
แบบฟอร์มรายงานเร่ืองเต็ม ผลการทดลองสิน้สุด ปีงบประมาณ 2557 
 

1.  แผนงานวิจัย  วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
2.  โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี 

กิจกรรมที่ 3   การผลิตและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช   
กิจกรรมที่ย่อย 3.2.   การผลิตและการใช้เชื้อราควบคุมโรคพืช 

  
3.  ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)    การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอย- 
    รากปม 

     ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)      - 
 
4.  คณะผู้ด าเนินงาน 
 
ธิติยา  สารพัฒน์     ไตรเดช ข่ายทอง             ธารทิพย  ภาสบุตร  มนตรี  เอ่ียมวิมังสา                                                                                                                                            
  

กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 
 
 

 
5.  บทคัดย่อ 

 
การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม เพ่ือให้ได้เชื้อราปฏิปักษ์ที่มี
ศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม ( Meloidogyne spp.) โดยการแยกเชื้อจากตัวอย่างดินและ
พืช 4 วิธีคือ การแยกเชื้อราจากกลุ่มไข่ ไข ่ตัวเต็มวัยเพศเมียและตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม 
โดยการแยกเชื้อราจากตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม และการแยกจากกลุ่มไข่โดยตรง นั้น
สามารถแยกเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปมได ้156 ไอโซเลท เป็นเชื้อรา 2 ชนิด (species) 8 สกุล 
(genera) ได้แก่เชื้อ Trichoderma harzianum และ Paecilomyces lilacinus  สกุล Trichoderma 
sp. Monacrosporium sp. Aspergillus sp. Penicillium sp. Fusarium sp. Verticillium sp. 
Paecilomyces sp. Anthrobotrys sp. และเชื้อราอ่ืนที่ยังไม่สามารถจัดจ าแนกได้ 

การทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม เพ่ือให้ได้เชื้อราปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพใน
การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม ( Meloidogyne spp.)ในระดับเรือนทดลอง โดยใช้เชื้อรา Fusarium sp.   
ไอโซเลท ที่ 1 และ 2  Verticillium sp.   ไอโซเลท ที่ 1 และ 2 และ Anthrobotrys sp. ไอโซเลท ที่ 1 -
2    ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีที่ 6 ใส่   Anthrobotrys sp. ไอโซเลท ที่ 2 ให้ผลดีทั้งในการลดจ านวน

แบบฟอร์ม 3 เอกสารแนบ 3 



ไส้เดือนฝอยรากปมในดินและกลุ่มไข่ในรากมะเขือเทศซึ่งกรรมวิธีอ่ืนๆไม่สามารถลดจ านวนไส้เดือนฝอย
รากปมในดินและกลุ่มไข่ในรากมะเขือเทศเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 

 
 
 
 
รหัสการทดลอง 03 04 54 01 03 02 03 54 

6.  ค าน า 
ในปัจจุบันพืชผลทางการเกษตรมีสารเคมีตกค้างท าให้มีผลต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของ

ผู้บริโภค การน าจุลินทรีย์เข้ามาควบคุม ก าจัด ศัตรูพืช เช่น แมลง และ โรคพืช นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมี
บทบาทในการทดแทนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (กองกีฏและสัตววิทยา, 2537)ในประเทศไทยจุลินทรีย
ที่น ามาใชประโยชนในการควบคุมทางชีววิธี (Biological control) เชน เชื้อรา Chaetomium sp. (เกษม, 
2533) และ Trichoderma sp. (จิระเดช และคณะ, 2535) ถูกน ามาใชควบคุมโรคพืชโดยเฉพาะโรคที่เกิด
จากเชื้อราศัตรูพืช ส่วนโรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย ยังมีการศึกษาวิจัยกันนอย ถึงเชื้อราที่เปนปฏิปกษต
อไสเดือนฝอยศัตรูพืช (Plant-parasitic nematodes)โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไส้เดือนฝอยรากปมซึ่งเป็น
ไส้เดือนฝอยที่มีการระบาดมากท่ีสุด และมีพืชอาศัยมาก  ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงมี วัตถุประสงคเพ่ือ
รวบรวมเชื้อราปฏิปกษตอไสเดือนฝอยรากปมแลวน าไปทดสอบศักยภาพ ในการควบคุม พรอมทั้งพัฒนา
กรรมวิธีเพ่ือการผลิตเปนสารชีวภัณฑ(Bio-nematicide  product) ต่อไป 

ไส้เดือนฝอยรากปม(Root-knot nematode; Meloidogyne spp.)   เป็นไส้เดือนฝอยที่พบ
แพร่หลายในหลายจังหวัดและมีพืชอาศัยมากที่สุด (มากกว่า 2,000 ชนิด) เมื่อเปรียบเทียบกับไส้เดือนฝอย
ชนิดอื่น พืชอาศัยที่ถูกท าลายเสียหายมากได้แก่ พืชตระกูลมะเขือ เช่น พริก มะเขือเทศ มะเขือเปราะ พืช
ตระกูลแตง พืชตระกูลกะหล่ า พืชตระกูลถั่ว ขิง ฝรั่ง  มันฝรั่ง ข้าวฟ่าง ยาสูบ พริกไทย และไม้ดอกไม้
ประดับหลายชนิด ลักษณะอาการ รากพืชที่ถูกไส้เดือนฝอยรากปมท าลายจะบวมและพองออก มักจะเกิด
เป็นปมที่ปลายราก รากพืชไม่งอกยาวต่อไป พืชที่ถูกท าลายในระยะกล้าต้นจะแคระแกรน (มนตรี, 2538) 

เชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยเป็นกลุ่มของเชื้อราที่สามารถเข้าท าลายและเป็นปรสิตของไส้เดือน
ฝอย (Nematophagous fungi)  มีทั้งที่เป็นปรสิตของไข่และตัวอ่อนของไส้เดือนฝอย เชื้อราที่สร้าง
โครงสร้างขึ้นมาดักจับไส้เดือนฝอยเป็นอาหาร แม้กระทั่งเป็น endoparasites โดยใช้ สปอร์ท าลายไส้เดือน
ฝอย ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาศักยภาพของเชื้อราเหล่านี้ให้เป็น biocontrol agents ควบคุมไส้เดือนฝอย
ศัตรูพืช Jansson and Lopez-Llorco (2001) ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามกลไกการเข้าท าลายของเชื้อ
ดังนี้ 

กลุ่มท่ีเป็นกลุ่มเชื้อราที่สร้างโครงสร้างไว้ดักจับไส้เดือนฝอย ซึ่ง Barron (1977) แบ่งโครงสร้าง
ต่างๆดังนี้ เช่น Stylopage spp.  Cystopage spp. Monacrosporium cionopagum  M. 
ellipsosporum และ Arthrobotrys oligospora  Arthrobotrys dactyloides  และ  Dactylella 
leptospora 



กลุ่มท่ี 2 Endoparasitic fungi เชื้อราในกลุ่มนี้ต้องอาศัยการการเจริญภายในตัวของไส้เดือนฝอย
และมีข้อจ ากัดในการเจริญในดิน โดย Kerry and Jaffee ( 1997) เช่นเชื้อราที่เข้าท าลายไส้เดือนฝอยโดย
การสร้างสปอร์เข้าจับกับผนังล าตัวของไส้เดือนฝอย  เช่น Hirsutella rhossiliensis Drechmeria 
coniospora และVerticillium spp.  

 กลุ่มท่ี 3 Egg and female-parasites เป็นปรสิตของ ไข่ และ ตัวอ่อนระยะที่สองของ ไส้เดือน 
-ฝอย ซึ่งจากรายงานของ เชื้อราในกลุ่มนี้มีอยู่ทั่วไปในดินและสามารถแยกเชื้อได้จากไข่ ไส้เดือนฝอย 
Heterodera, Globodera และ Meloidogyne และยังคงสามารถอยู่ในดินได้แม้ว่าไม่มีไส้เดือนฝอย เช่น  
Acremonium, Cylindrocarpon, Fusarium, Paecilomyces และ Verticillium chlamydosporium 
(Kerry and Jaffee, 1997) 

 กลุ่มท่ี 4 Toxin-producing fungi เป็นกลุ่มของเชื้อราที่สร้าง mycotoxin ท าให้ไส้เดือนฝอย 
ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น Pleurotus sp.  และ Coprinus sp. Barron (1977 ) 
การวิจัยนี้จะรวบรวมเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยในประเทศไทยซึ่งคาดว่าน่าจะมีหลายชนิดและเป็น
ศักยภาพที่รอการค้นหาและพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ต่อไป   
 
7.  วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 

 
อุปกรณ์ 
1.ตัวอย่างดินและพืช 
2.ไส้เดือนฝอยรากปม(  Meloidogyne spp.) 
3. .สารเคมี และวัสดุเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เช่น PDA WA streptomycin 
4. กล้องจุลทรรศน์แบบ compound และ แบบ stereo 
5.อุปกรณ์พ้ืนฐานของห้องปฏิบัติการ เช่น หม้อนึ่งความดัน ตู้อบเครื่องแก้ว ตู้เย็น ไมโครเวฟ แก๊สหุงต้ม 
เข็มเขี่ย สไลด์ จานเลี้ยงเชื้อ  หลอดแก้ว ที่วางหลอด parafilm  ส าลี ถุงมือยาง กล่องชื้น(moist 
chamber) ตะเกียง และแอลกอฮอล์ เป็นต้น 
6.อุปกรณ์และสารเคมี ในห้องปฏิบัติการไส้เดือนฝอย เช่น ตะแกรง กรวย (วิธีการแยกเชื้อ)  โซเดียม ไฮ
โปรคลอไรท์(NaOCl) 
 
วิธีการ 

 
- วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1.การเก็บตัวอย่าง 
  ท าการเก็บตัวอย่างจากพ้ืนที่ๆมีการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมจ านวนตัวอย่ขึ้นอยู่กับขนาด

พ้ืนที่ เก็บตัวอย่างพืชที่เป็นโรครากปมและดินบริเวณรอบๆรากพืช โดยใช้พลั่วขุดดินบริเวณผิวหน้าดิน ลึก
ประมาณ 10 ซม. แยกตัวอย่างดินและตัวอย่างพืช ใส่ถุงพลาสติก บันทึกข้อมูลของแหล่งที่เก็บดิน เมื่อ
มาถึงห้องปฏิบัติการท าการแยกเชื้อ 



2. การแยกเชื้อราบริสุทธิ์ของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม แบ่งการแยกเชื้อราเป็น 4 
ส่วนคือ  แยกเชื้อราจาก กลุ่มไข่ (egg mass) ไข่ (eggs ) ตัวเต็มวัยเพศเมีย และ ตัวอ่อนระยะที่ 2 ของ
ไส้เดือนฝอยรากปม ดังนี้ 

  - การแยกเชื้อราจากกลุ่มไข่ของไส้เดือนฝอยรากปม 
จากตัวอย่างพืชรากปมใช้เข็มเขี่ยกลุ่มไข่น ามาฆ่าเชื้อใน 1 % โซเดียม ไฮโปรคลอไรท์(NaOCl)นาน 

1-2 นาที ล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้วน าไปวางบน 0.8% WA (water agar) ที่มี streptomycin 0.2 
กรัมต่อสิตร 
  -การแยกเชื้อราจากไข่ของไส้เดือนฝอยรากปม  

 น ารากปมของพืชที่ถูกไส้เดือนฝอยท าลาย มาท าความสะอาด ตัดเอาเฉพาะส่วนปม แช่ในน้ ายา
2% โซเดียม ไฮโปรคลอไรท์(NaOCl) ในขวดแล้วเขย่า เพ่ือละลายเมือกหุ้มถุงไข่ จะได้ไข่แยกเป็นฟอง
เดี่ยวๆล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ บนตะแกรง 400 mesh  เก็บ suspension หลังจากนั้น ดูด suspension 
1 มิลลิลิตร ไปท า spread plate บน 0.8% WA (water agar) ที่มี streptomycin 0.2 กรัมต่อสิตร 

-การแยกเชื้อราจากตัวเต็มวัยเพศเมียของไส้เดือนฝอยรากปม 
จากตัวอย่างพืชรากปมใช้เข็มเขี่ยตัวเต็มวัยเพศเมีย น ามาฆ่าเชื้อใน 2 %  โซเดียม ไฮโปรคลอไรท์

(NaOCl) นาน 1-2 นาที ล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้วน าไปวางบน 0.8% WA  ที่มี streptomycin 0.2 
กรัมต่อสิตร 

-การแยกเชื้อราจากตัวอ่อนระยะท่ี 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม 
น ารากปมของพืชที่ถูกไส้เดือนฝอยท าลาย มาท าความสะอาด ตัดเอาเฉพาะส่วนปม แช่ในน้ ายา 

2%โซเดียม ไฮโปรคลอไรท์(NaOCl) ในขวดแล้วเขย่า เพื่อละลายเมือกหุ้มถุงไข่ จะได้ไข่แยกเป็นฟองเดี่ยวๆ
ล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ บนตะแกรง 500 mesh  เก็บ suspension น าไปใส่ในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อปริมาตร 
10  มิลลิลิตร ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วัน ให้ไส้เดือนฝอยออกจากไข่ เพื่อเตรียมใช้เป็นเหยื่อล่อ  จากตัวอย่าง
ดิน น าดินตัวอย่างละ 1 กรัม โปรยบน0.8% WA  ที่มี streptomycin 0.2 กรัมต่อสิตร จากนั้นใส่ตัวอ่อน
ระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม ประมาณ 100-200 ตัวต่อ มิลลิลิตร 

ทุกวิธีการเมื่อท าเสร็จแล้ว ท าการบ่มเชื้อ  3-7 วัน ที่อุณหภูมิห้อง ( 25-30 องศาเซลเซียส ) และ 
ตรวจดูลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา เมื่อพบจึงใช้เข็มเขี่ยท าสไลด์เพ่ือศึกษารายละเอียด บันทึกภาพ 
บันทึกประวัติ และ เมื่อเชื้อราเจริญขึ้นมา ใช้เข็มเข่ีย hyphal tip ของเชื้อราแต่ละโคโลนีลงใน slant PDA 
(Potato Dextrose Agar) แต่ละ isolate นับเป็น 1 isolate  

3.การทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปมในกระถางทดลอง  
วางแผนการทดลองแบบ CRD  5 ซ้ า 8 กรรมวิธี   

    
 กรรมวิธี 1.  Fusarium sp.     ไอโซเลท ที่ 1  
  กรรมวิธี 2.  Verticillium sp.   ไอโซเลท ที่ 1  
  กรรมวิธี 3.  Anthrobotrys sp. ไอโซเลท ที่ 1  
  กรรมวิธี 4.  Fusarium sp.      ไอโซเลท ที่ 2  



  กรรมวิธี 5.  Verticillium sp.   ไอโซเลท ที่ 2  
  กรรมวิธี 6.  Anthrobotrys sp. ไอโซเลท ที่ 2  
  กรรมวิธี 7. ควบคุม ไส้เดือนฝอยไม่ใส่เชื้อรา  
  กรรมวิธี 8. ควบคุม ไม่ใสไ่ส้เดือนฝอย และไม่ใส่เชื้อรา (ปกติ) 
  
 หมายเหตุ ;กรรมวิธีที่ 8 ไม่น ามาร่วมวิเคราะห์สถิติ 

 3.1 เก็บตัวอย่างดินจากแหล่งการระบาดของโรครากปม โดยประยุกต์วิธีเก็บตัวอย่างของ Souza 
et.al. (2007) โดยเก็บตัวอย่างดินซึ่งมีความลึกอยู่ในช่วงประมาณ 0-25  เซนติเมตร น าดินจาก 10 จุดที่
เก็บมาคลุกเคล้ารวมกันโดยมีน้ าหนักโดยประมาณ 500 กรัม น าใส่ถุงพลาสติก รัดปากถุงให้แน่นใส่ในลัง
น้ าแข็งน ากลับมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการ  

 3.2 การแยกไส้เดือนฝอยจากตัวอย่าง 
หลังจากได้ตัวอย่างดินแล้วท าการแยกไส้เดือนฝอยโดยการใช้ตะแกรงและกรวย (Cobb sieving 

 & Baerman funnel method) ตรวจตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า 

 3.3. เลี้ยงไส้เดือนฝอยเพื่อเพ่ิมปริมาณ  

จากข้อ 2 เมื่อตรวจตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ าแล้วพบว่าเป็นไส้เดือนฝอย  
Meloidogyne sp.จึงน าไปเพาะเลี้ยงเพ่ิมจ านวน ดังนี้ 

- ใช้เข็มหรือไม้ไผ่เหลาปลายเขี่ยไส้เดือนฝอย Meloidogyne sp.ที่พบแต่ละตัวลงใน 
จานเลี้ยงเชื้อที่มีน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อประมาณ 5 มิลลิลิตร 

-การเตรียมพืชเลี้ยงไส้เดือนฝอยเพ่ือเพ่ิมปริมาณโดยปลูกมะเขือเทศพันธุ์สีดาจ านวน  
20 ต้นในกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร บรรจุดินนึ่งฆ่าเชื้อ 0.8 ลิตร 
กระถางละ 1 ต้น  

- การปลูกเชื้อ ท าหลังจากปลูกมะเขือเทศพันธุ์สีดาได้ 15 วัน โดยน าไส้เดือนฝอย  
Meloidogyne sp. จากข้อ 3.1 จ านวน 100 ตัวในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อราดลงบนดินปลูกใน
กระถางมะเขือเทศที่เตรียมไว้ในข้อ 3.2 หลังจากท าการปลูกเชื้อแล้วเป็นเวลา 35 วัน 
จึงสามารถน ามาเตรียมเป็น inoculum ของไส้เดือนฝอยที่จะใช้ในการปลูกเชื้อในพืช
ทดสอบได้ 

 3.4. การเตรียมพืชทดสอบ โดยปลูกต้นมะเขือเทศพันธุ์สีดาในกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 
เซนติเมตร บรรจุดินนึ่งฆ่าเชื้อ 0.8 ลิตร กระถางละ 1 ต้น  

 3.5. การปลูกเชื้อ ท าหลังจากปลูกมะเขือเทศพันธุ์สีดาได้ 15 วัน  มีข้ันตอนดังนี้ 

 - เตรียม inoculum ของไส้เดือนฝอย ดังนี้เขี่ยกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอย โดยน ากระถางมะเขือเทศพันธุ์
สีดาที่เตรียมไว้ในข้อ 3.3 ท าการคว่ ากระถางเพ่ือน าต้นมะเขือเทศออกจากกระถางเคาะดินออกอย่างเบา



มือแล้วล้างรากมะเขือเทศให้สะอาด จากนั้นใช้คีมปากคีบขนาดเล็กคีบกลุ่มไข่ของไส้เดือนฝอย (ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า)วางบนภาชนะส าหรับฟักไข่ไส้เดือนฝอยซึ่งมีน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อประมาณ 5 
มิลลิลิตร จากนั้นบ่มฟักไข่ไส้เดือนฝอย ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3  วัน 
   
 -การปลูกเชื้อไส้เดือนฝอยลงในดินปลูกของกระถางมะเขือเทศพันธุ์สีดาที่ได้ เตรียมไว้ในแล้วดังนี ้
เมื่อไส้เดือนฝอยฟักจากไข่เป็นตัวอ่อนระยะที่ 2 น ามานับจ านวนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า แล้ว
ปรับปริมาตรให้มีตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอย ปริมาณประมาณ 1500 ตัวต่อน้ า 50 มิลลิลิตร ต่อ
กระถางมะเขือเทศ 1  กระถาง ซึ่งเป็นจ านวนไส้เดือนฝอยเริ่มต้น (initial population ;  Pi)  
 -เตรียม inoculum ของเชื้อรา ดังนี้น าเชื้อราแต่ละไอโซเลท เพาะเลี้ยงบน PDA เป็นเวลา 7 วัน 
แล้วท า suspension โดยล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ และการปลูกเชื้อรา น า suspension จ านวน 25 
มิลลิลิตรราดลงบนดินปลูกในกระถางที่ได้ปลูกเชื้อไส้เดือนฝอยเป็นเวลา 7 วัน  

 3.6.ทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปมตามกรรมวิธีตามแบบและวิธีการ
ทดลอง 

 3.7.ตรวจผลการทดลอง โดยท าหลังจากทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยราก
ปมแล้วเป็นเวลา 45 วัน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) การนับจ านวนไส้เดือนฝอย ที่พบในดินปลูกและราก
มะเขือเทศ 2) อัตราการขยายพันธุ์ (Reproductive factor value ; Rf )  3) การวัดดัชนีการเกิดรากปม  

-การนับจ านวนไส้เดือนฝอยที่พบในดินปลูกและมะเขือเทศ โดยแยกไส้เดือนฝอยจากดินโดยน าดิน 
500 กรัมจากกระถางทดลอง มาแยกไส้เดือนฝอยโดยการใช้ตะแกรงและกรวย (Cobb sieving & 
Baerman funnel method) ตรวจนับจ านวนไส้เดือนฝอยภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า 

-แยกไส้เดือนฝอยจากมะเขือเทศ โดย น ารากมะเขือเทศ ทั้งหมดมา แยกไส้เดือนฝอยด้วยโดยวิธี 
Blender centrifugal flotation แล้วตรวจนับจ านวนไส้เดือนฝอยภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า 
น าจ านวนไส้เดือนฝอยที่ได้จากดินปลูกและ รากมะเขือเทศรวมกันเป็นจ านวนไส้เดือนฝอยสิ้นสุด (final 
population ; Pf ) 
 -การวัดดัชนีการเกิดรากปม 
ถอนต้นมะเขือเทศ พร้อมรากเพ่ือประเมินการเกิดปมโดยประยุกต์ใช้เกณฑ์ประเมินระดับการเกิดโรคตาม 
Taylor and Sasser (1978) และ Hussey and Boerma, (1981)  ดังนี้  

  0= รากไม่ปรากฎอาการปม 
  1= รากปรากฎอาการปม 1-10 % ของระบบร 

2= รากปรากฎอาการปม 11-25 % ของระบบราก 
 3= รากปรากฎอาการปม 26-50 % ของระบบราก 

  4=รากปรากฏอาการปม 51-75 % ของระบบราก 
  5=รากปรากฎอาการปมมากกว่า 75 % ของระบบราก 

 



 

8.  ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ้นสุด) 
ระยะเวลาเริ่มต้นปีงบประมาณ  2554 สิ้นสุด  2557 รวม 4  ปี  
เริ่มทดลอง ตุลาคม    2553 ถึง กันยายน 2557   
9.  สถานที่ด าเนินการ 
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานไส้เดือนฝอย กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
และแปลงเกษตรกร ในพ้ืนที่การระบาดของโรค จ.นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร ตาก อุบลราชธานี 
10.  ผลการทดลองและวิจารณ์   

 ในปี 2554-2556 เชื้อราที่สามารถแยกเชื้อได้มาจากการแยกเชื้อราจากตัวอ่อนระยะที่ 2 ของ
ไส้เดือนฝอยรากปม การแยกจากกลุ่มไข่โดยตรง และแยกเชื้อราจากไข่ของไส้เดือนฝอยรากปม เนื่องจาก
การแยกจากตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอยรากปมนั้นใช้ดินเป็นองค์ประกอบของวิธีการซึ่งสามารถแยก
เชื้อราที่อาศัยในดินรวมมาด้วย การการแยกจากกลุ่มไข่โดยตรง นั้นสามารถแยกเชื้อราได้มากว่าจากไข่
เดี่ยวๆของไส้เดือนฝอยรากปมอาจเพราะขั้นตอนการละลายเมือกหุ้มถุงไข่ เก็บ suspension เกิดการ
ปนเปื้อนมาก ส่วนการแยกเชื้อราจากตัวเต็มวัยเพศเมียของไส้เดือนฝอยรากปมในการทดลองนี้ยังไม่
สามารถท าได้ พืชที่แยกเชื้อราได้มาก ได้แก่ ฝรั่ง ผักเสี้ยนผี บวบ ต าแยแมว และหญ้ายาง เป็นเพราะ
ความถี่ของการได้ตัวอย่าง และปริมาณตัวอย่าง และส่วนใหญ่เป็นวัชพืชที่อยู่ในแปลงทั่วไปอาจจะไม่ได้รับ
สารเคมีก าจัดเชื้อรา แหล่งที่สามารถแยกเชื้อราได้เช่น แหล่งดินแปลงผักเก่า มันขี้หนู พริก มะเขือเทศ องุ่น 
มันฝรั่ง มะเขือยาว ขิง กะหล่ าปลี ข้าวโพด คะน้า แครอท ผักโขมหนาม มะเขือเปราะ แตงโม เป็นต้น โดย
แยกได้ถึง 156 ไอโซเลท เป็นเชื้อรา 2 ชนิด (species) 8 สกุล (genera) ได้แก่เชื้อ Trichoderma 
harzianum และ Paecilomyces lilacinus  สกุล Trichoderma sp. Monacrosporium sp. 
Aspergillus sp. Penicillium sp. Fusarium sp. Verticillium sp. Paecilomyces sp. Anthrobotrys 
sp. และเชื้อราอ่ืนที่ยังไม่สามารถจัดจ าแนกได้  
 ในปี 2557 ท าการทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม เพ่ือให้ได้เชื้อรา
ปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม ( Meloidogyne sp.) โดยใช้เชือ้รา Fusarium sp.   
ไอโซเลท ที่ 1 และ 2  Verticillium sp.   ไอโซเลท ที่ 1 และ 2 และ Anthrobotrys sp. ไอโซเลท ที่ 1 -
2    ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีที่ 6 ใส่   Anthrobotrys sp. ไอโซเลท ที่ 2 ให้ผลดีทั้งในการลดจ านวน
ไส้เดือนฝอยรากปมในดินและกลุ่มไข่ในรากมะเขือเทศซึ่งกรรมวิธีอ่ืนๆไม่สามารถลดจ านวนไส้เดือนฝอย
รากปมในดินและกลุ่มไข่ในรากมะเขือเทศเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (ตารางท่ี 1และ ตารางที่ 2) 
ส่วนน้ าหนักแห้งของต้นมะเขือเทศและน้ าหนักรากสดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
กรรมวิธีที่ 2 Verticillium sp.   ไอโซเลท ที่ 1 ท าให้พืชทดลองตายไป 3 ต้น ท าให้ไม่สามารถน ามา
ค านวณทางสถิติร่วมกับกรรมวิธีอ่ืนๆได้ สามารถน าชนิดเชื้อรา Anthrobotrys sp. ไอโซเลท ที่ 2 ที่มี
ศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยในกระถางทดลองไปทดสอบศักยภาพในระดับแปลงทดลองได้ 
 
11.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 



 การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม เพ่ือให้ได้เชื้อราปฏิปักษ์
ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม ( Meloidogyne sp.) โดยการแยกเชื้อจากตัวอย่างดินและ
พืช 4 วิธีคือ การแยกเชื้อราจากกลุ่มไข่ ไข่ เต็มวัยเพศเมียและตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม 
โดยการแยกเชื้อราจากตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม และการแยกจากกลุ่มไข่โดยตรง นั้น
สามารถแยกเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปมได้ถึง 156 ไอโซเลท เป็นเชื้อรา 2 ชนิด (species) 8 
สกุล (genera) ได้แก่เชื้อ Trichoderma harzianum และ Paecilomyces lilacinus  สกุล 
Trichoderma sp. Monacrosporium sp. Aspergillus sp. Penicillium sp. Fusarium sp. 
Verticillium sp. Paecilomyces sp. Anthrobotrys sp. และเชื้อราอ่ืนที่ยังไม่สามารถจ าแนกได้ ซึ่งใน
การทดลองนี้ควรจะเพ่ิมในส่วนของการแยกเชื้อราโดยเฉพาะการแยกเชื้อโดยตรงจากส่วนของพืชที่เป็นโรค
เข้ามาเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้เชื้อราในกลุ่ม Endoparasitic fungi และส่วนตัวอย่างพืชควรเพ่ิมชนิดของวัชพืช
ให้หลากหลายมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของเชื้อรา ในการแยกเชื้อราจากตัวอ่อนระยะที่ 2 ของ
ไส้เดือนฝอยรากปม และการแยกจากกลุ่มไข่โดยตรง นั้นสามารถแยกเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยราก
ปมได้ดีแล้ว ส่วนการแยกเชื้อราจากไขแ่ละตัวเต็มวัยเพศเมียของไส้เดือนฝอยรากปม ต้องพัฒนาทักษะและ
ปรับปรุงวิธีการให้ดีข้ึน เนื่องจากการแยกจากตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอยรากปมนั้นใช้ดินเป็น
องค์ประกอบของวิธีการซึ่งสามารถแยกเชื้อราที่อาศัยในดินรวมมาด้วย การการแยกจากกลุ่มไข่โดยตรง นั้น
สามารถแยกเชื้อราได้มากว่าจากไขเ่ดี่ยวๆของไส้เดือนฝอยรากปมอาจเพราะขั้นตอนการละลายเมือกหุ้มถุง
ไข่ เก็บ suspension เกิดการปนเปื้อนมาก ส่วนการแยกเชื้อราจากตัวเต็มวัยเพศเมียของไส้เดือนฝอยราก
ปมในการทดลองนี้ยังไม่สามารถท าได้  

 การทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม เพ่ือให้ได้เชื้อราปฏิปักษ์ที่มี
ศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม ( Meloidogyne sp.) โดยใช้เชื้อรา Fusarium sp.   ไอโซเลท 
ที่ 1 และ 2  Verticillium sp.   ไอโซเลท ที่ 1 และ 2 และ Anthrobotrys sp. ไอโซเลท ที่ 1 -2    ผล
การทดลองพบว่ากรรมวิธีที่ 6 ใส่   Anthrobotrys sp. ไอโซเลท ที่ 2 ให้ผลดีทั้งในการลดจ านวนไส้เดือน
ฝอยรากปมในดินและกลุ่มไข่ในรากมะเขือเทศซึ่งกรรมวิธีอ่ืนๆไม่สามารถลดจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมใน
ดินและกลุ่มไข่ในรากมะเขือเทศเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 

 การใช้เชื้อราปฏิปักษใ์นการควบคุมโรคเชื้อราบางชนิดอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นพืช
อาศัยด้วยเช่นกัน และแม้ว่าในการทดลองนี้จะได้เชื้อราปฏิปักษ์หลายไอโซเลท แตย่ังไม่สามารถทด
ศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมได้ทุกไอโซเลทซึ่งจะน ามาทดสอบศักยภาพ
ในเวลาอันเหมาะสมต่อไป 

 
 

12.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: ให้ระบุว่าผลงานที่สิ้นสุดได้น าไปใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อหรือ
ถ่ายทอดได้ในประเด็นอะไรบ้าง (ระบุเป็นข้อ ๆ) 

งานวิจัยนี้น าไปใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อหรือถ่ายทอดได้โดย 



 1.สามารถน าเชื้อราปฏิปักษท์ี่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยในกระถางทดลองทดลองต่อใน
ระดับแปลงทดลอง ได้อย่างน้อย 1 ไอโซเลท 
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15.  ภาคผนวก (ถ้ามี) 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยของจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมที่ตรวจพบจากตัวอย่างดินในกระถางทดลอง
ของแต่ละกรรมวิธี 
 TABLE OF TRT (T) MEANS FOR NEMATODES (NO.\PL.) 
             ------------------------------------------------------------- 
             TRT                     RANKS          MEANS     
             ----------------------------------------------------------------- 
            T1                          5              104.4 bc  
            T3                          2               52.0 ab  
            T4                          4               58.5 abc  
            T5                          6              132.8 c   
            T6                          1               15.5 a   
            T7                          3               54.0 ab  
             ----------------------------------------------------------------- 
             MEAN                                    73.3     
             ----------------------------------------------------------------- 
ค่าเฉลี่ยของจ านวนไส้เดือนฝอยรากปมที่ตามด้วยอกัษรเหมือนกันในแต่ละกรรมวิธี ไม่แตกตา่งกันทางสถิติโดยวิธ ีDMRT ด้วยระดับนัยส าคัญที ่
5% 

  
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยของจ านวนกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปมที่ตรวจพบในรากมะเขือเทศของแต่ละ
กรรมวิธี 
  TABLE OF TRT (T) MEANS FOR NEMATODES (NO.\PL.) 



                                        
             ----------------------------------------------------------------- 
             TRT                    RANKS          MEANS     
             ----------------------------------------------------------------- 
              T1                       5             25.6 bc  
              T3                       2               8.5 a   
              T4                       4             19.5 b   
              T5                       6             32.2 c   
              T6                       1               6.5 a   
              T7                       3             19.0 b   
             ----------------------------------------------------------------- 
             MEAN                                    19.3     
             -----------------------------------------------------------------   
ค่าเฉลี่ยของจ านวนกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปมที่ตามด้วยอกัษรเหมือนกันในแตล่ะกรรมวิธ ี ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT ด้วยระดับ
นัยส าคัญที่ 5% 
 

รูปภาพที่ 1- 5 แสดงตัวอย่างการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยรากปมในกรรมวิธีที่ 1,2,3,5 และ 7 ซ่ึง
ปรากฎกลุ่มไข่ของไส้เดือนฝอยรากปม และลักษณะอาการปมของรากมะเขือเทศ 

 



 
 

 



    
 

 
 

รูปภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยรากปมในกรรมวิธีที่ 6 ซึ่งปรากฎกลุ่มไข่ของ
ไส้เดือนฝอยรากปม และลักษณะอาการปมของรากมะเขือเทศน้อย  



 
 

รูปภาพท่ี 7 แสดงตัวอย่างการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยรากปมในกรรมวิธีที่ 8 ซึ่งไม่พบทั้งกลุ่มไข่ของ
ไส้เดือนฝอยรากปม และลักษณะอาการปมของรากมะเขือเทศ 
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