
แบบฟอร์มรายงานเร่ืองเตม็ ผลการทดลองส้ินสุด ปีงบประมาณ 2553 
 

1.  แผนงานวจัิย  วจัิยและพฒันากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 
 
2.  โครงการวจัิย  วจัิยและพฒันาปทุมมาและกระเจียว 
 กจิกรรม กจิกรรมที ่1  การวจัิยและพฒันาการอารักขาพืชกลุ่มปทุมมาและกระเจียว 
 กจิกรรมย่อย   - 
3.  ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)    ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี  สารอนิทรีย์  และเช้ือจุลนิทรีย์ 

ปฏิปักษ์ชนิดต่างๆในการควบคุมโรครากปมของปทุมมา 
     ช่ือการทดลอง (ภาษาองักฤษ)     - 
 
4.  คณะผู้ด าเนินงาน 
 

มนตรี  เอีย่มวมิังสา   ธิติยา  สารพฒัน์ 
         ไตรเดช  ข่ายทอง 

กลุ่มวจัิยโรคพืช ส านักวจัิยพัฒนาการอารักขาพืช 
 
 
 

 
5.  บทคัดย่อ 

โรครากปมของปทุมมาและกระเจียวเกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม(Root knot nematode ; 
Meloidogyne spp.) โดยจะเขา้ท าลายระบบรากฝอยและตุม้สะสมอาหารของปทุมมาและกระเจียว
ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี ไดแ้ก่ carbofuran ,dinotefuran , abamectin ,fipronil  และ clorox  
สารอินทรีย ์ไดแ้ก่ น ้าส้มควนัไม ้ และเช้ือจุลินทรียป์ฏิปักษ ์ไดแ้ก่ รา Paecilomyces lilacinus และรา 
Trichoderma harzianum ในการควบคุมโรครากปมของปทุมมาท าการทดลอง2ส่วนคือ การทดลองใน
กระถาง และการทดลองในแปลง โดยการการทดลองในกระถาง วางแผนทดลอง CRD 9 กรรมวธีิ 10 ซ ้ า
พบวา่จ านวนไส้เดือนฝอยรากปมในดินปลูก และดชันีการเกิดปมหรือหูดของเหงา้ปทุมมามีความ
แตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย DMRT  พบวา่ทุกกรรมวธีิความ
แตกต่างกบัชุดควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั  

การทดลองระดบัแปลง RCBD 9 กรรมวธีิ 3 ซ ้ า พบวา่ดชันีการการเกิดปมหรือหูดของเหงา้ของ
ปทุมมามีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ ส่วนอตัราการขยายพนัธ์ุของไส้เดือนฝอยรากปม
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย DMRT สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามการ
เกิดหูดจากนอ้ยไปมาก คือ กลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ clorox กลุ่มท่ี 2 น ้าส้มควนัไม ้ กลุ่มท่ี 3 carbofuran  รา 

แบบฟอร์ม 3 เอกสารแนบ 3 



Paecilomyces lilacinus , dinotefuran  และ abamectin  กลุ่มท่ี 4 fipronil  และ  รา Trichoderma 
harzianum  ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
รหสัการทดลอง 02 05 54 01 01 00 02 54 
 

 
6.  ค าน า 

โรครากปมของปทุมมาและกระเจียวเกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม(Root knot nematode ; 
Meloidogyne spp.) พบระบาดท่ี ในหลายพื้นท่ี โดยไส้เดือนฝอยรากปมจะเขา้ท าลายระบบรากฝอย และ 
ตุม้สะสมอาหารของปทุมมาและกระเจียว ท าใหเ้กิดปุ่มปม และตุม้บิดเบ้ียว ซ่ึงมีผลต่อระยะเวลาการเก็บ
รักษาหวัพนัธ์ุ และการรับซ้ือหวัพนัธ์ุ อีกทั้งยงัส่งเสริมให้โรคหวัเน่าระบาดรุนแรงข้ึนดว้ย(วนิดา,2542 ; 
ยทุธศกัด์ิ,2542) 

              ลกัษณะการเขา้ท าลายปทุมมาและกระเจียวของไส้เดือนฝอยรากปมจะท าลายระบบรากทุกระยะ
การเจริญเติบโตโดยตวัอ่อนระยะท่ีสองจะเขา้ไปภายในรากและตุม้สะสมอาหารแลว้ฝังตวัภายในราก
จากนั้นค่อยๆพฒันาเป็นตวัเต็มวยัเพศเมียและซกัน าใหเ้กิดการการเปล่ียน แปลงโดยมีการแบ่งเซลลม์าก
ข้ึน และขยายรวมกนัเป็นเซลลข์นาดใหญ่เรียกวา่ giant cell เป็นผลให้รากบวม เป็นปุ่มปม ปิดทาง
ล าเลียงน ้า ล าเลียงอาหารหลงัจากนั้นไส้เดือนฝอยวางไข่โดยไข่ 1 กลุ่ม ประกอบดว้ยไข่ประมาณ 300-
500 ฟองและครบวงจรชีวิตประมาณ 21-30 วนั ดงันั้นโดยทัว่ไปแลว้ใน 1 ฤดูปลูกพืชจึงสามารถครบ
วงจรชีวิตไดม้ากกวา่ 1 วงจร (ยทุธศกัด์ิ,2542 ; มนตรี,2538) 

ไส้เดือนฝอยรากปม ( Meloidogyne spp.) เป็นไส้เดือนฝอยท่ีพบแพร่หลายในหลายจงัหวดัและมี
พืชอาศยัมากท่ีสุด (มากกวา่ 2,000 ชนิด) เม่ือเปรียบเทียบกบัไส้เดือนฝอยชนิดอ่ืน พืชอาศยัท่ีถูกท าลาย
เสียหายมากไดแ้ก่ พืชตระกูลมะเขือ เช่น พริก มะเขือเทศ มะเขือเปราะ พืชตระกูลแตง พืชตระกูลกะหล ่า 
พืชตระกูลถัว่ ขิง  มนัฝร่ัง ขา้วฟ่าง ยาสูบ พริกไทย มะละกอ ฝร่ัง สับปะรด และไมด้อกไมป้ระดบัหลาย
ชนิด (พลัลภา,2534) 



การป้องกนัก าจดัไส้เดือนฝอยศตัรูพืชมีหลายวธีิดว้ยกนั เช่นการใชส้ารเคมี ใชส้ารอินทรีย ์การ
ควบคุมทางชีววธีิ การใชพ้นัธ์ุตา้นทาน และวธีิทางเขตกรรม เช่น การไถพรวน  การไขน ้าท่วมแปลง การ
ปลูกพืชหมุนเวยีน การใส่ปุ๋ยอินทรียวตัถุ การก าจดัพืชอาศยัออกจากแปลงปลูก เป็นตน้ แมว้า่ทุกวธีิท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ไม่มีวธีิใดท่ีจะป้องกนัก าจดัไส้เดือนฝอยได ้100 % ( สมควร,2539)การผสมผสาน
หลากหลายวธีิเป็นทางเลือกในการปฏิบติัท่ีช่วยใหเ้กิดการควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยรากปมใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ีไม่ท าความเสียหายแก่พืช อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
 

7.  วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ 
1.หวัพนัธ์ุปทุมมา  
2.ไส้เดือนฝอยรากปม(  Meloidogyne spp.) 
3.สาร abamectin   1.8% EC อตัรา 2 มิลลิลิตร / น ้า 1 ลิตร fipronil  5% SC  carbofuran 3% GR  
dinotefuran 1% GR  น ้าส้มควนัไม ้ 3 %  Clorox 5 %  
4.เช้ือรา Trichoderma harzianum และ Paecilomyces lilacinus  
5.วสัดุทดลองในการปลูกพืช เช่น ดินปลูก กระถาง จานรองกระถาง    
6.แปลงทดลองท่ีมีการระบาดของไส้เดือนฝอย 
7.อุปกรณ์และสารเคมี ในห้องปฏิบติัการไส้เดือนฝอย เช่น ตะแกรง กรวย กลอ้งจุลทรรศน์ ถว้ยนบั
ตวัอยา่ง เป็นตน้  
8.ป้ายแสดงกรรมวธีิ สมุดบนัทึก 
วธีิการ 

การทดลองในกระถาง   

วางแผนการทดลอง CRD 9 กรรมวธีิ 10 ซ ้ า ดงัน้ี 

กรรมวธีิท่ี 1 คลุกดินดว้ย carbofuran 3% GR  อตัรา 2.5 กรัมต่อการถาง 
กรรมวธีิท่ี 2 คลุกดินดว้ย dinotefuran 1% GR  อตัรา 2.5 กรัม ต่อการถาง 
กรรมวธีิท่ี 3 ราดดว้ย abamectin   1.8% EC  อตัรา  15 มิลลิลิตรต่อน ้า 5 ลิตร  
กรรมวธีิท่ี 4 ราดดว้ย fipronil  5% SC  อตัรา  15 มิลลิลิตรต่อน ้า 5 ลิตร 
กรรมวธีิท่ี 5 ราดดว้ย น ้าส้มควนัไม ้ 3 %  อตัรา  150 มิลลิลิตรต่อน ้า 5 ลิตร 
กรรมวธีิท่ี 6 ราดดว้ย Clorox 5 % อตัรา  250 มิลลิลิตรต่อน ้า 5 ลิตร 
กรรมวธีิท่ี 7 ราดดว้ย เช้ือรา Trichoderma harzianum ระดบัความเขม้ขน้ 1x  สปอร์ต่อ 

มิลลิลิตรต่อน ้า 0.5 ลิตร ต่อกระถาง 



กรรมวธีิท่ี 8 ราดดว้ย เช้ือรา Paecilomyces lilacinus  ระดบัความเขม้ขน้ 1x  สปอร์ต่อ 
มิลลิลิตรต่อน ้า 0.5 ลิตร ต่อกระถาง 

กรรมวธีิท่ี 9 ชุดควบคุม ไม่ใชส้าร 
หมายเหตุ กรรมวธีิท่ี 3-6 อตัราการใช ้0.5 ลิตรต่อกระถางทดลอง 

1.เก็บตวัอยา่งปทุมมาท่ีเป็นปมหรือหูด เพื่อน ามาแยกไส้เดือนฝอย 
2.การแยกไส้เดือนฝอยจากปทุมมา 

2.1 แยกไส้เดือนฝอยโดยตรงภายภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยายต ่าโดยการฝานเหงา้ของ
ปทุมมาเป็นแผ่นบางวางบนจานเล้ียงเช้ือท่ีบรรจุน ้าประมาณ 1มิลลิลิตร 
2.2 แยกไส้เดือนฝอยโดย Baermann tray 

3. เล้ียงไส้เดือนฝอยเพื่อเพิ่มปริมาณ  
จากขอ้ 2 เม่ือตรวจตวัอย่างภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยายต ่าแลว้พบวา่เป็นไส้เดือนฝอย 
Meloidogyne sp.จึงน าไปเพาะเล้ียงเพิ่มจ านวน ดงัน้ี 
3.1 ใช้เข็มหรือไมไ้ผ่เหลาปลายเข่ียไส้เดือนฝอย Meloidogyne sp.ท่ีพบแต่ละตวัลงใน 

จานเล้ียงเช้ือท่ีมีน ้ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือประมาณ 5 มิลลิลิตร 
3.2 การเตรียมพืชเล้ียงไส้เดือนฝอยเพื่อเพิ่มปริมาณ โดยปลูกมะเขือเทศพนัธ์ุสีดาจ านวน  

30  ตน้ในกระถางขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 10 เซนติเมตร บรรจุดินน่ึงฆ่าเช้ือ 0.8 ลิตร 
กระถางละ 1 ตน้  

3.3 การปลูกเช้ือ ท าหลงัจากปลูกมะเขือเทศพนัธ์ุสีดาได ้15 วนั โดยน าไส้เดือนฝอย  
Meloidogyne sp. จากขอ้ 3.1 จ  านวน 100 ตวัในน ้ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือราดลงบนดินปลูกใน
กระถางมะเขือเทศพนัธ์ุสีดาท่ีเตรียมไวใ้นขอ้ 3.2 หลงัจากท าการปลูกเช้ือแลว้เป็นเวลา 
35 วนั จึงสามารถน ามาเตรียมเป็น inoculum ของไส้เดือนฝอยท่ีจะใชใ้นการปลูกเช้ือใน
ปทุมมาได ้

4. การเตรียมพืชทดสอบ โดยปลูกปทุมมาในกระถางขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 24 เซนติเมตรแลว้ 
บรรจุดินน่ึงฆ่าเช้ือ 9 ลิตร กระถางละ 1 ตน้  

5. การปลูกเช้ือ ท าหลงัจากปลูกปทุมมาได ้15 วนั  มีขั้นตอนดงัน้ี 
5.1 เตรียม inoculum ของไส้เดือนฝอย ดงัน้ี 

เข่ียกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอย โดยน ากระถางมะเขือเทศพนัธ์ุสีดาท่ีเตรียมไวใ้นขอ้ 3.3 ท า
การคว  ่ากระถางเพื่อน าตน้มะเขือเทศออกจากกระถางเคาะดินออกอยา่งเบามือแลว้ลา้ง
รากมะเขือเทศใหส้ะอาด จากนั้นใชคี้มปากคีบขนาดเล็กคีบกลุ่มไข่ของไส้เดือนฝอย 
(ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยายต ่า)วางบนภาชนะส าหรับฟักไข่ไส้เดือนฝอยซ่ึงมีน ้า
กลัน่น่ึงฆ่าเช้ือประมาณ 5 มิลลิลิตร โดยมีกลุ่มไข่ 100 กลุ่มไข่ต่อ 1 ช้ินภาชนะส าหรับ
ฟักไข่ไส้เดือนฝอย จากนั้นบ่มฟักไข่ไส้เดือนฝอย ท่ีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 3  วนั 



5.2 การปลูกเช้ือไส้เดือนฝอยลงในดินปลูกของกระถางปทุมมาท่ีไดเ้ตรียมไวใ้นขอ้ 4.ดงัน้ี  
เม่ือไส้เดือนฝอยฟักจากไข่เป็นตวัอ่อนระยะท่ี2 น ามานบัจ านวนภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์
ก าลงัขยายต ่าแลว้ปรับปริมาตรใหมี้ตวัอ่อนระยะท่ี2 ของไส้เดือนฝอย ปริมาณประมาณ 
1200 ตวัต่อน ้า 50 มิลลิลิตร ต่อกระถางปทุมมา 1  กระถาง ซ่ึงเป็นจ านวนไส้เดือนฝอย
เร่ิมตน้ (initial population ;  Pi)  

การทดลองในแปลง ท าการปลูกปทุมมาในแปลงขนาด 1x1.2 เมตร จ านวน 27 แปลง ๆละ 30 ตน้ 
ตามแผนการทดลอง RCBD 9 กรรมวธีิ 3 ซ ้ า ดงัน้ี 

กรรมวธีิท่ี 1 ชุดควบคุม ไม่ใชส้าร  
กรรมวธีิท่ี 2 คลุกดินดว้ย carbofuran 3% GR  อตัรา 2.5 กรัมต่อตน้ 
กรรมวธีิท่ี 3 ราดดว้ย เช้ือรา Paecilomyces lilacinus  ระดบัความเขม้ขน้ 1x  สปอร์ 

ต่อมิลลิลิตรต่อน ้า 15 ลิตรต่อแปลง 
กรรมวธีิท่ี 4 คลุกดินดว้ย dinotefuran 1% GR  อตัรา 2.5 กรัม ต่อตน้ 
กรรมวธีิท่ี 5 ราดดว้ย น ้าส้มควนัไม ้ 3 %  อตัรา  450 มิลลิลิตรต่อน ้า 15 ลิตร ต่อแปลง 
กรรมวธีิท่ี 6 ราดดว้ย Clorox 5 % อตัรา  750 มิลลิลิตรต่อน ้า 15 ลิตร ต่อแปลง 
กรรมวธีิท่ี 7 ราดดว้ย เช้ือรา Trichoderma harzianum ระดบัความเขม้ขน้ 1x  สปอร์ 

ต่อมิลลิลิตรต่อน ้า 15 ลิตร ต่อแปลง 
กรรมวธีิท่ี 8 ราดดว้ย fipronil  5% SC  อตัรา  45 มิลลิลิตรต่อน ้า 15 ลิตร ต่อแปลง 
กรรมวธีิท่ี 9 ราดดว้ย abamectin   1.8% EC  อตัรา  45 มิลลิลิตรต่อน ้า 15 ลิตร ต่อแปลง 
 
วธีิการด าเนินงาน 

 1.เลือกแปลงท่ีเคยมีการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม จากนั้นสุ่มดินจากแปลงปลุกปทุมมาทุกแปลง 
โดยสุ่มเก็บดินลึกประมาณ 6 น้ิว จ  านวน 10 จุดต่อแปลง น าดินจากทุกจุดมาคลุกเคลา้รวมกนั
โดยมีน ้าหนกัโดยประมาณ 1 กิโลกรัม น าใส่ถุงพลาสติก รัดปากถุงใหแ้น่นใส่ในลงัน ้าแขง็
น ากลบัมาตรวจท่ีหอ้งปฏิบติัการ  
ในหอ้งปฏิบติัการ แบ่งดินในแต่ละตวัอยา่งมา  500 กรัม น ามาแยกไส้เดือนฝอยโดยวิธี Cobb 
sieving & Baermann tray ตรวจนบัจ านวนภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยายต ่าจ  านวน
ไส้เดือนฝอยท่ีไดบ้นัทึกเป็นจ านวนไส้เดือนฝอยก่อนการใส่สารตามกรรมวธีิขา้งตน้ 

2.ท าการใส่สารฯ 3 คร้ังห่างกนั 30 วนั คร้ังแรกท่ีทดสอบคือท าพร้อมปลูก  

3. หลงัการใส่สารฯคร้ังสุดทา้ยแลว้ ท าการประเมิน 2 ส่วน ดงัน้ี 
3.1 ตรวจนบัจ านวนไส้เดือนฝอยในดิน เพื่อค านวณค่า อตัราการขยายพนัธ์ุ (Reproductive  

factor value ; Rf )  ค านวณจาก สูตร Rf = Pf / Pi โดยโดยสุ่มเก็บดินลึกประมาณ 6 น้ิว 
จ านวน 10 จุดต่อแปลงยอ่ย น าดินจากทุกจุดมาคลุกเคลา้รวมกนัโดยมีน ้าหนกั



โดยประมาณ 1 กิโลกรัม น าใส่ถุงพลาสติก รัดปากถุงใหแ้น่นใส่ในลงัน ้าแขง็น ากลบัมา
ตรวจท่ีหอ้งปฏิบติัการ  
ในหอ้งปฏิบติัการ แบ่งดินในแต่ละตวัอยา่งมา  500 กรัม น ามาแยกไส้เดือนฝอยโดยวิธี 
Cobb sieving & Baermann tray ตรวจนบัจ านวนภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยายต ่า
จ  านวนไส้เดือนฝอยท่ีไดบ้นัทึกเป็นจ านวนไส้เดือนฝอยก่อนการทดสอบ
ประสิทธิภาพ 

3.2. การวดัดชันีการเกิดปมหรือ หูดของปทุมมา  
ถอนตน้ปทุมมาพร้อมเหงา้เพื่อประเมินการเกิดปมโดยประยกุตใ์ชเ้กณฑป์ระเมินระดบั

การเกิดโรคตาม Taylor and Sasser (1978) และ Hussey and Boerma, (1981)  ดงัน้ี  

  0 = เหงา้ไม่ปรากฎอาการปม 
  1 = เหงา้ปรากฎอาการปม 1-10 % ของระบบราก 
  2 = เหงา้ปรากฎอาการปม 11-25 % ของระบบราก 

3 = เหงา้ปรากฎอาการปม 26-50 % ของระบบราก 
  4 =เหงา้ปรากฏอาการปม 51-75 % ของระบบราก 
  5 =เหงา้ปรากฎอาการปมมากกวา่ 75 % ของระบบราก 

 

4. น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
 

8.  ระยะเวลา (เร่ิมต้น – ส้ินสุด) 
ระยะเวลาเร่ิมตน้ปีงบประมาณ  2554 ส้ินสุด  2555 รวม  1 ปี  

 
9.  สถานทีด่ าเนินการ 

หอ้งปฏิบติัการกลุ่มงานไส้เดือนฝอย กลุ่มวจิยัโรคพืช ส านกัวจิยัพฒันาการอารักขาพืช 
และแปลงเกษตรกร ในพื้นท่ีมีการปลูกปทุมมา เช่น จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าปาง 
และจงัหวดัตาก 

 
10.  ผลการทดลองและวจิารณ์  (พร้อมภาพประกอบ) 

ผลการทดลองในระดบักระถางทดลอง พบวา่เม่ือส้ินสุดการทดลองตรวจนบัจ านวนไส้เดือนฝอยรากปม
ในดินปลูก และวดัดชันีการการเกิดปมหรือหูดของปทุมมาพบวา่กรรมวธีิในการทดลองมีความแตกต่าง
กนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย DMRT  พบวา่ทุกกรรมวิธีความแตกต่าง
กบัชุดควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั โดยท่ีกรรมวธีิท่ี 2 ถึง 9 ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (Table 1 และ 
Table 2) 



ผลการทดลองในระดบัแปลง พบวา่เม่ือส้ินสุดการทดลอง วดัดชันีการการเกิดปมหรือหูดของหวัปทุมมา
พบวา่ กรรมวธีิในการทดลองมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ ส่วนอตัราการขยายพนัธ์ุ
ของไส้เดือนฝอยรากปมไม่มีความแตกต่างทางสถิติ จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย DMRT สามารถ
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามการเกิดหูดจากนอ้ยไปมาก คือ กลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ clorox กลุ่มท่ี 2น ้าส้มควนัไม ้กลุ่มท่ี 
3 carbofuran รา Paecilomyces lilacinus  dinotefuran และ abamectin    กลุ่มท่ี 4 fipronil  และ  รา 
Trichoderma harzianum  (Table 3) แต่ในการทดลองคร้ังน้ียงัไม่สามารถควบคุมไม่ใหไ้ส้เดือนฝอยเขา้
ท าลายเหงา้ปทุมมาไดแ้ละการสร้างตุม้ของปทุมมาพบวา่ในแปลงพืชสามารถสร้างตุม้จ านวนมากกวา่ใน
กระถางทดลอง 

 
Table 1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของดชันีเกิดหวัหูดของปทุมมาในกระถาง 
 

 
)1( ค่าเฉล่ียของดชันีเกิดหวัหูดของปทุมมาท่ีตามดว้ยอกัษรท่ีเหมือนกนัในแต่ละกรรมวธีิ ไม่แตกต่างกนั

ทางสถิติ โดย DMRT  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
 

Table 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของจ านวนไส้เดือนฝอยท่ีตรวจจากดินในกระถางปทุมมา  

กรรมวธีิ 
ค่าเฉล่ียของดชันีเกิดหวัหูดของปทุมมา )1(  
 

1 ชุดควบคุม ไม่ใชส้าร  3.5 a 
2  carbofuran 3% GR   1.3 b 
3 รา Paecilomyces lilacinus   1.7b 
4 dinotefuran 1% GR   1.7 b 
5 น ้าส้มควนัไม ้ 3 %   1.9 b 
6  clorox 5 % 1.7 b 
7 รา Trichoderma harzianum 1.4b 
8 fipronil  5% SC   1.8 b 
9  abamectin   1.8% EC   1.4 b 

กรรมวธีิ 
ค่าเฉล่ียจ านวนไส้เดือนฝอยรากปม )1(  
 

1 ชุดควบคุม ไม่ใชส้าร  218.2 a 

2  carbofuran 3% GR   27.8 b 

3 รา Paecilomyces lilacinus   89.8 b 

4 dinotefuran 1% GR   74.3 b 



 

 
)1( ค่าเฉล่ียของจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมท่ีตามดว้ยอกัษรท่ีเหมือนกนัในแต่ละกรรมวธีิ ไม่แตกต่างกนั

ทางสถิติ โดย DMRT  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
 

Table 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของดชันีเกิดหวัหูดของปทุมมาในแปลง 
 
 
 

 
)1( ค่าเฉล่ียของดชันีเกิดหวัหูดของปทุมมาท่ีตามดว้ยอกัษรท่ีเหมือนกนัในแต่ละกรรมวธีิ ไม่แตกต่างกนั

ทางสถิติ โดย DMRT  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
 

 
11.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ทุกกรรมวธีิเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวธีิท่ีไม่ใส่สารแลว้สามารถลดจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมและการ
เกิดปมได ้แต่ตอ้งมีการทดลองซ ้ าและอาจจะเพิ่มปริมาณ ความถ่ีในการใชเ้พิ่มข้ึน หรือปรับปรุง
วธีิการใชท่ี้เก้ือหนุนกนัเพื่อควบคุมการเขา้ท าลายไส้เดือนฝอย 
 

 

5 น ้าส้มควนัไม ้ 3 %   81.7 b 

6  clorox 5 % 37.7b 

7 รา Trichoderma harzianum 82.7 b 

8 fipronil  5% SC   64.3 b 

9  abamectin   1.8% EC   57 b 

กรรมวธีิ 
ค่าเฉล่ียของดชันีเกิดหวัหูดของปทุมมา )1(  
 

1 ชุดควบคุม ไม่ใชส้าร  4.167 a 
2  carbofuran 3% GR   2.75 bc 
3 รา Paecilomyces lilacinus   2.778 bc 
4 dinotefuran 1% GR   2.806 bc 
5 น ้าส้มควนัไม ้ 3 %   2.528 cd 
6  clorox 5 % 2.306 d 
7 รา Trichoderma harzianum 3.056 b 
8 fipronil  5% SC   3.028 b 
9  abamectin   1.8% EC   2.806  bc 



12.  การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์: ใหร้ะบุวา่ผลงานท่ีส้ินสุดไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ พฒันาต่อหรือ
ถ่ายทอดไดใ้นประเด็นอะไรบา้ง (ระบุเป็นขอ้ ๆ) 

งานวจิยัน้ีน าไปใชป้ระโยชน์ พฒันาต่อหรือถ่ายทอดไดโ้ดย 
1.เป็นขอ้มูลในการพฒันาการวจิยัเพื่อหาวธีิท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาการระบาดของไส้เดือนฝอย
รากปมในปทุมมาต่อไป 
 

 
13. ค าขอบคุณ(ถ้ามี) 

- 
14.  เอกสารอ้างองิ 

พลัลภา กฤษณีไพบูลย.์2534.ไส้เดือนฝอยศตัรูพืช . คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่.307 หนา้ 

มนตรี เอ่ียมวมิงัสา.2538. เอกสารวชิาการ ไส้เดือนฝอยศตัรูพืช . กรมวชิาการเกษตร 190 น. 
ยทุธศกัด์ิ เจียมไชยศรี.2542.โรครากปมของปทุมมาและกระเจียว.กสิกร.72,2(มี.ค.-เม.ย.42) 121-125 
วนิดา  ฐิตะฐาน.2542.โรคเห่ียวของพืชท่ีเกิดจากแบคทีเรีย.กรมวชิาการเกษตร 151 น. 
สมควร  คีรีวลัย.์2539.การป้องกนัก าจดัไส้เดือนฝอยโดยวิธีเขตกรรม.เอกสารเผยแพร่วิชาการโรคพืช 

และจุลชีววทิยา ประจ าปี 2539.กองโรคพืชและจุลชีววทิยา.กรมวชิาการเกษตร 
 

15.  ภาคผนวก (ถ้ามี) 
- 
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