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สํารวจและประเมินความเสียหายทีเ่ กิดจากโรครากปมของปทุมมาและกระเจียว
Surveys and Crop Loss Assessments of Curcuma spp. Causing by RootRoot-Knot
Nematodes
มนตรี เอีย่ มวิมงั สา1/ ธิตยิ า สารพัฒน? 2/
ไตรเดช ขCายทอง2/
1/
กลุมC บริหารศัตรูพชื สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2/
กลุมC วิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความกHาวหนHา
ทําการสํารวจและเก็บตัวอยCางปทุมมาและกระเจียวจากแหลCงปลูกตCางๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี
ตาก แพรC ลําปาง และเชียงใหมC ทั้งในสCวนที่ปลูกเพื่อการตัดดอกขาย ปลูกเพื่อการขยายพันธุ? ปลูกเพื่อ
ขายหัวพันธุ? และปลูกเปNนไมHประดับทั้งในแปลงปลูก แปลงเพาะชํา กระถางดินเผา กระถางพลาสติก
ถุงพลาสติกตลอดจนการปลูกในวัสดุเพาะชําที่เปNนดินและวัสดุอื่นๆ เพื่อใหHทราบแหลCงระบาดและ
ขH อ มู ล ความเสี ย หายของปทุ ม มาและกระเจี ย ว ที่ เ กิ ด จากไสH เ ดื อ นฝอยรากปม (Root- knot
nematode: Meloidogyne spp.) ในพื้นที่ของบริษัทลัดดา ตําบลหนองตากยา อ. ทCามCวง จังหวัด
กาญจนบุรี มีการปลูกปทุมมาและกระเจียวเพื่อขายหัวพันธุ?และเพื่อการขยายพันธุ?มีการปลูกทั้งหมด 5
พันธุ?คือ Bangkok Ruby ลัดดาวัลย? Bangkok Pink Snow White และ Mont Blanc พบวCาทุก
พันธุ? มีการถูกทําลายโดยไสHเดือนฝอยรากปม ชนิดMeloidogyne incognita สCวนแหลCงปลูกในพื้นที่
ดอยมูเซอ จังหวัดตาก มีการปลูกแบบแปลงและปลูกลงกระถาง พบไสHเดือนฝอยรากปมระบาดใน
แปลงปลูกมากกวCาในกระถางหรือการปลูกในถุงพลาสติก สําหรับจังหวัดลําปางและเชียงใหมC พบการ
ระบาดในพันธุ? Chiangmai Pink แตCไมCพบการระบาดของไสHเดือนฝอยรากปมในจังหวัดแพรC ที่มีการ
สCงเสริมใหHปลูกปทุมมาและกระเจียว เมื่อไสHเดือนฝอยรากปมเขHาทําลายสCวนที่อยูCใตHดินทั้งราก แงCงและ
ตุHมสะสมอาหาร จะทําใหHการเจริญเติบโตชHา แคระแกรน ใบเหลือง ดอกเล็ก และที่สําคัญทําใหHแงCง
พันธุ?หรือหัวพันธ?ถูกทําลายไมCสามารถเก็บไวHปลูก หรือขายในฤดูกาลตCอไปไดH และการนําแงCงพันธุ?และ
ตุHมสะสมอาหารที่แสดงอาการโรคหูดไปปลูกยังทําใหHเกิดการระบาดของไสHเดือนฝอยดังกลCาวลงสูCดิน
ดHวย เปNนปaญหาสําคัญในการผลิตปทุมมาและกระเจียวทั้งในดHานคุณภาพและปริมาณ งานตCอไปจะ
ไดHทดสอบสารเคมี สารอินทรีย? และการใชHเชื้อปฏิปaกษ? ที่มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมโรครากปม
และการหารู ปแบบการควบคุ มแบบผสมผสาน เพื่ อใหH เกิ ด การจั ดการโรครากปมของปทุ มมาและ
กระเจียวไดHอยCางเหมาะสมที่สุด
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คํานํา
โรครากปมของปทุมมาและกระเจียว เกิดจากไสHเดือนฝอยรากปม (Root knot nematode ;
Meloidogyne spp.) พบระบาดที่ ในหลายพื้นที่ โดยไสHเดือนฝอยรากปมจะเขHาทําลายระบบรากฝอย
แงCง และตุHมสะสมอาหารของปทุมมาและกระเจียว ทําใหHเกิดปุiมปมที่ราก แงCงและตุHมบิดเบี้ยวผิวเกิด
เปNนหูด ซึ่งมีผลตCอระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ? และการรับซื้อหัวพันธุ? อีกทั้งยังสCงเสริมใหHโรคหัว
เนCาระบาดรุนแรงขึ้นดHวย (วนิดา, 2542 ; ยุทธศักดิ์, 2542)
ลักษณะการเขHาทําลาย ปทุมมาและกระเจียวของไสHเดือนฝอยรากปมจะทําลายระบบรากทุก
ระยะการเจริญเติบโตโดยตัวอCอนระยะที่สองจะเขHาไปภายในรากและตุHมสะสมอาหารแลHวฝaงตัวภายใน
จากนั้นคCอยๆพัฒนาเปNนตัวเต็มวัยเพศเมียและซักนําใหHเกิดการการเปลี่ยนแปลงโดยมีการแบCงเซลล?
มากขึ้น และขยายรวมกันเปNนเซลล?ขนาดใหญCเรียกวCา giant cell เปNนผลใหHรากบวม เปNนปุiมปม ปmด
ทางลําเลียงน้ํา ลําเลียงอาหารหลังจากนั้นไสHเดือนฝอยวางไขCโดยไขC 1 กลุCม ประกอบดHวยไขCประมาณ
300-500 ฟองและครบวงจรชีวิตประมาณ 21-30 วัน ดังนั้นโดยทั่วไปแลHวใน 1 ฤดูปลูกพืชจึงสามารถ
ครบวงจรชีวิตไดHมากกวCา 1 วงจร (ยุทธศักดิ์, 2542 ; มนตรี, 2538)
ไสHเดือนฝอยรากปม ( Meloidogyne spp.) เปNนไสHเดือนฝอยที่พบแพรCหลายในหลายจังหวัด
และมีพืชอาศัยมากที่สุด (มากกวCา 2,000 ชนิด) เมื่อเปรียบเทียบกับไสHเดือนฝอยชนิดอื่น พืชอาศัยที่
ถูกทําลายเสียหายมากไดHแกC พืชวงศ?มะเขือ เชCน พริก มะเขือเทศ มะเขือเปราะ พืชวงศ?แตง พืชวงศ?
กะหล่ํา พืชวงศ?ถั่ว ขิง มันฝรั่ง ขHาวฟiาง ยาสูบ พริกไทย มะละกอ ฝรั่ง สับปะรด และไมHดอกไมHประดับ
หลายชนิด (พัลลภา, 2534)
การปpองกันกําจัดไสHเดือนฝอยศัตรูพืชมีหลายวิธีดHวยกัน เชCนการใชHสารเคมี ใชHสารอินทรีย?
การควบคุมทางชีววิธี การใชHพันธุ?ตHานทาน และวิธีทางเขตกรรม เชCน การไถพรวน การไขน้ําทCวม
แปลง การปลูกพืชหมุนเวียน การใสCปุqยอินทรียวัตถุ การกําจัดพืชอาศัยออกจากแปลงปลูก เปNนตHน
แมHวCาทุกวิธีที่กลCาวมาขHางตHนไมCมีวิธีใดที่จะปpองกันกําจัดไสHเดือนฝอยไดH 100 % (สมควร,
2539) ดังนั้นการผสมผสานหลากหลายวิธีเปNนทางเลือกในการปฏิบัติที่ชCวยใหHเกิดการควบคุมปริมาณ
ไสHเดือนฝอยรากปมใหHอยูCในระดับที่ไมCทําความเสียหายแกCพืช อยCางยั่งยืนตCอไป
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วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ?
(1) อุปกรณ?เก็บตัวอยCางดินจากแหลCงเพาะชํา และแหลCงปลูก
(2) แปลงเกษตรกรผูHปลูกปทุมมาและกระเจียว
(3) กลHอง stereoscopic
(4) ตะแกรงขนาดตCางๆ สําหรับแยกไสHเดือนฝอยในดิน
(5) เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง
(6) สารละลาย 0.1 % acid fuchsin
(7) lactophenol
วิธกี าร
1.เก็บตัวอยCางหัวพันธุ?และดิน จากแปลงปลูกปทุมมาและกระเจียวในพื้นที่การปลูก โดยสุCม
เก็บตัวอยCาง อยCางละ 10 ตัวยCาง/แปลง/พันธุ? และเก็บตัวอยCางละประมาณ 1 กิโลกรัม
2. การตรวจนับไสHเดือนฝอยรากปมจากตัวอยCาง
- จากตัวอยCางดิน โดยนับจํานวนไสHเดือนฝอยรากปมระยะที่ 2 ที่พบในดินปลูก ทําโดยนําดิน 500
กรัม นํามาแยกไสHเดือนฝอยโดยผCานตะแกรงขนาดตCางๆ และนําหมุนเหวี่ยงดHวยสารละลายน้ําตาล
เพื ่อ ใหHไ ดHต ัว อCอ นไสHเ ดือ นฝอยรากปม ตรวจนับ จํ า นวนไสHเ ดือ นฝอย ภายใตHก ลHอ งจุล ทรรศน?
stereoscopic
- นําตัวอยCางหัวและรากปทุมมาและกระเจียวที่เก็บมาแตCล ะแงCงมาวัดดัชนีการเกิดที่ปมหรือหูดเพื่อ
ประเมินการเกิดปม แบCงเปNน 5 ระดับ จากนั้นตรวจนับโดยการยHอมสีราก โดยแชCรากในสารละลาย
0.1 % acid fuchsin ใน lactophenol ที่ตHมจนไอขึ้น ประมาณ 3-5 นาที ไสHเดือนฝอยติดสีแดงของ
acid fuchsin นํารากมาลHางสีสCวนเกินออกซับใหHแหHงและแชCใน lactophenol 24 ชั่วโมง ซึ่งจะชCวยใน
การกั ด สี ที่ ยH อ มติ ด เนื้ อ เยื่ อ รากออกเหลื อ แตC สี ที่ ติ ด ไสH เ ดื อ นฝอย นํ า มาตรวจนั บ ภายใตH ก ลH อ ง
stereoscopic
3. บันทึกขHอมูล เปรียบเทียบความแตกตCางการเปNนโรคของแตCละพันธุ?
เวลาสถานที่
กลุCมวิจัยโรคพืช กลุCมงานไสHเดือนฝอย สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และแปลงเกษตรกร
จังหวัดกาญจนบุรี ตาก แพรC ลําปาง เชียงใหมC เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2554
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ผลและวิจารณ?ผลการทดลอง
จากที่ทําการเก็บตัวอยCางดิน ราก แงCงและตุHมของปทุมมาและกระเจียวจากจังหวัดตCางๆ
คือ จังหวัดกาญจนบุรี ตาก แพรC ลําปาง และเชียงใหมC เพื่อนํามาตรวจสอบหาโรครากปมที่เกิด
จากไสHเดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita พบวCาในพื้นที่ของบริษัทลัดดา ตําบลหนองตากยา
อ. ทCามCวง จังหวัดกาญจนบุรี มีการปลูกปทุมมาและกระเจียวเพื่อขายหัวพันธุ?และเพื่อการขยายพันธุ?
มีการปลูกทั้งหมด 5 พันธุ? คือ
1.พันธุ? Bangkok Ruby
2. พันธุ?ลัดดาวัลย?
3. พันธุ? Bangkok Pink
4. พันธุ? Snow White
5. พันธุ? Mont Blanc
พบวCาทุกพันธุ?มีการถูกทําลายโดยไสHเดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita
สCวนแหลCงปลูกใน ดอยมูเซอ จังหวัดตาก มีการปลูกแบบแปลงและปลูกลงกระถาง พบไสHเดือนฝอยรากปม
ระบาดในแปลงปลูกมากกวCาในกระถางหรือการปลูกในถุงพลาสติก สําหรับจังหวัดลําปางและเชียงใหมC พบการ
ระบาดในพันธุ? Chiangmai Pink แตCไมCพบการระบาดของไสHเดือนฝอยรากปมในจังหวัดแพรC ที่มีการสCงเสริมใหH
ปลูกปทุมมาและกระเจียว
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ตาราง สํารวจความเสียหายของสCวนที่อยูCใตHดนิ ของปทุมมาและกระเจี
มาและกระเจียวทีเ่ กิดจากไสHเดือนฝอยรากปม

Meloidogyne incognita
สCายพันธุ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bangkok Pink
Bangkok Ruby
ลัดดาวัลย?
Snow White
Mont Blanc
Chiangmai Pink

ระดับความรุนแรงของโรค
แงCง
ราก
ตุHมสะสม
อาหาร
1
1.8
1.4
2.8
2.2
3.5
2.2
1.8
3.2
0
1.5
1.4
0
0
1
1.2
1.5
1.6

หมายเหตุ

พบอาการที่กHานของตุHม
สะสมอาหารดHวย

ระดับความรุนแรงของโรค แบCงเปNน 5 ระดับ คือ การเกิดปมที่รากหรือตุCมหูดที่ผิวของแงCงและตุHม
สะสมอาหาร
ระดับ 0 =
ไมCพบอาการของโรค
ระดับ 1
=
พบอาการ 1-25%
ระดับ 2 =
พบอาการ 26-50%
ระดับ 3 =
พบอาการ 51-75%
ระดับ 4 =
พบอาการ 76-100%
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการสํารวจและประเมินความเสียหายที่เกิดจากโรครากปม อันเนื่องมาจากไสHเดือนฝอย
รากปม Meloidogyne incognita ในปทุมมาและกระเจียว พบวCาพันธุ? Bangkok Pink , พันธุ? Snow
White, พันธุ? Mont Blanc , และพันธุ? Chiangmai Pink มีการถูกทําลายจากไสHเดือนฝอยรากปม อยูC
ในระดับที่ 1 ทําความเสียหายตั้งแตC 1-25% สCวนพันธุ? Bangkok Ruby และพันธุ?ลัดดาวัลย? มีการถูก
ทําลายจากไสHเดือนฝอยรากปม อยูCในระดับที่ 2 ทําความเสียหายตั้งแตC 26-50%
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