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1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนามันฝรั่ง 

 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการจัดการศัตรูที่ส าคัญของมันฝรั่ง 

กิจกรรม   :  - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การใช้ปอเทืองควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมันฝรั่ง 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Control of Root-Knot Nematodes on Potatoes Using 

Sunnhemp 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าโครงการวิจัย  :  นายไตรเดช ข่ายทอง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายไตรเดช ข่ายทอง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผู้ร่วมงาน                             :  นางสาวธิติยา สารพัฒน์ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

:  นายมนตรี เอ่ียมวิมังสา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ   :  การทดลองใช้ปอเทืองควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมันฝรั่งใน

แปลงทดลอง ระหว่างปี 2554 – 2555 จ านวน 2 แปลงทดลอง ณ สถานีทดลองพืชสวนพบพระ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ในปี 2554 ท าการทดลองในแปลงขนาด 3 x 5 เมตรวางแผนการ

ทดลองแบบ RCB 8 กรรมวิธี 5 ซ  า โดยหว่านเมล็ดปอเทืองอัตรา 7 กก./ไร่ ก่อนปลูกมันฝรั่ง โดยคลุก

หรือไม่คลุกเมล็ดด้วยเชื อไรโซเบียม เมื่อปอเทืองอายุ 60 วัน สับต้นแล้วไถกลบ ไม่สับต้นแล้วไถกลบ 

หรือตัดต้นคลุมดินโดยไม่ไถกลบ เปรียบเทียบกับการไม่ปลูกปอเทืองก่อนปลูกมันฝรั่ง และการใช้สาร

คาร์โบฟูราน 3% G อัตรา 15 ก.ก./ไร่ ก่อนปลูกมันฝรั่ง ไม่พบความแตกต่างของ จ านวนตัวอ่อนระยะ

ที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมในดิน เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลาย เปอร์เซ็นต์หูด ดัชนีการเข้าท าลาย 

และน  าหนักหัวมันฝรั่ง ในแต่ละกรรมวิธี ท าการทดลองในแปลงที่ 2 ในปี 2555 ในแปลงขนาด 3 x 5 

เมตรวางแผนการทดลองแบบ RCB 5 กรรมวิธี 5 ซ  า โดย กรรมวิธีที่ 1 ไม่ปลูกปอเทืองและไม่ใช้

สารเคมี กรรมวิธีที่ 2 ปลูกปอเทืองแล้วไถกลบ ไม่ใช้สารเคมี กรรมวิธีที่ 3 ไม่ปลูกปอเทือง และใช้สาร

คาร์โบฟูราน 3% G อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมปลูกมันฝรั่ง กรรมวิธีที่ 4 ปลูกปอเทืองแล้วไถกลบ 



และใช้สารคาร์โบฟูราน 3% G อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมปลูกมันฝรั่ง กรรมวิธีที่ 5 ปลูกปอเทือง

แล้วไถกลบ และใช้สารคาร์โบฟูราน 3% G อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมปลูกมันฝรั่ง และหลังปลูกมัน

ฝรั่ง 45 วัน ผลการทดลองพบว่าการใช้ปอเทืองร่วมกับสารคาร์โบฟูรานสามารถควบคุมไส้เดือนฝอย

รากปมและลดการเกิดหูดของหัวมันฝรั่งได้ 

6. ค าน า  โรคหัวหูดของมันฝรั่งเกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม M. incognita และ M. javanica ท าความ

เสียหายให้กับหัวมันฝรั่งส าหรับส่งเข้าโรงงานผลิตมันฝรั่งแผ่นบางทอดกรอบ (potato chips) มันฝรั่ง

แผ่นที่ผลิตจากหัวมันที่เป็นโรคจะมีรอยไหม้บริเวณท่ีไส้เดือนฝอยเข้าท าลาย ท าให้ไม่สวยงาม เป็นเหตุ

ให้โรงงานไม่รับซื อหัวมันฝรั่งที่เป็นโรค (มนตรีและคณะ 2543) การระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมใน

พื นที่ปลูกมันฝรั่งในเขตภาคตะวันตก โดยเฉพาะในเขตพื นที่อ าเภอ พบพระ จังหวัดตาก ได้เกิดขึ นมา

เป็นระยะเวลานานและท าความเสียหายอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีการควบคุมโรคได้อย่างน่า

พอใจ โดยวิธีการใช้สารเคมียังเป็นวิธีการที่เกษตรกรนิยมใช้ สารเคมีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถควบคุม

โรคได้ในระดับหนึ่ง แต่อาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเนื่องจากมีราคาแพง อีกทั งยังเป็นอันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยบางชนิดอยู่ในบัญชีกลุ่มสารเฝ้าระวังของกรม

วิชาการเกษตร ปอเทืองเป็นพืชที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน และยังมีผลพลอยได้

ในการลดจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมในดินได้ นุชนารถ 2551 รายงานการใช้ปอเทืองควบคุมไส้เดือน

ฝอยรากปมในพริกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการไถกลบเมื่อต้นปอเทืองอายุ  50-60 วัน 

แล้วทิ งไว้ 7-10 วันก่อนการปลูกพริก ซึ่งสามารถลดจ านวนไส้เดือนฝอยในดินได้ 60 -70% การใช้

ปอเทืองในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมันฝรั่งจึงมีความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเขต อ. พบพระ 

จ. ตาก มีภูมิอากาศและชนิดดินแตกต่างจากแหล่งปลูกพริกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจท าให้

ประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยของปอเทืองแตกต่างออกไป นอกจากนั นการท าลายมันฝรั่ง

ของไส้เดือนฝอยรากปม เป็นการท าลายคุณภาพของหัวมันฝรั่งด้วย ซึ่งแตกต่างจากการท าลายระบบ

รากของพริกหรือพืชชนิดอ่ืนๆ ซึ่งในบางครั งการท าลายของไส้เดือนฝอยอาจไม่กระทบต่อผลผลิต ถ้า

ความรุนแรงของโรคไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไป ส าหรับมันฝรั่งการท าลายของไส้เดือนฝอยถึงแม้ว่า

บางครั งอาจไม่กระทบกับผลผลิต แต่ก็สามารถท าความเสียหายกับคุณภาพของหัวมันฝรั่งได้ ดังนั นจึง

ควรทดสอบว่าการใช้ปอเทืองสามารถลดการเกิดหูดของหัวมันฝรั่งได้หรือไม่  ปอเทือง (Crotalaria 

juncea) เป็นพืชที่ได้รับการแนะน าให้ใช้ ปลูกสลับกับพริก เพ่ือควบคุมโรครากปมซึ่งเกิดจากไส้เดือน

ฝอย Meloidogyne spp. (นุชนารถ, 2551) โดยใช้การไถกลบเมื่อต้นปอเทืองอายุ 50-60 วัน แล้วทิ ง

ไว้ 7-10 วันก่อนการปลูกพริก โดยปอเทืองสามารถลดจ านวนไส้เดือนฝอยในดินได้  60-70% นุชนา

รถ (2551) พบว่าการปลูกปอเทืองถึงระยะออกดอกและไถกลบก่อนปลูกกระเจี๊ยบเขียว มี



ประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอย Meloidogyne spp. สามารถลดการเกิดปมได้ มากกว่า 75 

%  ของระบบราก ปอเทื องเป็ น พืชอาศัยที่ ไม่ ดี ของไส้ เดื อนฝอยศัตรู พื ชหลาย ชนิ ด เช่น 

Rotylenchulus reniformis, Radopholus similis, Belonolaimus longicaudatus, 

Heterodera glycines รวมทั งไส้เดือนฝอยสาเหตุโรครากปม Meloidogyne spp. อย่างไรก็ตาม

ปอเทืองก็อ่อนแอต่อไส้เดือนฝอยศัตรูพืชบางชนิด เช่น Pratylenchus spp., Helicotylenchus 

spp., Scutellonema spp., และ Criconemella spp. (Wang et al., 2002) นอกจากการไถกลบ

ปอเทืองลงในดินแล้ว พบว่าการปลูกปอเทือง และตัดต้นคลุมดิน (Mulching) มีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมไส้เดือนฝอยและวัชพืชเช่นเดียวกัน (Wang et al., 2008) การส่งเสริมให้ปลูกปอเทืองเป็นพืช

บ ารุงดินมักจะให้คลุกเมล็ดปอเทืองด้วยเชื อไรโซเบียม ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยด้วย

เช่นกัน การใช้ปอเทืองควบคุมโรครากปมและหัวหูดของมันฝรั่งมีความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามโรคหัว

หูดของมันฝรั่ง เป็นความเสียหายด้านคุณภาพของหัวมันฝรั่ง ซึ่งแตกต่างจากพืชชนิดอ่ืนซึ่งไส้เดือน

ฝอยจะท าลายราก ท าให้ผลผลิตลดลง จึงควรศึกษาว่าการใช้ปอเทืองควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมนั น 

นอกจากจะลดความเสียหายของผลผลิตแล้ว จะสามารถลดการเกิดหูดของหัวมันฝรั่งได้หรือไม่  

โดยทั่วไปไส้เดือนฝอยรากปมสามารถเพ่ิมจ านวนได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะมีประชากรในดินเมื่อเริ่ม

ปลูกอยู่ในระดับต่ า และการใช้ปอเทืองนั นเป็นวิธีการลดจ านวนประชากรไส้เดือนฝอยรากปมในดิน

เมื่อเริ่มปลูกพืชเท่านั น  การระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne chitwoodi ในพื นที่ปลูก

มันฝรั่ง ของรัฐ Oregon แถบตะวันตกของสหรัฐอเมริกา เป็นตัวอย่างของความยากในการควบคุมโรค

หัวหูดของมันฝรั่งซึ่งเกิดจากไส้เดือนฝอยชนิดนี  และการควบคุมโรคหูดโดยการใช้สารเคมี ชนิดใดชนิด

หนึ่ งเพียงชนิดเดียว ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีประเภท fumigant หรือ non-fumigant ก็ยั งไม่มี

ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคหูด ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ต้องใช้สารเคมีมากกว่า 1 ชนิดร่วมกัน 

และใช้มากกว่า 1 ครั ง (Ingham et al., 2000; 2007) 

7. วิธีด าเนินการ  

แปลงทดลองที่ 1 (ปี 2554) ท าการทดลองโดยปลูกมันฝรั่งในแปลงทดลองย่อยขนาด 3x5 

เมตร ระยะระหว่างแถว 80 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 25 เซนติเมตร  วางแผนการทดลองแบบ 

RCB  จ านวน  5 ซ  า โดยมีกรรมวิธีต่างๆ ดังนี   

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ปลูกปอเทืองก่อนปลูกมันฝรั่ง 

กรรมวิธีที่ 2 ใช้สารคาร์โบฟูราน 3% G อัตรา 15 ก.ก./ไร่ ก่อนปลูกมันฝรั่ง 

กรรมวิธีที่ 3 ปลูกปอเทือง, สับต้นแล้วไถกลบ ก่อนปลูกมันฝรั่ง 

กรรมวิธีที่ 4 ปลูกปอเทือง, ไม่สับต้นแล้วไถกลบ ก่อนปลูกมันฝรั่ง 



กรรมวิธีที่ 5 ปลูกปอเทือง, ตัดต้นคลุมดินโดยไม่ไถกลบ ก่อนปลูกมันฝรั่ง 

กรรมวิธีที่ 6 ปลูกปอเทืองที่คลุกเมล็ดด้วยเชื อไรโซเบียม, สับต้นแล้วไถกลบ ก่อนปลูกมันฝรั่ง 

กรรมวิธีที่ 7 ปลูกปอเทืองที่คลุกเมล็ดด้วยเชื อไรโซเบียม, ไม่สับต้นแล้วไถกลบ ก่อนปลูกมันฝรั่ง 

กรรมวิธีที่ 8 ปลูกปอเทืองที่คลุกเมล็ดด้วยเชื อไรโซเบียม, ตัดต้นคลุมดินโดยไม่ไถกลบ ก่อนปลูกมัน

ฝรั่ง 

ท าการทดลองในพื นที่ที่มีการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมในสถานีทดลองพืชสวนพบพระ 

จ. ตาก เริ่มการทดลองโดยการปลูกมันฝรั่งในแปลงทดลอง เพ่ือเพ่ิมจ านวนไส้เดือนฝอยในดินก่อนท า

การทดลอง และไถดินเตรียมแปลงทดลองหลังเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง หว่านปอเทืองลงในแปลงย่อยตาม

กรรมวิธี โดยใช้เมล็ดปอเทืองอัตรา 7 ก.ก./ไร่ เมื่อปอเทืองอายุ 60 วัน ท าการสับต้นไถกลบ ไม่สับต้น

แล้วไถกลบ หรือตัดต้นปอเทืองคลุมดินตามกรรมวิธีก่อนปลูกมันฝรั่ง เริ่มปลูกมันฝรั่ง 15 วันหลังการ

ไถกลบปอเทือง กรรมวิธีที่ 2 หว่านสารคาร์โบฟูราน และคลุกดินก่อนปลูกมันฝรั่ง 

แปลงทดลองที่ 2 (ปี 2555) ท าการทดลองโดยปลูกมันฝรั่งในแปลงทดลองย่อยขนาด 3x5 

เมตร ระยะระหว่างแถว 80 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 25 เซนติเมตร  วางแผนการทดลองแบบ 

RCB  จ านวน  5 ซ  า โดยมีกรรมวิธีต่างๆ ดังนี  

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ปลูกปอเทืองและไม่ใช้สารเคมี 

กรรมวิธีที่ 2 ปลูกปอเทืองแล้วไถกลบ ไม่ใช้สารเคมี 

กรรมวิธีที่ 3 ไม่ปลูกปอเทือง และใช้สารคาร์โบฟูราน 3% G อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมปลูกมันฝรั่ง 

กรรมวิธีที่ 4 ปลูกปอเทืองแล้วไถกลบ และใช้สารคาร์โบฟูราน 3% G อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่ พร้อม

ปลูกมันฝรั่ง 

กรรมวิธีที่ 5 ปลูกปอเทืองแล้วไถกลบ และใช้สารคาร์โบฟูราน 3% G อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่ พร้อม

ปลูกมันฝรั่ง และหลังปลูกมันฝรั่ง 45 วัน 

เตรียมแปลงทดลองเช่นเดียวกับแปลงทดลองที่ 1 ใช้เมล็ดปอเทืองอัตรา 7 ก.ก./ไร่ และไถ

กลบเมื่อปอเทืองอายุ 60 วัน การใช้สารคาร์โบฟูราน 3% G พร้อมปลูกใช้วิธีการหว่านแล้วไถกลบ 

และใช้ 45 วันหลังปลูกโดยการโรยข้างแถวปลูกแล้วพูนดินกลบโคนต้น 

การตรวจผลการทดลอง 

ตรวจผลการทดลองโดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินจากแต่ละแปลงทดลองย่อยแปลงละ 1 ตัวอย่าง 

(สุ่มเก็บ 10 จุดต่อแปลง) โดยเก็บ 3 ครั งคือ ก่อนปลูกปอเทือง ก่อนปลูกมันฝรั่ง และหลังปลูกมันฝรั่ง 

เพ่ือตรวจนับจ านวนประชากรตัวอ่อนระยะท่ีสองของไส้เดือนฝอยในดิน ปลูกมันฝรั่งและปฏิบัติตาม

กรรมวิธีทดลอง ดูแลรักษาต้นมันฝรั่งตามปกติ เมื่อมันฝรั่งอายุครบ 100 วัน เก็บตัวอย่างหัวมันฝรั่ง 



จากแถวกลางของแต่ละแปลงทดลอง จ านวน 20 ต้นต่อแปลง เก็บตัวอย่างดินจากแถวกลาง จ านวน 

10 จุดต่อแปลง เพ่ือตรวจนับจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมเมื่อสิ นสุดการทดลอง แยกหัวมันฝรั่งเป็น 2 

ส่วน คือหัวมันขนาดท่ีส่งขายได้ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ½ นิ วขึ นไป) และหัวมันขนาดเล็ก 

ชั่งน  าหนักหัวมันฝรั่ง และสุ่มตัวอย่างหัวมันฝรั่งจ านวน 25 หัว จากหัวมันขนาดที่ส่งขายได้ เพื่อวัด

ระดับการเข้าท าลายหัวมันฝรั่งของไส้เดือนฝอย โดยปอกเปลือกมันฝรั่งและนับจ านวนแผลที่เกิดจาก

การเข้าท าลายของไส้เดือนฝอย แล้วค านวณหาเปอร์เซ็นต์หัวที่ถูกเข้าท าลาย (percent infection; 

หัวมันฝรั่งที่มีแผลอย่างน้อย 1 แผลขึ นไป) เปอร์เซ็นต์หัวหูด (percent culls; หัวมันฝรัง่ที่มีจ านวน

แผล 6 แผลหรือมากกว่า) และดัชนีการเข้าท าลาย (infection index) โดย 0 = ไม่มีแผล, 1 = 1–3 

แผล, 2 = 4–5 แผล, 3 = 6–9 แผล, 4 = 10–49 แผล, 5 = 50–99 แผล, 6 = 100 แผลหรือ

มากกว่า (Pinkerton et al., 1986) 

ค านวณ reproduction facter (Rf ) ของไส้เดือนฝอยรากปม 2 ครั ง โดย Rf 1 คือ จ านวน

ตัวอ่อนระยะท่ีสองก่อนปลูกมันฝรั่ง (หลังปลูกปอเทือง)/จ านวนตัวอ่อนระยะที่สองเมื่อเริ่มปลูกปอ

เทือง Rf 2 คือ จ านวนตัวอ่อนระยะที่สองหลังปลูกมันฝรั่ง/จ านวนตัวอ่อนระยะที่สองก่อนปลูกมันฝรั่ง 

วิเคราะห์ข้อมูลโดย one-way analysis of variance เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกรรมวิธี

โดยวิธี DMRT ส่วนดัชนีการเข้าท าลายวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Kruskal-Wallis test เปรียบเทียบความ

แตกต่างของแต่ละกรรมวิธีโดย Mann-Whitney U test 

เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น ตุลาคม 2553 สิ นสุด กันยายน 2555 

สถานีทดลองพืชสวนพบพระ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 

กลุ่มงานไส้เดือนฝอย กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

แปลงทดลองที่ 1 (ปี 2554) การทดลองในแปลงที่ 1 ไม่พบความแตกต่างของจ านวนตัวอ่อน

ระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมในดินในแต่ละกรรมวิธี (ตารางที่ 1) จ านวนตัวอ่อนระยะที่สองใน

ดินเมื่อเริ่มปลูกมันฝรั่ง ต่ ากว่าจ านวนตัวอ่อนก่อนปลูกปอเทือง แต่ไม่แตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ได้ปลูก

ปอเทือง จึงท าให้ไม่สามารถบอกได้ว่าการที่จ านวนไส้เดือนฝอยลดลง เป็นผลจากการปลูกปอเทือง

หรือไม่ ดังนั นการปลูกปอเทืองหรือการไม่ปลูกพืชใดๆ ในแปลงปลูกแต่ทิ งแปลงไว้โดยไม่ปลูกพืช ท า

ให้จ านวนตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยในดินลดลงได้เช่นเดียวกัน จ านวนตัวอ่อนของไส้เดือน

ฝอยเพ่ิมขึ นหลังจากปลูกมันฝรั่ง แต่ไม่แตกต่างกันระหว่างกรรมวิธี จ านวนตัวอ่อนระยะที่สองที่

เพ่ิมขึ น ในทุกกรรมวิธี ยังต่ ากว่าจ านวนไส้เดือนฝอยในดินก่อนปลูกปอเทือง (ตารางที่ 1) ผลผลิตมัน



ฝรั่งที่ได้จากแปลงทดลองค่อนข้างต่ าอาจเนื่องจากจากการใช้หัวพันธุ์ซึ่งยังไม่สร้างตาในการปลูก 

ผลผลิตหัวที่ได้มีขนาดเล็กและมีจ านวนน้อย ท าให้สามารถตรวจการเป็นโรคของหัวมันฝรั่งได้เพียง 10 

หัวต่อแปลง จากการตรวจหัวมันฝรั่งพบว่า เปอร์เซ็นต์หัวมันฝรั่งที่ถูกเข้าท าลาย เปอร์เซ็นต์หัวหูด 

ดัชนีการเข้าท าลาย และน  าหนักหัวมันฝรั่ง ไม่แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี (ตารางท่ี 1) 

แปลงทดลองที่ 2 (ปี 2555) ปริมาณตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมในดินเมื่อเริ่ม

ทดลอง ในแปลงทดลองที่ 2 ต่ ากว่าแปลงทดลองที่ 1 ค่อนข้างมาก แต่ก็เพียงพอที่จะท าให้มันฝรั่งเกิด

โรค 

ระดับการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอย (Reproduction factor; Rf) 

ไม่พบความแตกต่างของการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยรากปมในกรรมวิธีต่างๆ หลังการปลูก

ปอเทือง (ตารางที่ 2) ทั งในกรรมวิธีที่ปลูกปอเทือง หรือไม่ปลูกพืชใดๆ การขยายพันธุ์ของไส้เดือน

ฝอยอยู่ในระดับต่ าในทุกกรรมวิธี ระดับการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยหลังปลูกมันฝรั่งแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กรรมวิธีไม่ปลูกปอเทืองแต่ใช้สารคาร์โบฟูรานพร้อมปลูกมันฝรั่ง กรรมวิธี

ปลูกปอเทืองร่วมกับสารคาร์โบฟูรานพร้อมปลูกมันฝรั่ง และกรรมวิธีปลูกปอเทืองร่วมกับสารคาร์โบฟู

รานพร้อมปลูกและ 45 วันหลังปลูกมันฝรั่ง มีระดับการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยรากปมต่ ากว่า

กรรมวิธีที่ปลูกปอเทืองก่อนปลูกมันฝรั่งเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้สารเคมี แต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่

ไม่ปลูกปอเทืองและไม่ใช้สารเคมี (กรรมวิธีควบคุม) ระดับการชยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยรากปมใน

กรรมวิธีที่ปลูกปอเทืองก่อนปลูกมันฝรั่งโดยไม่ใช้สารเคมี ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่ไม่ปลูกปอเทืองและ

ไม่ใช้สารเคม ี

เปอร์เซ็นต์หัวมันฝรั่งที่ถูกเข้าท าลาย 

เปอร์เซ็นต์หัวมันฝรั่งที่ถูกเข้าท าลายหัวในกรรมวิธีที่ใช้สารคาร์โบฟูรานพร้อมปลูกมันฝรั่ง 

และกรรมวิธีปลูกปอเทืองร่วมกับใช้สารคาร์โบฟูรานพร้อมปลูกและ 45 วันหลังปลูกมันฝรั่ง มีระดับ

ต่ ากว่ากรรมวิธีการปลูกปอเทืองแต่ไม่ใช้สารเคมี และกรรมวิธีที่ไม่ปลูกปอเทืองและไม่ใช้สารเคมี 

(กรรมวิธีควบคุม) แต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีปลูกปอเทืองร่วมกับใช้สารคาร์โบฟูรานพร้อมปลูก 

เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายหัวมันฝรั่งในกรรมวิธีการปลูกปอเทือง กรรมวิธีปลูกปอเทืองร่วมกับใช้สาร

คาร์โบฟูรานพร้อมปลูก และกรรมวิธีที่ไม่ปลูกปอเทืองและไม่ใช้สารเคมี (กรรมวิธีควบคุม) ไม่แตกต่าง

กัน 

เปอร์เซ็นต์หัวหูด 

เปอร์เซ็นต์หัวหูดในกรรมวิธีที่ใช้สารคาร์โบฟูรานพร้อมปลูกมันฝรั่ง และกรรมวิธีปลูกปอเทือง

ร่วมกับใช้สารคาร์โบฟูรานพร้อมปลูกและ 45 วันหลังปลูก ต่ ากว่ากรรมวิธีที่ไม่ปลูกปอเทืองและไม่ใช้



สารเคมี (กรรมวิธีควบคุม) แต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีการปลูกปอเทือง และกรรมวิธีการปลูกปอเทือง

ร่วมกับใช้สารคาร์โบฟูรานพร้อมปลูก เปอร์เซ็นต์หัวหูดในกรรมวิธีการปลูกปอเทือง และกรรมวิธีการ

ปลูกปอเทืองร่วมกับใช้สารคาร์โบฟูรานพร้อมปลูก ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่ไม่ปลูกปอเทืองและไม่ใช้

สารเคมี (กรรมวิธีควบคุม) 

ดัชนีการเข้าท าลาย 

ดัชนีการเข้าท าลายหัวมันฝรั่งของไส้เดือนฝอยรากปมในกรรมวิธีปลูกปอเทืองร่วมกับใช้สาร

คาร์โบฟูรานพร้อมปลูกและ 45 วันหลังปลูก ต่ ากว่ากรรมวิธีที่ไม่ปลูกปอเทืองและไม่ใช้สารเคมี 

(กรรมวิธีควบคุม) และกรรมวิธีการปลูกปอเทืองและไม่ใช้สารเคมี กรรมวิธีการปลูกปอเทืองและไม่ใช้

สารเคมี และกรรมวิธีการปลูกปอเทืองร่วมกับใช้สารคาร์โบฟูรานพร้อมปลูก มีดัชนีการเข้าท าลายไม่

แตกต่างกับกรรมวิธีควบคุม ส่วนกรรมวิธีไม่ปลูกปอเทืองและใช้สารคาร์โบฟูรานมีดัชนีการเข้าท าลาย

ต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุม  

น  าหนักหัว 

น  าหนักหัวมันฝรั่งเฉลี่ยจากหัวมันฝรั่ง 10 หัว ที่สุ่มตัวอย่างมาเพ่ือประเมินการเกิดโรค พบว่า

น  าหนักเฉลี่ยของหัวมันฝรั่งจากกรรมวิธีปลูกปอเทืองร่วมกับใช้สารคาร์โบฟูรานพร้อมปลูกและ 45 วัน

หลังปลูกมีน  าหนักเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ ซึ่งน  าหนักเฉลี่ยของหัวมันฝรั่งจากกรรมวิธีอ่ืนๆ ไม่

แตกต่างกัน  

ผลการทดลองที่ได้จากแปลงทดลองที่ 1 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของ

กรรมวิธีต่างๆ ประสิทธิภาพของปอเทืองในการลดจ านวนตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปม

ในดินไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่ไม่ได้ปลูกปอเทืองหรือพืชใดๆ ความเสียหายของมันฝรั่งในกรรมวิธีที่

ปลูกปอเทืองไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่ไม่ปลูกปอเทือง การใช้ปอเทืองควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมัน

ฝรั่งจึงต้องใช้ร่วมกับวิธีการอื่นๆ ในแปลงทดลองที่ 2 ใช้การปลูกปอเทืองร่วมกับการสารคาร์โบฟูราน 

และพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของกรรมวิธีต่างๆ ผลการทดลองที่ได้พบว่าการใช้

ปอเทืองร่วมกับสารคาร์โบฟูราน โดยใส่สาร 2 ครั ง คือ พร้อมปลูกและ 45 วันหลังปลูกให้ผลในการ

ควบคุมโรคได้ดีที่สุด ผลการทดลองในการทดลองที่ 2 พบว่าการปลูกปอเทืองแล้วไถกลบก่อนปลูกมัน

ฝรั่ง ให้ผลไม่แตกต่างกับการทิ งแปลงไว้โดยไม่ปลูกพืชใดๆ (กรรมวิธีควบคุม) ทั งในด้านการลดจ านวน

ไส้เดือนฝอยในดินและการควบคุมโรครากปมของมันฝรั่ง ปอเทืองจึงมีประโยชน์ในการใช้เป็นปุ๋ยพืช

สดเพ่ือบ ารุงดิน และปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดินเป็นหลัก ซึ่งจะมีผลโดยตรง

ต่อการเจริญเติบโตของพืช และมีผลทางอ้อมในการควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในดิน ผล

โดยตรงต่อไส้ เดือนฝอยรากปมของปอเทืองเกิดจากการสร้างสารประเภท nematostatic 



compounds ซึ่งจะไม่ฆ่าไส้เดือนฝอยแต่จะท าให้ไส้เดือนฝอยเป็นอัมพาต (paralyzed) ไม่สามารถ

เข้าท าลายพืชได้และอดอาหารตายในที่สุด ประสิทธิภาพของการใช้ปอเทืองในการควบคุมไส้เดือน

ฝอยรากปมขึ นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยที่ส าคัญคือ อายุของปอเทือง และมวลชีวภาพ หรือชีว

มวล (biomass) ของปอเทืองต่อพื นที่ (Wang et al., 2012) อายุของปอเทืองที่เหมาะสมคือ 2-3 

เดือน และมวลชีวภาพของปอเทืองยิ่งมากก็จะควบคุมไส้เดือนฝอยได้มากขึ น การปรับอัตราการหว่าน

เมล็ดพันธุ์และระยะเวลาปลูกของปอเทืองให้เหมาะสมกับภูมิอากาศในพื นที่ปลูกมันฝรั่ง อาจเพ่ิม

ประสิทธิภาพของปอเทืองในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมันฝรั่งได้ ความเสียหายของมันฝรั่งที่

เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปมเป็นความเสียหายต่อคุณภาพและปริมาณของหัวมันฝรั่ง ซึ่งแตกต่างจาก

พืชชนิดอ่ืนเช่น พริก หรือกระเจี๊ยบเขียว ที่เกิดความเสียหายต่อปริมาณผลผลิตเพียงอย่างเดียว การ

ใช้ปอเทืองควบคุมไส้เดือนฝอยในพืชเหล่านี อาจมีประสิทธิภาพเพียงพอ หากสามารถลดประชากร

ไส้เดือนฝอยลงจนไม่กระทบกับผลผลิตในขณะที่รากยังถูกท าลายบ้าง ส าหรับมันฝรั่งต้องใช้ปอเทือง

ร่วมกับวิธีการป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยวิธีอ่ืนๆ ด้วย ในการลดความเสียหายของหัวมันฝรั่ง 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จากผลการทดลองนี การปลูกปอเทืองแล้วไถกลบเมื่ออายุ 60 วัน ทิ งไว้ 2 สัปดาห์ก่อนปลูก

มันฝรั่ง ร่วมกับใช้สารคาร์โบฟูรานพร้อมปลูก และ 45 วันหลังปลูก มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ

ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของมันฝรั่ง การใช้ปอเทืองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมโรคได้ และ

ต้องใช้ร่วมกับวิธีการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมวิธีอ่ืนๆ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

                                                 พัฒนาต่อ (ระบุประเด็น ..ศึกษาการใช้ปอเทืองร่วมกับ

การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมวิธีอ่ืนๆ..) 

                                                                เผยแพร่ เช่น จัดท าเอกสารเผยแพร่ , จัดฝึกอบรม  

o น าไปขยายผลในพื นที่ เช่น แนะน าเกษตรกรปฏิบัติจริงใน

พื นที่ 
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปม ก่อนปลกูปอเทือง หลังปลูกปอเทืองก่อนปลกูมันฝร่ัง  และหลังปลูกมนัฝร่ัง ในตัวอย่างดิน 250 กรัม แสดง Reproduction factor 

หลังปลูกปอเทือง (RF 1) และหลังปลูกมันฝร่ัง (RF 2) และแสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์หัวที่ถูกเข้าท าลาย เปอร์เซ็นต์หัวหูด ดัชนีการเข้าท าลาย และน้ าหนักหัวของมนัฝร่ังจ านวน 10 หัว ของแปลงทดลองที่ 1 

 

 

 

 

กรรมวิธ ี J2 ก่อนปลูก

ปอเทือง (A) 

J2 หลังปลูกปอเทือง 

ก่อนปลูกมันฝรั่ง (B) 

J2 หลังปลูก

มันฝรั่ง (C) 

RF1 (B/A) RF2 (C/B) เปอร์เซ็นต์การ

เข้าท าลาย 

เปอร์เซ็นต์หูด ดัชนีการเข้า

ท าลาย 

น้ าหนักหัว 

ไม่ปลูกปอเทือง 1,394 128 620 0.08 20.38 92.0 76.0 3.3 64.6 

คาร์โบฟูราน 3% G อัตรา 15 ก.ก./ไร ่ 1,636 190 562 0.04 25.02 87.5 80.0 3.5 67.9 

ไม่คลุกเมล็ด, สับต้น, ไถกลบ 1,888 38 472 0.04 22.29 80.0 72.5 3.1 69.8 

ไม่คลุกเมล็ด, ไม่สับต้น, ไถกลบ 1,696 26 450 0.05 10.21 75.0 62.5 2.7 66.4 

ไม่คลุกเมล็ด, ตัดต้นคลุมดิน 680 50 315 0.07 7.64 90.0 76.0 3.3 69.3 

คลุกเมล็ด, สับต้น, ไถกลบ 1,132 42 360 0.07 7.76 96.7 73.3 3.4 79.7 

คลุกเมล็ด, ไม่สับต้น, ไถกลบ 962 54 406 0.06 10.14 86.0 66.0 3.0 66.0 

คลุกเมล็ด, ตัดต้นคลุมดิน 960 78 414 0.06 10.30 95.0 65.0 3.3 67.7 

ความแตกต่างทางสถติ ิ - - - ns ns ns ns ns ns 

C.V. - - - 51.05 60.84 21.42 35.64 - 17.29 



ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปม ก่อนปลกูปอเทือง หลังปลูกปอเทืองก่อนปลกูมันฝร่ัง  และหลังปลูกมนัฝร่ัง ในตัวอย่างดิน 250 กรัม แสดง Reproduction factor 

หลังปลูกปอเทือง (RF 1) และหลังปลูกมันฝร่ัง (RF 2) และแสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์หัวที่ถูกเข้าท าลาย เปอร์เซ็นต์หัวหูด ดัชนีการเข้าท าลาย และน้ าหนักหัวของมนัฝร่ังจ านวน 10 หัว ของแปลงทดลองที่ 2 

 ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามดว้ยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวธิี DMRT 

# ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวธิี Mann-Whitney U test  

ns = ไม่แตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 

* = แตกตา่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

** = แตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบัความเชื่อมั่น 99% 

 

กรรมวิธ ี J2 ก่อนปลูก

ปอเทือง (A) 

J2 หลังปลูกปอเทือง 

ก่อนปลูกมันฝรั่ง (B) 

J2 หลัง

ปลูกมันฝรั่ง 

(C) 

Rf 1 (B/A) Rf 2 (C/B) เปอร์เซ็นต์หัวที่ถูก

เข้าท าลาย  

เปอร์เซ็นต์หัวหดู  ดัชนีการเข้าท าลาย 
# 

น้ าหนักหัว  

ไม่ปลูกปอเทืองและไม่ใช้สารเคมี (Control) 292 199 253 0.68 1.3 ab 98 a 96 a        4.2 a 68.75 b 

ปลูกปอเทือง ไม่ใช้สารเคม ี 229 171 310 0.74 2.09 a 98 a 78 ab 3.7 ab 64.50 b 

ไม่ปลูกปอเทือง ใช้สารสารคาร์โบฟูราน 3% G 

พร้อมปลูก 

245 147 116 0.58 0.97 b 80 b 66 b 3.1 bc 68.07 b 

ปลูกปอเทือง ใช้สารคาร์โบฟูราน 3% G พร้อม

ปลูก 

227 157 84 0.69 0.58 b 88 ab 78 ab   3.6 abc 67.30 b 

ปลูกปอเทือง ใช้สารคาร์โบฟูราน 3% G พร้อม

ปลูก และ 45 วันหลังปลูก 

259 189 92 0.74 0.51 b 66 b 54 b 2.7 c 77.36 a 

ความแตกต่างทางสถติ ิ - - - ns ** ** ** * * 

C.V. - - - 18.41 61.60 17.69 21.83 - 8.19 


