
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี 

กิจกรรม   :  การผลิตและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการ

ควบคุมไส้เดือนฝอยโรคพืช 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การคัดเลือกแบคทีเรีย Pasteuria spp. ที่มีศักยภาพในการ

ควบคุมไส้เดือนฝอยเรนิฟอร์ม Rotylenchulus spp 

4. ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Screening of Pasteuria spp. antagonistic bacteria for 

controlling of reniform nematodes Rotylenchulus spp 

5. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  ไตรเดช ข่ายทอง รพ. สอพ. 

ผู้ร่วมงาน                              :  ธิติยา สารพัฒน์ รพ. สอพ.  

                รุ่งนภา ทองเคร็ง รพ. สอพ. 

6. บทคัดย่อ   :  การใช้ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอย เป็นอีก

แนวทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้  เป็นวิธีการที่มีความยั่งยืนและไม่เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม 

ไส้เดือนฝอยเรนิฟอร์มเป็นไส้เดือนฝอยชนิดที่ส าคัญชนิดหนึ่ง มีพืชอาศัยกว้างและท าความเสียหายแก่

พืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด มีรายงานว่าแบคทีเรีย Pasteuria spp. สามารถเข้าท าลายไส้เดือนฝอย

ชนิดนี้ได้ และปัจจุบันได้มีการผลิตเป็นการค้า โดยการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสปอร์เพื่อใช้ป้องกันก าจัด

ไส้เดือนฝอย R. reniformis ของฝ้าย งานวิจัยนี้เป็นการรวบรวมหาแบคทีเรีย Pasteuria spp. ไอโซ

เลตในประเทศโทยที่มีความจ าเพาะกับ Rotylenchulus spp. เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุม

ไส้เดือนฝอย Rotylenchulus spp. การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 เก็บตัวอย่างดินทั้งสิ้น 

167 ตัวอย่าง จากแปลงปลูกมันฝรั่ง ฝรั่ง ถั่วเหลือง ส้ม และมันส าปะหลัง ตรวจพบไส้เดือนฝอย 

Rotylenchulus spp. เฉพาะตัวอย่างดินจากแปลงมันฝรั่งและส้ม แต่ยังตรวจไม่พบไส้เดือนฝอย 

Rotylenchulus spp. ที่มีสปอร์ของแบคทีเรีย Pasteuria spp.ปีงบประมาณ  2558 เก็บตัวอย่างดิน

ทั้ งสิ้ น  111 ตั วอย่ าง จากแปลงปลูกมันฝรั่ ง  กล้วย และ หอมแดง ตรวจพบไส้ เดือนฝอย 



Rotylenchulus spp. 46 ตัวอย่าง แต่ไม่พบไส้เดือนฝอย  Rotylenchulus spp. ที่มีสปอร์ของ

แบคทีเรีย Pasteuria spp. เช่นเดียวกัน 

    :  Using natural enemies to control plant parasitic 

nematode is a possible mean for nematode management. The method is sustainable 

and safe to the environment. Reniform nematode is one of important group of 

nematode.  It has wide host range and causes serious damage to several economic 

crops. Pasteuria spp. is a bacterial parasite which has been reported for the ability to 

control reniform nematode. Pasteuria spp. is commercially produced for the control 

of R. reniformis in cotton by coating the seeds with bacterial spores. This research 

was the collection of endemic Pasteuria spp. isolates for using as a biocontrol agent 

against reniform nematode. In 2014, 167 soil samples were collected from potato 

guava soybean citrus and cassava field. Rotylenchulus spp. was obtained in soils 

from potato and citrus but there was no Rotylenchulus spp. that infected with 

Pasteuria spore. In 2015, 111 soil samples were collected from potato banana and 

shallot field. Rotylenchulus spp. was obtained from 46 samples, however, no 

infected nematode was found. 

 

7. ค าน า                                 :  ไส้เดือนฝอยเรนิฟอร์ม Rotylenchulus spp. เป็นไส้เดือนฝอย

ศัตรูพืชที่ส าคัญ ที่แพร่กระจายอยู่ทั่วโลกและท าความเสียหายแก่พืชหลายชนิด พืชที่ไส้เดือนฝอยชนิด

นี้ท าความเสียหายมากได้แก่ ฝ้าย ชา ยาสูบ ถั่วเหลือง สับปะรด มันเทศ กล้ วย พืชผัก และไม้ผล

หลายชนิด (Robinson et al., 1997) ในประเทศไทยพบไส้เดือนฝอย Rotylenchulus spp. ใน

ตัวอย่างดินจากแปลงปลูกพืชหลายชนิด เช่น ท้อ สับปะรด น้อยหน่า ละมุด กล้วย ฝรั่ง ลิ้นจี่ ล าไย 

องุ่น เงาะ มะละกอ ส้มโอ กาแฟ ทุเรียน ชมพู่ มังคุด ถั่วเหลือง ฝ้าย ผักบุ้ง มะเขือเทศ หม่อน หมาก 

ยาสูบ ถั่วเขียว แรดดิช ละหุ่ง มะเขือเปราะ ถั่วต่างๆ และกะหล่ าปลี (Chunram, 1972) ไส้เดือนฝอย 

R. reniformis จ านวน 5,000 10,000 20,000 และ 40,000 ตัวสามารถท าให้ผลผลิตถั่วเขียวลดลง 

8.79 17.94 39.04 และ 43.02 เปอร์เซ็นต์ (สมควร และคณะ, 2538) และน้ าหนักเมล็ดแห้งของ

ทานตะวันลดลง 16.95 17.75 27.10 และ 33.60 เปอร์เซ็นต์ ในการทดลองสภาพกระถางในเรือน

ทดลอง (สมควร และคณะ, 2537) สาโรจน์ (2517) ทดสอบประชากร R. reniformis ที่เข้าท าลายพลู  

พบว่าไส้เดือนฝอยชนิดนี้มีพืชอาศัย 39 ชนิด จากพืชที่น ามาทดสอบจ านวน 60 ชนิด มนตรีและจรัส 

(2534) รายงานว่าความเสียหายของผลผลิตพริกพันธุ์ห้วยสีทน -1 เพ่ิมมากขึ้นในดินปลูกที่มีไส้เดือน



ฝอย 2 ชนิดคือ R. reniformis และ M. incognita อยู่ร่วมกัน เมื่อเทียบกับดินที่มีไส้เดือนฝอยเพียง

ชนิดใดชนิดหนึ่ง ไส้เดือนฝอยเรนิฟอร์มจึงมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และการควบคุมประชากร

ไส้เดือนฝอยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเป็นสิ่งจ าเป็น  

  การควบคุมไส้เดือนฝอยศัตรูพืชโดยชีววิธีเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความ

ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม Pasteuria เป็นแบคทีเรียที่เป็นปฏิปักษ์กับไส้เดือนฝอยหลายชนิด 

(Chen and Dickson, 1998) ข้อมูลของแบคทีเรีย Pasteuria spp. ที่เป็นปรสิตของไส้เดือนฝอยเรนิ

ฟอร์มมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับ P. penetrans ที่เป็นปรสิตของไส้เดือนฝอยรากปมที่มีการศึกษากัน

มาก (Chen et al., 1997) Ko et al. (1995) รายงานการเกาะของสปอร์ Pasteuria-like organism 

บนผนังล าตัวของ R. reniformis เป็นครั้งแรก  แต่ไม่ได้รายงานการเข้าท าลายไส้เดือนฝอย ซึ่งใน

ระยะแรกยังไม่แน่ใจว่าสปอร์ดังกล่าวใช่ Pasteuria spp. หรือไม่ จนกระทั่งมีการพิสูจน์การเข้า

ท าลายไส้เดือนฝอยของสปอร์ และการเปรียบเทียบล าดับ nucleotides ของยีน spoIIAB, atpA, 

atpF และ 16s rDNA ในเวลาต่อมา ซึ่งพบว่ามีความคล้ายคลึงกับ Pasteuria spp. (Hewlett et 

al., 2009) การศึกษาการเข้าท าลายไส้เดือนฝอยเรนิฟอร์มของ Pasteuria spp. โดยใช้กล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่าแบคทีเรียสามารถสร้างสปอร์และครบวงชีวิตได้ในตัวอ่อน ตัว เต็มวัยเพศ

ผู้ และตัวเต็มวัยเพศเมีย (Schmidt et al., 2010) Pasteuria spp. เป็น obligate parasite ซึ่ง

ต้องการไส้เดือนฝอยอาศัยในการครบวงชีวิต ท าให้มีข้อจ ากัดในการผลิตเชิงการค้า จนกระทั่งมี

รายงานว่าสามารถผลิตสปอร์ของแบคทีเรียชนิดนี้ในถังหมักเป็นผลส าเร็จ (Hewlett et al., 2002) 

และได้ใช้วิธีนี้ผลิตสปอร์ของ Pasteuria spp. ส าหรับควบคุมไส้เดือนฝอยเรนิฟอร์มได้เป็นผลส าเร็จ 

และสามารถผลิตเป็นการค้าในรูปแบบเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบด้วยสปอร์ของแบคทีเรีย หรือรูปแบบการ

ปั้นเม็ด ซึ่งจากการทดสอบเบื้องต้นพบว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอย R. reniformis 

(Schmidt et al., 2010) ปั จจุบัน ในประเทศไทยยั งไม่มี การรวบรวบ Pasteuria spp. ของ 

Rotylenchulus spp. แต่มีการรวบรวม P. penetrans แบคทีเรียปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม 

Meloidogyne spp. โดยกลุ่มงานไส้เดือนฝอย กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม

วิชาการเกษตร ซึ่งสามารถรวบรวมได้หลายไอโซเลต และอยู่ระหว่างการคัดเลือกไอโซเลต ที่มี

ประสิทธิภาพ (Khaithong et al., 2012) การทดลองนี้เป็นการส ารวจหาแบคทีเรีย Pasteuria spp. 

ที่มีความจ าเพาะกับ Rotylenchulus spp. เพ่ือน ามาใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอย Rotylenchulus 

spp. 

8. วิธีด าเนินการ                           

- อุปกรณ์ 



 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน อุปกรณ์ส าหรับแยกไส้เดือนฝอยออกจากดินและส่วนของพืช 

อุปกรณ์ส าหรับปลูกพืช กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงชนิดหัวกลับ กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงและ

กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ เครื่องปั่นเหวี่ยง สไลด์ ถ้วยนับ

ตัวอย่าง สไลด์นับเม็ดเลือด (Haemacytometer) สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช สารก าจัดแมลง 

ปุ๋ยเคม ี

- วิธีการ 

 การเก็บตัวอย่างดิน 

 สุ่มเก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกพืชชนิดที่มีรายงานการแพร่กระจายของไส้เดือนฝอยเรนิ

ฟอร์ม โดยเก็บตัวอย่างจ านวน 20 จุดต่อแปลง ความลึก ประมาณ 15-20 เซนติเมตรโดยใช้ท่อเก็บ

ตัวอย่างดิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ให้ได้ตัวอย่างดินอย่างน้อยแปลงละ 1 กิโลกรัม ใส่ในถุงพลาสติก 

บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ และชนิดพืชปลูก 

 การตรวจหา Pasteuria spp. 

 ตรวจหา Pasteuria spp. โดยตรวจหาจากไส้เดือนฝอยเรนิฟอร์มในตัวอย่างดิน  ผสม

ตัวอย่างดินให้เข้ากัน แยกไส้เดือนฝอยออกจากตัวอย่างดินหนัก 250 กรัม โดยวิธีการล้างตัวอย่างดิน 

และกรองน้ าส่วนบนผ่านตะแกรงโลหะที่มีขนาดช่อง 850 ไมโครเมตร วางบนตะแกรงที่มีขนาดช่อง 

38 ไมโครเมตร ล้างตัวอย่างดินที่ค้างอยู่บนตะแกรงอันล่าง และน าตัวอย่างใส่ลงบนกระดาษกรอง ที่

วางอยู่บนตะแกรงไนลอน  วางลงในจานรองที่ มีน้ าสะอาด (Decanting and Sieving with 

Baermann’s Tray Technique) ตรวจหาไส้ เดือนฝอยเรนิฟอร์มที่มีสปอร์เกาะภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์แบบหัวกลับ 

- เวลาและสถานที่      

เริ่มต้น ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กันยายน 2558  

สถานที่ท าการทดลอง ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานไส้เดือนฝอย 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์  (เป็นส่วนส าคัญของการท างานวิจัย) 

 การด าเนินงานในงบประมาณปี 2557 เก็บตัวอย่างดินทั้งสิ้น 167 ตัวอย่าง จากแปลงปลูก

มันฝรั่ง ฝรั่ง ถั่วเหลือง ส้ม และมันส าปะหลัง ตรวจพบไส้เดือนฝอย Rotylenchulus spp. เฉพาะ

ตัวอย่างดินจากแปลงมันฝรั่งและส้ม แต่ยังตรวจไม่พบไส้เดือนฝอย Rotylenchulus spp. ที่มีสปอร์

ของแบคทีเรีย Pasteuria spp. เกาะบนผนังล าตัว (ตารางที่ 1) ในปีงบประมาณ 2558 เก็บตัวอย่าง

ดินทั้ งสิ้น 111 ตัวอย่าง จากแปลงปลูกมันฝรั่ง  กล้วย และ หอมแดง ตรวจพบไส้เดือนฝอย 

Rotylenchulus spp. 46 ตัวอย่าง แต่ยังตรวจไม่พบไส้เดือนฝอย Rotylenchulus spp. ที่มีสปอร์

ของแบคทีเรีย Pasteuria spp. (ตารางที่ 1) 



10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

  การเก็บตัวอย่างดินรวม 278 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2558 เพ่ือ

ตรวจหาแบคทีเรีย Pasteuria spp. ในไส้เดือนฝอยเรนิฟอร์ม Rotylenchulus spp. ผลการตรวจยัง

ไม่พบแบคทีเรีย Pasteuria spp. ในทุกตัวอย่าง 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : -  

12. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 

13. เอกสารอ้างอิง 

มนตรี  เอ่ียมวิมังสา และจรัส ชื่นราม. 2534. ความสัมพันธ์ระหว่างไส้ เดือนฝอยรากปม 

Meloidogyne incognita และไส้เดือนฝอยเรนิฟอร์ม Rotylenchulus reniformis กับพริก

ห้วยสีทน-1. หน้า 68-74. ใน: รายงานผลงานวิจัย 2534. กลุ่มงานไส้เดือนฝอย กองโรคพืช

และจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร 
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14. ภาคผนวก : - 

 

 

 



ตารางท่ี 1  แสดงผลการตรวจหาแบคทีเรีย Pasteuria spp. ในไส้เดือนฝอย Rotylenchulus spp. 

ที่แยกได้จากตัวอย่างดินจากแหล่งต่างๆ ในปี 2557 

ชนิดพืช สถานที่เก็บ
ตัวอย่าง 

จ านวนตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง
ที่พบไส้เดือน
ฝอยเรนิฟอร์ม 

จ านวนตัวอย่าง
ทีพ่บไส้เดือน
ฝอยเรนิฟอร์มที่
มีสปอร์ของ 
Pasteuria 
spp. 

มันฝรั่ง จ. ตาก 36 6 0 
ฝรั่ง จ. นครปฐม 27 0 0 
ถั่วเหลือง จ. นครสวรรค์ 7 0 0 
ส้ม จ. เชียงใหม่ 39 27 0 
มันส าปะหลัง จ. ก าแพงเพชร 58 0 0 

รวม 167 33 0 
 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจหาแบคทีเรีย Pasteuria spp. ในไส้เดือนฝอย Rotylenchulus spp. 

ที่แยกได้จากตัวอย่างดินจากแหล่งต่างๆ ในปี 2558 

สถานที่เก็บ
ตัวอย่างดิน 

พืช จ านวน
ตัวอย่างดิน 

จ านวนตัวอย่าง
ที่ตรวจพบ 

Rotylenchulus 
spp. 

ปริมาณไส้เดือนฝอยที่พบใน
ตัวอย่างดิน 250 กรัม 

ตัวอย่างทีต่รวจพบ 
Rotylenchulus spp. ที่มี

สปอร์ของ Pasteuria 
spp. 

1 - 49 50 -100 > 100 

จ. ตาก มันฝรั่ง 65 41 28 7  0 
จ. สกลนคร มันฝรั่ง 30 0 0 0 0 0 
จ. เชียงใหม ่ กล้วย 6 1 1 0 0 0 
จ. ศรีสะเกษ หอมแดง 10 4 4 0 0 0 
 รวม 111 45 33 0 0 0 

 

 


