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การใชเชื้อราปฏิปกษ Paecilomyces lilacinus ควบคุมไสเดือนฝอยศัตรูมันฝรั่ง
Control of Nematodes Disease on Potato by Antagonistic Fungus;
Paecilomyces lilacinus
มนตรี เอี่ยมวิมังสา ไตรเดช ขายทอง อภิรัชต สมฤทธิ์ เสงี่ยม แจมจํารูญ*
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
__________________________
บทคัดยอ
ปลูกมันฝรั่งพันธุ แอตแลนติก ในบริเวณพื้นที่ของศูนยบริการวิชาการฯตาก(ดอยมูเซอ)
ตรวจพบปริมาณตัวออนของไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita จํานวน 200 ตัว/ดิน
500กรัม นําเชื้อราปฏิปกษ Paecilomyces lilacinus ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารวุน PDA มีทั้งเสนใย
และสปอรจํานวน 1 กรัม 10 กรัม และ 20 กรัมรองใตหัวปลูก และใชสารแขวนลอยสปอร(spore
suspensions) เทลงบนหัวพันธุจํานวน 1 ลาน 2 ลาน และ3 ลานสปอรเปรียบเทียบกับการไมใส
เชื้อรา รวมเปน 8 กรรมวิธี วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ํา เก็บเกี่ยวผลผลิตหัวมันฝรั่งอายุ
3 เดือน พบวาผลผลิตหัวมันฝรั่งตอตนไมแตกตางกันทางสถิติ คือประมาณเฉลี่ย 305 กรัม
วิเคราะหจากแปลงที่ไมใสเชื้อรามีดัชนีโรคหัวหูด 2.8 ซึ่งเปนระดับสูง โรงงานไมรับซื้อ การใช
กรรมวิธีใช PDA 30 กรัม ทําใหเกิดดัชนีโรคหัวหูดระดับ 1.2 ตางกันเล็กนอยจากการใชเชื้อราบน
PDAขนาด 1 กรัม 10 กรัม และ 20 กรัม ซึ่งเกิดโรคหูดดัชนีเทากันทั้ง 3 กรรมวิธีคือระดับ 1.5 การ
ใชสารแขวนลอยของสปอรทุกกรรมวิธี เกิดโรคหูดระดับ 1.7 เทาๆกัน เทากับคาเฉลี่ยทั้งการทดลอง
จากการทดลองครั้งนี้ทําใหทราบวาเชื้อราปฏิปกษ P. lilacinus มีคุณสมบัติลดอาการโรครากปมได
แตแสดงใหเห็นวา การใชเชื้อราที่ตองเลี้ยงในอาหาร PDA ปริมาณมาก มีคาใชจายสูง วิธีการ
ยุงยาก ก็ยังลดการระบาดของไสเดือนฝอยดังกลาวไมหมด และยังมีรอยแตก คุณภาพของหัวไม
สวย อาจถูกกดราคาลงอีก ป2553 ไดปรับการใชเชื้อราดังกลาวใหเปนสูตรผง วิธีการที่ใชไมยุงยาก
ตอไป
_______________________
รหัสกิจกรรม 01 16 49 05
*ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตตาก
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คํานํา
การทําลายของไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita กับมันฝรั่ง ตนจะแคระแก
รนและเหี่ยวในเวลาแดดจัดเนื่ องจากรากเกิดเปนปม ทํา ให การเคลื่อนที่ของน้ํ าและแรธาตุไม
สะดวก ขนาดของหัวเล็กลง ที่สําคัญคือบริเวณผิวรอบๆหัว จะเกิดอาการที่เรียกวา ผิวหูด หรือ
ผิวคางคก เพราะมีไสเดือนฝอยรากปมฝงตัวอยู ถานําไปทําพันธุ หรือปลอยไวในแปลง ก็จะแพร
ลงสูดินอีก ถานําไปทอดเปนมันฝรั่งแผนบางทอดกรอบ (potato chips) บริเวณขอบของแผนมัน
ฝรั่งก็จะขาดแหวงหรือเปนสีดําทําใหบริษัทไมรับซื้อ การคัดเลือกสายพันธุที่เหมาะสมพบวาพันธุ
FLS-13 พอจะมีแนวโนมตานทานบาง การศึกษาวิธีการตางๆ เชนการใชสารเคมีหรือสารจาก
ธรรมชาติใหผลแตกตางกันไปจึงตองทําการศึกษาวิธีการอื่นๆ เชนการใชศัตรูธรรมชาติมาชวย
หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี สืบศักดิ์ (2533)รายงานวา มีเชื้อรา 400 ชนิด ใน 15 สกุล สามารถ
ทําลายไสเดือนฝอยได การใชเชื้อราตอตานหรือปฏิปกษ ซึ่งเปนเชื้อราที่ทําลายไขของไสเดือนฝอย
รากปมคือเชื้อรา Paecilomyces lilacinus ศึกษาโดย Jatalaและคณะ(1980) เปนประโยชนใน
การควบคุ ม การแพร ร ะบาดของไส เ ดื อ นฝอยศั ต รู มั น ฝรั่ ง ให ผ ลดี มนตรี แ ละบั ญ ชา (2538)
ทําการศึกษาเชื้อรา P. lilacinus ทําลายไสเดือนฝอยศัตรูขิงได และนําไปศึกษากับผักชีฝรั่งไดดวย
(มนตรีและคณะ,2539) ธารทิพยและนุชนารถ(2549)แยกเชื้อรา P. lilacinus จากรากปมพริกและ
ดินจากจังหวัดอุบลราชธานี ทดสอบการทําลายไสเดือนฝอยรากปม M. incognita กับมะเขือเทศ
ในหองปฏิบัติการพบวาการเกิดโรครากปมลดลง การใชประโยชนและการคนควาหาจุลินทรีย
ปฏิปกษเพื่อควบคุมหรือลดการทําลายของไสเดือนฝอยรากปมของมันฝรั่ง จึงจําเปนตองศึกษา
ตอไป ในป 2551 มนตรีและคณะ ไดติดตามการแพรกระจายของเชื้อรา P. lilacinus จากแหลง
ปลูกมันฝรั่งหลายแหงในอําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยนําหัวมันฝรั่งที่เปนโรคหัวหูด รวมทั้งราก
พืชหลายชนิดที่เปนโรครากปม เชนรากมันฝรั่ง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง วัชพืชพวกสาบแรงสาบกา ไม
ประดับพวกฤๅษีผสม มาแยกหาเชื้อรา P. lilacinus ที่ทําลายกลุมไขของไสเดือนฝอยรากปม M.
Incognita ไมสามารถพบเชื้อราดังกลาว การเพาะเลี้ยงมีการปนเปอนโดยเชื้ออื่นที่เจริญไดเร็วกวา
จึงตองนําเชื้อใน stock ของ ธารทิพยและนุชนารถ ที่แยกไดจากรากพริก จังหวัดอุบลราชธานี มาใช
ประโยชน เพื่อศึกษาความสามารถในการทําลายไสเดือนฝอยรากปม M. incognita ในพื้นที่ปลูก
มันฝรั่งในจังหวัดตากตอไป
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. หัวมันฝรั่งพันธุ Atlantic
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2.
3.
4.
5.
6.

แปลงมันฝรั่งที่มีพชื ที่เปนโรครากปมมีไสเดือนฝอยรากปม M. incognita ระบาดอยู
อุปกรณการแยกไสเดือนฝอยในหองปฏิบตั ิการ
อุปกรณเพาะเลี้ยงเชื้อรา P. lilacinus
ปุยสูตร 15-15-15
เครื่องชั่ง และเครื่องแกวใชในการใสเชื้อราลงดิน

วิธีการ
1. นําเชื้อรา P. lilacinus ที่เก็บไวในตูควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเปน stock ของ ดร.นุชนารถ ตั้ง
จิตสมคิด (ธารทิพยและนุชนารถ, 2550) มาเลี้ยงขยายตอในอาหาร PDA ในจานเลีย้ งเชื้อและ
Flasks ใหมีเสนใยเต็มและใหสรางสปอรเมื่อไดปริมาณมากแลว จึงนําไปทดลองในขั้นที่2
2. ปลูกมันฝรั่งหลุมละ 1 หัว ในหลุมปลูกหางหลุมละ 50 ซม. ระยะแถว(รอง) 80 ซม. ใน
พื้นที่ทเี่ คยปลูกมันฝรั่งมากอนแลวปลูกตามดวยถั่วเขียวเพื่อบํารุงดินและเพิ่มปริมาณไสเดือนฝอย
รากปม กอนปลูกทําการสุม เก็บตัวอยางดินนําไปตรวจในหองปฏิบัติการพบวามีตวั ออนระยะที่สอง
ของไสเดือนฝอยรากปม M. incognita ระบาดอยูมากกวา 200 ตัว/ดิน 500 กรัม วางแผนการ
ทดลอง แบบ RCB มี 8 กรรมวิธี 4 ซ้ําประกอบดวย
กรรมวิธที ี่1 ใชเสนใยของเชื้อราP. lilacinus ที่เจริญในอาหาร PDA อัตรา 1 กรัม/ หลุม
รองใตหัวพันธุพ รอมปลูก
กรรมวิธที ี่2 ใชเสนใยของเชื้อราP. lilacinus ที่เจริญในอาหาร PDA อัตรา 10 กรัม/หลุม
รองใตหัวพันธุพ รอมปลูก
กรรมวิธที ี่3 ใชเสนใยของเชื้อราP. lilacinus ที่เจริญในอาหาร PDA อัตรา 20 กรัม/หลุม
รองใตหัวพันธุพ รอมปลูก
กรรมวิธที ี่4 ใชเสนใยของเชื้อราP. lilacinus ที่เจริญในอาหาร PDA อัตรา 30 กรัม/หลุม
รองใตหัวพันธุพ รอมปลูก
กรรมวิธีที่5 ใชสารแขวนลอยสปอรของเชื้อราP. lilacinus จาก Flask อัตรา 1 ลาน
สปอร/น้ํา 1 ลิตร ราดดิน 1ลิตร/หลุมพรอมปลูก
กรรมวิธีที่6ใชสารแขวนลอยสปอรของเชื้อราP. lilacinus จาก Flask อัตรา 2 ลานสปอร/
น้ํา 1 ลิตร ราดดิน 1ลิตร/หลุมพรอมปลูก
กรรมวิธีที่7 ใชสารแขวนลอยสปอรของเชื้อราP. lilacinus จาก Flask อัตรา 3 ลาน
สปอร/น้ํา 1 ลิตร ราดดิน 1ลิตร/หลุมพรอมปลูก
กรรมวิธีที่8 ไมใชสาร
ปฏิบัติตามกรรมวิธีทกี่ าํ หนดทัง้ 8 กรรมวิธี ดูแลกําจัดวัชพืชและใสปูยสูตร 15-15-15ตาม
คําแนะนํา ตรวจนับปริมาณตัวออนระยะที่ 2 ของไสเดือนฝอยรากปม M. incognita ในดิน กอน
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ปลูก ชั่งน้ําหนักผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวเมื่อมันฝรั่งอายุ 3 เดือน
วิเคราะหผลการเกิดโรครากปม
และหัวหูดเปรียบเทียบการใช เชื้อรา P. lilacinus ในอัตราตางๆ เปรียบเทียบกับการไมใชสาร
เวลาและสถานที่
เริ่มตน พฤศจิกายน 2551 สิ้นสุด กันยายน 2552 หองปฏิบัติการกลุมงานไสเดือนฝอย
และกลุมงานวิทยาไมโค กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และ ศูนยบริการ
วิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตตาก
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ขั้นตอนแรกการเพาะเลี้ยงเชื้อรา ปฏิปกษ P. lilacinus โดยการเพิ่มปริมาณในจานเลี้ยง
เชื้อและในFlasksใหสรางสปอรปริมาณมาก (ภาพที่ 1)ตามเทคนิคของ ธารทิพยและนุชนารถ
(2550) เมื่อนําไปใสแปลงปลูกมันฝรั่ง(ภาพที่ 2) และเก็บเกี่ยวอายุ 3 เดือน ตรวจอาการหัวหูด
(ภาพที่ 3)พบวา ตามตารางที่1 ปริมาณตัวออนของไสเดือนฝอยรากปมในดินเฉลี่ยทั้งแปลงคือ
200ตัว/ดิน 500 กรัม ถือวาเปนปริมาณที่เหมาะสมตอการศึกษาความเสียหายของพืชหลายชนิดใน
ระดับไรนา (มนตรีและบัญชา,2538) น้ําหนักผลผลิตหัวมันฝรั่งซึ่งจัดเปนปริมาณ (Quantity)ตอ
ต น ไม แ ตกต า งกั น ทางสถิ ติ ทุ ก กรรมวิ ธี คื อ เฉลี่ ย 304.75 กรั ม การวิ เ คราะห คุ ณ ภาพ
(Quality)กรรมวิธีจากแปลงเปรียบเทียบที่ไมใสเชื้อรามีดัชนีโรคหัวหูด 2.8 ซึ่งเปนระดับสูง โรงงาน
ไมรับซื้อ การใชกรรมวิธีใช PDA 30 กรัม ทําใหเกิดดัชนีโรคหัวหูดระดับ 1.2 ตางกันเล็กนอยจาก
การใชเชื้อราบน PDA ขนาด 1 กรัม 10 กรัม และ 20 กรัม ซึ่งเกิดโรคหูดดัชนีเทากันทั้ง 3 กรรมวิธี
คือระดับ 1.5 การใชสารแขวนลอยของสปอรทุกกรรมวิธี เกิดโรคหูดระดับ 1.7 เทาๆกัน เทากับ
คาเฉลี่ยทั้งการทดลอง
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การใชเสนใยของเชื้อราP. lilacinus ที่เจริญในอาหาร PDA อัตรา 30 กรัม/หลุม รองใตหัว
พันธุพรอมปลูก ชวยทําใหหัวมันฝรั่งเกิดโรคหัวหูดในระดับ 1.2 ใหผลดีกวาการไมใสเชื้อราซึ่งเกิด
โรคในระดับ 2.8 แมวาผลผลิตทางดานปริมาณไมแตกตางกัน แตคุณภาพของผลผลิตที่เปนโรคหัว
หูดระดับสูงกวาระดับ 2 ขึ้นไป เปนขอกําหนดของพอคาหรือโรงงานรับซื้อ มักถูกปฏิเสธหรือคัดทิ้ง
ผลผลิตทําใหสูญเสียรายได จึงแนะนําการใชเชื้อราในอัตราดังกลาวหรือสูงกวาก็ได
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ภาพที่1. การเจริญเติบโตของเชื้อรา Paecilomyces lilacinus ในจานแกว (ก) และใน Flasks (ข)
ลักษณะเสนใยและสปอรของเชื้อรา(ค) และตัวออนของไสเดือนฝอยรากปม
Meloidogyne
incognita (ง)

ก

ข
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ง

1875
ภาพที่2. การปลูกมันฝรัง่ การใสเชื้อราพรอมปลูก และแปลงมันฝรัง่ อายุ 2 เดือน
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ภาพที่3. ผลผลิตมันฝรั่ง เก็บเกี่ยวอายุ 3 เดือน ทั้ง 8 กรรมวิธี
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T2

T3
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1877
ตารางที่1. ปริมาณตัวออนระยะที่สองของไสเดือนฝอยรากปม M. incognita ผลผลิต
และดัชนีโรคหัวหูด ของมันฝรั่ง
กรรมวิธี

Pi

น้ําหนักผลผลิต*
กรัม./ตน
283.2 a

ดัชนีโรคหัว
หูด**
1.5 ab

1. เชื้อรา P. lilacinus บน PDA
210
1 กรัม
2. เชื้อรา P. lilacinus บน PDA
230
316.9 a
1.5 ab
10 กรัม
3. เชื้อรา P. lilacinus บน PDA
180
317.4 a
1.5 ab
20 กรัม
4. เชื้อรา P. lilacinus บน PDA
170
302.5 a
1.2 a
30 กรัม
5. สารแขวนลอยสปอรของ P.
200
329.6 a
1.7 b
lilacinus ปริมาณ 1 ลานสปอร/ลิตร
6. สารแขวนลอยสปอรของ P.
190
289.2 a
1.7 b
lilacinus ปริมาณ 2 ลานสปอร/ลิตร
7. สารแขวนลอยสปอรของ P.
220
294.8 a
1.7 b
lilacinus ปริมาณ 3 ลานสปอร/ลิตร
8. ไมใสเชื้อรา
200
304.4 a
2.8 c
คาเฉลี่ย
200
304.75
1.7
C.V.(%)
39.6
28.8
Pi = Initial Population ปริมาณตัวออนของไสเดือนฝอยรากปม M. incognita ในดิน 500 กรัม
ขณะปลูก มันฝรั่ง
* ผลผลิตมันฝรั่ง ชั่งน้ําหนักรวมหัวมันจํานวน 10 ตนแลวคํานวณเปนผลผลิตตอตน
** ดัชนีโรคหัวหูดคุณภาพของผลผลิต ดัดแปลงจากอาการดัชนีโรครากปม โดยแสดงออกเปน
เปอรเซ็นตปริมาณหูดตามพื้นที่ผิวของหัวมันฝรัง่ แบงเปน 5 ระดับคือ ระดับ 0 = ไมมีอาการหัว
หูด, ระดับ 1 = มีปริมาณหูด 1 – 10 % ของพืน้ ที่ผวิ , ระดับ 2 = มีปริมาณหูด 11 - 25 % ของ
พื้นที่ผิว, ระดับ 3 = มีปริมาณหูด 26 - 75 % ของพืน้ ทีผ่ ิวและระดับ 4 = มีปริมาณหูด 76 - 100
% ของพื้นที่ผวิ

