopyrenia nieteriana, Laurera
benguelensis and a Trypethelium sp. inhibited growth of B. cereus and N. asteroids, crude extracts from
A. myriocarpella and P. submaculata inhibited only E. coli and P. aeruginosa.
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