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บทคัดย่อ 
 

 กำรทดสอบวิธีกำรแยกไส้เดือนฝอย Radopholus similis ออกจำกรำกพืชส่งออก 4 ชนิด ได้แก่ พรรณไม้
น้ ำ กล้วยประดับ  หน้ำวัว และฟิโลเดนดรอน ที่ท ำกำรปลูกเชื้อไส้เดือนฝอยจ ำนวน 200 ตัว/ต้น บริเวณรำกของ
พืชทดสอบเป็นเวลำ 2-3 เดือน  และน ำรำกพืชที่ถูกเข้ำท ำลำยมำทดสอบแยกไส้เดือนฝอยออกจำกรำกโดยวิธีซอย
รำกละเอียด น ำไปแช่และเขย่ำในแอลกอฮอล์ 5% คลอร็อกซ์ 0.5% อะบำเม็กติน 0.3% และฟิโปรนิล 0.3% 
พบว่ำกำรเขย่ำรำกเป็นเวลำ 3 นำที ด้วยแอลกอฮอล์ 5% สำมำรถแยกไส้เดือนฝอยออกจำกรำกพืชทดสอบได้ดี
ทีสุ่ดเฉลี่ยเท่ำกับ 73  62  48 และ 78 % ของรำกพรรณไม้น้ ำ กล้วยประดับ  หน้ำวัว และฟิโลเดรนดอน 
ตำมล ำดับ  รองลงมำคือ อะบำเม็กติน 0.5 % เท่ำกับ 35  24  18 และ 42 % ของรำกพรรณไม้น้ ำ กล้วยประดับ  
หน้ำวัว และฟิโลเดรนดอน ตำมล ำดับ และมีควำมแตกต่ำงกับควำมเข้มข้นอ่ืนๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  เมื่อน ำ
วิธีกำรเขย่ำรำกพรรณไม้น้ ำ (Anubias nana) ซอยละเอียดในแอลกอฮอล์ 5% เป็นเวลำ 3 นำที เปรียบเทียบกับ
วิธีใช้ Ultrasonic 20 นำที  วิธีพ่นหมอกบนรำกพืช 48 ชั่วโมง และวิธีปั่นรำกและหมุนเหวี่ยงด้วยสำรละลำย
น้ ำตำล พบว่ำ กำรใช้แอลกอฮอล์ 5% เขย่ำ 3 นำที สำมำรถแยกไส้เดือนฝอยออกจำกรำกได้ 51.2 ตัวต่อรำก 10 
กรัม มำกกว่ำวิธีพ่นหมอก 4 เท่ำ  และเป็นวิธีที่ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีมีต้นทุนต่ ำกว่ำวิธีใช้ Ultrasonic และวิธีกำรหมุน
เหวี่ยงด้วยสำรละลำยน้ ำตำล แต่มีประสิทธิภำพเพียงพอต่อกำรน ำไปใช้ในกำรตรวจแยกไส้เดือนฝอยกักกันใน
ภำคสนำมได้อย่ำงเหมำะสม   
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ค าน า 
 
 กำรตรวจสอบไส้เดือนฝอยศัตรูพืชมีหลำยวิธี แต่ละวิธีตรวจสอบมีข้ันตอนในกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน ได้แก่ 
กำรแยกไส้เดือนฝอยศัตรูพืชออกจำกดินนิยมใช้วิธี Cobb's sieving & Baermann funnel method และ 
Cobb's sieving & Centrifugal flotation กำรแยกไส้เดือนฝอยออกจำกชิ้นส่วนของพืช ได้แก่ ส่วนหัว  รำก  ใบ  
ดอก และเมล็ด ใช้วิธีย้อมชิ้นส่วนพืชด้วยสีย้อม หรือใช้วิธี Centrifugal flotation (Barker, 1985)    ส ำหรับใน
กรณีตรวจแยกไส้เดือนฝอยที่อยู่ในเนื้อเยื่อรำกลึก เช่น ไส้เดือนฝอยในกลุ่ม migratory endoparasite 
(Hirschmanniella, Radopholus และ Pratylenchus)  ใช้วิธีพ่นหมอกหรือ Mist chamber (Hooper, 1970)  
ซ่ึงแต่ละวธิกีำรตรวจแยกยังมีขอ้ดีข้อเสียแตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของไส้เดือนฝอย  ชนิดพืชที่ตรวจแยก  ตัวอย่ำง
พืชหรือวัสดุที่ใช้ตรวจ  จ ำนวนตัวอย่ำง  ค่ำใช้จ่ำย  ควำมยำกง่ำยในกำรปฏิบัติหรือตรวจวิเครำะห์  มำตรฐำนของ
เครื่องมือ  และผู้ปฏิบัติงำน  จึงต้องมีกำรพิจำรณำกระบวนกำรตรวจให้เหมำะสมเพ่ือเกิดควำมแม่นย ำและ/หรือ
คลำดเคลื่อนน้อยที่สุด  โดยกรมวิชำกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรตรวจสอบศัตรูพืชและออกใบรับรอง
พืชน ำเข้ำและส่งออก   ซึ่ง ณ ปัจจุบันกำรปนเปื้อนของไส้เดือนฝอยศัตรูพืชกักกันติดไปกับพืชส่งออกของไทย 
ก ำลังประสบปัญหำไส้เดือนฝอยศัตรูพืชติดไปกับรำกพรรณไม้น้ ำส่งออกไปประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป  โดยตรวจ
พบไส้เดือนฝอย Radopholus similis ติดไปกับรำกไม้น้ ำสกุล Anubias spp. ที่ส่งไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์  
และไส้เดือนฝอย Hirschmanniella sp. ติดไปกับไม้น้ ำสกุล Vallisneria sp. ที่ส่งไปประเทศโปแลนด์ รวมกำร
แจ้งเตือนตลอดปี 2550 จ ำนวน 5 ครั้ง  และในปี 2551 สถำนกำรณ์กำรส่งออกพรรณไม้น้ ำไป EU ยังคงประสบ
ปัญหำกำรปนเปื้อนไส้เดือนฝอย R. similis อย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรแจ้งเตือนและเผำท ำลำยพรรณไม้น้ ำที่มีกำร
ปนเปื้อนไส้เดือนฝอยศัตรูพืช  ณ ประเทศปลำยทำง จ ำนวน 11 ครั้ง เรื่องดังกล่ำวจึงเป็นผลกระทบต่อกำรส่งออก
พรรณไม้น้ ำ  รวมไปถึงไม้ดอกไม้ประดับของไทยอีกด้วย  โดยทำงกลุ่มสหภำพยุโรปได้มีข้อก ำหนดให้ประเทศไทย
ต้องตรวจรับรองพืชปลอดไส้เดือนฝอย R. similis ในพรรณไม้น้ ำ-ไม้ประดับทุกชนิดในวงศ์ Araceae, 
Marantaceae, Musaceae และ Strelitziaceae (นุชนำรถ, 2553) 

ปี 2551 กรมวิชำกำรเกษตร  ได้ออกแบบเครื่อง Mist chamber ที่ประกอบจำกวัสดุในประเทศ มีรำคำ
ถูก โดยใช้หลักกำรพ่นน้ ำให้เป็นฝอยตกกระทบไปบนรำกพืชที่ตั้งอยู่บนกรวย ควำมชื้น จำกกำรพ่นน้ ำตลอด 48 
ชม. จะท ำให้ไส้เดือนฝอยที่อำศัยอยู่ภำยในรำก (endoparasite) โดยเฉพำะไส้เดือนฝอย R. similis และ 
Hirschmanniella sp. เคลื่อนที่ออกจำกเนื้อเยื่อพืชและลงสู่ปลำยกรวย  จำกนั้นท ำกำรไขน้ ำจำกปลำยกรวยน ำไป
ตรวจไส้เดือนฝอยภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งกำรใช้เทคนิค Mist chamber จะสำมำรถแยกได้ไส้เดือนฝอยที่มีชีวิต 
ท ำให้มองเห็นรูปร่ำงลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของไส้เดือนฝอยได้อย่ำงชัดเจน  จึงจ ำแนกชนิดได้ง่ำยและแม่นย ำ
กว่ำวิธีย้อมสีรำก ซึ่งสีย้อมจะติดทั้งล ำตัวไส้เดือนฝอยท ำให้ยำกต่อกำรจ ำแนกชนิด หรือวิธีเขย่ำรำกในน้ ำบนเครื่อง
เขย่ำอำจต้องใช้เวลำ นำนมำกกว่ำ 3-5 วัน จึงจะท ำให้ไส้เดือนฝอยเคลื่อนที่ออกมำจำกรำกหรือไส้เดือนฝอยอยู่ใน
รำกลึกอำจไม่เคลื่อนที่ออกมำ  ท ำให้กำรตรวจแยกผิดพลำดขำดควำมแม่นย ำ (นุชนำรถ และ วำนิช, 2551) 
    ปี 2552 นุชนำรถ และวรำภรณ์  ได้ทดสอบกำรใช้คลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic) ที่ควำมถ่ี 50 kHz.  เป็น
เวลำ 10 นำที สำมำรถแยกไส้เดือนฝอย R. similis ออกจำกรำกไม้น้ ำสกุล Anubias sp. โดยผ่ำนน้ ำเป็นตัวกลำง
ได้จ ำนวนเฉลี่ย 26.4 ตัว ในขณะที่ใช้วิธีพ่นหมอกด้วยเครื่องพ่นหมอก เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง แยกได้เท่ำกับ 8.2 ตัว  
เมื่อท ำกำรทดสอบระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรแช่รำกไม้น้ ำในเครื่อง Ultrasonic ที่ 5  10  20  40 และ 60 นำที  
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พบว่ำกำรแช่รำกเป็นเวลำ 20 นำที สำมำรถแยกไส้เดือนฝอยออกจำกรำกได้เฉลี่ย 38.3 ตัว ซึ่งเป็นระยะเวลำที่
คลื่นเสียงไม่ท ำควำมเสียหำยให้กับรำกไม้น้ ำสำมำรถน ำกลับไปปลูกต่อได้  จำกผลกำรทดสอบเปรียบเทียบ วิธีกำร
ต่ำงๆ ในกำรแยกไส้เดือนฝอยออกจำกรำกพืช พบว่ำกำรใช้คลื่นเสียงมีประสิทธิภำพในกำรแยกไส้เดือนฝอยได้
ดีกว่ำวิธีพ่นหมอก  และวิธี Sucrose Centrifuge Method โดยวิธีแยกด้วยคลื่นเสียงใช้เวลำเพียง 20 นำที 
ในขณะที่วิธีพ่นหมอกใช้เวลำนำนกว่ำ 48 ชั่วโมง  ตลอดจนกำรเตรียมตัวอย่ำงรำกพืชไม่ยุ่งยำก ประหยัดเวลำ 
แรงงำน และค่ำใช้จ่ำยกว่ำวิธี Centrifuge floating method      รวมทั้งกำรใช้คลื่นเสียงแยกไส้เดือนฝอยออก
จำกรำกพืช ยังสำมำรถรองรับกำรตรวจพืชส่งออกในปริมำณมำกกว่ำ 100 ตัวอย่ำง/วัน   
 ปี 2554  กรมวิชำกำรเกษตร  ได้พัฒนำชุดตรวจสอบภำคสนำมโดยกำรใช้คลื่นเสียงชนิด Ultrasonic เป็น
เครื่องมือในกำรแยกไส้เดือนฝอยออกจำกรำก ใช้เวลำ 20 นำที  พร้อมติดตั้งกล้องจุลทรรศน์ขนำดเล็ก (mini 
microscope) ก ำลังขยำย 50 เท่ำ ใช้ส่องตรวจไส้เดือนฝอยที่แยกได้ทันที  ซึ่งเป็นชุดส ำเร็จรูปที่เจ้ำหน้ำที่ตรวจพืช 
และเกษตรกร สำมำรถพกพำไปใช้ในภำคสนำมได้ด้วยตนเอง (Tangchitsomkid, 2012) 
 อย่ำงไรก็ตำมเครื่อง Ultrasonic ยังมีรำคำค่อนข้ำงสูง   จึงควรพัฒนำเทคนิคอ่ืนๆ ในกำรแยกไส้เดือนฝอย 
เพ่ือเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของเกษตรกรหรือเจ้ำหน้ำที่ตรวจรับรองพืชน ำเข้ำ-ส่งออกภำคสนำม สำมำรถน ำไปใช้
ปฏิบัติในแปลงปลูกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม 
 ดังนั้น  กำรตรวจสอบไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่อำจติดมำกับพืชที่น ำเข้ำหรือส่งออกไปยังประเทศคู่ค้ำ จึงเป็น
เรื่องท่ีมีควำมส ำคัญและมีผลกระทบต่อกำรส่งออกของประเทศไทยในขณะนี้เป็นอย่ำงยิ่ง กำรพัฒนำเครื่องมือและ
เทคนิคกำรตรวจแยกไส้เดือนฝอยศัตรูพืช   ให้ได้เครื่องมือและเทคนิคท่ีสำมำรถรองรับกำรท ำงำนกับตัวอย่ำงพืช
จ ำนวนมำกในครำวเดียวกัน เพ่ือประหยัดเวลำและแรงงำน  มุ่งเน้นกำรใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในกำรสร้ำงเครื่องมือที่มี
รำคำถูก หำได้ง่ำยในประเทศ  สะดวกในกำรใช้งำนและมีประสิทธิภำพ  รวมถึงผู้ปฏิบัติหรือเจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจพืช
สำมำรถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและสอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรใช้ตรวจพืชที่น ำเขำ้
และส่งออกของประเทศไทยเป็นอย่ำงยิ่ง 
 วัตถุประสงค์ของกำรทดลอง    เพ่ือพัฒนำเครื่องมือและเทคนิคกำรตรวจแยกไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่เข้ำ
ท ำลำยรำกให้เป็นวิธีกำรตรวจอย่ำงง่ำย  มีควำมแม่นย ำ   ได้เป็นชุดตรวจสอบมีรำคำถูกและมีประสิทธิภำพ  
   

วิธีด าเนินการ 
 
อุปกรณ์ 
 1. สำรเคมีชนิดต่ำงๆ ได้แก่ แอลกอฮอล์ 5% คลอร็อกซ์ 0.5% อะบำเม็กติน 0.3% และฟิโปรนิล 0.3% 
 2. ไส้เดือนฝอย R. similis ที่ใช้ในกำรทดสอบ เพำะเลี้ยงจำกชิ้นแครอทในสภำพปลอดเชื้อ 
 3. กล้องจุลทรรศน์ก ำลังขยำยต่ ำ (Stereo microscope) และก ำลังขยำยสูง (Compound microscope) 
พร้อมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล 
 4. รำกพืชทดสอบ ได้แก่ พรรณไม้น้ ำ (Anubias nana) กล้วยประดับ หน้ำวัว และฟิโลเดนดรอน 
 5. วัสด-ุอุปกรณ์ และเครื่องแก้วส ำหรับใช้ในห้องปฏิบัติกำรไส้เดือนฝอย 
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วิธีการ 
 1. กำรเพ่ิมไส้เดือนฝอย R. similis ในชิ้นแครอท 
 - เตรียมหัวเชื้อไส้เดือนฝอย R. similis  ท ำกำรล้ำงฆ่ำเชื้อที่ผิวโดยแช่ในสำร 0.1% hyamine เป็นเวลำ 
15 นำที และแช่ล้ำงด้วยน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อซ้ ำ 2 ครั้ง  
 - เตรียมวุ้น 1.5 % (วุ้นผง 15 กรัม + น้ ำกลั่น 1,000 มิลลิลิตร) นึ่งฆ่ำเชื้อ  น ำไปเทลงในจำนเพำะเลี้ยง 
(Petri dish)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 9 เซนติเมตร ปริมำตรวุ้นเท่ำกับ 1 ใน 4 ของควำมสูงจำนเพำะ  ในสภำพ
ปลอดเชื้อ 
 - เตรียมชิ้นส่วนพืช (แครอท)  โดยน ำหวัแครอทปอกเปลือกให้สะอำด และหั่นตำมขวำงของหัวให้เป็นชิ้น
วงกลมขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 เซนติเมตร  ท ำกำรล้ำงด้วยแอลกอฮอล์ 70 % โดยวิธีกำรจุ่ม  และจุ่มล้ำงด้วยน้ ำ
กลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อซ้ ำ 2 ครั้ง  วำงผึ่งชิ้นแครอทให้แห้งในตู้ปลอดเชื้อประมำณ 30 นำที    จำกนั้นใช้ปำกคีบฆ่ำเชื้อ  คบี
ชิ้นแครอทวำงลงบนอำหำรวุ้นบริเวณกลำงจำน  ได้เป็นจำนอำหำรเพำะเลี้ยงไส้เดือนฝอย 
 - กำรเพำะเลี้ยงไส้เดือนฝอยในชิ้นแครอท  น ำหัวเชื้อไส้เดือนฝอยจ ำนวน 100+10 ตัว/น้ ำกลั่น 50 
ไมโครลิตร หยดลงบนชิ้นแครอทในจำนอำหำรเพำะเลี้ยงที่เตรียมไว้ โดยปฏิบัติในตู้ปลอดเชื้อ  จำกนั้นหุ้มจำน
เพำะเลี้ยงด้วยกระดำษอลูมิเนียมฟรอยด์  เก็บไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง 
 2. กำรเตรียมรำกพืชทดสอบที่ถูกไส้เดือนฝอยเข้ำท ำลำย 
 น ำต้นพืชทดสอบ ได้แก่ พรรณไม้น้ ำ (Anubias nana) กล้วยประดับ หน้ำวัว และฟิโลเดนดรอน  ปลูกลง
ในภำชนะบรรจุดิน/ทรำยหยำบ จ ำนวน 20 ต้น เป็นเวลำ 7 วัน  และน ำไส้เดือนฝอย R. similis ที่เพำะเลี้ยงได้จำก
ชิ้นแครอท จ ำนวน 200 ตัว/ต้น หยดลงบริเวณโคนต้น   จำกนั้นปลูกเลี้ยงพืชเป็นเวลำ 2 เดือน  ได้รำกพืชทดสอบ
ที่ถูกไส้เดือนฝอยเข้ำท ำลำยส ำหรับใช้ในกำรทดลอง 
 3. กำรทดสอบแยกไส้เดือนฝอยออกจำกรำก 
 น ำรำกพืชทดสอบแต่ละชนิดที่ถูกไส้เดือนฝอย R. similis เข้ำท ำลำย จ ำนวน 5 กรัม/ซ้ ำ ซอยให้ละเอียด 
ใส่ในขวด flask ขนำด 250 มล. เติมสำรต่ำงๆ 4 ชนิด ได้แก่ แอลกอฮอล์ 5 %  คลอร็อกซ์ 0.5%  อะบำเม็กติน 
0.3% และฟิโปรนิล 0.3%  ปริมำตรสำร 100 มล.   และท ำกำรเขย่ำด้วยมือเป็นเวลำ 3 นำที  โดยมีกำรแช่รำก
และเขย่ำในน้ ำกลั่นเป็นตัวเปรียบเทียบ   จำกนั้นเทน้ ำผ่ำนตะแกรงหยำบ 20 mesh เพ่ือแยกชิ้นส่วนรำกบน
ตะแกรงหยำบ ได้น้ ำผ่ำนตะแกรงหยำบลงบนตะแกรงละเอียดขนำด 400 mesh แยกได้ไส้เดือนฝอยบนตะแกรง
ละเอียด  เก็บน้ ำและไส้เดือนฝอยบนตะแกรงละเอียดน ำไปตรวจนับจ ำนวน  ส ำหรับชิน้ส่วนรำกที่อยู่บนตะแกรง
หยำบน ำไปปั่นละเอียดเพ่ือแยกไส้เดือนฝอยที่เหลืออยู่ในรำกเพ่ือตรวจนับ  โดยกำรกรองแยกเศษเนื้อเยื่อรำกผ่ำน
ตะแกรงหยำบและตะแกรงละเอียดตำมล ำดับ  

กำรบันทึกข้อมูล  นับจ ำนวนของไส้เดือนฝอย R. similis ที่แยกได้จำกกำรแช่และเขย่ำ 3 นำที ในสำรและ
พืชแต่ละชนิด  และนับจ ำนวนไส้เดือนฝอยในรำกปั่นละเอียด  ตรวจนับภำยใต้กล้องจุลทรรศน์  และเปรียบเทียบ
ค่ำเฉลี่ย  ค ำนวณเป็นเปอ์เซ็นต์กำรเคลื่อนที่ออกจำกรำกหลังกำรเขย่ำ 

4. เปรียบเทียบวิธีกำรแช่สำรกับวิธีกำรอ่ืนๆ เพ่ือแยกไส้เดือนฝอยออกจำกรำกพืช  
วำงแผนกำรทดลองแบบ CRD 4 กรรมวิธี 5 ซ้ ำ (ต้น) ประกอบด้วย   
กรรมวิธีที่ 1 แยกโดยวิธีแช่รำกพืชในเครื่อง Ultrasonic ควำมถี่ 50 KHz. เป็นเวลำ 20 นำที   
กรรมวิธีที่ 2 แยกโดยเครื่องพ่นหมอกบนรำกพืช เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง  



 5 

กรรมวิธีที่ 3 แยกโดยวิธีปั่นรำกและหมุนเหวี่ยงด้วยสำรละลำยน้ ำตำล    
กรรมวิธีที่ 4 แยกโดยวิธีแช่รำกซอยละเอียดในแอลกอฮอล์ 5% เขย่ำเป็นเวลำ 3 นำที 
น ำรำกพืชทดสอบที่ปลูกเชื้อไส้เดือนฝอย R. similis จ ำนวน 200 ตัว/ต้น น ำหนักรำก 10 กรัม และปลูก

เลี้ยงเป็นเวลำ 2 เดือน  ปฏิบัติตำมกรรมวิธีก ำหนด  
กำรบันทึกข้อมูล   จ ำนวนของไส้เดือนฝอย R. similis แต่ละกรรมวิธี ที่แยกได้ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์  

และเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย 
 
เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลำ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม 2553  สิ้นสุดเดือนกันยำยน 2556 

 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

 จำกกำรแช่และเขย่ำรำกพืชที่ซอยละเอียดด้วยมือจ ำนวน 4 ชนิด เป็นเวลำ 3 นำท ี ในสำรชนิดต่ำงๆ  
พบว่ำ แอลกอฮอล์ 5 % สำมำรถแยกไส้เดือนฝอย R. similis ออกจำกรำกได้ดีที่สุด โดยพบจ ำนวนไส้เดือนฝอย
เคลื่อนที่ออกมำจำกรำกเท่ำกับ 73  62  48 และ 78 % ของรำกพรรณไม้น้ ำ  กล้วยประดับ หน้ำวัว และฟิโลเดน
ดรอน ตำมล ำดับ   รองลงมำคืออะบำเม็กติน และฟิโปรนิล 0.3 %  โดยอะบำเม็กติน 0.3% พบไส้เดือนฝอย
เคลื่อนที่ออกจำกรำกเท่ำกับ 35  24  18 และ 42% ของรำกพรรณไม้น้ ำ  กล้วยประดับ หน้ำวัว และฟิโลเดน
ดรอน ตำมล ำดับ  และฟิโปรนิลเท่ำกับ 30  16  19 และ 38 % ของรำกพรรณไม้น้ ำ  กล้วยประดับ หน้ำวัว และฟิ
โลเดนดรอน ตำมล ำดับ  ในขณะที่กำรแช่และเขย่ำรำกในคลอร็อกซ์ 0.5% พบไส้เดือนฝอยเคลื่อนที่ออกจำกรำก
น้อยที่สุดเท่ำกับ 22 14  10 และ 26 % ของรำกพรรณไม้น้ ำ  กล้วยประดับ หน้ำวัว และฟิโลเดนดรอน ตำมล ำดับ 
(ตำรำงท่ี 1) ผลกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำ  สำรที่ใช้ทดสอบชนิดต่ำงๆ มีผลต่อกำรเคลื่อนที่ออกจำกรำกพืช
ของไส้เดือนฝอย R. similis  โดยเฉพำะแอลกอฮอล์ซึ่งสำมำรถซึมเข้ำเนื้อเยื่อรำกและขับไล่ไส้เดือนฝอยให้เคลื่อน
ตัวออกมำได้มำกท่ีสุดเมื่อเทียบกับสำรอื่นๆ โดยกำรแช่เขย่ำรำกซอยละเอียดในแอลกอฮอล์ 5 %  แยกไส้เดือนฝอย
ได้ตั้งแต่ 48-78 % ในรำกพืชทดสอบ 4 ชนิด เมื่อน ำวิธีแช่รำกซอยละเอียด 10 กรัม ในแอลกอฮอล์ 5% และเขย่ำ
เป็นเวลำ 3 นำที   ไปเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืนๆ ได้แก่ วิธีแช่รำกพืชในเครื่อง Ultrasonic ควำมถี่ 50 KHz. เป็นเวลำ 
20 นำท ี  วิธีใช้เครื่องพ่นหมอก (Mist chamber) เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง และวิธีหมุนเหวี่ยงด้วยสำรละลำยน้ ำตำล 
น้ ำหนักรำก 10 กรัมเท่ำกัน  พบว่ำกำรแยกโดยวิธีหมุนเหวี่ยงด้วยสำรละลำยน้ ำตำล สำมำรถแยกไส้เดือนฝอยออก
จำกรำกพืชทดสอบ (A. nana) ได้มำกท่ีสุดเฉลี่ยเท่ำกับ 86.6 ตัว รองลงมำคือกำรใช้คลื่นเสียงด้วยเครื่อง 
Ultrasonic แยกได้เฉลี่ยเท่ำกับ 65.8 ตัว   ส ำหรับวิธีแช่และเขย่ำรำกในแอลกอฮอล์ 5%  สำมำรถแยกไส้เดือน
ฝอยได้เฉลี่ยเท่ำกับ 51.2 ตัว  และวิธีพ่นหมอกแยกไส้เดือนฝอยออกได้น้อยที่สุดเพียง 13.0 ตัว โดยมีควำม
แตกต่ำงกันในทำงสถิติ (ตำรำงที่ 2)   แสดงให้เห็นว่ำ เทคนิคหรือเครื่องมือมีผลต่อกำรตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย  
ควำมคำดเคลื่อนมีควำมเป็นไปได้สูงถ้ำเลือกใช้วิธีกำรที่ไม่ได้มำตรฐำน เช่น วิธีใช้เครื่องพ่นหมอก มีจ ำนวนไส้เดือน
ฝอยเคลื่อนที่ออกมำปริมำณน้อย  โอกำสตรวจไม่พบไส้เดือนฝอยสูง  จึงไม่ควรน ำมำใช้ในกำรตรวจวิเครำะห์พืช
เพ่ือกำรส่งออก  เนื่องจำกกำรตรวจไม่พบในตัวอย่ำงที่สุ่มมีผลต่อกำรตรวจพบที่ประเทศปลำยทำง  ซึ่งจะถูกระงับ 
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ตารางท่ี  1 เปอร์เซ็นต์ของไส้เดือนฝอย Raopholus similis ที่เคลื่อนที่ออกจำกรำกพืชทดสอบจ ำนวน 4 ชนิด 
 ที่ซอยละเอียด น ำไปแช่ด้วยสำรชนิดต่ำงๆ  และเขย่ำด้วยมือเป็นเวลำ 3 นำที (ค่ำเฉลี่ย 5 ซ้ ำ) 
 
ชนิดของรำกพืช 
(นน. 10 กรัม) 

ไส้เดือนฝอยที่แยกได้หลังกำรเขย่ำ (%)1/ 
แอลกอฮอล์ 5% คลอร็อกซ์ 0.5% อะบำเม็กติน 0.3% ฟิโปรนิล 0.3 % 

พรรณไม้น้ ำ 73 22 35 30 
กล้วยประดับ 62 14 24 16 
หน้ำวัว 48 10 18 19 
ฟิโลเดนดรอน 78 26 42 38 
 

1/ % ไส้เดือนฝอยหลังกำรเขย่ำ  = จ ำนวนไส้เดือนฝอยหลังกำรเขย่ำ  x  100 
          ผลรวมของไส้เดือนฝอย 
 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบจ ำนวนไส้เดือนฝอย Radopholus similis ในรำกพืชพรรณไม้น้ ำ (Anubias nana) โดย

ใช้วิธีกำรแยก 4 วิธี 
 

กรรมวิธี จ ำนวนไส้เดือนฝอย (ตัว) 
1. วิธีแช่รำกพืชในเครื่อง Ultrasonic เป็นเวลำ 20 นำที   
2. วิธีพ่นหมอกบนรำกพืช เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง  
3. วิธีปั่นรำกและหมุนเหวี่ยงด้วยสำรละลำยน้ ำตำล    
4. วิธีแช่รำกซอยละเอียดในแอลกอฮอล์ 5% เขย่ำเป็นเวลำ 3 นำที 

65.8 b1/ 
13.0 d 
86.6 a 
51.2 c 

CV. (%) 10.27 
 

 1/ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ตำมด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติท่ีระดับควำมเชื่อม่ัน 95 % 
โดยวิธี DMRT 
 
กำรน ำเข้ำและ/หรือเผำท ำลำยทันที   อย่ำงไรก็ตำม นอกเหนือจำกวิธีกำรตรวจที่ได้มำตรฐำนแล้ว  กำรเลือกใช้
วิธีกำรใดยังต้องค ำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ระยะเวลำในกำรตรวจ  กำรเตรียมตัวอย่ำง  วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช ้ 
ต้นทุนกำรตรวจ/ตัวอย่ำง จ ำนวนตัวอย่ำงที่สำมำรถตรวจได้ต่อวัน ควำมยำก-ง่ำยของกำรตรวจวินิจฉัยภำยใต้กล้อง
จุลทรรศน์  และควำมเสียหำยของพืชที่สุ่มตรวจอีกด้วย  ซึ่งจำกกำรพิจำรณำวิธีกำรตรวจ 3 วิธีคือ  กำรใช้วิธีปั่น
รำกและหมุนเหวี่ยงด้วยสำรละลำยน้ ำตำล  วิธีแยกด้วยคลื่นเสียงโดยใช้เครื่อง Ultrasonic  กำรแช่รำก และวิธี
เขย่ำด้วยแอลกอฮอล์ 5%    ซึ่งจำกกำรทดสอบเปรียบเทียบพบว่ำกำรใช้แอลกอฮอล์เขย่ำไส้เดือนฝอยออกจำกรำก
พืชเป็นวิธีกำรทีส่ะดวก ปฏิบัติได้ง่ำย และค่ำใช้จ่ำยต่ ำ  สำมำรถแยกไส้เดือนฝอยออกจำกรำกพืชใช้เวลำน้อยที่สุด
เพียง 3 นำที  ก็สำมำรถตรวจพบไส้เดือนฝอยสูงกว่ำวิธีพ่นหมอก 4 เท่ำ  แต่มีจ ำนวนตรวจพบน้อยกว่ำวิธีใช้ 
Ultrasonic และวิธีปั่นรำกและหมั่นเหวี่ยง  แต่ทั้งสองวิธีนี้ต้องใช้เครื่องมือที่มีรำคำสูง  ไม่สะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย
ไปใช้ในภำคสนำม  ตลอดจนกำรเตรียมตัวอย่ำงรำกพืชในกำรแยกโดยวิธีแช่แอลกอฮอล์ไม่ยุ่งยำก นอกจำกนั้นยังใช้
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พ้ืนที่ในกำรปฏิบัติงำนน้อย  สำมำรถประกอบเป็นชุดตรวจแยกไส้เดือนฝอยที่น ำไปใช้ได้ง่ำยในภำคสนำมได้และแต่
มีประสิทธิภำพเพียงพอต่อกำรน ำไปใช้ในกำรตรวจแยกไส้เดือนฝอยกักกันได้อย่ำงเหมำะสม 

ดังนั้น กำรซอยรำกให้ละเอียดช่วยให้สำรชนิดต่ำงๆ ซึมเข้ำสู่เนื้อเยื่อพืชได้ทั่วถึงกว่ำกำรตัดรำกเป็นชิ้น
เล็กๆ และช่วยให้ไส้เดือนฝอยเคลื่อนที่ออกมำได้จ ำนวนมำกเพียงพอที่จะตรวจสอบได้อย่ำงรวดเร็วภำยใต้กล้อง
จุลทรรศน์ก ำลังขยำยต่ ำ  สำมำรถน ำวิธีกำรดังกล่ำวมำปรับใช้ตรวจรับรองพืชเพ่ือกำรปลูกต่อในแหล่งผลิตได้ทันที  
โดยกำรตรวจพบไส้เดือนฝอยเพียง 1 ตัวของกำรสุ่มตรวจพืชในบ่อปลูกหรือโรงเรือนปลูก  จะไม่สำมำรถส่งออกได้  
และบ่อปลูกหรือโรงเรือนนั้นๆ ต้องมีมำตรกำรป้องกันก ำจัดให้หมดไป  แล้วท ำกำรตรวจสอบรำกใหม่  จึงจะผ่ำน
กำรตรวจออกใบรับรองเพ่ือกำรส่งออกต่อไป 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

 กำรย่อยรำกให้ละเอียดและน ำไปแช่ในแอลกอฮอล์ 5 % เขย่ำด้วยมือเป็นเวลำ 3 นำที  สำมำรถแยก
ไส้เดือนฝอย R. similis ออกจำกรำกพืชทดสอบได้ดีที่สุดเฉลี่ยเท่ำกับ 73  62  48 และ 78 % ของรำกพรรณไม้น้ ำ 
กล้วยประดับ  หน้ำวัว และฟิโลเดรนดอน ตำมล ำดับ  เมื่อน ำไปเปรียบเทียบกับวิธีกำรแยกอ่ืนๆ  พบว่ำสำมำรถ
แยกไส้เดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน R. similis ได้ดีกว่ำวิธีกำรพ่นหมอกบนรำกมำกกว่ำ 4 เท่ำ  มีวิธีกำรเตรียมตัวอย่ำง
ที่รวดเร็ว  ใช้วัสด-ุอุปกรณ์ท่ีไม่ยุ่งยำกในกำรเตรียม  สำมำรถเคลื่อนย้ำยไปใช้ในภำคสนำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเป็นวิธีที่ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีต้นทุนต่ ำกว่ำวิธีใช้ Ultrasonic และวิธีกำรหมุนเหวี่ยงด้วยสำรละลำยน้ ำตำล แต่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอต่อกำรน ำไปใช้ในกำรตรวจแยกไส้เดือนฝอยกักกันในภำคสนำมได้อย่ำงเหมำะสม   
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

1. เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่สุ่มเก็บตัวอย่ำงพืช  เจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจพืช  นักวิชำกำร
ของกรมวิชำกำรเกษตร กรมประมง และสถำบันกำรศึกษำ  มีเครื่องมือและวิธีตรวจไส้เดือนฝอยที่ใช้งำนง่ำย 
น ำไปใช้ตรวจรับรองพืชน ำเข้ำ-ส่งออก หรือสำมำรถน ำไปใช้ภำคสนำมได้สะดวกและรวดเร็ว  ช่วยประหยัดเวลำ
และค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งตัวอย่ำงพืชไปตรวจ ณ ห้องปฏิบัติกำรส่วนกลำง   
 2. เกษตรกรหรือผู้ประกอบธุรกิจพรรณไม้น้ ำ  รวมถึงไม้ประดับอ่ืนๆ  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน โดยได้รับควำมรู้เกี่ยวกับศัตรูพืชชนิดนี้ และทรำบสำเหตุของกำรปนเปื้อนในฟำร์มจึง
น ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงถูกวิธีเพ่ือกำรผลิตพรรณไม้น้ ำ-ไม้ประดับให้ปลอดจำกไส้เดือนฝอย และช่วยลดกำรแพร่
ระบำดของไส้เดือนฝอยจำกบ่อสู่บ่ออ่ืนๆ    
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