
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2558 
 
1.  ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
 
2.  โครงการวิจัย : การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 กิจกรรม  1 : การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพื่อหาสารทดแทนสาร
     เฝ้าระวัง และสารมีพิษตกค้าง  
 กิจกรรมย่อย1.2     : การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
 
3.  ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)      : การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยใน
         การควบคุมไส้เดือนฝอยสาเหตุโรคเหลืองของพริกไทย 
     ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  : Efficacy test of nematicides for the control of root- 
         knot nematodes the causal agent of yellow disease 
         of black pepper 
4.  คณะผู้ด าเนินงาน 
     หัวหน้าการทดลอง  : ธิติยา สารพัฒน์  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
     ผู้ร่วมงาน   : ไตรเดช ข่ายทอง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    : นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ 
 
5.  บทคัดย่อ 
 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยในการควบคุมไส้เดือนฝอยสาเหตุโรค
เหลืองของพริกไทย ประกอบด้วยการทดสอบประสิทธิภาพของสารฯในสภาพเรือนทดลอง ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 และในแปลงซึ่งเกิดการระบาดของโรค ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึง 
กันยายน 2558 โดยทดสอบประสิทธิภาพของสารฯในสภาพเรือนทดลอง ได้ท าการปลูกเชื้อไส้เดือนฝอย-
รากปม (Meloidogyne incognita)ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค จ านวน 300 ตัวในกระถางปลูก
พริกไทย วางแผนการทดลองแบบ CRD  4 ซ้ า 9 กรรมวิธี โดยใช้การคลุกดินด้วยสาร cadusafos 10% 
GR  และ fosthiazate 10 % GR อัตราการใช้สารแต่ละชนิด 3, 4 , 5  และ 10 กรัมต่อต้น เปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีควบคุมซึ่งไม่ใช้สารเคมี พบว่ากรรมวิธีที่ใส่ cadusafos 10% GR  อัตรา 10 กรัมต่อต้น ให้
ผลดีทั้งในการลดจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมในดินและในรากพริกไทย การทดสอบประสิทธิภาพของสาร
ฯในแปลงซึ่งเกิดการระบาดของโรค ได้เลือกแปลงที่มีความสม่ าเสมอของโรคจากแปลงพริกไทยใน อ.ท่า-
ใหม่ จ.จันทบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ า 8 กรรมวิธี โดยใช้การคลุกดินด้วย cadusafos 10% 
GR อัตรา 3, 5, 6, 10 และ 20 กรัมต่อต้น การคลุกดินด้วย fosthiazate 10 % GR อัตรา 10 กรัมต่อต้น 
และการราดดินด้วย abamectin 1.8% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรต่อต้น เปรียบเทียบกับ



กรรมวิธีควบคุมซึ่งไม่ใช้สารเคมี ใส่สาร 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 18 วัน พบว่ากรรมวิธีคลุกดิน
ด้วยสาร cadusafos 10% GR  อัตรา 20 กรัมต่อต้น ให้ผลดีทั้งในการลดอัตราการขยายพันธุ์ของ
ไส้เดือนฝอยรากปม การลดจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมในดิน และรากฝอยของต้นพริกไทยที่สร้างขึ้นใหม่
ไม่มีอาการรากปม 
รหัสการทดลอง 03 04 54 02 01 02 10 57 

Abstract 
 Two experiments, in greenhouse (October 2013- September 2014) and the field 
(October 2014- September 2015) experiments were carried out to determine the 
efficacy of nematicides on the control of root-knot nematodes in black pepper (Piper 
nigrum). In greenhouse experiments, the experiment was arranged in a completely 
randomized design (CRD) with 9 treatments and 4 replications. Each black pepper plant 
was grown in a 24-centimeter diameter plastic pot. Cadusafos 10% GR and fosthiazate 
10 % GR each were applied at 3, 4, 5 and 10 g per pot. The results showed that 
cadusafos 10% GR at a rate of 10  g was the most effective in reducing M. incognita 
population in soil and roots. Field experiment was conducted in the infested black 
pepper vines at Tha Mai district Chanthaburi province to evaluate the effects of 
nematicides (cadusafos 10% GR, fosthiazate 10 % GR and abamectin 1.8% EC) on 
Meloidogyne spp. infestation, reproductive factor values, population density and the 
new root proliferation. The experiment was arranged in a randomized complete block 
design (RCB) consisting of 8 treatments with 3 replications. Each nematicide was applied 
three time with 18 days interval. The results from the field study demonstrated that 
cadusafos 10% GR at a rate of 2 0  g per plant showed the greatest reduction in 
Meloidogyne spp. reproductive factor values, population density of second-stage 
juveniles (J2) in the soil. In addition, no gall appeared in the new roots.  

ค าหลัก: พริกไทย ไส้เดือนฝอย สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอย root-knot nematode 
 
6.  ค าน า 
 

 

 ในปี 2556 เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยในอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ประสบปัญหาต้นพริกไทย 
นับพันค้างแสดงอาการต้นโทรม ใบเหลือง ให้ผลผลิตน้อย ได้ส่งตัวอย่างพืชมาตรวจที่คลีนิกพืช กลุ่มวิจัย
โรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ซึ่งได้ตรวจพบไส้เดือนฝอยรากปมในปริมาณที่สูง คือ พบตัวอ่อน
ระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปม จ านวน 120 ตัว ต่อตัวอย่างดิน 100 กรัม และ 413 ตัวต่อตัวอย่าง
ราก 10 กรัม สอดคล้องกับ Mustika, 1978 ซึ่งพบว่าปริมาณของไส้เดือนฝอยรากปมที่เข้าท าลาย



พริกไทยแล้วท าให้พริกไทยแสดงอาการใบเหลือง  คือ มีตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปม  
จ านวน 47 ตัว ต่อตัวอย่างดิน 100 กรัม และมีตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปม จ านวน 305 
ตัวต่อตัวอย่างราก 10 กรัม  
 คณะท างานของกลุ่มงานไส้เดือนฝอย ได้ส ารวจแปลงปลูกพริกไทยเบื้องต้นพบว่า มีพริกไทยที่
แสดงอาการต้นโทรม ทรงพุ่มบาง ใบซีดเหลืองในสิบสวนจากท่ีเข้าส ารวจสิบห้าสวน โดยส่วนใหญ่เป็นต้น
พริกไทยอายุประมาณสี่ถึงหกปี สวนพริกไทยที่อายุน้อยอาจยังไม่ปรากฎอาการดังกล่าว แต่เมื่อสอบถาม
เจ้าของสวนพบว่าเคยเป็นลักษณะอาการดังกล่าวจึงท าการรื้อถอนต้นพริกไทยและปลูกใหม่ในแปลงเดิม 
ซ่ึงการที่พริกไทยต้นโทรมใบซีดเหลืองนี้ ส่งผลผระทบต่อเกษตรกรมากเพราะเป็นระยะท่ีควรให้ผลผลิตใน
ปริมาณมาก แต่เมื่อเกิดอาการลักษณะนี้มักจะให้ผลผลิตน้อย การแสดงอาการของต้นพืชในลักษณะนี้
เกิดจากการสะสมของปริมาณไส้เดือนฝอยในดินและในต้นพืชมาสักระยะหนึ่งแล้ว และในกรณีที่รุนแรง
สามารถท าให้พริกไทยยืนต้นตาย ในการส ารวจครั้งนี้พบว่ามีสิบเอ็ดต้นที่ยืนต้นตาย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้
ในกรณีที่มีการสะสมเชื้อปริมาณมากเป็นเวลานาน เนื่องจากการปลูกพริกไทยใช้กิ่งช าคล้ายกับการปลูก
ฝรั่ง ท าให้ระบบรากถูกท าลายได้ง่าย การใช้สารเคมีเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่ช่วยให้ควบคุมปริมาณ
ไส้เดือนฝอยรากปมให้อยู่ในระดับที่ไม่ท าความเสียหายแก่พืชได้อย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาให้
ทันท่วงท ีก่อนที่ต้นพริกไทยจะยืนต้นตาย 
 เพ่ือการแก้ปัญหาของโรคเหลืองพริกไทยอย่างเร่งด่วน จึงควรใช้สารเคมีในการควบคุมโรค 
 ซึ่งปัจจุบันนี้ มีสารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยขึ้นทะเบียน 2 ชนิด ได้แก่ fozthiazate 10% GR และ 
cadusafos 10% GR (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2556) ซึ่งสารที่ใช้ป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอย 
ทั้ง 2 นี้ ใช้ในการป้องกันก าจัดโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ใน
พริกและในมันฝรั่ง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่สารดังกล่าวจะสามารถควบคุมหรือก าจัดไส้เดือนฝอย
สาเหตุของอาการต้นโทรมเหลืองของพริกไทยได้ 
  
7.  วิธีด าเนินการ 
 -อุปกรณ์ 
  1. สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอย cadusafos 10% GR  fosthiazate 10 % GR และ 
   abamectin 1.8% EC 
  2. แปลงพริกไทยที่มีการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม ต้นพันธุ์พริกไทย 
  3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง  
  4. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไส้เดือนฝอย และอาหารเลี้ยงเชื้อ  
 -วิธีการ 
   ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยในการควบคุมไส้เดือนฝอยสาเหตุโรค
เหลืองของพริกไทยในสภาพเรือนทดลอง(ปี 2557) ดังนี้ 
 1. วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ า 9 กรรมวิธี  โดยให้ต้นพริกไทย 1 ต้นเป็น 1 ซ้ า ดังนี้ 



 กรรมวิธีที่ 1 คลุกดินด้วยสาร cadusafos 10% GR อัตรา 3 กรัมต่อต้น 
 กรรมวิธีที่ 2 คลุกดินด้วยสาร cadusafos 10% GR อัตรา 4 กรัมต่อต้น 
 กรรมวิธีที่ 3 คลุกดินด้วยสาร cadusafos 10% GR อัตรา 5 กรัมต่อต้น 
 กรรมวิธีที่ 4 คลุกดินด้วยสาร cadusafos 10% GR อัตรา 10 กรัมต่อต้น 
 กรรมวิธีที่ 5 คลุกดินด้วยสาร fosthiazate 10 % GR อัตรา 3 กรัมต่อต้น 
 กรรมวิธีที่ 6 คลุกดินด้วยสาร fosthiazate 10 % GR อัตรา 4 กรัมต่อต้น 
 กรรมวิธีที่ 7 คลุกดินด้วยสาร fosthiazate 10 % GR อัตรา 5 กรัมต่อต้น 
 กรรมวิธีที่ 8 คลุกดินด้วยสาร fosthiazate 10 % GR อัตรา 10 กรัมต่อต้น 
 กรรมวิธีที่ 9 ไม่ใช้สารเคมี 

 2. เก็บตัวอย่างดินปลูกและรากของพริกไทยจากแหล่งการเกิดโรคเหลือง โดยประยุกต์วิธีเก็บ
ตัวอย่างของ Souza et.al. (2007) แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ตัวอย่างรากพริกไทย ซึ่งขุดบริเวณ
รากของพริกไทยแล้วเก็บตัวอย่างจากรากท่ีมีลักษณะอาการปม หรือมีแผล มีสีคล้ ากว่ารากปกติ น้ าหนัก
ประมาณ 10 กรัมต่อต้น  น าใส่ถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นใส่ ในลังน้ าแข็งน ากลับมาตรวจที่
ห้องปฏิบัติการ และตัวอย่างดินปลูกพริกไทย โดยเก็บดินบริเวณทรงพุ่มของพริกไทยความลึกอยู่ในช่วง
ประมาณ 0-25 เซนติเมตร จ านวน 10 จุดต่อต้น คลุกเคล้ารวมกันแล้วเก็บตัวอย่างมา 500 กรัม น าใส่
ถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นใส่ในลังน้ าแข็งน ากลับมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการ  
 3. การแยกไส้เดือนฝอยจากตัวอย่างดินปลูกและรากของพริกไทย แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
การแยกไส้เดือนฝอยจากตัวอย่างรากพริกไทย น าตัวอย่างรากพริกไทย จ านวน 5 กรัม ตัดเป็นชิ้นบางๆ
วางบนจานเลี้ยงเชื้อที่มีน้ าประมาณ 5 มิลลิลิตร ตรวจหาไส้เดือนฝอยโดยตรงภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ก าลังขยายต่ า และท าการแยกไส้เดือนฝอยโดยน ารากพริกไทย จ านวน 5 กรัม ตัดให้เป็นชิ้นขนาด
ประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วน ามาแยกไส้เดือนฝอยด้วยกรวย (Baerman funnel method) ตรวจ
ตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ก าลังขยายต่ า และการแยกไส้เดือนฝอยจากตัวอย่างดินปลูกพริกไทย 
โดยการใช้ตะแกรงและกรวย (Cobb’s sieving & Baerman funnel method) ตรวจตัวอย่างภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า 
 4. การเลี้ยงเพ่ิมปริมาณไส้เดือนฝอยรากปม 
 ปลูกมะเขือเทศพันธุ์สีดาในกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร บรรจุดินนึ่งฆ่าเชื้อ 
กระถางละ 1 ต้น จ านวน 50 ต้น หลังจากปลูกมะเขือเทศได้ 15 วัน ท าการปลูกเชื้อโดยน าไส้เดือนฝอย
สาเหตุโรค จ านวน 100 ตัวในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อราดลงบนดินปลูกในกระถางมะเขือเทศที ่เตรียมไว้ 
หลังจากท าการปลูกเชื้อแล้วเป็นเวลา 35 วัน จึงน ามาเตรียมเป็น inocula ของไส้เดือนฝอยที่จะใช้ในการ
ปลูกเชื้อในต้นพริกไทย 
 5. การเตรียมพืชทดสอบ โดยปลูกต้นพริกไทยในกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 เซนติเมตร
บรรจุด้วยดินนึ่งฆ่าเชื้อ กระถางละ 1 ต้น  



 6. การเตรียม inocula ของไส้เดือนฝอย โดยเขี่ยกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอย จากมะเขือเทศพันธุ์สีดาที่
เตรียมไว้ในข้อ 4 ท าการคว่ ากระถางเพ่ือน าต้นมะเขือเทศออกจากกระถางเคาะดินออกอย่างเบามือแล้ว
ล้างรากมะเขือเทศให้สะอาด จากนั้นใช้คีมปากคีบขนาดเล็กคีบกลุ่มไข่ของไส้เดือนฝอย (ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า) วางบนภาชนะส าหรับฟักไข่ไส้เดือนฝอยซึ่งมีน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อประมาณ 5 
มิลลิลิตร จากนั้นบ่มฟักไข่ไส้เดือนฝอย ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3  วัน ซึ่งจะได้ตัวอ่อนระยะที่สองของ
ไส้เดือนฝอยรากปมพร้อมใช้ทดลอง 
 7. การปลูกเชื้อ   โดยน าตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมที่ได้จากข้อ 6. น ามานับ
จ านวน ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า ปรับปริมาตรให้มีตัวอ่อนระยะที่สอง ของไส้เดือนฝอย 
ปริมาณประมาณ 300 ตัวในน้ า 50 มิลลิลิตร ต่อกระถางพริกไทย 1 กระถาง 
 8. การใส่สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยซึ่งท าตามแบบและวิธีการทดลองโดยท าหลังจากการปลูก
เชื้อแล้วเป็นเวลา 7 วัน 
 9. การบันทึกผลการทดลอง โดยหลังจากใส่สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยเป็นเวลา 55 วัน ท า
การบันทึกผลการ ทดลอง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 9.1. การนับจ านวนไส้เดือนฝอยที่พบในดินปลูกและรากพริกไทยในแต่ละกระถาง
  ทดลอง ประกอบด้วยการแยกไส้เดือนฝอยจากดิน โดยน าดิน 250 กรัมจากกระถาง
  ทดลอง มาแยกไส้เดือนฝอยโดยการใช้ ตะแกรงและกรวย (Cobb’s sieving & 
  Baermann funnel method) ตรวจนับจ านวนไส้เดือนฝอยภายใต้กล้องจุลทรรศน์
  ก าลังขยายต่ า และการแยกไส้เดือนฝอยจากรากพริกไทยน ารากพริกไทยทั้งหมดมา
  แยกไส้เดือนฝอยด้วยโดยวิธี Blender centrifugal flotation แล้วตรวจนับจ านวน
  ไส้เดือนฝอยภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า  
  9.2. การวัดดัชนีการเกิดรากปม 

ถอนต้นพริกไทยพร้อมรากเพ่ือประเมินการเกิดปมโดยประยุกต์ใช้เกณฑ์
ประเมินระดับการเกิด โรคตาม Taylor and Sasser (1978) และ  Hussey and 
Boerma, (1981) ดังนี้  

        0= รากไม่ปรากฎอาการปม 
    1= รากปรากฎอาการปม 1-10 % ของระบบราก 
    2= รากปรากฎอาการปม 11-25 % ของระบบราก 

 3= รากปรากฎอาการปม 26-50 % ของระบบราก 
    4=รากปรากฏอาการปม 51-75 % ของระบบราก 
    5=รากปรากฎอาการปมมากกว่า 75 % ของระบบราก 
9.3 การประเมินร้อยละการเกิดโรคเหลืองของพริกไทย  
 นับจ านวนใบของต้นพริกไทยทั้งหมดและจ านวนใบที่แสดงอาการ ซีด   



เหลืองน ามาคิดร้อยละการเกิดโรค  
 10. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 

 ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยในการควบคุมไส้เดือนฝอยสาเหตุโรค
เหลืองของพริกไทยในสภาพแปลงทดลอง(ป ี2558) ดังนี้ 

 1. วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ า 8 กรรมวิธีโดยให้ต้นพริกไทย 1 ต้นเป็น 1 ซ้ า ดังนี้ 

  กรรมวิธีที่ 1 คลุกดินด้วย cadusafos 10% GR  อัตรา 3 กรัมต่อต้น 
 กรรมวิธีที่ 2 คลุกดินด้วย cadusafos 10% GR  อัตรา 5 กรัมต่อต้น  
 กรรมวิธีที่ 3 คลุกดินด้วย cadusafos 10% GR  อัตรา 6 กรัมต่อต้น 
 กรรมวิธีที่ 4 คลุกดินด้วย cadusafos 10% GR  อัตรา 10 กรัมต่อต้น 
 กรรมวิธีที่ 5 คลุกดินด้วย cadusafos 10% GR  อัตรา 20 กรัมต่อต้น 
 กรรมวิธีที่ 6 คลุกดินด้วย fosthiazate 10 % GR อัตรา 10 กรัมต่อต้น 
 กรรมวิธีที่ 7 ไม่ใช้สารเคมี 

                                กรรมวิธีที่ 8 ราดดินด้วย abamectin 1.8% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร 
        ต่อน้ า 20 ลิตรต่อต้น 

  2. เลือกแปลงทดลองที่พบการระบาดของโรคเหลืองของพริกไทย โดยดูจากลักษณะอาการของ
พริกไทย มีลักษณะใบซีดเหลือง ต้นโทรม และเก็บตัวอย่างรากและดินปลูกพริกไทย ในแปลงตรวจหา
ไส้เดือนฝอย โดยเฉพาะ Meloidogyne spp. ที่มีการระบาดสม่ าเสมอท้ังแปลง 
  3. ใส่สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยท าการใส่ตามกรรมวิธีดังกล่าวข้างต้น 3 ครั้งแต่ละครั้ง  ห่าง
กันประมาณ 18 วัน  
 4. การบันทึกผลการทดลอง ดังนี้ 
   4.1 จ านวนไส้เดือนฝอยในดินที่ระยะเวลาต่างๆ ดังนี้ 
     - จ านวนไส้เดือนฝอยก่อนการใสส่ารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยครั้งที่ 1  
      ไดจ้ านวนไส้เดือนฝอยเริ่มต้น( initial population ;  Pi )   
    - จ านวนไส้เดือนฝอยก่อนการใสส่ารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยครั้งที่ 2  
    - จ านวนไส้เดือนฝอยก่อนการใส่สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยครั้งที่ 3 
    - จ านวนไส้เดือนฝอยหลังการใส่สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยครั้งที่ 3 
       ได้จ านวนไส้เดือนฝอยสิ้นสุด (final population ; Pf ) 
     
   4.2 การประเมินร้อยละการเกิดโรคของต้นพริกไทยที่ระยะเวลาต่างๆ ดังนี้ 
    - ประเมินร้อยละการเกิดโรคของต้นพริกไทย ก่อนการใส่สารป้องกันก าจัด 
      ไส้เดือนฝอยครั้งที่ 1  



    - ประเมินร้อยละการเกิดโรคของต้นพริกไทย ก่อนการใส่สารป้องกันก าจัด
      ไส้เดือนฝอยครั้งที่ 2  
    - ประเมินร้อยละการเกิดโรคของต้นพริกไทย ก่อนการใส่สารป้องกันก าจัด
      ไส้เดือนฝอยครั้งที่ 3 
    - ประเมินร้อยละการเกิดโรคของต้นพริกไทย หลังการใส่สารป้องกันก าจัด
      ไส้เดือนฝอยครั้งที่ 3 
  โดยการนับจ านวนไส้เดือนฝอยได้จากการเก็บตัวอย่างดินปลูกจากต้นพริกไทยที่ใช้ในการทดลอง 
ซึ่งประยุกตว์ิธีเก็บตัวอย่างของ  Souza et.al. (2007) จากนั้ นท าการแยกไส้ เดื อนฝอยด้วยวิธี 
Cobb’s sieving & Baerman funnel method ตรวจนับจ านวนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า 
และ การประเมินร้อยละการเกิดโรคของต้นพริกไทยที่ใช้ในการทดลอง โดยการดูภาพรวมของต้น
พริกไทยด้วยสายตา คิดเป็นร้อยละการเกิดอาการของโรค เช่น ลักษณะทรงพุ่มบาง ลักษณะใบซีดจาง 
เหลือง เป็นต้น  
  5. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 
 -เวลาและสถานที่  
  - ระยะเวลา (เริ่มต้น ต.ค.2556-สิ้นสุด ก.ย.2558) 
   - สถานที่ด าเนินการ ห้องปฏิบัติการ และโรงเรือนของกลุ่มงานไส้เดือนฝอย กลุ่มวิจัย
โรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และแปลงพริกไทยจังหวัดจันทบุรี และหรือแปลงปลูกพริกไทยที่
เคยมีข้อมูลการระบาดของโรคเหลือง 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการทดลอง ปี 2557 
- ผลการแยกเชื้อจากรากพริกไทย 
 เมื่อเก็บรากพริกไทยที่แสดงอาการต้นโทรม ใน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งรากพริกไทยมีลักษณะ
อาการบวมเป็นปุ่มปม แม้จะไม่แสดงอาการปุ่มปมอย่างชัดเจนเหมือนกับอาการปุ่มปมของรากพริก ราก
มะเขือเทศ รากฝรั่ง แต่เมื่อท าการผ่ารากของพริกไทยพบว่าภายในรากพืชมีตัวเต็มวัยของไส้เดือนฝอย
รากปมฝังตัวอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งในการจัดจ าแนกชนิดเบื้องต้นโดยการเปรียบเทียบลักษณะ perineal 
pattern พ บ ว่ า เป็ น ไส้ เดื อ น ฝ อ ย ร า ก ป ม  Meloidogyne incognita (Kofoid and White) 
Chitwood,1949 
-ผลการนับจ านวนตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมที่ตรวจพบจากตัวอย่างดินในกระถาง
ทดลอง 

หลังจากใส่สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยเป็นเวลา 55 วัน ท าการตรวจผลการทดลองโดยการนับ
จ านวนไส้เดือนฝอยรากปมที่ตรวจพบจากตัวอย่างดินในกระถางทดลอง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ก าลังขยายต่ า พบว่าจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมที่ตรวจพบจากตัวอย่างดินในกระถางทดลองของแต่ละ
กรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งและเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละกรรมวิธีโดยวิธี 



DMRT ด้วยระดับนัยส าคัญที่ 5% พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยแทบทุกกรรมวิธีมีความแตกต่าง
กับกรรมวิธีควบคุม ซึ่งกรรมวิธีให้ผลในการลดจ านวนประชากรไส้เดือนฝอยรากปมในดินได้มากที่สุด
ได้แก่ กรรมวิธีที่  8 fosthiazate 10 % GR อัตรา 10 กรัมต่อต้น อันดับที่  2 ได้แก่ กรรมวิธีที่  4 
cadusafos 10% GR  อัตรา 10 กรัมต่อต้น อันดับที่ 3 ได้แก่  กรรมวิธีที่ 3 cadusafos 10% GR  อัตรา 
5 กรัมต่อต้น และกรรมวิธีอ่ืนๆก็สามารถลดจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมในดินได้ยกเว้นกรรมวิธีที่ 6 ซึ่งใส่
สาร fosthiazate 10 % GR อัตรา 4  กรัมต่อต้น ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมซึ่งไม่ใส่
สารเคมี(ตารางที่ 1) 
-จ านวนไข่และตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมที่ตรวจพบในรากพริกไทย 

จ านวนไข่และตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมที่ตรวจพบในรากพริกไทยในแต่ละ
กรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละกรรมวิธีโดยวิธี DMRT ด้วยระดับ
นัยส าคัญท่ี 5% พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งมีความแตกต่างกัน 3 กลุ่ม (ตารางที่ 2) ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ให้ผลในการลดจ านวนไข่และไส้เดือนฝอยรากปมในรากพริกไทยได้ดีกว่ากรรมวิธี
ควบคุม ได้แก่ กรรมวิธีที่ 4 cadusafos 10% GR อัตรา 10   กรัมต่อต้น กรรมวิธีที่ 1 cadusafos 10% 
GR  อัตรา 3 กรัม  ต่อต้น กรรมวิธีที่ 8  fosthiazate 10 % GR อัตรา 10  กรัมต่อต้น และ กรรมวิธีที่ 3 
cadusafos 10% GR  อัตรา 5 กรัมต่อต้น ตามล าดับ  

กลุ่มที่ 2 ให้ผลในการลดจ านวนไข่และไส้เดือนฝอยรากปมในรากพริกไทยเท่ากันกับกรรมวิธี
ควบคุม (ไม่ใช้สารเคมี) ได้แก่ กรรมวิธีที่ 2 ใส่สาร cadusafos 10% GR  อัตรา 4 กรัมต่อต้น กรรมวิธีที่ 
9 ไม่ใช้สารเคมี (กรรมวิธีควบคุม) และ กรรมวิธีที่ 5 ใส่สาร fosthiazate 10 % GR อัตรา 3  กรัมต่อต้น 
 กลุ่มที่ 3 ให้ผลในการลดจ านวนไข่และไส้เดือนฝอยรากปมในรากพริกไทยได้น้อยกว่ากรรมวิธี
ควบคุม ได้แก่ กรรมวิธีที่ 6 ใส่สาร fosthiazate 10 % GR อัตรา 4   กรัมต่อต้น 

จากผลการทดลองทั้งสองส่วน กรรมวิธีที่ใส่ cadusafos 10% GR  อัตรา 10 กรัมต่อต้นให้ผลดี
ทั้งในการลดจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมในดินและในรากพริกไทย ซึ่ง cadusafos 10% GR สามารถใช้
ควบคุมได้ในอัตราต่ าสุด 3 กรัมต่อต้น ส่วน fosthiazate 10 % GR ได้ผลดีสุดที่อัตรา 10 กรัมต่อต้น 
สามารถใช้ควบคุมได้ในอัตราต่ าสุด 5 กรัมต่อต้น สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยขึ้นทะเบียน 2 ชนิดนี้ขึ้น
ทะเบียนใช้ในการป้องกันก าจัดโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ใน
พริกและในมันฝรั่ง โดยการรองก้นหลุมก่อนปลูก  
-การวัดดัชนีการเกิดรากปมและการประเมินร้อยละการเกิดอาการเหลืองของพริกไทย 
 การวัดดัชนีการเกิดรากปมจากรากพริกไทยและประเมินร้อยละการเกิดอาการเหลืองของ
พริกไทยไม่สามารถท าได้เนื่องจากเกิดอาการปมไม่ชัดเจนและพืชยังไม่แสดงอาการใบเหลือง ซึ่งอาจจะ
ต้องเพ่ิมระยะเวลาการบ่มเชื้อในพืช ซึ่งมีความเป็นไปได้เมื่อเพ่ิมเวลาในการบ่มเชื้อในพืชจะท าให้พริกไทย
แสดงอาการเหลืองเนื่องจากสามารถตรวจพบกลุ่มไข่และตัวไส้เดือนฝอยในรากพืช  
ผลการทดลอง ปี 2558 



 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยในการควบคุมไส้เดือนฝอยสาเหตุโรค
เหลืองของพริกไทยครั้งนี้ ท าการทดลองในแปลงพริกไทยใน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยเลือกแปลงที่ต้นพืช
ทดลองแสดงอาการทรงพุ่มบางมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับทรงพุ่มปกติ และมีอาการ
ใบเหลือง มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของทรงพุ่มดังกล่าว  
-ผลการเปรียบเทียบจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมก่อนการทดลองกับจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมสิ้นสุดการ
ทดลอง 
 จากการน าผลการทดลองวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม(Analysis of Covariance)ของกรรมวิธี
ใส่สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยเพ่ือเปรียบเทียบจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมก่อนการทดลองกับจ านวน
ไส้เดือนฝอยรากปมสิ้นสุดการทดลอง พบว่ากรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ค่า
ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเปรียบเทียบกับวิเคราะห์แบบ
มาตรฐาน (R.E.)115.9% เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละกรรมวิธีโดยวิธี DMRT ด้วยระดับนัยส าคัญที่ 
5% พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(ตารางที่ 3) แสดงว่ากรรมวิธีที่ใช้มีผลต่อจ านวน
ไส้เดือนฝอยรากปมแตกต่างกัน โดยเรียงล าดับจากกรรมวิธีที่ท าให้จ านวนไส้เดือนฝอยรากปมเมื่อสิ้นสุด
การทดลองลดลงมากที่สุดได้แก่ กรรมวิธีที่ 5 กรรมวิธีที่ 8 กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 4 และ กรรมวิธีที่ 3 
ตามล าดับ และกรรมวิธีที่ไม่สามารถลดจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมได้ ได้แก่ กรรมวิธีที่ 7 ซึ่งเป็นกรรมวิธี
ควบคุม  กรรมวิธีที่ 6  และ กรรมวิธีที่ 1 ดังนั้นแสดงว่า สาร cadusafos 10% GR  อัตรา 20 กรัมต่อ
ต้น ให้ผลในการควบคุมจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมได้ดีที่สุด  อันดับสองได้แก่  abamectin 1.8% EC 
อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น อันดับสามได้แก่ สาร cadusafos 10% GR  อัตรา 5 กรัมต่อต้น 
-ผลการเปรียบเทียบผลของการใส่สารแต่ละครั้ง 
 ในการทดลองนี้ได้บันทึกจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมในดิน 4 ครั้ง ดังนี้ ก่อนเริ่มการใส่สาร วันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2558 ผลการใส่สารครั้งที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ผลการใส่สารครั้งที่ 2 วันที่ 13 
มีนาคม 2558 และผลของการใส่สารครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2558 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผล
ของการใส่สารแต่ละครั้ง โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของกรรมวิธีใส่สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอย
เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมก่อนการใส่สารครั้งที่ 1 และหลังการใส่สาร ครั้งที่ 1 
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของกรรมวิธีใส่สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยเพ่ือเปรียบเทียบระหว่าง
จ านวนไส้เดือนฝอยรากปมก่อนการใส่สารครั้งที่ 2 และหลังการใส่สารครั้งที่ 2 วิเคราะห์ความแปรปรวน
รว่มของกรรมวิธีใส่สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมก่อน
การใส่สารครั้งที่ 3 และหลังการใส่สาร ครั้งที่ 3 ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ  และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมของกรรมวิธีใส่สารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างจ านวนไส้เดือนฝอย
รากปมก่อนการใส่สารครั้งที่ 1(ก่อนการทดลอง) และหลังการใส่สารครั้งที่ 3 (สิ้นสุดการทดลอง) พบว่า
แต่ละกรรมวิธีการใส่สารมีจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ดังที่กล่าวไว้
แล้วในข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์รวม (Pooled ANOVA) (ตารางที่ 4)การใส่สารแต่ละครั้ง 
(TP) มีค่า F** แสดงว่าจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมจะแตกต่างกันเมื่อจ านวนครั้งการใส่สารแตกต่างกัน 



และค่าความสัมพันธ์ร่วมระหว่างกรรมวิธีและการใส่สารแต่ละครั้ง (TRT x TP) มีค่า F 1.99 * แสดงว่า 
ผลตอบสนองของจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมต่อสารที่ใส่ในแต่ละกรรมวิธีและการใส่สารแต่ละครั้ง
แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละกรรมวิธีโดยวิธี DMRT ด้วยระดับนัยส าคัญที่ 5% พบว่ามี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ดังนี้ ก่อนการใส่สาร ผลการใส่สารครั้งที่ 1 และผลการใส่สารครั้งที่ 2  พบว่า
จ านวนไส้เดือนฝอยรากปมไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการใส่สารครั้งที่ 3 พบว่ามีแตกต่างทางสถิติ ดังนั้น 
แสดงว่าการใส่สารครั้งที่ 1 และ 2 ไม่ท าให้จ านวนไส้เดือนฝอยรากปมแตกต่างกันในทุกกรรมวิธี เพื่อที่จะ
สามารถลดจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมได้ต้องใส่สาร 3 ครั้ง ซึ่งผลของการใส่สารพบว่ากรรมวิธีที่ ใช้
สามารถลดจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมได้แตกต่างกัน เมื่อเรียงล าดับจากกรรมวิธีที่สามารถลดจ านวน
ไส้เดือนฝอยรากปมได้มากได้แก่ กรรมวิธีที่  5 กรรมวิธีที่  3 กรรมวิธีที่  8 กรรมวิธีที่  2 และ กรรมวิธีที่  
4 ตามล าดับ กรรมวิธีที่ไม่สามารถลดจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมได้ซึ่งไม่แตกต่างกับกรรมวิธีควบคุมที่ไม่
ใส่สาร ได้แก่ กรรมวิธีที่  6  และ กรรมวิธีที่  1   
-ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าอัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอย                                  
 ค่าอัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอย  (reproductive factor values) เป็นปัจจัยส าคัญใน
การควบคุมไส้เดือนฝอยโดยอัตราการขยายพันธุ์มีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าใดยิ่งมีประสิทธิภาพมากในการ
ควบคุมไส้เดือนฝอย ในการทดลองนี้ เมื่อน าผลการทดลองวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
variance) พบว่าแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่
ละกรรมวิธีโดยวิธี DMRT ด้วยระดับนัยส าคัญที่ 5% พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเรียงล าดับ
กรรมวิธีที่สามารถลดค่าอัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยรากปมให้เหลือน้อยที่สุด ได้แก่ กรรมวิธีที่  
5 กรรมวิธีที่  2 กรรมวิธีที่  8 และกรรมวิธีที่  4 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของค่าอัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอย 
0.0099 0.0314 0.0365 และ 0.0428 ตามล าดับ และกรรมวิธีที่ไม่สามารถลดค่าอัตราการขยายพันธุ์
ของไส้เดือนฝอยรากปมได้ซึ่งมีค่าอัตราการขยายพันธุ์มากกว่า 1 เท่า ได้แก่ กรรมวิธีที่  6 และ กรรมวิธีที่  
7  ซึ่งมีค่าสูงถึง 5.4519 และ 8.4520 เท่า ตามล าดับ ดังนั้นการใช้สาร cadusafos 10% GR  อัตรา 20 
กรัมต่อต้น มีประสิทธิภาพในการลดการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยได้ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีควบคุมซึ่งไม่ใช้สารไส้เดือนฝอยสามารถขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนมากขึ้นถึง 8.4520 เท่า(ตารางที่ 
5) 
 -ผลการฟ้ืนสภาพและการสร้างรากฝอยใหมข่องต้นพืชทดลอง 
 ปลายเดือนพฤษภาคมหลังการใส่สารครั้งที่สามประมาณสองเดือนครึ่งได้ท าการสุ่มตรวจรากพืช
ของต้นพืชทดลองเนื่องจากไส้เดือนฝอยรากปมจะเข้าท าลายพืชบริเวณปลายราก ดังนั้นพืชที่เป็นโรคราก
ปมมักจะไม่มีรากฝอยหรือรากแขนง ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับผลการทดลองในข้างต้น โดยพบว่า
กรรมวิธีที่ 5 และ กรรมวิธีที่ 4 รากของพริกไทยมีการสร้างรากฝอยใหม่และไม่มีปมปุ่ม กรรมวิธีที่ 1 มี
การสร้างรากฝอยใหม่ แต่รากใหม่พบว่ามีปมขนาดเล็กที่ราก ส่วนกรรมวิธีที่ 7 ซึ่งเป็นกรรมวิธีควบคุม พืช
ไม่มีการแตกรากใหม่ พบเพียงรากเดิมท่ีมีปุ่มปมเดิมของไส้เดือนฝอย (ตารางท่ี 6) 



 ส่วนการเปรียบเทียบลักษณะของส่วนเหนือดินของพืช ได้แก่ ลักษณะของทรงพุ่ม อาการใบซีด
เหลือง พบว่าลักษณะดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนระหว่างก่อนการทดลองและหลัง
การทดลองอาจจะเนื่องจากการฟ้ืนตัวของพืชเกิดขึ้นช้าท าให้ ณ ขณะประเมินไม่เห็นความแตกต่างที่
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในการสุ่มถามความพึงพอใจจากเจ้าของสวนในส่วนของกรรมวิธีที่ 5 กรรมวิธีที่ 4 
และ กรรมวิธีที่ 8 ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ให้ผลดีในการลดจ านวนประชากรของไส้เดือนฝอยพบว่า เกษตรกร
เจ้าของสวนดังกล่าวมีความพึงพอใจกับผลที่เกิดของสารในกรรมวิธีดังกล่าวเพราะท าให้ ต้นพริกไทยแตก
ใบใหม่มากข้ึนและช่องวงดอกที่ออกมามีขนาดยาวกว่าเดิม  
 ในการทดลองนี้ ไม่ได้ทดสอบการใช้สาร fosthiazate 10 % GR ในอัตรา 20 กรัมต่อต้น
เนื่องจากบริษัทผู้ขึ้นทะเบียนสารนี้ ณ ขณะนั้นยังไม่ได้น าเข้าสารเพ่ือการจ าหน่าย สารตัวอย่างมีปริมาณ
น้อยไม่เพียงพอต่อการทดลองอีกหนึ่งกรรมวิธี คณะผู้วิจัยจึงเพ่ิมกรรมวิธีสาร  abamectin เป็นกรรมวิธี
เปรียบเทียบเนื่องจากสาร abamectin มีการใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในต่างประเทศ เช่น ใช้
ในการเคลือบเมล็ดพันธุ์ฝ้ายเพ่ือป้องกันการเข้าท าลายของ M. Incognita และ R. reniformis (Faske 
and Starr, 2007) และจากการวิจัยของธิติยา และคณะ ในปี พ.ศ. 2556 ในการจัดการโรครากปมของ
ฝรั่งซึ่งเกิดจากไส้เดือนฝอยรากปมสามารถใช้ abamectin 1.8% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร
ต่อต้น ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมให้อยู่ในระดับต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุมและสารเคมีอ่ืนๆ ได้  ซึ่ง
สาร abamectin 1.8% EC ในประเทศไทยขึ้นทะเบียนในการเป็นสารฆ่าแมลง เพ่ือก าจัดหนอนใยผัก 
หนอนชอนใบ หนอนเจาะดอกไม้ หนอนเจาะสมอฝ้ายหนอนกระทู้หอม หนอนม้วนใบ หนอนคืบ เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยจักจั่น ไรแดง และไรขาว ในพืชผักผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับ (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
, 2556)  
 ผลการทดลองในครั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาพรวมของกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงที่พริกไทยแสดงอาการเหลือง พบว่า กรรมวิธีที่  5 คลุกดินด้วยสาร 
cadusafos 10% GR  อัตรา 20 กรัมต่อต้น โดยใส่สาร 3 ครั้ง เป็นปริมาณสารรวม 60 กรัมต่อต้น เป็น
กรรมวิธีที่ดีที่สุดในการทดลองครั้งนี้ซึ่งสามารถควบคุมให้มีอัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยรากปม
อยู่ในระดับต่ าเข้าใกล้ศูนย์ที่สุด และสามารถลดจ านวนประชากรของไส้เดือนฝอยรากปมในดินให้เหลือ
น้อยที่สุด ส่วนกรรมวิธีที่ใช้สาร cadusafos 10% GR  อัตรา 5 กรัม 6 กรัม และ 10 กรัม และ สาร 
abamectin 1.8% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น สามารถควบคุมทั้งอัตราการขยายพันธุ์และจ านวน
ไส้เดือนฝอยรากปมได้ แต่เพ่ือประสิทธิผลที่ดีขึ้นอาจจะต้องเพ่ิมจ านวนครั้งที่ใส่สาร และนอกจากนี้ การ
คลุกดินด้วย cadusafos 10% GR  อัตรา 20 กรัมต่อต้น โดยใส่ 3 ครั้ง เป็นปริมาณรวม 60 กรัมต่อต้น
นั้น เป็นการใช้สารในอัตราที่น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ Kueh และ Teo ในปี 1978 ที่รายงานว่าใน
ประเทศมาเลเซียใช ้ carbofuran จ านวน 114 กรัมต่อต ้นสามารถลดจ านวนไส้เด ือนฝอย  M. 
incognita และ M. javanica ในแปลงปลูกพริกไทยได้ และในประเทศแถบลุ ่มน้ าอะเมซอน ใช้ 
Temik 10% GR จ านวน 12.5 กรัมต่อต้น ร่วมกับ furadan 5% GR จ านวน 50 กรัมต่อต้น โดย
สารเคมีทั้งสองชนิดใส่ 2 ครั้งต่อปี สามารถลดจ านวนไส้เดือนฝอย M. incognita ในพริกไทยได้ ซึ่ง



เมื่อรวมปริมาณพบว่า เป็นการใช้ Temik 10% GR จ านวน 25 กรัมต่อต้น ร่วมกับ furadan 5% GR 
จ านวน 100 กรัมต่อต้น  (Ichinohe,1984) แต่อย่างไรก็ตาม carbofuran หรือ furadan อยู ่ใน
กระบวนการพิจารณาห้ามจ าหน่ายในประเทศไทย และ Temik 10% GR หรือ aldicarb 10% GR 
ตามประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก 
หรือการมีไว้ในครอบครอง (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2546) 
 ดังนั้น การคลุกดินรอบโคนต้นด้วยสาร cadusafos 10% GR  อัตรา 20 กรัมต่อต้น ใส่สาร 3 
ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 18 วัน ปริมาณรวม 60 กรัมต่อต้นต่อปี สามารถควบคุมไส้เดือนฝอย-
รากปมซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเหลืองในพริกไทยได ้
 
9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองสามารถบรรลุในวัตถุประสงค์ของการทดลองที่จะหาสารป้องกันก าจัดไส้เดือน
ฝอยที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม(Meloidogyne spp.) ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้
พริกไทยแสดงอาการต้นโทรม ทรงพุ่มบาง ใบเหลือง ซีด ขนาดใบเล็ก ให้ผลผลิตน้อย และในกรณีที่รุนแรง
ท าให้พริกไทยยืนต้นตาย เมื่อท าการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยในการ
ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมสาเหตุของโรคแล้ว สามารถสรุปได้ว่าการคลุกดินรอบต้นพริกไทยด้วยสาร  
cadusafos 10% GR  อัตรา 20 กรัมต่อต้น โดยใส่สาร 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 18 วัน เป็น
กรรมวิธีที่ให้ผลดีที่สุดในการทดลองครั้งนี้ซึ่งให้ผลดีทั้งในการลดอัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยราก-
ปม และจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมในดิน อีกทั้งมีการสร้างรากฝอยใหม่ของต้นพริกไทยและรากฝอยใหม่
ไม่มีปุ่มปมท่ีเกิดจากการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยรากปม 

อย่างไรก็ตามต้องค านึงถึงลักษณะของโรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรค
เรื้อรังที่มีการสะสมเชื้อเป็นเวลานานก่อนที่จะแสดงอาการของโรคให้ประจักษ์จนท าให้เกษตรกรสังเกต
พบว่าได้เกิดความผิดปกติแก่พืชปลูก การรักษาจึงเน้นที่การควบคุมปริมาณของเชื้อไม่ให้มีจ านวนมากจน
ท าให้พืชไม่ให้ผลผลิตหรือยืนต้นตาย การก าจัดไส้เดือนฝอยให้หมดไปเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก และการมี
ไส้เดือนฝอยไม่ได้ท าให้พืชตายในทันทีเพียงแต่ท าให้พืชค่อยๆทรุดโทรมลง นอกจากนี้มีสิ่งส าคัญที่ต้อง
ค านึงถึงเมื่อพืชเป็นโรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอย คือความเสี่ยงที่พืชจะติดเชื้อทางดินอ่ืนๆทั้งเชื้อราและ
แบคทีเรีย ส าหรับในพริกไทยอาจจะมีโรคที่เกิดจากเชื้อราทางดินเข้าท าลายร่วมด้วย เช่นเชื้อราไฟทอป- 
เทอรา (Phytophthora spp.) หรือ เชื้อราพิเตียม (Pythium spp.) เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเกิดการติดเชื้อ
โรคอ่ืนๆร่วมด้วยจึงต้องใช้วิธีการควบคุมหรือก าจัดโรคติดเชื้อนั้นๆร่วมด้วยเช่นกัน โดยการก าจัดไส้เดือน-
ฝอยนี้เป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคอ่ืนๆที่จะเข้าท าลายตามมา 
 
10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: ให้ระบุว่าผลงานที่สิ้นสุดได้น าไปใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อหรือ
ถ่ายทอดได้ในประเด็นอะไรบ้าง (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
งานวิจัยนี้น าไปใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อหรือถ่ายทอดได้โดย 

http://www.chemtrack.org/DiwType-Intro.asp


12.1 สามารถน าข้อมูลนี้ใช้ในการจัดการโรคเหลืองของพริกไทยซึ่งมีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยรากปมได้ 
 

13. ค าขอบคุณ(ถ้ามี) 
ขอขอบคุณ นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ 
กรมวิชาการเกษตร นายอนุทธัต อู่หิรัญ นักวิชาการเกษตร นายอภิชัย อยู่เอ่ียม พนักงานขับรถยนต์ กลุ่ม
วิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช นางสาววิจิตรา ศรีจันทร์ และเกษตรผู้ปลูกพริกไทยที่ให้
ความร่วมมือในการท าวิจัยอย่างดียิ่ง  
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15.  ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยของจ านวนตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมที่ตรวจพบจากตัวอย่าง
ดินในกระถางทดลองของแต่ละกรรมวิธี 
 

กรรมวิธี ค่าเฉลี่ยของจ านวนตัวอ่อนระยะท่ีสองของไส้เดือนฝอยรากปม 
1. cadusafos 10% GR 3 ก. 10.3 a 
2. cadusafos 10% GR 4 ก. 12.8 a 
3. cadusafos 10% GR 5 ก.  9.8 a 
4. cadusafos 10% GR 10 ก.  2.8 a 
5. fosthiazate 10 % GR 3 ก. 21.3 a 
6. fosthiazate 10 % GR 4 ก. 52.5 b 
7. fosthiazate 10 % GR 5 ก. 22.8 a 
8. fosthiazate 10 % GR 10 ก.  1.5 a 
9. ไม่ใช้สารเคมี 62.5 b 
CV= 93.9%  

  ค่าเฉลี่ยของจ านวนตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแต่ละกรรมวิธี ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติโดยวิธี DMRT ด้วยระดับนัยส าคัญที่ 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยของจ านวนไข่และตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมที่ตรวจพบในราก
พริกไทยของแต่ละกรรมวิธี 
 

     กรรมวิธี ค่าเฉลี่ยของจ านวนไข่และตัวอ่อนระยะท่ีสองของไส้เดือนฝอยรากปม 
1. cadusafos 10% GR  3 ก. 12.5  a   
2. cadusafos 10% GR 4 ก.   96.8  ab 



3. cadusafos 10% GR 5 ก. 47.5  a   
4. cadusafos 10% GR 10 ก. 7.8   a   
5. fosthiazate 10 % GR 3 ก. 244.8  ab 
6. fosthiazate 10 % GR 4 ก. 332.5  b   
7. fosthiazate 10 % GR 5 ก. 80.3  a   
8. fosthiazate 10 % GR 10 ก. 35.0  a   
9. ไม่ใช้สารเคม ี 131.0  ab 
CV=138.5%  

 ค่าเฉลี่ยของจ านวนจ านวนไข่และตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแต่ละกรรมวิธี
ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT ด้วยระดับนัยส าคัญที่ 5% 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของจ านวนตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมที่ตรวจพบในตัวอย่างดิน 
250 กรัมที่เก็บจากต้นพริกไทยในแปลงของแต่ละกรรมวิธี     
           

     กรรมวิธี ค่าเฉลี่ยของจ านวนตัวอ่อนระยะท่ีสองของไส้เดือนฝอยรากปม 
1. cadusafos 10% GR  3 ก.   714.43   b 
2. cadusafos 10% GR  5 ก.     7.25    a   
3. cadusafos 10% GR  6 ก.     11.95   a   
4. cadusafos 10% GR  10 ก.        8.12  a   
5. cadusafos 10% GR  20 ก.        3.68  a   
6. fosthiazate 10 % GR 10 ก.     297.00  b   
7. ไม่ใช้สารเคมี    428.37  b   
8. abamectin 1.8% EC 30 มล.        5.48  a   

CV = 5.28%   R.E. =    115.9% 
ข้อมูลที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแต่ละกรรมวิธี ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT ด้วยระดับนัยส าคัญที่ 5% 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์รวมของจ านวนตัวอ่อนระยะที่สองไส้เดือนฝอยรากปมที่ตรวจ
พบในตัวอย่างดิน 250 กรัมท่ีเก็บจากต้นพริกไทยแต่ละหน่วยทดลองในแปลง     
 

กรรมวิธี (TRT) 

ค่าเฉลี่ยของจ านวนตัวอ่อนระยะท่ีสองของไส้เดือนฝอยรากปมจากการ
ใส่สารแต่ละครั้ง (TP) 

ก่อนใส่สาร ใส่สารครั้งท่ี 1 ใส่สารครั้งท่ี 2 ใส่สารครั้งท่ี 
3 

1. cadusafos 10% GR  3 ก. 238  c 905   c 299  c  911 c 
2. cadusafos 10% GR  5 ก. 402  c  80   c 198  c      12 ab 
3. cadusafos 10% GR  6 ก.  37  c  19   c     8  c       6  ab 
4. cadusafos 10% GR  10 ก. 521  c 187  c  30   c     15  ab 
5. cadusafos 10% GR  20 ก. 81   c  37   c     8  c     3  a 
6. fosthiazate 10 % GR 10 ก. 89   c 310  c 175  c    247  bc 
7. ไม่ใช้สารเคม ี 25   c 50   c   78  c    206  bc 
8. abamectin 1.8% EC 30 มล. 350  c 52   c   96  c      9  ab 
TRT 1.39 ns TP  4.60 **       TRT x TP  1.99 *                                    
C.V.(a) 10.95 %   C.V.(b)4.35% 
ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
**= แตกต่างกันทางสถิติด้วยระดับนัยส าคัญที่ 1% *= แตกต่างกันทางสถิติด้วยระดับนัยส าคัญที่ 5% ในแต่ละสดมภ์ 
ข้อมูลที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแต่ละกรรมวิธี ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT ด้วยระดับนัยส าคัญที่ 5% 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยของค่าอัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยในแต่ละกรรมวิธี   
          

     กรรมวิธี ค่าเฉลี่ยของค่าอัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอย 
1. cadusafos 10% GR  3 ก.         0.5658  ab 
2. cadusafos 10% GR  5 ก.        0.0314  a   
3. cadusafos 10% GR  6 ก.           0.9798  abc 
4. cadusafos 10% GR  10 ก.        0.0428  a   
5. cadusafos 10% GR  20 ก.        0.0099  a   
6. fosthiazate 10 % GR 10 ก.          5.4519  bc 
7. ไม่ใช้สารเคมี        8.4520  c   
8. abamectin 1.8% EC 30 มล.        0.0365  a   
CV = 27.28%   



ค่าเฉลี่ยของค่าอัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแต่ละกรรมวิธี ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
โดยวิธี DMRT ด้วยระดับนัยส าคัญที่ 5% 
 
 
 

ตารางท่ี 6 แสดงการสร้างรากฝอยใหม่ของต้นพืชทดลอง 
 

กรรมวิธีท่ี 

ซ้ าท่ี 1 ซ้ าท่ี 2 ซ้ าท่ี 3 
การสร้าง
รากฝอย
ใหม่ 

ปุ่มปมท่ีเกิด
จากไส้เดือน
ฝอยรากปม 

การสร้าง
รากฝอย
ใหม่ 

ปุ่มปมท่ีเกิด
จากไส้เดือน
ฝอยรากปม 

การสร้าง
รากฝอย
ใหม่ 

ปุ่มปมท่ีเกิด
จากไส้เดือน
ฝอยรากปม 

1. cadusafos 10% GR  3 ก. มี มี มี มี มี มี 
2. cadusafos 10% GR  5 ก. มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
3. cadusafos 10% GR  6 ก. มี ไม่มี ไม่มี มีปมของราก

เดิม 
มี ไม่มี 

4. cadusafos 10% GR  10 ก. มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
5. cadusafos 10% GR  20 ก. มี ไม่มี ไม่มี มีปมของราก

เดิม 
มี ไม่มี 

6. fosthiazate 10 % GR 10 ก. ไม่มี มีปมของราก
เดิม 

มี ไม่มี ไม่มี มีปมของ
รากเดิม 

7. ไม่ใช้สารเคมี ไม่มี มีปมของราก
เดิม 

ไม่มี มีปมของราก
เดิม 

ไม่มี มีปมของ
รากเดิม 

8. abamectin 1.8% EC 30 มล. มี ไม่มี ไม่มี มีปมของราก
เดิม 

มี ไม่มี 

 

ภาพที่ 1 
 แสดงลักษณะอาการต้นโทรม ทรงพุ่มบาง ใบซีดเหลือง ซึ่งเกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne 
spp.) ในระดับรุนแรง  

 



  

 
 

ภาพที่ 2 
 ภาพตัดขวางของรากพริกไทยซึ่งมีการฝังตัวของของไส้เดือนฝอยรากปม(Meloidogyne incognita)  
เพศเมีย ฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อพืช  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไส้เดือนฝอยเพศเมียฝ ง
ตัวอยู่ภายในรากพืช



 
ภาพที่ 3 

ภาพของ parineal pattern ของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita)พบในรากพริกไทย 
ซึ่งมี dorsal arch สูง ลักษณะเป็นเหลี่ยม  

  


