
 

 รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและ   
การใช้ประโยชน์ของชีวภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ชีวภัณฑ์ใน
การควบคุมศัตรูพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรม   :  กิจกรรมที่ 2 การผลิตขยายและการใช้ชีวภัณฑ์ในการ
ควบคุมโรคพืช 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  การทดลองที่ 2.6 การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 
Neonothopanus nambi ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood 
ในพริก 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi 
ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood ในพริก 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Using of Spawn Luminescent Mushroom 
Neonothopanus nambi (Speg.) on Root-Knot Nematode Meloidogyne incognita 
Chitwood in Chilli 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง :  นางสาวสุรีย์พร  บัวอาจ      สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน            :  นางสาวบุษราคัม  อุดมศักดิ์  สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
     :  นายไตรเดช  ข่ายทอง        สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
     :  นางสาวรุ่งนภา คงสุวรรณ์    สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
     :  นางสาวพเยาว ์พรหมพันธุ์ใจ สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

5. บทคัดย่อ 
ปี 2550 จังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม มากกว่า 

1,629 ไร่ ส่งผลให้พริกมีผลผลิตและคุณภาพลดลง ร้อยละ 50-100 คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย    
50-80 ล้านบาท ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกษตรกรไม่มีวิธีการป้องกันก าจัดที่เหมาะสม การควบคุมโรคพืช
โดยชีววิธีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราและ
วิ ธี ก ารน า เห็ ด เรื อ งแส ง Neonothopanus nambi ใน ก ารควบ คุ ม ไส้ เดื อน ฝอยรากป ม 
Meloidogyne incognita ในพริก ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 
โดยทดสอบอัตราการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงในแปลงเพาะกล้า อัตรา 10, 20, 30 และ 40 กรัมต่อ
ตารางเมตร พบว่า ทุกอัตราการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงสามารถควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม 



 

โดยเฉพาะการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 40 กรัมต่อตารางเมตร ผสมดินก่อนปลูก มีเปอร์เซ็นต์
การเกิดรากปมเพียง 0.36 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับที่มีไส้เดือนฝอย
รากปมเพียงอย่างเดียว พบการเกิดปมถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบวิธีการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง
ควบคุมโรครากปมของพริกในแปลงของเกษตรกร จ านวน 2 แปลง ที่อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี และอ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 
กรรมวิธี 5 ซ้ า เมื่อพริกอายุ 90 วัน ทั้ง 2 แปลง พบว่า การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 10 กรัม
ต่อต้น และปลูกปอเทืองร่วมกับการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 10 กรัมต่อต้น มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม เพ่ิมผลผลิตผลสด และลดจ านวนของตัวอ่อนระยะที่  2 (J2) ของ  
ไส้เดือนฝอยรากปมในดินได้ดีที่สุด ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับปลูกปอเทืองเพียง 
อย่างเดียว และที่ไม่ได้ใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง ส่วนความสูงของต้นพริก การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 
จ านวน  10 กรัมต่อต้น ส่งผลให้พริกมีความสูงมากที่สุดในแปลงที่ 1 ส่วนแปลงที่ 2 พบการใช้ก้อน
เชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 10 กรัมต่อต้น และปลูกปอเทืองร่วมกับการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 10 กรัม
ต่อต้น พริกมีความสูงไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับปลูกปอเทืองเพียง
อย่างเดียวและที่ไม่ได้ใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง จากการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อเห็ดเรืองแสงในการ
ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในพริกที่เหมาะสม ท าให้ได้องค์ความรู้การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงในการ
ควบคุมโรครากปมในพริกโดยชีววิธี ด้วยการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 10 กรัมต่อต้น และปลูก
ปอเทืองร่วมกับการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง เป็นวิธีการป้องกันก าจัดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
น าไปใช้ได้ในระดับแปลงเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตพริกท่ีปลอดภัยต่อสารเคมี และน าไปขยายผลใน
การควบคุมโรครากปมกับพืชอื่นๆ ต่อไปได้ 
ค าส าคัญ : เห็ดเรืองแสง, โรครากปม, ก้อนเชื้อเห็ด, ปอเทือง 
 

ABSTRACT 
In 2007, the root-knot nematode (RKN) of chilli was spread in Ubon 

Ratchathani province of more than 1,629 Rai causing yield decreasing of low quality 
and quantity about 50-100 %, which reflected the yield loss of 50-80 million Baht. 
The control method of the disease is still ineffective, especially biological control. 
The objective of this study is to evaluate the rate and application method to use a 
luminescent mushroom (Neonothopanus nambi) for controlling RKN of chilli. The 
experiments were conducted in October 2012-September 2018. The mushroom 
spawn of rates 10 20 30 and 40 g/m2 were tested in seedling production plots. The 
result revealed clearing that all rates of spawn were effective to control RKN, 
especially the soil infestation with 40 g of spawn per square meter, that found root 
gall disease was only 0.36% significantly different (P<0.01) to control treatment with 



 

100% of root gall. The mushroom spawn was also tested in chilli planting area of 
farmers. To confirm the result of small plot experiment, field experiments with RNK 
spreading to 2 locations in Amphoe Muand Sam Sib, Ubon Ratchathani and Amphoe 
Kham Sa Kae Saeng, Nakorn Ratchasima were carried out using RCB with 4 
treatments and 5 replications. Both locations, after 90 days of planting the plants 
were determined on growth and galling index. The result of location No.1 (Ubon 
Ratchathani) indicated that application of N. nambi spawn of 10g /plant and 
treatment of sun hemp (Crotalaria juncea) combination with N. nambi 10g/plant 
was effectiveness of RKN control with significant difference (P<0.01) against no use of 
spawn and planting of sun hemp and control treatment. For location No.2 (Nakorn 
Ratchasima), similar result was obtained. For Chili fruit yield, the treatment of 
application 10g spawn/plant combination with sun hemp gave the highest yield. 
However, it was not significant different with control treatment. The population of J2 
before and after 90 days of chili transplant was exhibited that the J2 population was 
decreased by treatment of RKN control methods, while J2 in control treatment was 
increased.  This work indicated the efficiency of luminescent mushroom on 
controlling RKN in chili and gave rise to that the knowledge of the application of 
spawn 10 g/plant before seeding transplant or in combination with sunn hemp was 
the most effective method, suitability and able to apply in farmer fields for 
supporting safety chili fruit production. Moreover, it was applicable to control RKN in 
other crops.  
Key words : luminescent mushroom, root knot disease, spawn, sunn hemp (Crotalaria juncea) 

 

6. ค าน า                           
พริก (Capsicum annuum L.) เป็น พืชผักในวงศ์  Solanaceae ที่สามารถปลูกและ

เจริญเติบโตได้ดีทั่วทุกภาคของประเทศไทย (ศศิธร, 2545) ในประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกพริกประมาณ 
474,717 ไร่   ให้ผลผลิตประมาณ 333,672 ตัน มีการส่งออกทั้งในรูปผลสด และแปรรูป คิดเป็น
มูลค่ากว่า 900 ล้านบาทต่อปี (วรรณภา และคณะ, 2550) ปัญหาด้านโรคพืชที่ส าคัญของพริก คือ 
โรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อพริกทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพเป็นอย่างมาก (ยุวดี และคณะ, 2550) โดยตัวอ่อนระยะที่ 2 (J2) 
ของไส้เดือนฝอยรากปม เป็นระยะส าคัญที่ก่อให้พืชเป็นโรค แทรกตัวเข้าไปอยู่ภายในรากดูดกินน้ า
เลี้ยงจากพืช ชักน าให้รากพืชบวมพองและเป็นปุ่มปม ส่งผลให้พืชแคระแกร็น เหลืองโทรม และตาย 
(Taylor and Sasser, 1978) ปี 2550 จังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาการระบาดของไส้เดือนฝอย



 

รากปม มากกว่า 1,629 ไร่ ส่งผลให้พริกมีผลผลิตและคุณภาพลดลง ร้อยละ 50-100 คิดเป็นมูลค่า
ความเสียหาย 50-80 ล้านบาท (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4, 2550) การป้องกันก าจัด
ไส้เดือนฝอยรากปม กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้ปลูกปอเทืองสลับกับปลูกพริก เพ่ือตัดวงจรชีวิตของ
ไส้เดือนฝอยรากปม เพราะปอเทืองไม่ใช่พืชอาศัยและเป็นพืชบ ารุงดิน (นุชนารถ, 2551) ปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีสารเคมี และวิธีการป้องกันก าจัดที่เหมาะสม ดังนั้น การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 
(biological control) เป็นอีกทางเลือกหนึ่ งที่น่าสนใจ สุรีย์พร (2550) ได้ศึกษาเห็ดเรืองแสง 
Neonothopanus nambi (Speg.) R.H. Petersen & Krisai (Figure 1) ที่ พบ ใน เขต พ้ืนที่ ของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ที่โคกภูตากา อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันได้รับพระราชทานชื่อโดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า เห็ดเรืองแสง “สิรินรัศมี” (วีระศักดิ์, 2560) โดยพบ
สารออกฤทธิ์ที่น่าสนใจบนแผ่น Thin Layer Chromatography (TLC) ซึ่งมีผลต่อการตายของ J2    
สุรีย์พร (2554) ได้วิ เคราะห์ หาโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ที่ มีผลต่อไส้ เดือนฝอยรากปม              
M. incognita ด้ วยเทคนิคทาง สเปกโทรสโกปี  จนทราบชื่ อสาร คือ  aurisin A (Figure 2)        
Bua-art และคณะ (2012) ได้ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเห็ดเรืองแสง ไอโซเลต PW2 ในรูปแบบของ
ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง เพ่ือความสะดวก ประหยัดและง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ด้วยวิธีรอง     
ก้นหลุมก่อนปลูกพริกพันธุ์หัวเรือในกระถาง ที่อัตรา 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อต้น เมื่อครบ 
45 วัน หลังปลูกเชื้อด้วยไส้เดือนฝอยรากปม M. incognita จ านวน 2,000 ฟองต่อต้น พบว่า      
ทุกอัตราการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง สามารถควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมได้ดี โดยเฉพาะที่อัตรา    
10 กรัมต่อต้น สามารถควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมได้ดีที่สุด ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การเกิดรากปมเพียง 
12.40 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับที่มีไส้เดือนฝอยรากปม
เพียงอย่างเดียวและใช้สาร carbofuran 3G พบการเกิดปมถึง 75.60 และ 60 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ต่อมา สุรีย์พร และคณะ (2557) ได้ทดสอบประสิทธิภาพของก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง N. nambi ต่อ
ไส้เดือนฝอยรากปม M. incognita ในสภาพเรือนทดลอง ในอัตรา 5, 10, 15 และ  20 กรัมต่อต้น 
เมื่อพริกอายุครบ 60 วัน วัดเปอร์เซ็นต์การเกิดปม, ความสูง (เซนติเมตร) และน้ าหนักต้นสด (กรัมต่อต้น) 
พบว่า การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 10 กรัมต่อต้น มีประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม 
และส่งผลให้การเจริญเติบโตของพืชสอดคล้องกันทั้งความสูงและน้ าหนักต้นสดได้ดีที่สุด งานวิจัยนี้
มุ่งเน้นที่จะทดสอบประสิทธิภาพของเห็ดเรืองแสงในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในระดับแปลง 
ซึ่งจะน าไปสู่การขยายผลการใช้ประโยชน์จากเห็ดเรืองแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ได้
ในระดับแปลงเกษตรกร อันจะเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ของเกษตรกรต่อไปในอนาคต 
7. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์    
 1. เชื้อเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi (Speg.) R.H. Petersen & Krisai) ไอโซเลต PW2 



 

 2. ไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita, Mi) 
 3. พริกที่ใช้ในการทดลอง คือ พริกข้ีหนูพันธุ์หัวเรือ ศก.13 จากศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
 4. อุปกรณ์ในการแยกไส้เดือนฝอย ได้แก่ ตะแกรง กรวย กล้องสเตอริโอ เป็นต้น 
 5. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น จานอาหารเลี้ยงเชื้อ หลอดทดสอบ ตู้เขี่ยเชื้อ ฯลฯ 
 6. ก้อนขี้เลื่อยที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ 
 7. โรงเรือน และห้องบ่มก้อนเชื้อเห็ด 

 8. แปลงปลูกพริกของเกษตรกร 
- วิธีการ  

1. เตรียมก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง โดยน าข้าวฟ่างบรรจุในขวดไปนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) 
จากนั้นย้ายเชื้อเห็ดเรืองแสงลงในขวดข้าวฟ่าง บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เมื่อเส้นใยเจริญเต็มขวด เขย่า
ให้เมล็ดข้าวฟ่างร่วนออกจากกัน และเทเมล็ดข้าวฟ่าง ประมาณ 15-20 เมล็ด ลงในก้อนขี้เลื่อยที่
ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 45 วัน เพื่อให้เส้นใยเดินเต็มก้อน ส าหรับวิธีการใช้ 
น าก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงที่มีเส้นใยเต็มก้อน ขยี้ หรือทุบให้เส้นใยแยกออกจากกัน เก็บใส่ถุงพลาสติก
ที่สะอาดแล้วมัดปากถุง เพ่ือให้เส้นใยใหม่เจริญ ประมาณ 3 วัน เพ่ือใช้ในการทดสอบต่อไป 

 2. แยกและเพ่ิมปริมาณไส้เดือนฝอยรากปม (M. incognita) โดยเก็บตัวอย่างโรครากปม
จากแปลงปลูกพริกที่พบการระบาดในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ท าการเพ่ิมปริมาณในพริกพันธุ์
หัวเรือ ในกระถางดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร เป็นระยะเวลา 45 วัน เพ่ือครบชีพจักร
ของไส้เดือนฝอยรากปม  

3. เตรียมไข่ไส้เดือนฝอยรากปม (M. incognita) โดยน ารากพริกที่แสดงอาการรากปมที่
เพ่ิมปริมาณไว้ (ข้อ 2) และมีกลุ่มไข่สีน้ าตาลมาล้าง ตัดรากขนาด 1-2 เซนติเมตร แช่ในโซเดียม    
ไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) 0.5% ใช้แท่งแก้วกวนเพ่ือละลายสารที่ห่อหุ้มไข่ให้ไข่หลุดออกจากกัน      
รินผ่านตะแกรงหยาบขนาด 32 เมช เพ่ือแยกเศษรากออกจากไข่ไส้เดือนฝอย ตามวิธีของ Barker 
(1985) จากนั้น ฉีดน้ าไล่ไข่ที่อยู่บนตะแกรงลงในบีกเกอร์ เพ่ือน าไปค านวณหาความหนาแน่นของ
ปริมาณไข่ไส้เดือนฝอยต่อปริมาตรน้ า 1 มิลลิลิตร แล้วปรับความหนาแน่นของไข่ไส้เดือนฝอย
ประมาณ 2,000 ฟองต่อมิลลิลิตร ส าหรับน าไปทดสอบต่อไป 
1. ทดสอบอัตราการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงในแปลงเพาะพริกขนาดเล็ก 

1.1 เตรียมแปลงเพาะพริก โดยเตรียมดินปลูกที่ไม่มีการปนเปื้อนของไส้เดือนฝอยรากปม 
ในแปลงขนาด 1x2.70 เมตร จากนั้นท าการระบาดเทียมโดยปลูกถั่วเขียว จ านวน 3 เมล็ดต่อหลุม 
ระยะปลูก 50x40 เซนติเมตร เมื่อถั่วเขียวอายุ 14 วัน inoculate ไข่ไส้เดือนฝอยรากปม จ านวน 
2,000 ฟองต่อต้น ถั่วเขียวอายุได้ 45 วัน จึงตัดต้นถั่วเขียวทิ้ง โดยตัดห่างจากโคนต้นประมาณ 1 นิ้ว 
ปรับสภาพดินเพื่อการทดสอบต่อไป  

1.2 การทดสอบ โดยวางแผนการทดลอง Randomized Complete Block Design (RCB) 
ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี 4 ซ้ า ดังนี้ 



 

 กรรมวิธี 1 ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 10 กรัม/ตารางเมตร  
 กรรมวิธี 2 ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 20 กรัม/ตารางเมตร  
 กรรมวิธี 3 ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 30 กรัม/ตารางเมตร 
 กรรมวิธี 4 ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 40 กรัม/ตารางเมตร 
 กรรมวิธี 5 ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (เผาแกลบ) 
 กรรมวิธี 6 ไมใ่ช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) 

   วิธีปฏิบัติการทดลอง น าก้อนเชื้อของเห็ดเรืองแสงผสมกับดินปลูกในแปลงเพาะขนาด 
1x0.45 เมตร ด าเนินการตามกรรมวิธีที่วางไว้ ส่วนในกรรมวิธี 5 โรยแกลบดิบ แล้วเผาเป็นเวลา 7 ชม. 
จากนั้นกลบดินแล้วพักให้เย็น จึงน าเมล็ดพริกพันธุ์หัวเรือ ที่แช่เมล็ดในน้ าอุ่น 50-55 องศาเซลเซียส 
นาน 15-20 นาที หว่านลงในแปลงที่เตรียมไว้ ใส่ปุ๋ย ดูแลรดน้ าตามปกติ 
   การบันทึกข้อมูล เมื่อพริกครบ 30 วัน วัดเปอร์เซ็นต์การเกิดปมที่ระบบราก โดย
ดัดแปลงตามวิธีของนุชนารถ และวราภรณ์  
   การวิเคราะห์ข้อมูล น าค่าเปอร์เซ็นต์การเกิดปมที่ราก ไปวิเคราะห์ผลการทดลองทาง
สถิติโดยวิธีที่เหมาะสม 
2. ทดสอบวิธีการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงควบคุมโรครากปมในแปลงปลูกพริกของเกษตรกร   
ต่อยอดงานวิจัย สุรีย์พร และคณะ (2557) 
   2.1 ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลการปลูกพริก ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
ปัญหาการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม ที่มีเปอร์เซ็นต์การเกิดปมมากกว่า 75% ของระบบราก 
ในฤดูปลูกที่ผ่านมา จากนั้น สุ่มนับจ านวนประชากรไส้เดือนฝอยสาเหตุโรครากปมเริ่มต้น (initial 
population) ก่อนปลูกพริก ในแปลงพ้ืนที่เป้าหมายที่คัดเลือก 10 จุดๆ ละ 250 กรัม เพ่ือนับ
จ านวน J2  
   2.2 การทดสอบ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี 5 ซ้ าๆ ละ 
96 ต้น ดังนี้ 

 กรรมวิธีที ่1 ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 10 กรัมต่อต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก 
  กรรมวิธีที ่2 ปลูกปอเทือง + ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 10 กรัมตอ่ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก 
  กรรมวิธีที ่3 ปลูกปอเทืองเพียงอย่างเดียว 
  กรรมวิธีที ่4 ไม่ปลูกปอเทืองและไม่ใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) 

  แปลงทดลองที่ 1 อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอุบลราชธานี และแปลงทดลองที่ 2 อ าเภอ 
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยเตรียมแปลงขนาด 3.5x5.5 เมตร จ านวน 20 แปลงย่อยต่อ 
location หว่านปอเทือง อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ตามกรรมวิธีที่วางไว้  หลังปอเทืองงอก 45 วัน       
ไถกลบทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อย 2 สัปดาห์ จึงไถเพ่ือเตรียมดินปลูกพริก จากนั้นย้ายกล้าพริก อายุ 30 วัน  
1 ต้นต่อหลุม ดูแลรดน้ าตามวิธีของเกษตรกร เป็นเวลา 90 วัน  



 

 การบันทึกข้อมูล สุ่มเก็บตัวอย่างดิน 10 จุดๆ ละ 250 กรัม เพ่ือนับจ านวน J2 หลังวัน
เก็บผลการทดลอง และเก็บข้อมูลความสูงของพริก (เซนติเมตร), ผลผลิตพริก (กิโลกรัมต่อต้น) และ
วัดเปอร์เซ็นต์การเกิดปมที่ระบบราก จ านวน 25 ต้นต่อแปลงย่อย โดยดัดแปลงตามวิธีของนุชนารถ  
และวราภรณ์  

 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเกิดปม ความสูง และผลผลิตพริก          
ไปวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติโดยวิธีที่เหมาะสม 

- เวลาและสถานที่ :   ระยะเวลา 3 ปี เริ่ม ตุลาคม 2559  สิ้นสุด กันยายน 2561 
สถานที ่: ห้องปฏิบัติการ และโรงเรือนทดลอง กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
และแปลงพริกของเกษตรกร ดังนี้ 

แปลงทดลองที่ 1 อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
แปลงทดลองที่ 2 อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ทดสอบอัตราการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงในแปลงเพาะพริกขนาดเล็ก 

การทดสอบอัตราการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงในแปลงเพาะพริก โดยใช้เชื้อเห็ดเรืองแสง 
N. nambi อัตรา 10, 20, 30 และ 40 กรัมต่อตารางเมตร เมื่อพริกครบ 30 วัน พบว่า ทุกอัตราการ
ใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงสามารถควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมได้ดี โดยเฉพาะการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 
อัตรา 40 กรัมต่อตารางเมตร ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การเกิดรากปมเพียง 0.36 เปอร์เซ็นต์ รองลง คือ อัตรา 
30, 20 และ 10 กรัมต่อตารางเมตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดรากปม 0.83, 0.99 และ 2.24 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับที่มีไส้เดือนฝอยรากปมเพียงอย่าง
เดียว ทีพ่บการเกิดปมสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ (Figure 3 และ Table 1) 

2. ทดสอบวิธีการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงควบคุมโรครากปมในแปลงปลูกพริกของเกษตรกร 
แปลงทดลองที่ 1 อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี พบว่า กรรมวิธีใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 

อัตรา 10 กรัมต่อต้นรองก้นหลุมก่อนปลูก และกรรมวิธีปลูกปอเทืองร่วมกับการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 
10 กรัมต่อต้นรองก้นหลุมก่อนปลูก สามารถลดการเกิดปมที่รากได้ดีที่สุด คือ มีเปอร์เซ็นต์การเกิด
ปมเพียง 2.36 และ 2.45 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แตกต่างทางสถิติกับการปลูกปอเทือง และกรรมวิธี
เปรียบเทียบ โดยพบการเกิดปมสูงถึง 57.50 และ 88 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Figure 4-5) ส่วน
ค่าเฉลี่ยความสูงของพริก พบว่า การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 10 กรัมต่อต้นรองก้นหลุมก่อน
ปลูก ส่งผลให้พริกมีความสูงมากที่สุด คือ 84.25 เซนติเมตร ข้อมูลผลผลิตพริก (กิโลกรัมต่อต้น)   
โดยเก็บผลผลิตพริกสด จ านวน 25 ต้นต่อซ้ า พบว่า การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 10 กรัมต่อต้น
รองก้นหลุมก่อนปลูก และปลูกปอเทืองร่วมกับการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง ส่งผลให้พริกมีผลผลิต 
ผลสดมากที่สุด เท่ากับ 4.70 และ 4.12 กิโลกรัมต่อต้น ตามล าดับ แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธี
เปรียบเทียบที่ให้ผลผลิตผลสดเพียง 2.66 กิโลกรัมต่อต้น จากการตรวจนับจ านวน J2 ในดินก่อนและ
หลังการสิ้นสุดการทดลองที่ 90 วัน พบว่า J2 มีจ านวนลดลงในการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 10 



 

กรัมต่อต้นรองก้นหลุมก่อนปลูก และปลูกปอเทืองร่วมกับการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง ซึ่งพบจ านวน J2 
เพียง 25 และ 48 ตัวต่อดิน 250 กรัม ตามล าดับ ส่วนการปลูกปอเทืองและกรรมวิธีเปรียบเทียบ พบ
จ านวน J2 ถึง 135 และ 236 ตัวต่อดิน 250 กรัม (Table 2) แปลงทดลองที่  2 อ. ขามสะแกแสง           
จ. นครราชสีมา พบว่า ให้ผลสอดคล้องกับผลการทดลองแปลงที่ 1 ส่วนค่าเฉลี่ยความสูงของพริก พบว่า 
ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติกับที่ไม่ใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง   และไม่ปลูกปอเทือง 
ส าหรับข้อมูลผลผลิตพริกและจ านวน J2 ในดินก่อนและหลังสิ้นสุดการทดลองให้ผลสอดคล้องกับ
แปลงที่ 1 (Figure 6 และ Table 3)  

จากการทดลองทั้ง 2 แปลง ท าให้ได้วิธีการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงในการควบคุม    
โรครากปมในพริกโดยชีววิธี ด้วยการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 10 กรัมต่อต้นรองก้นหลุมก่อน
ปลูก และการปลูกปอเทืองร่วมกับการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง เป็นวิธีการป้องกันก าจัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดเปอร์เซ็นต์การเกิดปมที่รากได้ดี สาเหตุหนึ่งเนื่องจากปอเทืองไม่ใช่พืช
อาศัยของไส้เดือนฝอยรากปม และปอเทืองยังเป็นปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน นอกจากนั้นก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง
มีสาร aurisin A ที่ปลดปล่อยออกมานอกเซลล์ไปยับยั้ง/ลดการเคลื่อนที่  และท าให้ J2 ตาย        
ยังมีงานวิจัยพบสารออกฤทธิ์ชนิดอ่ืนๆ ในเห็ดเรืองแสง N. nambi เช่น nambinones A-D,        
1-epinambinone และ aurisin K เป็นต้น ซึ่งไปมีผลร่วมในการยับยั้งการฟักไข่  การท าลาย      
ผนังของไข่ ผนังล าตัว และตัวเต็มวัยของไส้เดือนฝอยรากปม (วีรวัตร และคณะ 2556 และ 
Kanokmedhakul et al., 2012) สุรีย์พร (2550) ได้ทดสอบสาร aurisin A ต่อสิ่ งมีชีวิตนอก
เป้าหมายอ่ืนๆ ที่มีประโยชน์ในดิน พบว่า สาร aurisin A ไม่มีผลต่อการตายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
(Steinernema carpocapsae) และเชื้อราที่ใช้ท าปุ๋ยหมัก (Aspergillus sp.) จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
Trichoderma spp., Bacillus subtilis และแบคที เรียตรึงธาตุ ไน โตรเจน  (Rhizobium sp.) 
นอกจากนี้ สุรีย์พร และคณะ (2560) ได้ทดสอบก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงกับไส้เดือนดิน ด้วยการผสมก้อน
เชื้อเห็ดเรืองแสงในปุ๋ยหมักเพ่ือเป็นที่อยู่ส าหรับไส้เดือนดิน (Bedding) พบว่า ไส้เดือนดินมีน้ าหนัก
ตัวเพ่ิมข้ึน 0.3 กรัม ของน้ าหนักตัวก่อนน ามาทดสอบ และทุกอัตราที่ใส่ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงไม่มีผล
ต่อการตายหรือการด ารงชีวิตของไส้เดือนดิน  และได้ศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของสาร    
aurisin A ในหนูแรท สายพันธุ์ Wistar ตาม OECD 423 พบว่า สาร aurisin A ทุกความเข้มข้นไม่มี
ผลต่อหนูทดลอง หลังท าการผ่าพิสูจน์ซากก็ไม่พบความผิดปกติที่อวัยวะใด ดังนั้น การใช้ก้อนเชื้อ
เห็ดเรืองแสงเพ่ือควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม จึงไม่มีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งมี
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรต่อไปในอนาคต  
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ปัจจุบันเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ไม่นิยมเพาะกล้าพริกในแปลงพริกขนาดย่อม 
เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดโรคตั้งแต่ระยะกล้า เพราะถ้าต้นกล้าพริกเป็นโรคตั้งแต่ระยะกล้า เกษตรกร
แทบไม่สามารถเก็บผลผลิตพริกได้ ดังนั้น เกษตรกรยอมลงทุนเพาะพริกในกระบะเพาะ แม้ว่าจะมี
ต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ได้ต้นกล้าพริกที่ปลอดจากไส้เดือนฝอยรากปม นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับ



 

เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 40 กรัมต่อตารางเมตร ผสมดิน
ก่อนเพาะกล้าพริก ซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถลดการเกิดโรครากปมได้ถึง 99.64 เปอร์เซ็นต์ และยัง
ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย กรณีพ้ืนที่ที่มีประวัติการระบาดของโรครากปม เกษตรกรสามารถ
ใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 10 กรัมต่อต้นรองก้นหลุมก่อนปลูก และปลูกปอเทืองร่วมกับใช้ก้อน
เชื้อเห็ดเรืองแสง แต่ในแง่การน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและไม่เสียเวลา เกษตรกร
สามารถใช้เฉพาะก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง อัตรา 10 กรัมต่อต้นรองก้นหลุมก่อนปลูก เนื่องจากการปลูก
ปอเทืองต้องรอให้ออกดอกเกิน 60 เปอร์เซ็นต์ (ประมาณ 45 วัน) จึงท าการไถกลบ และต้องทิ้งไว้ให้
เน่าเปื่อยอีก 2 สัปดาห์ แล้วไถเพ่ือเตรียมดินปลูกพริก รวมระยะเวลาเกือบ 2 เดือน ดังนั้น
ผลงานวิจัยนี้ สามารถน าไปใช้แนะน าเกษตรกรที่มีปัญหาการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม เพื่อใช้
ควบคุมโรครากปมในพริก หรือพืชในวงศ์  Solanaceae เพ่ือแก้ปัญหาโรครากปมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และประหยัด เนื่องจากรูปแบบการน าไปใช้เป็นวิธีการง่ายๆ 
เกษตรกรสามารถเรียนรู้ และท าเองได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต อีกอย่างเชื้อเห็ดเรืองแสงใน
รูปแบบก้อนขี้เลื่อย สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 12 เดือน โดยคงประสิทธิภาพในการ
ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมได้ไม่แตกต่างจากก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงที่เพ่ิงเดินเต็มก้อน นอกจากนี้ ยัง
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคอีกด้วย เพราะสารออกฤทธิ์ที่ได้จากเห็ดเรืองแสง จัดระดับความเป็น
พิษ ตามระบบการจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) อยู่ใน 
category ที่ 5 คือ ไม่มีความเป็นพิษ และมีความปลอดภัยสูง มีค่า LD50 ที่ 5,000 mg/kg body 
weight  
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ผลงานนี้ได้เผยแพร่ในรายงานผลงานวิจัยประจ าปีของ
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช วารสารวิชาการเกษตร และบรรยายในงานประชุมวิชาการของ
หน่วยงานต่างๆ  
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : ขอขอบคุณ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัด
อุบลราชธานี ที่ช่วยแนะน าแปลงเกษตรกร และขอขอบคุณ ศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ สาขาวิชา
โรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนและค าชี้แนะ 
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13. ภาคผนวก  
Table 1 Galling percentage of chili variety Haurue treated with mycelium from 

spawn of Neonothopanus nambi were evaluated at 30 days after treatment 
Treatment Root galling (%) 

N. nambi spawn 10 g/m2      2.24 a1/ 
N. nambi spawn 20 g/m2     0.99 a 
N. nambi spawn 30 g/m2     0.83 a  
N. nambi spawn 40 g/m2     0.36 a  

Burning Rice Husk   24.06 b 
untreated control 100.00 c 

C.V.(%) 10.46 
1/Means followed by the same letter are not significant different (P>0.01, DMRT) 

 
 
 



 

Table 2 Effect of Neonothopanus nambi spawn of on root gall percentage, plant height and yield of chilli variety Haurue 90 days after 
treatment at Amphoe Mung Sam Sib, Ubon Ratchathani field 

 
 
 
 
 
 
 

1/Means followed by the same letter are not significant different (P>0.01, DMRT) 
 

Table 3 Effect of Neonothopanus nambi spawn of on root gall percentage, plant height and yield of chilli variety Haurue 90 days after 
treatment at Amphoe Kham Sakae saeng, Nakhon Ratchasima field 

 
 
 
 
 
 
 
 

1/Means followed by the same letter are not significant different (P>0.01, DMRT). 

Treatment 
Root galling  

(%) 
Height  
(cm) 

Fresh fruit 
weight (kg ) 

J2 initial 
population 

J2 final 
population 

N. nambi spawn 10g/plant  2.36 a1/ 84.25 a 4.70 a 158.8 25.2 a 
sunn hemp + N. nambi spawn 10g /plant   2.45 a 72.80 b 4.12 ab         164.2 48.8 a 

sunn hemp  57.50 b 63.99 c 3.70 b         177.0 135.0 b 
untreated control 88.00 c 59.55 c 2.66 c 163.2 236.8 c 

C.V.(%) 28.07 8.97 12.43 19.04 15.44 
 

 

 

 

 
Treatment 

Root galling  
(%) 

Height          
(cm) 

Fresh fruit 
weight (kg ) 

J2 initial 
population 

J2 final  
population 

N. nambi spawn 10g/plant  7.18 a1/ 70.91 a 7.20 a 74.4 30.0 a 
sunn hemp + N. nambi spawn 10g /plant   9.37 a 72.38 a  7.40 a  79.0 34.0 a 

sunn hemp  75.80 b 66.95 a 5.84 b 94.2 67.0 b 
untreated control 98.75 b 49.79 b 2.98 c 74.2 81.2 b 

C.V.(%) 23.07 7.07 8.69 30.81 43.27 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
Figure 1 Luminescent mushroom; A: under day light and B: night condition  

 
 

 
 
 
 
 
 
Figure 2 A chemical structure of bioactive compound aurisin A obtained from  

Neonothopanus nambi isolates PW2 
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Figure 3 Root knot symptom of chili variety Haurue treated with mycelium from spawn 
of Neonothopanus nambi were evaluated at 30 days after treatment 
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Figure 4 Effect of mycelium from spawn of Neonothopanus nambi on percent root 

galling of chilli in farmer field of Amphoe Mung Sam Sib, Ubon Ratchathani 
were evaluated at 90 days after treatment 

Using sunn hemp with spawn 10g /plant 

Control 

Using sunn hemp 

Using spawn 10g/plant 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 The chilli in farmer field of Amphoe Mung Sam Sib, Ubon Ratchathani were 

evaluated at 90 days after treatment 
A: untreated control   
B: Neonothopanus nambi spawn 10g/plant 
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Figure 6 Effect of mycelium from spawn of Neonothopanus nambi on percent root 
galling of chilli variety Haurue were evaluated at 90 days after treatment in 
farmer field of Amphoe Kham Sakae saeng, Nakhon Ratchasima. 

Using spawn 10g/plant 
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Control 
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