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ต*อไส,เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ในพริก
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บทคัดย*อ
จากการวิเคราะหFเปอรFเซ็นตFการเกิดปมที่รากพริก หลังปลูกเชื้อด,วยเส,นใยจากก,อนเชื้อเห็ด
เรืองแสง N. nambi ที่อัตรา 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต*อกระถาง ทดสอบกับไส,เดือนฝอยราก
ปม M. incognita พบว*า ทุกอัตราการใช,ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง สามารถควบคุมไส,เดือนฝอยรากปมได,
ทุกอัตรา โดยเฉพาะที่อัตรา 10 กรัมต*อกระถาง สามารถลดจํานวนการเกิดปมที่รากได,ดีที่สุด คือ 84.6
เปอรFเซ็นตF โดยมีเปอรFเซ็นตFการเกิดปมเพียง 12.40 เปอรFเซ็นตF ซึ่งมีความแตกต*างกันทางสถิติ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่มีไส,เดือนฝอยรากปมเพียงอย*างเดียว หรือการใช,สารเคมี carbofuran®
พบการเกิดปมสูงถึง 75.60 และ 60 เปอรFเซ็นตF ตามลําดับ
ดังนั้นจากการศึกษานี้ชี้ให,เห็นถึงแนวทางการนําเอาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง
N. nambi ไปใช,ในการควบคุมไส,เดือนฝอยรากปม ซึ่งจะนําไปสู*การใช,ประโยชนFของสารออกฤทธิ์จาก
เห็ ด เรื องแสงได, อ ย* า งถู กต, อง และพั ฒ นาต* อ ไปเพื่ อใช, ในการควบคุ มศั ต รู พื ช โดยชี ว วิ ธี อั น จะเปf น
แนวทางในการอนุรักษFสภาพแวดล,อม เพื่อช*วยลดการใช,สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในที่สุด
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คํานํา
พริก (Capsicum annumm L.) เปfนพืชผักในวงคF Solanaceae ที่สามารถปลูกและ
เจริญเติบโตได,ดีทั่วทุกภาคของประเทศไทย และยังปลูกได,ตลอดทั้งปi แหล*งปลูกพริกที่สําคัญอยู*ใน
ภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง จั ง หวั ด ที่ มี แ หล* ง ปลู ก พริ ก มาก ได, แ ก* นครราชสี ม า
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ เชียงใหม* นครสวรรคF เพชรบูรณF เลย และกาญจนบุรี (ศศิธร, 2545)
ในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพริกประมาณ 474,717 ไร* ให,ผลผลิตประมาณ 333,672 ตัน มีการส*งออก
ทั้งในรูปผลสด และแปรรูป คิดเปfนมูลค*ากว*า 900 ล,านบาทต*อปi (วรรณภา และคณะ, 2550)
ปkญ หาด, า นโรคพื ช ที่ สํ า คั ญ ของพริก คื อ โรครากปมที่ เ กิ ด จากไส, เ ดื อ นฝอยรากปม
(Meloidogyne incognita Chitwood) ซึ่งส*งผลกระทบต*อพริกทั้งด,านปริมาณและคุณภาพเปfนอย*าง
มาก (ยุวดี และคณะ, 2550) การปmองกันกําจัดไส,เดือนฝอยรากปมมีหลายวิธี เช*น การไถพรวน การไข
น้ําท*วม การปลูกพืชหมุนเวียน (จรัส และคณะ, 2534) การใช,อินทรียวัตถุ (อนันตF, 2525) การใช,พันธุF
ต,า นทาน และการใช, ส ารเคมี เปf น ต, น (นิ ร มิต , 2529) ซึ่ งการปm องกัน กํ า จัดไส, เดื อนฝอยโดยการใช,
สารเคมีนั้น เปfนวิธีที่มีการลงทุนสูง และสารเคมีเหล*านี้เปfนอันตรายต*อผู,ใช,ที่ขาดความรู,และความ
ระมัดระวัง ทําให,มีสารพิษตกค,างเปfนอันตรายต*อผู,บริโภค และสภาพแวดล,อมได, ดังนั้นการนําวิธีการ
อื่นที่ปลอดภัยและประหยัดค*าใช,จ*ายมาใช,ในการควบคุมไส,เดือนฝอยรากปม จึงเปfนแนวทางที่ควรให,
ความสําคัญ (Jatala, 1986) การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี (biological control) เปfนอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่ มี ก ารศึ ก ษาและนํ า มาใช, กั น มาก เนื่ อ งจากเปf น วิ ธี ที่ ป ลอดภั ย ต* อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และไม* ทํ า ลาย
สภาพแวดล,อม มีเชื้อจุลินทรียFหลายชนิดที่สามารถควบคุมไส,เดือนฝอยรากปม เช*น เชื้อแบคทีเรีย
Pasteuria penetrans, เชื้อรา Pochonia chlamydosporia, Arthobotrys dactyloides และ
Paecilomyces lilacinus (สืบศักดิ์, 2538; Jalata, 1985) แต*สําหรับการควบคุมไส,เดือนฝอยรากปม
M. incognita โดยใช,เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา สามารถควบคุมได,ในระดับหนึ่งเท*านั้น เนื่องจาก
การศึกษาการใช,ประโยชนFจากเชื้อจุลินทรียFเหล*านี้มีข,อจํากัด เช*น จุลินทรียFบางชนิดไม*สามารถเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะหF หรือเพิ่มปริมาณได,น,อย ไม*พอที่จะนําไปใช,ควบคุมในพื้นที่กว,างๆ ไม*คงทนอยู*ในดิน
ได,เปfนเวลานาน และไม*สะดวกในการนําไปใช, (กนกพรรณ, 2544)
ในต*างประเทศมีการศึกษาถึงการใช,ประโยชนFจากเห็ดเรืองแสงโดยนําสารออกฤทธิ์จากเห็ด
เรืองแสงมาใช,ประโยชนFในการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี โดยเฉพาะในการควบคุมไส,เดือนฝอยรากปม
(Meloidogyne incognita) ที่เปfนสาเหตุโรคพืชที่ก*อให,เกิดความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจมากกว*า
3,000 ชนิด ทั้งในเขตหนาว และเขตร,อน (สืบศักดิ์, 2541) Sterner และคณะ (1997) รายงานว*าสาร
secondary metabolite ที่ได,จาก culture filtrate โดยเลี้ยงเห็ด Omphalotus olearius ใน
อาหารเหลว yeast glucose malt (YMG) แล,วนํามาทดสอบกับไส,เดือนฝอยรากปม (M. incognita)
พบว*าสามารถยับยั้งไส,เดือนฝอยรากปมได, จากการศึกษาพบว*าเห็ดเรืองแสงชนิดนี้จะสร,างสารพิษที่
เรียกว*า omphalotin
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Mayer และคณะ (1997) พบเห็ดเรืองแสง O. olearius ที่อยู*ในกลุ*ม Basidiomycota เมื่อ
นํามาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YMG แล,วนํา culture filtrate ที่ได,มาทดสอบกับตัวอ*อนระยะที่ 2 (J2)
ของไส,เดือนฝอยรากปม (M. incognita) พบว*า มีผลทําให, J2 ตาย 90 เปอรFเซ็นตF เนื่องจากใน
culture filtrate มีสารพิษ omphalotin ซึ่งมีผลต*อระบบประสาทของไส,เดือนฝอยรากปม ซึ่ง
สอดคล,องกับ Meyer และคณะ (2004) ที่รายงานว*าเชื้อราส*วนใหญ*สามารถผลิตสารที่มีผลต*อไส,เดือน
ฝอยรากปมที่เปfนสาเหตุโรคพืชได, เช*น เชื้อรา O. olearius สามารถผลิตสาร omphalotin ซึ่งเปfนพิษ
ต*อระบบประสาทของไส,เดือนฝอยรากปม (M. incognita)
สุรียFพร (2546) ได,ศึกษาข,อมูลเบื้องต,นเกี่ยวกับการนําสารออกฤทธิ์จาก culture filtrate
ของเห็ดเรืองแสง 2 ไอโซเลตที่พบในเขตโคกภูตากา ได,แก* ไอโซเลต PW1 และไอโซเลต PW2 กับ
ไอโซเลตที่พบในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก*น (KKU) อีก 1 ไอโซเลต พบว*า culture filtrate ที่ระดับ
ความเข,มข,น 80 เปอรFเซ็นตF ตรวจผลที่ 48 ชั่วโมง หลังการทดสอบกับตัวอ*อนระยะที่ 2 (J2) ของ
ไส,เดือนรากปม (M. incognita) พบว*าสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง ไอโซเลต PW2 มีผลต*ออัตราการ
ตายของ J2 คิดเปfน 27.67 เปอรFเซ็นตF
สุ รี ยF พ ร (2550) ได, ศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของสารออกฤทธิ์ จ ากเห็ ด เรื อ งแสง
Neonothopanus nambi จํานวน 3 ไอโซเลต ได,แก* PW1, PW2 และ KKU พบว*า การใช, culture
filtrates จากเห็ดเรืองแสง ไอโซเลต PW1 ปริมาตร 30 มิลลิลิตรต*อกระถาง สามารถลดจํานวนการ
เกิดปมที่รากได,ดีที่สุด คิดเปfน 81 เปอรFเซ็นตF ส*วนการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช,เส,นใยจากก,อนเชื้อ
เห็ดเรืองแสงควบคุมไส,เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ พบว*า ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง ไอโซเลต PW2 ที่
ผสมดินในอัตรา 30 กรัมต*อกระถาง มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือสามารถลดจํานวนการเกิดปมที่รากคิด
เปfน 73 เปอรFเซ็นตF จากการศึกษานี้ชี้ให,เห็นถึงแนวทางการนําเอาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด
เรืองแสง (N. nambi) ไปใช,ในการควบคุมไส,เดือนฝอยรากปมโดยชีววิธี

วิธกี ารดําเนินการ
อุปกรณF
1. เห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) ไอโซเลต PW2
2. ไส,เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita, Mi)
3. พริกพันธุFหัวเรือ
4. อุปกรณFในการแยกไส,เดือนฝอย ได,แก* ตะแกรง กรวย กล,องสเตอริโอ เปfนต,น
5. อุปกรณFในห,องปฏิบัติการ เช*น จานอาหารเลี้ยงเชื้อ หลอดทดสอบ ตู,เขี่ยเชื้อ ฯลฯ
6. วัสดุในการเพาะเห็ด และโรงเรือนเพาะเห็ด
7. ดินปลูก และกระถางปลูกพริก
8. โรงเรือน และห,องบ*มก,อนเชื้อเห็ด
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วิธกี าร
1. แหล*งที่มาของสิ
าของสิ่งมีชวี ติ ทีใ่ ช,ทดสอบ
1.1 ไส,เดือนฝอยรากปม M. incognita ได,รับความอนุเคราะหFจากกลุ*มงานไส,เดือนฝอย กลุ*ม
วิจัยโรคพืช สํานักพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ซึ่งได,สํารวจแปลงปลูกพริกที่มีการระบาด
ของโรครากปมที่เกิดจากไส,เดือนฝอยรากปม M. incognita ในแหล*งปลูกพริกของประเทศไทย ในเขต
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร เปfนต,น
1.2 เห็ดเรืองแสง (N. nambi) ได,รับเชื้อเห็ดเรืองแสงจาก รศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตนF
ภาควิชาพืชศาสตรFและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตรF มหาวิทยาลัยขอนแก*น โดยใช,เชื้อเห็ด
เรืองแสง N. nambi ไอโซเลต PW2 ซึ่งแยกได,จากเห็ดเรืองแสงที่พบในเขตโคกภูตากา อําเภอเวียงเก*า
จังหวัดขอนแก*น โดยเลี้ยงเชื้อเห็ดในอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) จากนั้นเก็บ
รักษาเชื้อเห็ดที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส เพื่อสะดวกในการนํามาใช,การศึกษา
2. การแยกและเพิ
การแยกและเพิ่มปริมาณไส,เดือนฝอยรากปม (M. incognita)
โดยนํ า ตั ว อย* า งพริ ก ที่ มี อ าการรากปม มาตรวจสอบชนิ ด ของไส, เ ดื อ นฝอยรากปม M.
incognita โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรูปแบบรอยย*นส*วนก,น (perineal pattern) ของ
ตัวเต็มวัยเพศเมีย และเพิ่มปริมาณของไส,เดือนฝอยรากปม M. incognita โดยนําเมล็ดพริกพันธFหัวเรือ
มาแช*ในน้ํากลั่นนึ่งฆ*าเชื้อ 1 คืน ไปเพาะลงกระบะเพาะขนาด 27 x 35 ตารางเซนติเมตร ที่บรรจุดินที่
นึ่งฆ*าเชื้อ 3 เมล็ดต*อหลุม รดน้ําทุกเช,า เมื่อพืชอายุได, 14 วัน ทําการถอนแยกให,เหลือ 1 ต,นต*อหลุม
หลังจากพืชตั้งตัวได,แล,วจึงใส*ปุ~ยยูเรีย และรดน้ําทุกเช,าตามปกติ จนกระทั่งมะเขือเทศมีอายุ 30 วัน
ย,ายปลูกลง 1 ต,นต*อกระถาง ใส*ไข*ไส,เดือนฝอยรากปม M. incognita จํานวน 2,000 ฟองต*อกระถาง
รดน้ําและดูแลปกติ เพื่อใช,ในการทดสอบต*อไป
3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ
าพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง (N. nambi) ต*อไส,เดือน
ฝอยรากปม (M. incognita) ในสภาพเรือนทดลอง
3.1 เตรียมก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง N. nambi โดยเลี้ยงเชื้อเห็ดเรืองแสงบนอาหาร PDA เปfน
เวลา 5 วัน หลังจากนั้นใช, cork borer เจาะวุ,นตรงปลายเส,นใยของเชื้อเห็ด 1 ชิ้นลงในขวดที่บรรจุ
เมล็ดข,างฟ•างที่นึ่งฆ*าเชื้อ เก็บไว,ที่ตู,บ*มเชื้ออุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เปfนเวลา 7 วัน จากนั้นเทเมล็ด
ข,างฟ•างที่มีเชื้อเจริญเต็มขวด ประมาณ 15-20 เมล็ดลงบนก,อนเชื้อขี้เลื่อยที่นึ่งฆ*าเชื้อ แล,วนําไปเก็บใน
โรงบ*มเชื้อจนกว*าเส,นใยจะเดินเต็มก,อน จึงนําไปใช,ในการทดลองต*อไป
3.2 เตรียมต,นพริก นําเมล็ดพริกพันธุFหัวเรือ มาแช*ในน้ํากลั่นนึ่งฆ*าเชื้อ 1 คืน นําไปเพาะลง
กระบะเพาะขนาด 27 x 35 ตารางเซนติเมตร ที่บรรจุดินที่นึ่งฆ*าเชื้อ 3 เมล็ดต*อหลุม รดน้ําทุกเช,า
เมื่อพืชอายุได, 21 วัน ทําการถอนแยกให,เหลือ 1 ต,นต*อหลุม หลังจากพืชตั้งตัวได,แล,วจึงใส*ปุ~ยยูเรีย
และรดน้ําทุกเช,าตามปกติ จนกระทั่งมะเขือเทศมีอายุ 30 วัน จึงนํามาใช,ในการทดลอง
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3.3 เตรียมไข*ไส,เดือนฝอยรากปม M. incognita โดยนํารากพริกที่เพิ่มปริมาณไว, ที่แสดง
อาการรากปมและมีกลุ*มไข*สีน้ําตาลชัดเจน นํามาล,างให,สะอาด ตัดรากเปfนชิ้นสั้นๆ ขนาดประมาณ 12 เซนติเมตร นํามาแช*ในโซเดียมไฮโปคลอไรทF (NaOCl) 0.5 เปอรFเซ็นตF แล,วใช,แท*ง แก,วกวนนาน 4
นาที เพื่อละลายสารที่ห*อหุ,มไข*ให,ไข*หลุดออกจากกัน (Barker, 1985) แล,วรินผ*านตะแกรงหยาบขนาด
32 เมช (mesh) เพื่อแยกเศษรากออกจากไข* ไส,เดือนฝอย ใช,สายยางฉีดน้ําไล*ไข*ที่อยู*บนตะแกรงลง
ในกะละมังพลาสติก เติมน้ําลงในกะละมังพลาสติกเกือบเต็มเพื่อเจือจางสาร NaOCl ที่ตกค,างอยู*
จากนั้นเทผ*านตะแกรงละเอียดขนาด 500 เมช ใช,สายยางฉีดน้ําไล*ไข*ที่อยู*บนตะแกรงลงในกะละมัง
พลาสติกขนาดเล็กอีกครั้ง เติมน้ําลงในกะละมังพลาสติกเกือบเต็มแล,วเทผ*านตะแกรงละเอียดขนาด
500 เมช ทําเช*นนี้อีก 3 ครั้ง เพื่อให,มั่นใจว*าไข*ไส,เดือนฝอยที่แยกได,ปราศจาก NaOCl และครั้งสุดท,าย
เมื่ อเทผ* านตะแกรงละเอี ยดขนาด 500 เมช ใช, ส ายยางฉี ด น้ําไล* ไข* ที่อยู* บ นตะแกรงลงในบี กเกอรF
จากนั้นนําไปคํานวณหาความหนาแน*นของปริมาณไข*ไส,เดือนฝอยต*อปริมาตรน้ํา 1 มิลลิลิตร โดยสุ*ม
จากบีกเกอรF 3 ครั้งๆ ละ 5 มิลลิลิตร เทใส*ถาดนับซึ่งเปfนถาดพลาสติกสี่เหลี่ยมขนาด 6x6 ตาราง
เซนติเมตร ที่ก,นถาดขีดเปfนช*องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ขนาดเท*ากันที่จํานวน 16 ช*อง นับไข*ไส,เดือนฝอยใต,
กล,องสเตอริโอ แล,วคํานวณย,อนกลับว*าน้ําในบีกเกอรFมีไข*จํานวนเท*าใด ต*อปริมาตร 1 มิลลิลิตร โดย
ใช,ค*าเฉลี่ยจากการนับ 3 ครั้ง จากนั้นเตรียมไข*ไส,เดือนฝอยให,มีความเข,มข,นประมาณ 2,000 ไข*ต*อ
มิลลิลิตร (โดยคํานวณจากสมการในการเตรียมความเข,มข,นของสารละลายที่ต,องการ C1V1 = C2V2
โดย C1 คือ ความเข,มข,นที่มีอยู* (ความเข,มข,นเริ่มต,น), V1 คือ ปริมาณที่ต,องนํามาจากความเข,มข,น
เริ่มต,น, C2 คือ ความเข,มข,นใหม*ที่ต,องการและ V2 คือ ปริมาณที่ต,องการเตรียม) เก็บไว,ในบีกเกอรF
และเขย*าทุกครั้งก*อนใช,ทดสอบ
3.4
3.4 การทดสอบประสิทธิภาพต*อไส,เดือนฝอยรากปม (M. incognita)
โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด,วย 8 กรรมวิธี จํานวน 5 ซ้ํา
กรรมวิธี 1 ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 10 กรัม/หลุม+Mi 2,000 ฟอง/กระถาง
กรรมวิธี 2 ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 20 กรัม/หลุม+Mi 2,000 ฟอง/กระถาง
กรรมวิธี 3 ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 30 กรัม/หลุม+Mi 2,000 ฟอง/กระถาง
กรรมวิธี 4 ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 40 กรัม/หลุม+Mi 2,000 ฟอง/กระถาง
กรรมวิธี 5 ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 50 กรัม/หลุม+Mi 2,000 ฟอง/กระถาง
กรรมวิธี 6 สารเคมี carbofuran® 3 กรัม/หลุม+Mi 2,000 ฟอง/กระถาง
กรรมวิธี 7 ใส*เฉพาะ Mi 2,000 ฟอง/กระถาง อย*างเดียว
กรรมวิธี 8 ไม*ใส*เชื้อ+ไม*ใส* Mi
วิธีปฏิบัติการทดลอง ใส*ดินที่นึ่งฆ*าเชื้อลงในกระถางดิน ขนาดเส,นผ*าศูนยFกลาง 15 เซนติเมตร
ปลูกต,นกล,าพริกอายุ 30 วัน ลงในกระถางละ 1 ต,น โดยรองก,นหลุมด,วยก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสงตาม
กรรมวิธีในการทดลอง หลังจากนั้นใส*ไข*ไส,เดือนฝอยรากปม M. incognita จํานวน 2,000 ฟองต*อ
กระถาง
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การบั น ทึกข, อมู ล เมื่อพริกอายุ ครบ 30 วั น โดยวั ดดรรชนีการเกิ ดปมที่ ร ากตามวิ ธีของ
Kinloch (1990) ซึ่งแบ*งเปfน 5 ระดับ ดังนี้ 0 ไม*มีปม, 1 มีปมเกิดขึ้นเล็กน,อย, 2 เกิดปมน,อยกว*า
25%, 3 เกิดปม 25-50%, 4 เกิดปม 50-75%, และ 5 เกิดปมมากกว*า 75% ของระบบราก
เวลาสถานที่
ต.ค.53 – ก.ย.56 ที่กลุ*มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิ
ผลและวิจารณFผลการทดลอง
1. แหล*งที่มาของของสิ
าของของสิง่ มีชวี ติ ทีใ่ ช,ทดสอบ และไส,เดือนฝอยรากปม (M. incognita)
ไส,เดือนฝอยรากปม M. incognita ได,จากการสํารวจแปลงปลูกพริกที่มีการระบาดของโรค
รากปมในแหล*งปลูกพริกของประเทศไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร ซึ่งมี
การระบาดของโรค ส*วนเห็ดเรืองแสง N. nambi ไอโซเลต PW2 ได,จาก รศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตนF
ซึ่งเปfนไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมไส,เดือนฝอยรากปม M. incognita ได,ดี
2. แยกและเพิ่มปริมาณไส,เดือนฝอยรากปม (M. incognita)
จากการสํารวจแปลงปลูกพริกที่มีการระบาดของโรครากปมในแหล*งปลูกพริกของประเทศ
ไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร ส*วนใหญ* พบไส,เดือนฝอยรากปมในกลุ*ม
M. incognita และเพิ่มปริมาณของไส,เดือนฝอยรากปม M. incognita ในกระถางปลูก เปfนระยะเวลา
30-45 วัน เพื่อครบชีพจักรของไส,เดือนฝอยรากปม
3.การทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง (N. nambi) ต*อไส,เดือน
ฝอยรากปม (M. incognita) ในสภาพเรือนทดลอง
วิเคราะหFเปอรFเซ็นตFการเกิดปมที่รากพริก หลังปลูกเชื้อด,วยเส,นใยจากก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง
N. nambi ในอัตรา 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต*อกระถาง ทดสอบกับไส,เดือนฝอยรากปม M.
incognita พบว*า ทุกอัตราการใช,ก,อนจากเชื้อเห็ดเรืองแสง สามารถควบคุมไส,เดือนฝอยรากปมได,
โดยเฉพาะที่อัตราการใช, 10 กรัมต*อกระถาง สามารถลดจํานวนการเกิดปมที่รากได,ดีที่สุด คือ 84.6
เปอรF เ ซ็ น ตF โดยมี เ ปอรF เ ซ็ น ตF การเกิ ด ปมเพี ย ง 12.40 เปอรF เ ซ็ น ตF ซึ่ งมี ค วามแตกต* า งกั น ทางสถิ ติ
(P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่มีไส,เดือนฝอยรากปมเพียงอย*างเดียว หรือการใช,สารเคมี
carbofuran® พบการเกิดปมสูงถึง 75.60 และ 60 เปอรFเซ็นตF ตามลําดับ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)
การนําเอาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสงมาใช,ควบคุมไส,เดือนฝอยรากปมของพืช
นั้น ได,มีการศึกษาของ Anke และ Sterner (1997) และ Buchel (1998) มาก*อนหน,านี้ ว*าเห็ดเรือง
แสงในสกุล Omphalotus sp. สร,างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือ bioactive compound ที่
สามารถยับยั้ง J2 ของไส,เดือนฝอยรากปม ได,แก* สาร omphalotin A, B, C และ D จากการสกัดสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล,องกับงานวิจัยของ Sterner และคณะ (1997) ที่รายงานว*าเห็ดเรือง
แสงส*วนใหญ* สามารถควบคุมไส,เดือนฝอยรากปม M. incognita ได, โดยเห็ดชนิดนี้จะปล*อยสารพิษ
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omphalotin ซึ่ง Meyer และคณะ (2004) รายงานว*า เห็ดที่อยู*ในกลุ*ม Omphalotaceae ส*วนใหญ*
สามารถผลิ ต สารออกฤทธิ์ ที่ มี ผ ลต* อ ไส, เ ดื อ นฝอยรากปมที่ เ ปf น สาเหตุ โ รคพื ช ได, เช* น เชื้ อ รา
Omphalotus olearius ที่ผลิตสาร omphalotin ซึ่งเปfนพิษต*อระบบประสาทของไส,เดือนฝอยราก
ปม M. incognita เช*นเดียวกับงานวิจัยของ สุรียFพร (2554) ศึกษาผลของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรือง
แสง N. nambi ต*อไส,เดือนฝอยรากปม M. incognita ซึ่งพบว*า สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต*อ
ไส,เดือนฝอยรากปม M. incognita คือ สาร aurisin A นั่นเอง ดังนั้นจากการศึกษานี้ชี้ให,เห็นถึงแนว
ทางการนําเอาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง N. nambi ไปใช,ในการควบคุมไส,เดือนฝอย
รากปม ซึ่งจะนําไปสู*การใช,ประโยชนFของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงได,อย*างถูกต,อง และพัฒนา
ต*อไปเพื่อใช,ในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี อันจะเปfนแนวทางในการอนุรักษFสภาพแวดล,อม เพื่อช*วย
ลดการใช,สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในที่สุด
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากผลการประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง N. nambi ต*อไส,เดือน
ฝอยรากปม M. incognita ที่อัตรา 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัม พบว*า ทุกอัตราการใช,ก,อนจากเชื้อ
เห็ ด เรื องแสง สามารถควบคุ มไส, เ ดือนฝอยรากปมได, โดยเฉพาะอัต ราการใช, 10 กรั มต* อกระถาง
สามารถลดจํานวนการเกิดปมที่รากได,ดีที่สุด คือ 84.6 เปอรFเซ็นตF โดยมีเปอรFเซ็นตFการเกิดปมเพียง
12.40 เปอรFเซ็นตF ซึ่งมีความแตกต*างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่มีไส,เดือนฝอยรากปม
เพียงอย*างเดียว หรือการใช,สารเคมี carbofuran® โดยการเกิดปมสูงถึง 75.60 และ 60 เปอรFเซ็นตF
ตามลําดับ
การใช,เห็ดเรืองแสงในรูปแบบเปfนก,อนเชื้อเห็ดนั้น เพื่อความสะดวก และง*ายต*อการนําไปใช,
ประโยชนFได,จริง
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 ผลของเส,นใยจากก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสงต*อเปอรFเซ็นตFการเกิดปมของพริกพันธุFหัวเรือ ที่
ได,รับไข*ไส,เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita จํานวน 2,000 ฟอง/กระถาง
กรรมวิธี
%การเกิดปมทีร่ าก
ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 10 กรัม+Mi
12.40
ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 20 กรัม+Mi
23.20
ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 30 กรัม+ Mi
30.00
ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 40 กรัม+ Mi
25.40
ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 50 กรัม+ Mi
30.40
®
สารเคมี carbofuran + Mi
60.00
Meloidogyne incognita only (Mi)
75.60
untreated
0.00
F-test
*
C.V.(%)
19.68
ค*าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่กํากับด,วยตัวอักษรที่เหมือนกัน ไม*มคี วามแตกต*างทางสถิติ
เปรียบเทียบค*าเฉลี่ยโดยใช, Duncan’s multiple range test
*ความแตกต*างทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น 95 เปอรFเซ็นตF ตามลําดับ
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ภาพที
ภาพที่ 1 การเกิดปมที่ระบบรากของพริกพันธุFหัวเรือ ที่ปลูกเชื้อด,วยไข*ไส,เดือนฝอยรากปม 2,000
ฟอง/กระถาง และได,รับก,อนเชื้อจากเห็ดเรืองแสงที่อัตราต*างกัน
A ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 10 กรัม, B ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 20 กรัม,
C ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 30 กรัม, D ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 40 กรัม,
E ก,อนเชื้อเห็ดเรืองแสง 50 กรัม, F สารเคมี carbofuran®,
G Meloidogyne incognita only, H untreated

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

