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---------------------------------------------------รายงานความกาวหนา
การพัฒนาวิธีการแยกไสเดือนฝอย Radopholus similis จากรากพรรณไมน้ํา (Anubias
nana) โดยวิธีการใชสาร 3 ชนิด ไดแก@ น้ําเกลือ 0.5 % แอลกอฮอลA 5 % และคลอร็อกซA 0.5 %
แช@รากแบบตัดเปYนชิ้นเล็กๆ และรากแบบซอยละเอียด นํามาเขย@าดวยมือเปYนเวลา 5 นาที พบว@า
รากซอยละเอียดที่แช@ในแอลกอฮอลA 5 % และเขย@า 5 นาที สามารถแยกไสเดือนฝอย R. similis ที่
อยู@ในเนื้อเยื่อรากออกมาไดมากที่สุดเท@ากับ 47.2 % ในขณะที่การตัดรากเปYนชิ้นเล็กแช@แอลกอฮอลA 5
% และเขย@า 5 นาทีเช@นกัน ไดเท@ากับ 17.2 % ซึ่งมีความแตกต@าง 30 % สําหรับการใชน้ําเกลือ
0.5 % และคลอร็อกซA 0.5 % แช@รากซอยละเอียด สามารถแยกไสเดือนฝอยออกจากรากไดเท@ากับ
40.7 และ 39.5 % ตามลําดับ ซึ่งดีกว@าการใชน้ํากลั่นที่สามารถแยกไสเดือนฝอยไดเท@ากับ 18.5 %
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คํานํา
การตรวจสอบไสเดือนฝอยศัตรูพืชมีหลายวิธี
แต@ละวิธีตรวจสอบมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่
แตกต@างกัน ไดแก@ การแยกไสเดือนฝอยศัตรูพืชออกจากดินนิยมใชวิธี Cobb's sieving & Baermann
funnel method และ Cobb's sieving & Centrifugal flotation การแยกไสเดือนฝอยออกจาก
ชิ้นส@วนของพืช ไดแก@ ส@วนหัว ราก ใบ ดอก และเมล็ด ใชวิธียอมชิ้นส@วนพืชดวยสียอม หรือใชวิธี
Centrifugal flotation (Barker, 1985) สําหรับในกรณีตรวจแยกไสเดือนฝอยที่อยู@ในเนื้อเยื่อราก
ลึก เช@น ไสเดือนฝอยในกลุ@ม migratory endoparasite (Hirschmanniella, Radopholus และ
Pratylenchus) ใชวิธีพ@นหมอกหรือ Mist chamber (Hooper, 1970) ซึ่งแต@ละวิธีการตรวจแยกยัง
มีขอดีขอเสียแตกต@างกัน ขึ้นอยู@กับชนิดของไสเดือนฝอย ชนิดพืชที่ตรวจแยก ตัวอย@างพืชหรือวัสดุที่
ใชตรวจ จํานวนตัวอย@าง ค@าใชจ@าย ความยากง@ายในการปฏิบัติหรือตรวจวิเคราะหA มาตรฐานของ
เครื่องมือ และผูปฏิบัติงาน จึงตองมีการพิจารณากระบวนการตรวจใหเหมาะสมเพื่อเกิดความแม@นยํา
และ/หรือคลาดเคลื่อนนอยที่สุด โดยกรมวิชาการเกษตร เปYนหน@วยงานรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ศัตรูพืชและออกใบรับรองพืชนําเขาและส@งออก ซึ่ง ณ ปoจจุบันการปนเปpqอนของไสเดือนฝอยศัตรูพืช
กักกันติดไปกับพืชส@งออกของไทย กําลังประสบปoญหาไสเดือนฝอยศัตรูพืชติดไปกับรากพรรณไมน้ํา
ส@งออกไปประเทศในกลุ@มสหภาพยุโรป โดยตรวจพบไสเดือนฝอย Radopholus similis ติดไปกับราก
ไมน้ําสกุล Anubias spp. ที่ส@งไปยังประเทศเนเธอรAแลนดA และไสเดือนฝอย Hirschmanniella sp.
ติดไปกับไมน้ําสกุล Vallisneria sp. ที่ส@งไปประเทศโปแลนดA รวมการแจงเตือนตลอดปu 2550 จํานวน
5 ครั้ง และในปu 2551 สถานการณAการส@งออกพรรณไมน้ําไป EU ยังคงประสบปoญหาการปนเปpqอน
ไสเดือนฝอย R. similis อย@างต@อเนื่อง มีการแจงเตือนและเผาทําลายพรรณไมน้ําที่มีการปนเปpqอน
ไสเดือนฝอยศัตรูพืช ณ ประเทศปลายทาง จํานวน 11 ครั้ง เรื่องดังกล@าวจึงเปYนผลกระทบต@อการ
ส@งออกพรรณไมน้ํา รวมไปถึงไมดอกไมประดับของไทยอีกดวย โดยทางกลุ@มสหภาพยุโรปไดมี
ขอกําหนดใหประเทศไทยตองตรวจรับรองพืชปลอดไสเดือนฝอย R. similis ในพรรณไมน้ํา-ไมประดับ
ทุกชนิดในวงศA Araceae, Marantaceae, Musaceae และ Strelitziaceae (นุชนารถ, 2553)
ปu 2551 กรมวิชาการเกษตร ไดออกแบบเครื่อง Mist chamber ที่ประกอบจากวัสดุใน
ประเทศ มีราคาถูก โดยใชหลักการพ@นน้ําใหเปYนฝอยตกกระทบไปบนรากพืชที่ตั้งอยู@บนกรวย ความชื้น
จากการพ@นน้ําตลอด 48 ชม. จะทําใหไสเดือนฝอยที่อาศัยอยู@ภายในราก (endoparasite) โดยเฉพาะ
ไสเดือนฝอย R. similis และ Hirschmanniella sp. เคลื่อนที่ออกจากเนื้อเยื่อพืชและลงสู@ปลายกรวย
จากนั้นทําการไขน้ําจากปลายกรวยนําไปตรวจไสเดือนฝอยภายใตกลองจุลทรรศนA ซึ่งการใชเทคนิค
Mist chamber จะสามารถแยกไดไสเดือนฝอยที่มีชีวิต ทําใหมองเห็นรูปร@างลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของไสเดือนฝอยไดอย@างชัดเจน จึงจําแนกชนิดไดง@ายและแม@นยํากว@าวิธียอมสีราก ซึ่งสียอมจะติดทั้ง
ลําตัวไสเดือนฝอยทําใหยากต@อการจําแนกชนิด หรือวิธีเขย@ารากในน้ําบนเครื่องเขย@าอาจตองใชเวลา
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นานมากกว@า 3-5 วัน จึงจะทําใหไสเดือนฝอยเคลื่อนที่ออกมาจากรากหรือไสเดือนฝอยอยู@ในรากลึก
อาจไม@เคลื่อนที่ออกมา ทําใหการตรวจแยกผิดพลาดขาดความแม@นยํา (นุชนารถ และ วานิช, 2551)
ปu 2552 นุชนารถ และวราภรณA ไดทดสอบการใชคลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic) ที่ความถี่
50/60 kHz. เปYนเวลา 10 นาที สามารถแยกไสเดือนฝอย R. similis ออกจากรากไมน้ําสกุล
Anubias sp. โดยผ@านน้ําเปYนตัวกลางไดจํานวนเฉลี่ย 26.4 ตัว ในขณะที่ใชวิธีพ@นหมอกดวยเครื่องพ@น
หมอก เปYนเวลา 48 ชั่วโมง แยกไดเท@ากับ 8.2 ตัว เมื่อทําการทดสอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการแช@
รากไมน้ําในเครื่อง Ultrasonic ที่ 5 10 20 40 และ 60 นาที พบว@าการแช@รากเปYนเวลา 20 นาที
สามารถแยกไสเดือนฝอยออกจากรากไดเฉลี่ย 38.3 ตัว ซึ่งเปYนระยะเวลาที่คลื่นเสียงไม@ทําความ
เสียหายใหกับรากไมน้ําสามารถนํากลับไปปลูกต@อได จากผลการทดสอบเปรียบเทียบ วิธีการต@างๆ ใน
การแยกไสเดือนฝอยออกจากรากพืช พบว@าการใชคลื่นเสียงมีประสิทธิภาพในการแยกไสเดือนฝอยได
ดีกว@าวิธีพ@นหมอก และวิธี Sucrose Centrifuge Method โดยวิธีแยกดวยคลื่นเสียงใชเวลาเพียง 20
นาที ในขณะที่วิธีพ@นหมอกใชเวลานานกว@า 48 ชั่วโมง ตลอดจนการเตรียมตัวอย@างรากพืชไม@ยุ@งยาก
ประหยัดเวลา แรงงาน และค@าใชจ@ายกว@าวิธี Centrifuge floating method
รวมทั้งการใชคลื่น
เสียงแยกไสเดือนฝอยออกจากรากพืช ยังสามารถรองรับการตรวจพืชส@งออกในปริมาณมากกว@า 100
ตัวอย@าง/วัน
ปu 2554 กรมวิชาการเกษตร ไดพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามโดยการใชคลื่นเสียงชนิด
Ultrasonic เปYนเครื่องมือในการแยกไสเดือนฝอยออกจากราก ใชเวลา 20 นาที พรอมติดตั้งกลอง
จุลทรรศนAขนาดเล็ก (mini microscope) กําลังขยาย 50 เท@า ใชส@องตรวจไสเดือนฝอยที่แยกไดทันที
ซึ่งเปYนชุดสําเร็จรูปที่เจาหนาที่ตรวจพืช และเกษตรกร สามารถพกพาไปใชในภาคสนามไดดวยตนเอง
(Tangchitsomkid, 2012)
อย@างไรก็ตามเครื่อง Ultrasonic ยังมีราคาค@อนขางสูง จึงควรพัฒนาเทคนิคอื่นๆ ในการ
แยกไสเดือนฝอย เพื่อเปYนอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรหรือเจาหนาที่ตรวจรับรองพืชนําเขา-ส@งออก
ภาคสนาม สามารถนําไปใชปฏิบัติในแปลงปลูกไดอย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ดังนั้น การตรวจสอบไสเดือนฝอยศัตรูพืชที่อาจติดมากับพืชที่นําเขาหรือส@งออกไปยังประเทศ
คู@คา จึงเปYนเรื่องที่มีความสําคัญและมีผลกระทบต@อการส@งออกของประเทศไทยในขณะนี้เปYนอย@างยิ่ง
การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการตรวจแยกไสเดือนฝอยศัตรูพืช
ใหไดเครื่องมือและเทคนิคที่
สามารถรองรับการทํางานกับตัวอย@างพืชจํานวนมากในคราวเดียวกัน เพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน
มุ@งเนนการใชวัสดุ-อุปกรณAในการสรางเครื่องมือที่มีราคาถูก หาไดง@ายในประเทศ สะดวกในการใชงาน
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงผูปฏิบัติหรือเจาหนาที่ด@านตรวจพืชสามารถตรวจสอบไดดวยตนเอง ซึ่งถือ
เปYนเรื่องเร@งด@วนและสอดคลองกับความตองการในการใชตรวจพืชที่นําเขาและส@งออกของประเทศไทย
เปYนอย@างยิ่ง
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วัตถุประสงคAของการทดลอง
เพื่อพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการตรวจแยกไสเดือนฝอย
ศัตรูพืชที่เขาทําลายราก ใหเปYนวิธีการตรวจอย@างง@าย มีความแม@นยํา ไดเปYนชุดตรวจสอบมีราคาถูก
และมีประสิทธิภาพ

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณA
1. สารเคมีชนิดต@างๆ ไดแก@ น้ําเกลือ แอลกอฮอลA คลอร็อกซA และน้ํากลั่น
2. ไสเดือนฝอย R. similis ที่ใชในการทดสอบ เพาะเลี้ยงจากชิ้นแครอทในสภาพปลอดเชื้อ
3. กลองจุลทรรศนAกําลังขยายต่ํา (Stereo microscope) และกําลังขยายสูง (Compound
microscope) พรอมกลองถ@ายภาพดิจิตอล
4. พืชทดสอบ ไดแก@ รากพรรณไมน้ํา (Anubias nana)
5. วัสดุ-อุปกรณA และเครื่องแกวสําหรับใชในหองปฏิบัติการไสเดือนฝอย
วิธกี าร
1. การเพิ่มไสเดือนฝอย R. similis ในชิ้นแครอท
- เตรียมหัวเชื้อไสเดือนฝอย R. similis ทําการลางฆ@าเชื้อที่ผิวโดยแช@ในสาร 0.1% hyamine
เปYนเวลา 15 นาที และแช@ลางดวยน้ํากลั่นนึ่งฆ@าเชื้อซ้ํา 2 ครั้ง
- เตรียมวุน 1.5 % (วุนผง 15 กรัม + น้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร) นึ่งฆ@าเชื้อ นําไปเทลงในจาน
เพาะเลี้ยง (Petri dish) ขนาดเสนผ@าศูนยAกลาง 9 เซนติเมตร ปริมาตรวุนเท@ากับ 1 ใน 4 ของความสูง
จานเพาะ ในสภาพปลอดเชื้อ
- เตรียมชิ้นส@วนพืช (แครอท) โดยนําหัวแครอทปอกเปลือกใหสะอาด และหั่นตามขวางของ
หัวใหเปYนชิ้นวงกลมขนาดเสนผ@าศูนยAกลาง 3 เซนติเมตร ทําการลางดวยแอลกอฮอลA 70 % โดย
วิธีการจุ@ม และจุ@มลางดวยน้ํากลั่นนึ่งฆ@าเชื้อซ้ํา 2 ครั้ง วางผึ่งชิ้นแครอทใหแหงในตูปลอดเชื้อ
ประมาณ 30 นาที จากนั้นใชปากคีบฆ@าเชื้อ คีบชิ้นแครอทวางลงบนอาหารวุนบริเวณกลางจาน ได
เปYนจานอาหารเพาะเลี้ยงไสเดือนฝอย
- การเพาะเลี้ยงไสเดือนฝอยในชิ้นแครอท นําหัวเชื้อไสเดือนฝอยจํานวน 100+10 ตัว/น้ํา
กลั่น 50 ไมโครลิตร หยดลงบนชิ้นแครอทในจานอาหารเพาะเลี้ยงที่เตรียมไว โดยปฏิบัติในตูปลอดเชื้อ
จากนั้นหุมจานเพาะเลี้ยงดวยกระดาษอลูมิเนียมฟรอยดA เก็บไวในที่มืดที่อุณหภูมิหอง
2. การเตรียมรากพรรณไมน้ําที่ถูกไสเดือนฝอยเขาทําลาย
นําตนพรรณไมน้ํา Anubias nana ที่มีหน@อและราก ปลูกลงในกระบะทรายหยาบ 20 ตน/
กระบะขนาด 30 x 45 ซม. เปYนเวลา 7 วัน จากนั้นนําไสเดือนฝอย R. similis ที่เพาะเลี้ยงไดจากชิ้น
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แครอท จํานวน 200 ตัว/ตน หยดลงบริเวณโคนตน จากนั้นปลูกเลี้ยงพืชเปYนเวลา 2 เดือน ไดราก
พืชทดสอบที่ถูกไสเดือนฝอยเขาทําลายสําหรับใชในการทดลอง
3. การทดสอบแยกไสเดือนฝอยออกจากราก
3.1 ตัดรากเปYนชิ้นเล็กๆ ทดสอบแช@รากพรรณไมน้ําในสาร 3 ชนิด ไดแก@ น้ําเกลือ
0.5% แอลกอฮอลA 5% คลอร็อกซA 0.5% เขย@าเปYนเวลา 5 นาที โดยมีการแช@รากในน้ํากลั่นเปYนตัว
เปรียบเทียบ
นํารากพรรณไมน้ําที่ถูกไสเดือนฝอย R. similis เขาทําลาย จํานวน 5 กรัม/ซ้ํา ตัดเปYนชิ้น
เล็กๆ แช@ในสารต@างๆ ตามกรรมวิธี โดยใส@ในขวด flask ขนาด 250 มล. ปริมาตร 100 มล. ทําการ
เขย@าดวยมือเปYนเวลา 5 นาที จากนั้นเทน้ําผ@านตะแกรงหยาบ 20 mesh ไดชิ้นส@วนรากบนตะแกรง
หยาบ นําน้ําที่ไดผ@านตะแกรงละเอียดขนาด 400 mesh แยกไดไสเดือนฝอยที่อยู@บนตะแกรง เก็บน้ํา
และไสเดือนฝอยบนตะแกรงละเอียดนําไปตรวจนับจํานวน สําหรับชิ้นส@วนรากที่อยู@บนตะแกรงหยาบ
นําไปปo~นละเอียดเพื่อแยกไสเดือนฝอยที่เหลืออยู@ในรากเพื่อตรวจนับ โดยการกรองแยกเศษเนื้อเยื่อ
รากผ@านตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียดตามลําดับ
บันทึกผล นับจํานวนของไสเดือนฝอย R. similis ที่แยกไดจากการเขย@าในสารแต@ละชนิด
และไสเดือนฝอยที่คงเหลือในรากปo~นละเอียด ภายใตกลองจุลทรรศนA และเปรียบเทียบค@าเฉลี่ย
คํานวณเปYนเปอAเซ็นตAการเคลื่อนที่ออกจากรากหลังการเขย@าดวยมือ 5 นาที
3.2 ซอยรากใหละเอียด ปฏิบัติเช@นเดียวกับวิธีการในขอ 3.1 แต@ใชกรรไกรซอย
รากใหละเอียดก@อนนําไปแช@สารและเขย@าดวยมือในเวลา 5 นาทีเท@ากัน
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา 1 ปu เริ่มตั้งแต@เดือนตุลาคม 2553 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2554
ผลและวิจารณAผลการทดลอง
จากการเขย@ารากที่ตัดเปYนชิ้นๆ ดวยมือเปYนเวลา 5 นาที ในสารชนิดต@างๆ
พบว@า
แอลกอฮอลA 5 % สามารถแยกไสเดือนฝอย R. similis ออกจากรากไดดีที่สุด เท@ากับ 17.2 %
รองลงมาคือน้ําเกลือ 0.5 % และคลอร็อกซA 0.5 % ไสเดือนฝอยเคลื่อนที่ออกจากรากเท@ากับ 6.1
และ 5.9 % ตามลําดับ ในขณะที่การเขย@ารากในน้ํากลั่นที่เวลา 5 นาทีเท@ากัน พบไสเดือนฝอยเพียง
1.9 % (ตารางที่ 1)
ผลการทดลองแสดงใหเห็นว@า สารที่ใชทดสอบชนิดต@างๆ มีผลต@อการเคลื่อนที่ออกจากราก
พืชของไสเดือนฝอย R. similis โดยเฉพาะแอลกอฮอลAซึ่งสามารถซึมเขาเนื้อเยื่อรากและขับไล@ไสเดือน
ฝอยใหเคลื่อนตัวออกมาไดมากที่สุดเมื่อเทียบกับสารอื่นๆ แต@อย@างไรก็ตาม การแยกโดยตัดรากเปYน
ชิ้นเล็กๆ และแช@สารนําไปเขย@า 5 นาที ไสเดือนฝอยเคลื่อนที่ออกมานอกรากมากที่สุดเพียง 17.2 %
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หากทําการซอยรากใหละเอียดก@อนนําไปแช@สารและเขย@าดวยมือ 5 นาทีเช@นกัน พบว@าสามารถแยก
ไสเดือนฝอยออกจากรากไดเพิ่มขึ้นในทุกๆ สารที่แช@ โดยการเขย@ารากซอยละเอียดในแอลกอฮอลA 5 %
แยกไสเดือนฝอยได 47.2 % รองลงมาคือน้ําเกลือ 0.5 % และคลอร็อกซA 0.5 % แยกได 40.7 และ
39.5 % ตามลําดับ ในขณะที่การแช@รากซอยละเอียดในน้ํากลั่นพบไสเดือนฝอย 18.5 % (ตารางที่ 2)
ดังนั้น การซอยรากใหละเอียด ช@วยใหสารชนิดต@างๆ ซึมเขาสู@เนื้อเยื่อไดทั่วถึงกว@าการตัดราก
เปYนชิ้นๆ
และช@วยใหไสเดือนฝอยเคลื่อนที่ออกมาไดจํานวนมากเพียงพอที่จะตรวจสอบไดอย@าง
รวดเร็วภายใตกลองจุลทรรศนAกําลังขยายต่ํา สามารถนําวิธีการดังกล@าวมาปรับใชตรวจรับรองพืชเพื่อ
การปลูกต@อในแหล@งผลิต โดยตรวจพบไสเดือนฝอยเพียง 1 ตัวของการสุ@มตรวจพืชในบ@อปลูกหรือ
โรงเรือนปลูก จะไม@สามารถส@งออกได และบ@อปลูกหรือโรงเรือนนั้นๆ ตองมีมาตรการป•องกันกําจัดให
หมดไป แลวทําการตรวจสอบรากใหม@ จึงจะผ@านการตรวจออกใบรับรองเพื่อการส@งออกต@อไป
อย@างไรก็ตาม ยังมีสารอีกหลายชนิดที่สามารถดูดซึมเขาสู@เนื้อเยื่อรากเพื่อไปรบกวนหรือเปYน
พิษต@อไสเดือนฝอย R. similis ซึ่งอาศัยของในเซลลAชั้นในของรากพืช ใหเคลื่อนที่ออกมาอย@างรวดเร็ว
จึงควรทําการทดสอบสารกําจัดศัตรูพืชประเภทดูดซึม ไดแก@ ฟ€โปรนิล อิมิดาโคลพริด และอะบาเม็ก
ติน เพื่อเปYนทางเลือกใชแยกไสเดือนฝอยออกจากราก และสารในกลุ@มดังกล@าวจะใชเปYนขอมูล
สนับสนุนการป•องกันกําจัดไสเดือนฝอยในกลุ@ม migratory endoparasite ต@อไป
ตารางที่ 1 เปอรAเซ็นตAของไสเดือนฝอย Raopholus similis ที่เคลื่อนที่ออกจากรากพรรณไมน้ํา
(Anubias nana) ที่ตัดเปYนชิ้นเล็กๆ นําไปแช@ดวยสารชนิดต@างๆ และเขย@าดวยมือ
เปYนเวลา 5 นาที
จํานวนไสเดือนฝอย (ตัว) 1/
% ไสเดือนฝอย
ผลรวม
ชนิดสารและความเขมขน
หลังการเขย@า2/
หลังการเขย@า คงเหลือในราก
น้ําเกลือ 0.5 %
24.4
381.4
405.8
6.0
แอลกอฮอลA 5 %
73.4
352.8
426.2
17.2
คลอร็อกซA 0.5 %
21.2
335.6
356.8
5.9
น้ํากลั่น (Control)
4.2
216.4
220.6
1.9
1/
2/

ค@าเฉลี่ย 5 ซ้ํา
% ไสเดือนฝอยหลังการเขย@า = จํานวนไสเดือนฝอยหลังการเขย@า x 100
ผลรวมของไสเดือนฝอย
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ตารางที
ตารางที่ 2 เปอรAเซ็นตAของไสเดือนฝอย Raopholus similis ที่เคลื่อนที่ออกจากรากพรรณไมน้ํา
(Anubias nana) ซอยรากละเอียด นําไปแช@ดวยสารชนิดต@างๆ และเขย@าดวยมือเปYน
เวลา 5 นาที
จํานวนไสเดือนฝอย (ตัว) 1/
% ไสเดือนฝอย
ชนิดสารและความเขมขน
ผลรวม
หลังการเขย@า2/
หลังการเขย@า คงเหลือในราก
น้ําเกลือ 0.5 %
13.2
19.2
32.4
40.7
แอลกอฮอลA 5 %
17.0
19.0
36.0
47.2
คลอร็อกซA 0.5 %
12.4
19.0
31.4
39.5
น้ํากลั่น (Control)
5.6
24.6
30.2
18.5
1/
2/

ค@าเฉลี่ย 5 ซ้ํา
% ไสเดือนฝอยหลังการเขย@า = จํานวนไสเดือนฝอยหลังการเขย@า x 100
ผลรวมของไสเดือนฝอย
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา

การย@อยรากใหละเอียดและนําไปแช@ในแอลกอฮอลA 5 % เขย@าดวยมือเปYนเวลา 5 นาที
สามารถแยกไสเดือนฝอย R. similis ออกจากรากพรรณไมน้ําไดดีที่สุด คิดเปYน 47.2 % ในขณะที่การ
ตัดรากเปYนชิ้นๆ แยกไดเท@ากับ 17.2 % และการใชน้ําเกลือ 0.5 % และคลอร็อกซA 0.5 % เปYนสาร
แช@ ช@วยใหไสเดือนฝอยเคลื่อนที่ออกจากรากไดเช@นกัน โดยการเขย@ารากย@อยละเอียดดีกว@ารากตัดเปYน
ชิ้นๆ คิดเปYน 40.7 และ 39.5 % ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการใชน้ํากลั่นแยกไดเพียง 18.5 %
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