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การเปรียบเทยีบพันธ์ุมันส าปะหลังต่อการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยรากปม 

(Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood) 
และประสิทธิภาพของราปฏปัิกษ์รูปการค้าในการควบคุม 

 
Comparison of Cassava Varieties on Infection of Root-knot Nematode, 

Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood and Efficiency of Commercial 
Products of Antagonistic Fungi for Controlling 

 
ภูมิ ต๊ะอุ่น1  วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์2, 3*  ศิวิลัย สิริมังครารัตน์2, 3 และ ดวงรัตน์ ธงภักดิ์1 

Pum Ta-oun1, Weerasak Saksirirat2, 3*, Sivilai Sirimungkararat2, 3 and Duangrat Thongphak1 
 

1สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002 
1Department of Entomology and Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand 

2ศูนย์วิจยัเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรเพือ่เศรษฐกิจทีย่ัง่ยืน มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002 
2Agricultural Biotechnology Research Center for Sustainable Economy, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand 

3กลุ่มวิจยัการเพาะเลีย้งและพฒันาผลิตภณัฑ์ไหมป่าและแมลงส าคญัทางเศรษฐกิจเพือ่สร้างมูลค่าเพ่ิม  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002 

3Cultivation and Product Development Research Group of Wild Silkmoths and Economic Insects for Value Added Creation, 
 Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand 

*Corresponding author: Email: weerasak@kku.ac.th 

(Received: 6 August 2019; Accepted: 30 September 2019) 

Abstract: Ten well-known varieties of cassava; (Rayong 5, 7, 9, 11, 13, 72 and 90, KU 50, Huay Bong 60 and 80) 
were tested on root-knot nematode Meloidogyne incognita ( RKN)  infection in greenhouse condition.  The 
cassava plant was grown in the pot (Ø 15 cm), until 21 days after planting, the nematode egg suspension (3,000 
eggs)  was infested in the pot per plant.  After 45 days of inoculation, the quantitative nematode parameters 
( number of gall/root system, number of eggs/g root,  and number of female adults/g root)  and also growth 
parameters, ( shoot height, shoot and root fresh weight  and root fresh weight) , were evaluated.  The result 
showed that Rayong 9 was the most susceptible variety to RKN. For the efficiency of 4 commercial products of 
antagonistic fungi (Beauveria  bassiana, Paecilomyces lilacinus, Metarhizium anisopliae and Trichoderma 
harzianum) on control RKN of cassava variety Rayong 9 was investigated under greenhouse condition in 
comparison to using nematicide ( carbosulfan)  and control 1 ( no use of the products or nematicide and 
inoculation with RKN egg suspension)  and untreated cassava ( control 2) . The commercial products were 
applied using recommendation rates to the cassava plants in pots. After 7, 5, 3 and 0 days of fungal application, 
the RKN egg suspension was inoculated in the soil.  The experiments were carried out in a greenhouse 
comprised 19 treatments, 4 replications in CRD.  After 45 days of RKN inoculation, cassava plants were 
determined and evaluated on RKN and growth parameters. The result of the experiment (March 16th - May 1st, 2018) 
 
 Copyright @ Journal of Agriculture, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. All rights reserved. 



 

 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าน า 

 
มันส ำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของ

ป ระ เท ศ ไท ย  มี พื ้น ที่ ป ลู ก ส่ วน ให ญ่ อยู่ ใน ภ ำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพันธุ์มันส ำปะหลังที่นิยมปลูก
ขึน้อยู่กับคุณสมบัติ ผลผลิต และสภำพพืน้ท่ี ส ำหรับใน
ปัจจุบันกำรปลูกมันส ำปะหลงัมีกำรให้น ำ้แบบระบบน ำ้
หยดเพื่อเพิ่มผลผลติ ซึง่ไส้เดือนฝอยสำมำรถแพร่ระบำด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในสภำพดินปลูกที่มีควำมชืน้ เช่นจำกวิธีกำรให้น ำ้
ดังกล่ำว (Office of Expert, Department of Agriculture, 
2019) 

ส ำหรับโรครำกปมนีม้ีสำเหตมุำจำกไส้เดือนฝอย
รำกปม (root-knot nematode, Meloidogyne spp.) ซึ่ ง
เป็นไส้เดือนฝอยศตัรูพืชที่ส ำคญัท ำลำยพืชได้หลำยชนิด 
ในประเทศไทยมีรำยงำนโรครำกปมในมนัส ำปะหลงัที่เกิด
จำกไส้เดือนฝอย M. incognita เป็นครัง้แรกในแปลงปลกู

demonstrated that the 4 antagonistic products and carbosulfan were (P<0.05) effective on control RKN showing 
60.35 - 276.80 egg masses/root system with gall reduction of 60.28 - 91.34% and better than control treatment 
(696.96 egg masses) , even though on the application of 7, 5, 3 or 0 day before RKN inoculation.  Especially, 
using T.  harzianum at 7 days before RKN inoculation, gave rise to the lowest number of RKN parameters, 
compared to other treatments treated with RKN and showing the most reduction of gall 91.34%. 
 
Keywords: Commercial product, antagonistic fungi, control, root-knot nematode, Meloidogyne incognita, 

cassava variety 
 
บทคัดย่อ: กำรทดสอบพันธุ์มันส ำปะหลังที่นิยมปลูกจ ำนวน 10 พันธุ์  ได้แก่ พันธุ์ระยอง 5, 7, 9, 11, 13, 72 และ 90, 
เกษตรศำสตร์ 50 ห้วยบง 60 และ 80 ต่อกำรเข้ำท ำลำยของไส้เดือนฝอยรำกปม Meloidogyne inognita (RKN) ในสภำพ
เรือนทดลอง โดยปลูกมันส ำปะหลงัในกระถำง (Ø 15 เซนติเมตร) เมื่อมันส ำปะหลงัอำยุ 21 วัน จึงรำดไข่ไส้เดือนฝอย 
(3,000 ไข่/ต้น/กระถำง) หลงัจำกนัน้ 45 วนั จึงประเมินคำ่ตวัชีว้ดัปริมำณไส้เดือนฝอย (จ ำนวนปมตอ่ระบบรำก, จ ำนวนไข่
ต่อรำก 1 กรัม และจ ำนวนตัวเต็มวยัเพศเมียต่อรำก 1 กรัม) รวมทัง้ตัวชีว้ัดกำรเจริญเติบโตของพืช (ควำมสูงของต้น, 
น ำ้หนกัต้นและรำกสด และน ำ้หนกัรำกสด) ผลกำรทดสอบ พบว่ำพันธุ์ระยอง 9 อ่อนแอต่อ RKN มำกที่สดุ ส่วนในกำร
ทดสอบประสิท ธิภำพของรำปฏิ ปั กษ์ รูปกำรค้ ำ 4 ชนิ ด  ได้ แก่  Beauveria bassiana, Paecilomyces lilacinus, 
Metarhizium anisopliae และ Trichoderma harzianum เพื่อควบคุม RKN ของมนัส ำปะหลงัพนัธุ์ระยอง 9 ซึ่งปลกู 1 ต้น
ต่อกระถำง เปรียบเทียบกับกำรใช้สำรเคมีก ำจัดไส้เดือนฝอย carbosulfan, กรรมวิธีควบคุม 1 (ต้นมนัส ำปะหลงัที่มีกำร
รำดไข่ไส้เดือนฝอยเพียงอย่ำงเดียว) และกรรมวิธีควบคุม 2 (ต้นมนัส ำปะหลงัที่ไม่มีกำรใช้ทัง้เชือ้รำปฏิปักษ์และสำรเคมี 
carbosulfan รวมทัง้ไม่มีกำรรำดไข่ไส้เดือนฝอย) โดยใช้รำปฏิปักษ์รูปกำรค้ำทัง้ 4 ชนิด ตำมอตัรำแนะน ำในฉลำก ให้กับ
ต้นมนัส ำปะหลงัที่ 7, 5, 3 และ 0 วนัก่อนกำรรำดไข่ วำงแผนกำรทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ มี 19 กรรมวิธี 4 ซ ำ้ หลงัจำกนัน้ 
45 วัน จึงประเมินค่ำตัวชีว้ัดปริมำณไส้เดือนฝอยและตัวชีว้ัดกำรเจริญเติบโตของพืช ผลกำรทดลอง (16 มีนำคม - 
1 พฤษภำคม 2561) พบว่ำ รำปฏิปักษ์รูปกำรค้ำทัง้ 4 ชนิดและสำรเคมี carbosulfan มีค่ำจ ำนวนกลุม่ไข่ต่อระบบรำกอยู่
ระหว่ำง 60.35 - 276.80 กลุม่ไข่ สำมำรถลดกำรเกิดปมลงได้ 60.28 - 91.34%  ซึ่งมีประสิทธิภำพดีกว่ำกรรมวิธีควบคมุ 1 
อย่ำงชัดเจน (696.96 กลุ่มไข่) (P<0.05) ในกำรควบคุม RKN ทัง้กำรใช้ที่ 7, 5, 3 และ 0 วัน ก่อนกำรรำดไข่ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรใช้รำ T. harzianum 7 วนั ก่อนกำรรำดไข่ มีค่ำตวัชีว้ดัปริมำณ RKN ทุกค่ำน้อยกวำ่กรรมวิธีอื่น ๆ ทัง้หมดที่มี
กำรทดสอบด้วยไข ่RKN และสำมำรถลดกำรเกิดปมลงได้มำกที่สดุ 91.34% 
 
ค าส าคัญ:  รำปฎิปักษ์รูปกำรค้ำ  กำรควบคมุ  ไส้เดือนฝอยรำกปม  Meloidogyne incognita  พนัธุ์มนัส ำปะหลงั 

วารสารเกษตร 36(1): 35-45 (2563) 

หยดเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งไส้เดือนฝอยสำมำรถแพร่ระบำด 
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ของเกษตรกรบริเวณปำกทำงเข้ำอทุยำนแหง่ชำติภกูระดึง 
จังหวัดเลย (Sonthirat et al., 1978) ต่อมำ Maneechote 
et al. (2016) รำยงำนว่ำโรครำกปมของมันส ำปะหลังมี
กำรระบำดรุนแรงในปี พ.ศ. 2544 ที่จังหวัดชัยภูมิ  ท ำ
ให้ผลผลิตเสียหำยได้ตัง้แต่ 20-100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใน
ตำ่งประเทศนัน้ จำกกำรส ำรวจในประเทศอกูนัดำพบวำ่ มี
ไส้เดือนฝอยหลำยชนิดที่มีควำมสมัพนัธ์กบัมนัส ำปะหลงั 
แตม่ีบำงชนิดที่ท ำให้เกิดควำมเสยีหำยทำงเศรษฐกิจ ทัง้นี ้
ชนิดที่ท ำให้เกิดควำมเสยีหำยมำกที่สดุ คือ M. incognita, 
M. javanica แ ล ะ  Pratylenchus brachyurus ซึ่ ง ก ำ ร
สญูเสียผลผลิตหวัมนัส ำปะหลงันัน้มีสงูถึง 98 เปอร์เซ็นต์
อันเนื่องมำจำกไส้เดือนฝอยรำกปม Meloidogyne spp. 
(Coyne, 1994) 

ส ำหรับกำรป้องกันก ำจดัไส้เดือนฝอยศตัรูพืชมี
หลำยวิธีด้วยกัน เช่น กำรใช้สำรเคมี กำรใช้สำรอินทรีย์ 
กำรควบคมุทำงชีววิธี กำรใช้พนัธุ์ต้ำนทำน และวิธีทำงเขต
กรรม ซึง่กำรปอ้งกนัก ำจดัไส้เดือนฝอยรำกปมแตล่ะวิธีนัน้
ต่ำงมีข้อจ ำกดั เช่น กำรใช้สำรเคมีเป็นวิธีที่ลงทุนสงู เป็น
อนัตรำยตอ่สิง่มีชีวิต และตกค้ำงในสิ่งแวดล้อม ดงันัน้กำร
น ำวิธีกำรอื่นท่ีปลอดภยั อำทิ ชีววิธีมำใช้ร่วมด้วยในกำร
ควบคุม จึงเป็นแนวทำงที่ควรให้ควำมส ำคัญ ส ำหรับ
เชือ้จุลินทรีย์ที่มีรำยงำนควบคมุไส้เดือนฝอยรำกปมนัน้ มี
กำรใช้รำปฏิปักษ์ เช่น Paecilomyces lilacinus, Pochonia 
chlamydosporia, Metarhizium anisopliae, Beauveria 
bassiana และ Trichoderma spp. เป็นต้น (Saksirirat, 
2017) ทั ้งนี ้พ บ ว่ ำ ใน ต่ ำ งป ระ เท ศมี ก ำ รใช้ ทั ้ง รำ  
P. lilacinus และรำ B. bassiana ซึ่งให้ผลดีใกล้เคียงกัน 
โดยไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ  (Ekanayake and 
Jayasundara, 1994) ส่วนในประเทศไทยมีกำรน ำรำ  
P. lilacinus บำงรูปกำรค้ำมำใช้ และมีจุดเน้นเพื่อควบคุม
โรครำกปมของมันส ำปะหลงั โดยทดสอบในระดับแปลง
ปลกูที่มีกำรระบำดของไส้เดือนฝอยรำกปม ซึ่งพบว่ำกำร
ใช้สำรเคมี  oxamyl, carbofuran และรำ P. lilacinus มี
ประสิทธิภำพในกำรควบคุมโรครำกปมของมนัส ำปะหลงั
ดีกว่ำชุดควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคญั (Lertsuchatavanich, 
2015) ดังนัน้กำรวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือก
พันธุ์ มั นส ำปะหลังที่ อ่ อนแอส ำห รับกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพของรำปฏิปักษ์รูปกำรค้ำในกำรควบคุมโรค

รำกปมของมนัส ำปะหลงัในสภำพเรือนทดลอง ส ำหรับกำร
น ำไปใช้โดยตรงหรือประยุกต์ใช้ในสภำพไร่ด้วยวิธีกำร
ผสมผสำนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป รวมทัง้เป็น
ข้อมูลประกอบส ำหรับกำรคัดเลือกพันธุ์มันส ำปะหลัง
ต้ำนทำนตอ่ไส้เดือนฝอยรำกปมตอ่ไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

1. การเปรียบเทียบพันธ์ุมันส าปะหลังต่อการ
ท าลายของไส้เดือนฝอยรากปม 

1.1 พันธ์ุมันส าปะหลัง 
พนัธุ์มนัส ำปะหลงัที่น ำมำศกึษำเป็นพนัธุ์ที่นิยม

ปลูกจ ำนวน 10 พันธุ์  ได้แก่ ระยอง 5, 7, 9, 11, 13, 72  
และ 90, เกษตรศำสตร์ 50, ห้วยบง 60 และ 80 ซึ่งได้รับ
ควำมอนเุครำะห์จำกศนูย์วิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขต 3 
จงัหวดัขอนแก่น 

1.2 การเตรียมดินและต้นมันส าปะหลัง 
น ำดินร่วนผสมกับทรำยในอัตรำส่วน 1 : 1 

ส ำหรับใช้ทดสอบในข้อ 1 และดินร่วนผสมดินทรำยผสม 
พีทมอสในอตัรำส่วน 1 : 1 : 1 ส ำหรับใช้ทดสอบในข้อ 2 
บรรจุในถงุพลำสติกทนร้อน และนึ่งฆ่ำเชือ้ที่อณุหภมูิ 100 
องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชั่วโมง และทิง้ไว้ให้เย็นก่อน
น ำมำบรรจุกระถำง (Ø15 เซนติเมตร) ปลกูมนัส ำปะหลงั
ทุกพันธุ์ลงในกระถำงที่มีดิน 1 ต้นต่อ 1 กระถำง โดยใช้
ท่อนพันธุ์ควำมยำว 20 เซนติเมตร ให้ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 
ในอัตรำ 2 กรัมต่อต้นต่อกระถำง หลงักำรปลูกรดน ำ้ 1 
ครัง้ตอ่วนั เพื่อใช้ส ำหรับในกำรทดลองข้อ 1 และ 2  

1.3 การแยกและเพิ่มปริมาณไส้เดือนฝอย
รากปม 

เก็บตัวอย่ำงโรครำกปมของมันส ำปะหลังที่มี
สำเหตุมำจำกไส้เดือนฝอยรำกปม M. incognita จำก
แปลงของเกษตรกร ในพืน้ที่อ ำเภอยำงตลำด จังหวัด
กำฬสินธุ์ น ำตวัอย่ำงรำกที่เป็นปมมำแยกกลุ่มไข่เดี่ยว ๆ 
ที่เป็นไข่แก่และมีสีน ำ้ตำล แล้วน ำไปเพิ่มปริมำณไส้เดือน
ฝอยรำกปมนี ้โดยใช้มะเขือเทศพนัธุ์สีดำ เพื่อใช้เตรียมไข่
และสำรแขวนลอยไข่ไส้เดือนฝอยรำกปมส ำหรับใช้ตลอด
กำรทดลอง (ประยุกต์ตำมวิธีกำรของ Chupraphawan  
et al., 2007) 

การเปรียบเทยีบพันธ์ุมันส าปะหลังต่อการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood) 
และประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์รูปการค้าในการควบคุม 
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1.4 การเปรียบเทียบพันธ์ุมันส าปะหลังต่อ
การท าลายของไส้เดือนฝอยรากปม 

น ำมนัส ำปะหลงัทัง้ 10 พันธุ์  ที่มีอำยุ 21 วนัซึ่ง
ปลูกในกระถำงตำมข้อ 1.2 มำรำดด้วยไข่ไส้เดือนฝอยที่
เตรียมตำมข้อ 1.3 ในอัตรำไข่ 3,000 ฟองต่อกระถำง 
(ประยุกต์ตำม  Kagoda et al., 2004; Tangchitsomkid  
et al. , 2015; van Vuuren and Woodward, 2001) 
ส ำหรับกรรมวิธีควบคุม คือ มนัส ำปะหลงั 10 พนัธุ์ที่ไม่มี
ก ำรรำด ไข่  ใ ช้ แผนกำรทดลองแบบสุ่ ม สมบู รณ์ 
(completely randomized design, CRD) มี ทั ง้หมด 20 
กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซ ำ้ (กระถำง) วำงกระถำงให้ห่ำงกนั
ประมำณ 25 เซนติเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงกำรปนเปือ้น รดน ำ้
วันละ 1 ครัง้ ตรวจสอบผลหลงัจำกรำดไข่ 45 วัน โดยมี
กรรมวิธีตำ่ง ๆ ดงันี ้

กรรมวิธีควบคุมที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17  
และ 19 คือมันส ำปะหลงัพันธุ์ระยอง 5, 7, 9, 11, 13, 72  
และ 90, เกษตรศำสตร์ 50, ห้วยบง 60 และ 80 ที่ไม่มีกำร
รำดไขไ่ส้เดือนฝอย  ตำมล ำดบั 

กรรมวิธีทดลองที่  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18  
และ 20 คือมันส ำปะหลงัพันธุ์ระยอง 5, 7, 9, 11, 13, 72  
และ 90, เกษตรศำสตร์ 50, ห้วยบง 60 และ 80 ที่มีกำร
รำดไขไ่ส้เดือนฝอย ตำมล ำดบั 

หลงัจำกรำดไข่ได้ 45 วัน บันทึกข้อมูลตัวชีว้ัด
ปริมำณไส้เดือนฝอย (quantitative nematode parameters) 
ได้แก่ จ ำนวนปมต่อระบบรำก (ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์หลกัใน
กำรประเมินตัวชีว้ัดปริมำณไส้เดือนฝอยรำกปมเพื่อบ่ง
บอกถึงควำมรุนแรง)ประยุกต์ตำม Begum et al. (2014) 
และ Tangchitsomkid et al. (2015) จ ำนวนไข่ต่อรำก 1 
กรัม และจ ำนวนตวัเต็มวยัเพศเมียต่อรำก 1 กรัม โดยกำร
ย้อมสีตัวเต็มวัยเพศเมียด้วย acid fuchsin ตำมวิธีกำร
ของ Byrd et al. (1983) และตัวชีว้ดักำรเจริญเติบโตของ
พืช (growth parameters) ได้แก่ ควำมสงูของต้น น ำ้หนกั
ต้นและรำกสด และน ำ้หนักรำกสด ด ำเนินกำรทดลองใน
ฤดรู้อน (16 มีนำคม - 1 พฤษภำคม 2561) วิเครำะห์ควำม
แปรปรวนของข้อมูลที่ บันทึก (analysis of variance, 
ANOVA) และเป รียบเที ยบค่ ำเฉลี่ ย ด้ วย Duncan’s 
multiple range test (DMRT) ที่ ระดับควำมเช่ือมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์รูป
การค้าต่อไส้เดือนฝอยรากปมของมันส าปะหลัง 

2.1 ราปฏิปักษ์รูปการค้า 
รวบรวมรำปฏิปักษ์รูปกำรค้ำที่ส ำคัญ 4 ชนิด

เพื่อทดสอบกำรควบคมุไส้เดือนฝอยรำกปม M. incognita 
ได้แก่ Product 1 (รำ Beauveria bassiana) อตัรำแนะน ำ
ในกำรใช้  100 ก รัมต่ อน ้ำ  20 ลิ ต ร , Product 2 (รำ 
Paecilomyces lilacinus)  Product 3 ( ร ำ  Metarhizium 
anisopliae) อัตรำแนะน ำในกำรใช้ 200 กรัมต่อน ำ้ 20 
ลติร และ Product 4 (รำ Trichoderma harzianum) อตัรำ
แนะน ำในกำรใช้ 50 กรัมต่อน ำ้ 20 ลติร เมื่อมีกำรใช้จึงน ำ
รำปฏิปักษ์รูปกำรค้ำใส่ลงในน ำ้ในอตัรำแนะน ำ แล้วรำด
ลงที่โคนต้นมนัส ำปะหลงั 250 มิลลลิติรตอ่ต้น 

2.2 การทดสอบประสิ ท ธิภาพของรา
ปฏิปักษ์รูปการค้า 

ทดสอบรำปฏิปักษ์รูปกำรค้ำทัง้ 4 ชนิด และ
สำรเคมีก ำจดัไส้เดือนฝอย carbosulfan โดยใช้ตำมอตัรำ
ที่แนะน ำไว้ในฉลำก วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ 
มี  19 กรรมวิ ธี  กรรมวิ ธี ละ 4 ซ ำ้  (กระถำง) โดยมี
รำยละเอียดของกรรมวิธีดงันี ้

กรรมวิธีที่  1, 2, 3  และ 4 คือ มันส ำปะหลัง + 
Product 1 (รำ B. bassiana), Product 2 (รำ P. lilacinus), 
Product 3 ( ร ำ  M. anisopliae)  แ ล ะ  Product 4 ( ร ำ  
T. harzianum) ก่อนรำดไขไ่ส้เดือนฝอย 7 วนั  ตำมล ำดบั 

กรรมวิธีที่  5, 6, 7 และ 8 คือ มันส ำปะหลัง + 
Product 1 (รำ B. bassiana), Product 2 (รำ P. lilacinus), 
Product 3 ( ร ำ  M. anisopliae)  แ ล ะ  Product 4 ( ร ำ  
T. harzianum) ก่อนรำดไขไ่ส้เดือนฝอย 5 วนั  ตำมล ำดบั 

กรรมวิธีที่ 9, 10, 11 และ 12 คือ มันส ำปะหลัง 
+ Product 1 (รำ B. bassiana), Product 2 (รำ P. lilacinus), 
Product 3 ( ร ำ  M. anisopliae)  แ ล ะ  Product 4 ( ร ำ  
T. harzianum) ก่อนรำดไขไ่ส้เดือนฝอย 3 วนั  ตำมล ำดบั 

กรรมวิธีที่ 13, 14, 15 และ 16 คือ มนัส ำปะหลงั 
+ Product 1 (รำ B. bassiana), Product 2 (รำ P. lilacinus), 
Product 3 ( ร ำ  M. anisopliae)  แ ล ะ  Product 4 ( ร ำ  
T. harzianum)  ก่อนรำดไขไ่ส้เดือนฝอย 0 วนั  ตำมล ำดบั 

กรรมวิธีที่  17 มันส ำปะหลัง + รำดไข่ไส้เดือน
ฝอย + สำรเคมี carbosulfan 

วารสารเกษตร 36(1): 35-45 (2563) 
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กรรมวิธีที่  18 มันส ำปะหลัง + รำดไข่ไส้เดือน
ฝอย (กรรมวิธีควบคมุ 1) 

กรรมวิธีที่ 19 มนัส ำปะหลงัอยำ่งเดียว (กรรมวิธี
ควบคมุ 2) 

เตรียมท่อนพนัธุ์มนัส ำปะหลงัพนัธุ์ระยอง 9 (ซึ่ง
เป็นพนัธุ์ที่อ่อนแอต่อกำรเข้ำท ำลำยของไส้เดือนฝอยรำก
ปมที่ได้จำกกำรทดลองที่ 1.4) ปลูกในกระถำง ตำมวิธี
เดียวกนักบัข้อ 1.2 เมื่อมนัส ำปะหลงัมีอำยคุรบ 14 วนั จึง
ปลูกรำปฏิปักษ์ในกรรมวิธีที่  1-4 โดยชั่งรำปฏิปักษ์รูป
กำรค้ำทัง้ 4 ชนิด ตำมอัตรำที่ ใช้  ซึ่ งระบุไว้ในฉลำก
ผลิตภณัฑ์ แล้วรำดที่โคนต้นมนัส ำปะหลงั 250 มิลลิลิตร
ต่อต้น หลังจำกนัน้ 2 วัน ปฏิบัติ เช่นเดียวกันส ำหรับ
กรรมวิ ธีที่  5-8  อีก 2 วันปฏิบัติ เช่นเดียวกันส ำหรับ
กรรมวิธีที่ 9+12  และต่อมำอีก 3 วนัปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ส ำหรับกรรมวิธีที่ 13+16  และในกรรมวิธีที่ 17 ใสส่ำรเคมี 
carbosulfan ในอัตรำแนะน ำ 2.5 กรัมต่อต้น ใส่สำร
แขวนลอยไขไ่ส้เดือนฝอยรำกปมรอบโคนต้นมนัส ำปะหลงั 
ปริมำณไข่ 3,000 ฟองต่อต้นต่อกระถำง ในกรรมวิธีที่ 1-
18 แต่ละกรรมวิ ธีท ำกำรทดลองทัง้หมด 4 ซ ำ้ ๆ ละ
กระถำง แต่ละกระถำงปลกูมนัส ำปะหลงั 1 ต้น โดยมีชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควบคุม ได้แก่ กรรมวิธีที่  18 ใส่ไข่ไส้เดือนฝอยรำกปม
อย่ำงเดียว และกรรมวิธีที่ 19 ไม่มีกำรรำดรำปฏิปักษ์ใด ๆ 
และไม่มีกำรใช้สำรเคมี carbosulfan รวมทัง้ไม่มีกำรรำด
ไข่ไส้ เดือนฝอยรำกปม ดูแลรักษำต้นมันส ำปะหลัง
เช่นเดียวกบัข้อ 1.2 

ประเมินประสิทธิภำพของรำปฏิปักษ์รูปกำรค้ำ
และสำรเคมี carbosulfan ต่อกำรควบคมุไส้เดือนฝอยรำก
ปมของมนัส ำปะหลงัหลงัจำกรำดไข่ 45 วนั บนัทึกข้อมูล
เช่นเดียวกับข้อ 1.4 แต่เป็นกำรเก็บข้อมูลจ ำนวนกลุ่มไข่
ต่อระบบรำกแทน (ประยุกต์ตำมกรรมวิธีของ  Begum  
et al., 2014 และ Tangchitsomkid et al., 2015) 
 

ผลการศึกษา 
 

1. การเปรียบเทียบพันธ์ุมันส าปะหลังต่อการ
ท าลายของไส้เดือนฝอยรากปม 

ผลกำรทดสอบพบว่ำมันส ำปะหลงัทัง้ 10 พันธุ์ 
หลังกำรรำดไข่ไส้เดือนฝอยรำกปม 45 วัน (Table 1)  
นัน้ไม่แสดงอำกำรผิดปกติในสว่นเหนือดินให้เห็น รวมทัง้
อำกำรใบเหี่ยวเหลืองหรืออำกำรแคระแกร็น จึงไม่สำมำรถ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1. Number of galls/root system, number of eggs/g root, number of female adults/g root, shoot height, 
shoot and root fresh weight and root fresh weight of different cassava varieties inoculated with root-
knot nematode Meloidogyne incognita 

Cassava 

varieties 

Galls/root system Eggs/g root Female adults/g root Shoot height (cm) Shoot and root fresh weight (g) Root fresh weight (g) 

Control Inoculation  Control Inoculation  Control Inoculation Control Inoculation  Control Inoculation  Control Inoculation  

Rayong 5 0 d 159.67 ab 0 d 34.88 a 0 d 82.66 a 50.33 a 38.67 bcd 126.60 a 80.10 cde   7.49 bcd 6.92 bcd 

Rayong 7 0 d   91.33 bc 0 d 13.21 c 0 d 60.66 abc 39.83 bcd 32.5 def   99.30 ab 40.80 h   7.21 bcd 7.33 bcd 

Rayong 9 0 d 168.33 a 0 d 26.57 ab 0 d 83.00 a 48.67 a 45.23 ab   67.70 def 83.20 bcde   6.55 bcd 7.11 bcd 

Rayong 11 0 d 117.00 abc 0 d 15.72 bc 0 d 54.00 abc 50.67 a 45.00 abc 126.20 a 107.80 ab 11.28 a 8.32 b 

Rayong 13 0 d   53.66 cd 0 d 11.34 c 0 d 46.33 bc 38.17 bcd 36.17 de   63.20 efg 67.30 ef   4.83 d 5.76 bcd 

Rayong 72 0 d 142.00 ab 0 d 18.13 bc 0 d 71.00 ab 37.00 cd 38.27 bcd   95.60 bc 83.60 bcde   6.41 bcd 8.05 bc 

Rayong 90 0 d   60.00 cd 0 d 14.62 c 0 d 44.66 bc 35.27 de 27.03 f   53.30 fgh 46.80 gh   6.31 bcd 5.36 cd 

Kasetsart 50 0 d   59.33 cd 0 d 12.20 c 0 d 36.33 c 40.03 bcd 35.00 def   80.80 cde 65.80 efg   6.69 bcd 6.25 bcd 

Huay Bong 60 0 d 104.00 abc 0 d 14.31 c 0 d 55.00 abc 38.33 bcd 34.30 def   69.90 efg 64.30 efg   7.93 bc 6.12 bcd 

Huay Bong 80 0 d   62.66 cd 0 d 10.59 cd 0 d 52.00 bc 28.27 ef 32.87 def   97.40 bc 88.50 bc   5.54 bcd 5.73 bcd 

F-test ** ** ** ** ** ** 

C.V. (%) 46.99 41.39 33.66 6.7 10.02 13.72 

Means followed by the same letter(s) in the columns of control and inoculation are not significantly different (P>0.05, DMRT) 

การเปรียบเทยีบพันธ์ุมันส าปะหลังต่อการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood) 
และประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์รูปการค้าในการควบคุม 
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ประเมินด้วยสำยตำว่ำพนัธุ์ใดอ่อนแอต่อไส้เดือนฝอยรำก
ปม เมื่อน ำรำกมันส ำปะหลงัมำตรวจสอบ เพื่อประเมิน
พนัธุ์มนัส ำปะหลงัในสภำพที่มีกำรรำดไขไ่ส้เดือนฝอยจำก
ตัวชีว้ัดปริมำณไส้เดือนฝอย แสดงให้เห็นว่ำพันธุ์มัน
ส ำปะหลงักรรมวิธีที่มีกำรรำดไข่ ซึ่งมีจ ำนวนปมต่อระบบ
รำกมำกที่สุด ได้แก่ พันธุ์ ระยอง 9 (168.33 ปม) ซึ่งไม่
แตกต่ำงทำงสถิติกับพันธุ์ระยอง 5 (159.67 ปม), ระยอง 
72 (142.00 ปม), ระยอง 11 (117.00 ปม)  และห้วยบง 60 
(104.00 ปม)  แต่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P<0.05) กับพนัธุ์
ระยอง 7 (91.33 ปม), ห้วยบง 80 (62.66 ปม), ระยอง 90 
(60.00 ปม), เกษตรศำสตร์ 50 (59.33 ปม) และ ระยอง 
13 (53.66 ปม) ส่วนกรรมวิธีควบคุมที่ไม่มีกำรรำดไข่ของ
ทัง้ 10 พนัธุ์นัน้ไมพ่บกำรเกิดปมใด ๆ เลย 

สว่นพนัธุ์มนัส ำปะหลงัในกรรมวิธีที่มีกำรรำดไข่
ซึง่มีจ ำนวนไขต่่อรำก 1 กรัมมำกที่สดุ ได้แก่ พนัธุ์ระยอง 5 
(34.88 ฟอง) ซึ่งไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับพันธุ์ ระยอง 9 
(26.57 ฟอง) แต่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P<0.05) กับพันธุ์
ระยอง 72 (18.13 ฟอง), ระยอง 11 (15.72 ฟอง), ระยอง 
90 (14.62 ฟอง), ห้ วยบง 60 (14.31 ฟอง), ระยอง 7 
(13.21 ฟอง), เกษตรศำสตร์ 50 (12.20 ฟอง), ระยอง 13 
(11.34 ฟอง)  และห้วยบง 80 (10.59 ฟอง) โดยไม่พบไข่
ไส้เดือนฝอยรำกปมในกรรมวิธีควบคุมซึ่งไม่มีกำรรำดไข่
ในมนัส ำปะหลงัทัง้ 10 พนัธุ์ 

ส ำหรับจ ำนวนตวัเต็มวยัเพศเมียต่อรำก 1 กรัม
นัน้ พันธุ์ที่มีจ ำนวนตัวเต็มวัยเพศเมียมำกที่สุดและ
รองลงมำตำมล ำดับโดยไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ได้แก่ 
พันธุ์ระยอง 9 (83.00 ตัว), ระยอง 5 (82.66 ตัว), ระยอง 
72 (71.00 ตัว), ระยอง 7 (60.66 ตัว), ห้วยบง 60 (55.00 
ตัว) และระยอง 11 (54.00 ตัว) แต่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
(P<0.05) กับพันธุ์ ห้วยบง 80 (52.00 ตัว), ระยอง 13 
(46.33 ตวั), ระยอง 90 (44.66 ตวั) และเกษตรศำสตร์ 50 
(36.33 ตัว) และส ำหรับกรรมวิธีควบคุมที่ไม่มีกำรรำดไข่
ของทัง้ 10 พนัธุ์นัน้ ไมพ่บตวัเต็มวยัเพศเมีย  

ในกรณีที่มีกำรรำดไข่ไส้เดือนฝอย ควำมสงูของ
ต้นนัน้มี ค่ำอยู่ ระหว่ำง 27.03-45.23 เซนติ เมตร มัน
ส ำปะหลังที่มีควำมสูงที่สุด  ได้แก่พันธุ์ ระยอง 9 ซึ่งไม่
แตกต่ำงทำงสถิติกับพันธุ์ระยอง 11 (45.00 เซนติเมตร), 
ระยอง 5 (38.67 เซนติ เมตร) และระยอง 72 (38.27 

เซนติเมตร) ส่วนกรรมวิธีควบคุมซึ่งไม่มีกำรรำดไข่นัน้
พบว่ำ มีค่ำอยู่ระหว่ำง 28.27-50.67 เซนติเมตร โดยพนัธุ์
ที่มีควำมสงูมำกที่สดุคือระยอง 11 และพันธุ์ที่มีควำมสงู
ต ่ำที่สดุคือห้วยบง 80  

ส ำหรับน ำ้หนักต้นและรำกสดในกรณีที่มีกำร
รำดไข่ไส้เดือนฝอย มีค่ำอยู่ระหว่ำง 40.80-107.80 กรัม 
พบว่ำที่มีค่ำมำกที่สุดคือ พันธุ์ระยอง 11 ซึ่งไม่แตกต่ำง
ทำงสถิติกับพันธุ์ ห้วยบง 80 (88.50), ระยอง 72 (83.60) 
และระยอง 9 (83.20) สว่นพนัธุ์ที่มีค่ำต ่ำที่สดุคือระยอง 7 
ทัง้นีก้รรมวิธีควบคุมซึ่งไม่มีกำรรำดไข่นัน้พบว่ำมีค่ำอยู่
ระหวำ่ง 53.30-126.60 กรัม โดยพนัธุ์ที่มีน ำ้หนกัมำกที่สดุ
คือระยอง 5 และพนัธุ์ที่มีน ำ้หนกัต ่ำที่สดุคือระยอง 90  

ส่วนน ำ้หนักรำกสดในกรณี ที่ มี กำรรำดไข่
ไส้เดือนฝอย มีค่ำอยู่ระหว่ำง 5.36-8.32 กรัม โดยพบว่ำ
พนัธุ์ระยอง 11 มีค่ำมำกที่สดุ ซึ่งไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับ
พนัธุ์ระยอง 72 (8.05 กรัม), ระยอง 7 (7.33 กรัม), ระยอง 
9 (7.11 กรัม), ระยอง 5 (6.92 กรัม), เกษตรศำสตร์ 50 
(6.25 กรัม), ห้วยบง 60 (6.12 กรัม), ระยอง 13 (5.76 
กรัม) และห้วยบง 80 (5.73 กรัม) ทัง้นีพ้ันธุ์ที่มีน ำ้หนัก
น้อยที่สุดคือระยอง 90 ส่วนกรรมวิธีควบคุมซึ่งไม่มีกำร
รำดไข่นัน้พบว่ำ มีค่ำอยู่ระหว่ำง 4.83-11.28 กรัม ทัง้นี ้
พันธุ์ที่มีน ำ้หนักรำกมำกที่สุดได้แก่ พันธุ์ระยอง 11 และ
น้อยที่สดุคือพนัธุ์ระยอง 13 

 ซึ่งเมื่อประเมินจำกตวัชีว้ดัปริมำณไส้เดือนฝอย
รำกปมจำกค่ำของจ ำนวนปมต่อระบบรำกเป็นประเด็น
หลัก มันส ำปะหลังพันธุ์ ระยอง 9 มีควำมอ่อนแอต่อ
ไส้เดือนฝอยรำกปมมำกที่สดุ จึงเป็นพนัธุ์ที่เหมำะสมที่สดุ
ต่อกำรน ำมำใช้ทดสอบประสิทธิภำพของรำปฏิปักษ์รูป
กำรค้ำต่อไส้เดือนฝอยรำกปม M. incognita นอกจำก
จ ำนวนปมต่อระบบรำกแล้ว จำกกำรศึกษำครัง้นีพ้บว่ำ
จ ำนวนไข่ต่อรำกและจ ำนวนตวัเต็มวยัเพศเมียต่อรำก 1 
กรัมก็ให้ผลในท ำนองเดียวกนัอยำ่งชดัเจน 

 
2. การทดสอบประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์ รูป
การค้าต่อโรครากปมของมันส าปะหลัง 

จำกกำรใช้รำปฏิปักษ์ รูปกำรค้ำ 4 ชนิด (รำ  
B. bassiana, รำ P. lilacinus, รำ M. anisopliae และ รำ  
T. harzianum) เพื่อควบคุมโรครำกปมของมันส ำปะหลงั
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ในสภำพเรือนทดลองในฤดูร้อน เปรียบเทียบกับกำรใช้
สำรเคมี carbosulfan และกำรไมใ่ช้รำปฏิปักษ์ ซึง่แสดงใน 
Table 2 พบว่ำ กำรใช้รำปฏิปักษ์ 4 ชนิด ทัง้ที่ 7, 5, 3 และ 
0 วนั ก่อนกำรรำดไข่ไส้เดือนฝอย (กรรมวิธีที่ 1-16) และ
กำรใช้สำรเคมี carbosulfan (กรรมวิธีที่ 17) เมื่อประเมิน
จำกตวัชีว้ดัปริมำณไส้เดือนฝอยนัน้ พบว่ำ มีจ ำนวนกลุ่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไข่ต่อระบบรำกอยู่ระหว่ำง 60.35-276.80 กลุม่ไข่ ซึ่งมีค่ำ
น้อยกว่ำกรรมวิธีที่ 18 (กรรมวิธีควบคุม 1, มีกำรรำดไข่
ไส้เดือนฝอยเพียงอย่ำงเดียว โดยไมม่ีกำรใช้ทัง้รำปฏิปักษ์
และสำรเคมี) ท่ีมีจ ำนวนมำกที่สุด (696.96 กลุ่มไข่) ซึ่ง
สำมำรถลดจ ำนวนกลุ่มไข่ลงได้ 60.28-91.34 เปอร์เซ็นต์ 
ทั ง้นี ก้ำรใช้ รำ T. harzianum ที่  7 วัน  ก่ อนกำรรำด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2. Efficiency of commercial products of antagonistic fungi on infection of root-knot nematode 
Meloidogyne incognita and growth parameters of cassava plants tested in warm season (March 
16th - May 1st, 2018) 

Treatment 

Egg 
masses/root 

system 
(egg mass) 

Eggs/g 
root 

Female 
adults 
/g root 

Shoot 
height 
(cm) 

Shoot and 
root fresh 
weight (g) 

Root fresh 
weight (g) 

Reduction 
of egg 
masses 

(%)1 

1.  Product 1(7 days) + RKN eggs 179.60 bc 27.60 b 11.63 cde 22.03 c 133.80 abc 22.20 abc 74.23 

2.  Product 2 (7 days) + RKN eggs 194.46 bc 10.46 bcd   7.88 efgh 23.80 abc 149.06 abc 29.47 abc 72.10 

3.  Product 3 (7 days) + RKN eggs 195.62 bc 18.62 bcd   8.00 defgh 27.00 a 174.92 ab 26.82 abc 71.93 

4.  Product 4 (7 days) + RKN eggs   60.35 cd   5.54 cd   4.13 h 23.50 bc 135.43 abc 24.33 abc 91.34 

5.  Product 1 (5 days) + RKN eggs 154.90 bc   8.91 bcd   9.63 cdef 25.75 ab 177.77 a 27.89 abc 77.77 

6.  Product 2 (5 days) + RKN eggs 250.55 b 17.49 bcd 16.50 b 23.50 bc 144.49 abc 25.04 abc 64.05 

7.  Product 3 (5 days) + RKN eggs 211.40 bc   8.03 cd   6.00 fgh 24.73 abc 179.72 a 35.05 a 69.67 

8.  Product 4 (5 days) + RKN eggs 154.02 bc 23.08 bc 12.00 cde 23.13 bc 125.47 abc 18.013 c 77.90 

9.  Product 1 (3 days) + RKN eggs 276.80 b 15.92 bcd 13.13 bc 22.13 c 146.46 abc 29.10 abc 60.28 

10.  Product 2 (3 days) + RKN eggs 197.84 bc 20.91 bc 12.50 bcd 22.50 bc 135.98 abc 20.04 bc 71.61 

11.  Product 3 (3 days) + RKN eggs 185.03 bc   6.96 cd 10.75 cde 25.00 abc 161.68 abc 34.14 ab 73.45 

12.  Product 4 (3 days) + RKN eggs 177.68 bc 21.29 bc 10.88 cde 24.25 abc 136.08 abc 20.67 abc 74.50 

13.  Product 1 (0 day) + RKN eggs 171.77 bc 19.58 bc   8.63 cdefg 23.75 abc 129.77 abc 20.95 abc 75.35 

14.  Product 2 (0 day) + RKN eggs 163.05 bc 19.95 bc   9.50 cdef 22.10 c 129.62 abc 20.99 abc 76.61 

15.  Product 3 (0 day) + RKN eggs 175.35 bc 12.13 bcd   7.63 efgh 23.38 bc 147.95 abc 25.49 abc 74.84 

16.  Product 4 (0 day) + RKN eggs 238.32 b 10.04 bcd   7.75 efgh 24.50 abc 159.92 abc 32.09 abc 65.81 

17.  Nematicide (carbosulfan) (0 day)   76.37 cd 12.74 bcd   4.75 gh 23.25 bc 104.34 c 17.92 c 89.04 

18.  Control 1 + RKN eggs 696.96 a 92.24 a 39.75 a 18.75 d 116.89 bc 19.23 c 0 

19.  Control 2 (No RKN eggs)     0.00 d   0.00 d   0.00 i 22.25 bc 134.03 abc 22.56 abc - 

F-test ** ** ** ** ** **  

C.V. (%) 46.40 60.46 25.78 8.85 24.02 34.55  

Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different (P>0.05, DMRT). 
RKN eggs = inoculation with root–knot nematode eggs, Product 1 = Beauveria bassiana, Product 2 = Paecilomyces lilacinus, 
Product 3 = Metarhizium anisopliae, Product 4 = Trichoderma harzianum 
1 Reduction of egg masses =  No. egg masses from control 1  -  No. egg masses from treatment)  x 100 
                                                                              No. egg masses from control 1 

การเปรียบเทยีบพันธ์ุมันส าปะหลังต่อการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood) 
และประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์รูปการค้าในการควบคุม 
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ไข่ไส้เดือนฝอย (กรรมวิธีที่ 4) ควบคุมไส้เดือนฝอยได้ดี
ที่สุด ซึ่งมีจ ำนวนกลุ่มไข่น้อยที่สุด (60.35 กลุ่มไข่) ทัง้นี ้
สำมำรถลดกำรเกิดปมลงถึง 91.34 เปอร์เซ็นต์  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 1 รองลงมำคือกำรใช้
สำรเคมี carbosulfan (กรรมวิธีที่ 17, 76.37 กลุ่มไข่) โดย
ทัง้ 2 กรรมวิธีนีไ้มแ่ตกตำ่งกนัทำงสถิติ แตแ่ตกตำ่งอยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถิติกบักรรมวิธีอื่น ๆ ซึ่งทกุกรรมวิธีที่มีกำร
ใช้รำปฏิปักษ์และกรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี carbosulfan นัน้ มี
ประสิทธิภำพอย่ำงชัดเจน (P<0.05)ในกำรควบคุม
ไส้เดือนฝอย  

เมื่อพิจำรณำจำกกำรตรวจนบัจ ำนวนไข่ต่อรำก 
1 กรัมนัน้ พบว่ำกำรใช้รำ T. harzianum ที่ 7 วนั ก่อนกำร
รำดไข่ไส้เดือนฝอย (กรรมวิธีที่ 4) มีประสทิธิภำพดีที่สดุใน
กำรควบคุมไส้เดือนฝอย โดยพบเพียง 5.54 ฟอง ซึ่ง
แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P<0.05) กับกรรมวิธีที่ไม่มีกำร
ควบคมุใด ๆ (กรรมวิธีที่ 18, 92.24 ฟอง/รำก 1 กรัม) และ 
กำรใช้รำ B. bassiana ที่ 7 วัน ก่อนกำรรำดไข่ไส้เดือน
ฝอย (กรรมวิธีที่ 1, 27.60 ฟอง/รำก 1 กรัม) แต่กรรมวิธีที่ 
4 นีใ้ห้ผลไม่แตกตำ่งทำงสถิติกบักำรใช้รำปฏิปักษ์อื่น ๆ ที่
เหลือและสำรเคมี  carbosulfan ซึ่งมีประสิทธิภำพโดย
เรียงจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่กรรมวิธีที่ 11, 7, 5, 16, 2, 
15, 17, 9, 6, 3, 13, 14, 10, 12 และ 8 ตำมล ำดบั 

ส ำหรับจ ำนวนตวัเต็มวยัเพศเมียต่อรำก 1 กรัม
นัน้ พบว่ำกรรมวิธีที่  18 (กรรมวิธีควบคุม 1) มีจ ำนวน
ไส้เดือนฝอยมำกที่สุด 39.75 ตัว ซึ่งแตกต่ำงทำงสถิติ 
(P<0.05) กับกรรมวิธีอื่น ๆ ทัง้หมด ในขณะที่กำรใช้รำ  
T. harzianum ที่  7 วัน (กรรมวิธีที่  4) มีประสิทธิภำพดี
ที่สดุ ซึ่งให้คำ่ตวัเต็มวยัเพศเมียน้อยที่สดุ 4.13 ตวั โดยไม่
แตกต่ำงทำงสถิติกับกรรมวิธีรองลงมำคือกำรใช้สำรเคมี 
carbosulfan (กรรมวิธีที่ 17) 4.75 ตวัและกรรมวิธีที่มีกำร
ใช้รำปฏิปักษ์อื่น ๆ (เรียงจ ำนวนจำกน้อยไปหำมำกคือ 
กรรมวิธีที่ 7, 15, 16, 2 และ 3 ตำมล ำดบั) 

ส่วนตัวชีว้ดักำรเจริญเติบโตของพืชนัน้ พบว่ำ
ควำมสูงของต้นในกรรมวิธีที่  3 ซึ่งใช้รำ M. anisopliae  
7 วันก่อนกำรรำดไข่มีควำมสูงของต้นสูงที่สุด (27.00 
เซนติเมตร) โดยไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับกำรใช้รำปฏิปักษ์
กรรมวิธีอื่นซึ่งให้ค่ำรองลงมำตำมล ำดบัคือ กรรมวิธีที่ 5, 
11, 7, 16, 12, 2 และ 13 แตแ่ตกตำ่งอยำ่งมีนยัส ำคญัทำง

สถิติกับกำรใช้รำปฏิปักษ์กรรมวิธีอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่
กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นและสำรเคมี carbosulfan รวมทัง้กับ
กรรมวิธีควบคุม 1 (กรรมวิธีที่ 18) ซึ่งมีควำมสูงของต้น
น้อยที่สดุ (18.75 เซนติเมตร) ส ำหรับน ำ้หนกัต้นและรำก
สดพบว่ำ กำรใช้รำ M. anisopliae (กรรมวิธีที่  7, 5 วัน
ก่อนกำรรำดไข่) ให้ค่ำน ำ้หนักต้นและรำกสดมำกที่สุด 
(179.72 ก รัม ) รองลงมำคื อกำรใช้ รำ  B. bassiana 
(กรรมวิธีที่ 5, 177.77 กรัม) ซึ่งทัง้สองกรรมวิธีดังกล่ำวนี ้
ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติกบักรรมวิธีอื่น ๆ ยกเว้นกรรม
วิ ธีกำรใช้สำรเคมี  carbosulfan (กรรมวิ ธีที่  17) และ
กรรมวิธีควบคุม 1 (กรรมวิธี 18) ในขณะที่น ำ้หนกัรำกสด
นัน้ กำรใช้รำ M. anisopliae (กรรมวิ ธีที่  7) ท ำให้มัน
ส ำปะหลังมีน ำ้หนักรำกสดมำกที่สุด (35.05 กรัม) ซึ่ง
กรรมวิ ธีที่  11 (รำ M. anisopliae, 34.14 กรัม) ให้ผล
ใกล้เคียงรองลงมำและไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ อีกทัง้ไม่มี
ควำมแตกต่ำงทำงสถิติกบักรรมวิธีอื่น ๆ ยกเว้นกรรมวิธีที่ 
10 (รำ  P. lilacinus), 18 (กรรมวิ ธี ควบคุม  1), 8 (รำ  
T. harzianum) และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งกรรมวิ ธีที่  17 
(สำรเคมี  carbosulfan) ซึ่ งมี น ำ้หนักรำกสดต ่ ำที่ สุด
ตำมล ำดบั 
 

วิจารณ์ 
 

จำกกำรทดสอบพนัธุ์มันส ำปะหลงัทัง้ 10 พนัธุ์
ในสภำพกำรรำดไข่ไส้เดือนฝอยรำกปม พบว่ำพันธุ์มัน
ส ำปะหลงัที่มีจ ำนวนปมต่อระบบรำกมำกที่สุดคือพันธุ์
ระยอง 9 (168.3 ปม) ซึ่งไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับพันธุ์
ระยอง 5, 72, 11  และห้วยบง 60 ส่วนมันส ำปะหลงัที่มี
จ ำนวนปมน้อยที่สดุคือพนัธุ์ระยอง 13 แสดงให้เห็นว่ำมนั
ส ำปะหลังที่มีควำมอ่อนแอต่อไส้เดือนฝอยรำกปม คือ 
พันธุ์ ระยอง 9 เมื่อประเมินจำกตัวชีว้ัดปริมำณไส้เดือน
ฝอยโดยใช้จ ำนวนปมต่อระบบรำกเป็นเกณฑ์ พบว่ำพนัธุ์
อ่อนแอให้ผลไม่สอดคล้องกับรำยงำนของกรมวิชำกำร
เกษตร ที่รำยงำนวำ่มนัส ำปะหลงัพนัธุ์ระยอง 72 เป็นหนึ่ง
ในพันธุ์ ต้ำนทำนไส้เดือนฝอยรำกปม (Office of Expert, 
Department of Agriculture, 2019; Tangchitsomkid et al., 
2015) แต่ในกำรศึกษำครัง้นีพ้ันธุ์ ระยอง 72 มีแนวโน้ม
เป็นพันธุ์ที่อ่อนแอซึ่งอยู่ในล ำดับต้น ๆ โดยมีค่ำตัวชีว้ัด
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ปริมำณไส้เดือนฝอยรำกปมจ ำนวนรองลงมำจำกพันธุ์
ระยอง 9 และระยอง 5 ซึ่งกำรทดสอบครัง้นี เ้ป็นกำร
ทดสอบเบือ้งต้นในเรือนทดลองที่มีกำรรำดไข่ไส้เดือนฝอย
รำกปมที่มีควำมสม ่ำเสมอ โดยมุ่งหวงัให้ได้พันธุ์อ่อนแอ
ที่สุดส ำหรับส ำหรับใช้ทดสอบประสิทธิภำพของรำ
ปฏิปักษ์ต่อไป ซึ่งมีโอกำสให้ผลที่ไม่เหมือนกันจำกกำร
ทดสอบในสภำพท่ีแตกต่ำงกันเช่น สำยพนัธุ์ของไส้เดือน
ฝอย ควำมเข้มข้นของไข่ สภำพพืน้ที่และดินทดลอง 
ฤดูกำล ตลอดจนอำยขุองพืช เป็นต้น  อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับ
พนัธุ์ระยอง 9 นัน้ก็ให้ผลที่สอดคล้องกับรำยงำนของกรม
วิ ช ำ ก ำ ร เก ษ ต ร  (Office of Expert, Department of 
Agriculture, 2019; Tangchitsomkid et al. , 2015)  ที่
จัดเป็นพันธุ์ อ่อนแอต่อไส้เดือนฝอยรำกปม ทัง้นี ไ้ด้
คดัเลือกพนัธุ์ระยอง 9 ไปทดสอบกำรควบคมุโรครำกปมนี ้
ด้วยรำปฏิปักษ์รูปกำรค้ำ เพื่อให้ผลที่มีควำมชัดเจน 
ส ำหรับกำรน ำมำประยุกต์ใช้โดยชีววิธีเช่นรำปฏิปักษ์กับ
พนัธุ์อื่น ๆ รวมทัง้ในสภำพไร่ต่อไป ส ำหรับพนัธุ์ที่แข็งแรง
เมื่อประเมินจำกค่ำตวัชีว้ดัที่ส ำคญั (จ ำนวนปมต่อระบบ
รำก) และมีค่ำแตกต่ำงกันทำงสถิติกับพันธุ์อ่อนแอแล้ว 
พนัธุ์แข็งแรงที่มีค่ำตวัชีว้ดัดงักล่ำวอยู่ในกลุม่น้อย - น้อย
ที่สุด 3 ล ำดับ ได้แก่ พันธุ์ ระยอง 13, เกษตรศำสตร์ 50  
และระยอง 90 ตำมล ำดบั จึงเป็นพนัธุ์ที่น่ำสนใจ เพื่อกำร
น ำไปศกึษำต่อไปในสภำพไร่ที่ควำมแตกต่ำงกนัเช่น พืน้ที่ 
ชนิดดิน และฤดกูำล เป็นต้น 

ส ำหรับกำรทดสอบประสิทธิภำพของรำปฏิปักษ์
รูปกำรค้ำ 4 ชนิด เปรียบเทียบกับกำรใช้สำรเคมีก ำจัด
ไส้เดือนฝอย carbosulfan และกำรไม่ใช้ทัง้รำปฏิปักษ์
และสำรเคมี carbosulfan (กรรมวิธีควบคุม 1, กรรมวิธีที่ 
18) ต่อกำรควบคมุไส้เดือนฝอยรำกปมของมนัส ำปะหลงั
พนัธุ์ระยอง 9  โดยเป็นพนัธุ์อ่อนแอที่สดุจำกกำรคดัเลือก
นีต้่อกำรเข้ำท ำลำยในสภำพเรือนทดลอง ซึ่งท ำกำร
ทดสอบในฤดรู้อน พบว่ำกำรใช้รำปฏิปักษ์รูปกำรค้ำทัง้ 4 
ชนิดและสำรเคมี  carbosulfan มีประสิทธิภำพในกำร
ควบคุมไส้เดือนฝอยรำกปม ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ที่ 7, 5, 3 
และ 0 วนั ก่อนกำรรำดไข่ โดยสำมำรถลดกำรเกิดปมลงได้ 
60.28-91.34 เปอร์เซ็นต์  ทัง้นี ก้ำรใช้รำ T. harzianum  
7 วนั ก่อนกำรรำดไข่ ท ำให้ตวัชีว้ดัปริมำณไส้เดือนฝอย มี
ค่ำน้อยกว่ำในกรรมวิธีอื่น ๆ ทัง้หมดที่มีกำรทดสอบกับ

ไส้เดือนฝอย (ลดกำรเกิดปมได้สงูที่สดุ 91.34 เปอร์เซ็นต์) 
กำรที่รำ T. harzianum มีประสิทธิภำพในกำรควบคุม
ไส้เดือนฝอยรำกปมได้ดีนัน้ อำจเนื่องจำกมีกลไกในกำร
เป็นปฏิปักษ์ต่อไส้เดือนฝอยได้หลำยอย่ำง อำทิ กำร
ท ำลำยไข่  ที่ เกิดจำกกิจกรรมของเอนไซม์  chitinase 
(Sahebani and Hadavi, 2008) และ protease (Sharon 
et al., 2001) หรือแม้แต่กำรมีคุณสมบัติของกำรเจริญ
ครอบคลุมรำกพืชและกระตุ้ นควำมต้ำนทำนโรคพืช 
( induced systemic resistance) ได้  (Martinez-Medina 
et al., 2016; Saksirirat, 2017) รวมทัง้กำรสร้ำงสำรที่เป็น
พิษต่อไส้ เดื อนฝอยเช่น 6 -pentyl-α-pyrone เป็นต้น 
(Tranier et al., 2014) ส ำหรับค่ำตวัชีว้ดักำรเจริญเติบโต
ของมนัส ำปะหลงัที่ได้นัน้ พบวำ่กรรมวิธีควบคมุ 1 มีควำม
สูงของต้นน้อยที่สุด และมีน ำ้หนักต้นและรำกสดอยู่ใน
ระดบัต ่ำเกือบที่สดุ ในขณะที่กำรใช้รำ M. anisopliae ตำ่ง
กรรมวิธีท ำให้ต้นมนัส ำปะหลงัมีควำมสงู รวมทัง้น ำ้หนกั
ต้นและรำกสดอยู่ในระดับมำก - มำกที่สุด ส่วนน ำ้หนัก
รำกสด กรรมวิธีควบคมุ 1 นัน้ ก็ตรวจพบไส้เดือนฝอยรำก
ปมเข้ำท ำลำยรำก แต่ไม่แสดงอำกำรรำกปมที่ชัดเจน ซึ่ง
อำจเนื่องมำจำกเป็นกำรประเมินผลมนัส ำปะหลงัที่อำย ุ
45 วัน หลังกำรรำดไข่ ทัง้นี  ้Lertsuchatavanich (2015) 
ได้รำยงำนว่ำ พฒันำกำรโรครำกปมของมนัส ำปะหลงันัน้
จะสงัเกตได้ชัดเจนที่บริเวณรำกฝอย เมื่อมนัส ำปะหลงัมี
อำยุ 6 เดือน ดังนัน้น ำ้หนักรำกสดจึงมีโอกำสใกล้เคียง
โดยไม่ แตกต่ ำงทำงสถิติ กับกรรมวิ ธี ต่ ำง ๆ  ซึ่ งมี
ประสิทธิภำพ (กำรใช้รำปฏิปักษ์ส่วนใหญ่และสำรเคมี 
carbosulfan) นอกจำกนัน้กำรใช้รำปฏิปักษ์ยังให้ผลดี 
เช่น กำรเป็นรำเอนโดไฟต์ (endophyte) ท่ีมีคุณสมบัติ
สง่เสริมกำรเจริญเติบโตในพืช โดยมีรำปฏิปักษ์หลำยชนิด
ที่เป็นเอนโดไฟต์ (endophytic fungi) ซึ่งมีคุณสมบัติใน
กำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืช ทัง้นี  ้Greenfield  
et al. (2016) ได้รำยงำนเป็นครัง้แรกว่ำรำ B. bassiana 
และรำ M. anisopliae เป็นรำเอนโดไฟต์ในมันส ำปะหลงั 
โดยมีกำรเจริญครอบครองรำกมันส ำปะหลังได้มำกที่
บริเวณโคนรำกมำกกว่ำปลำยรำก ซึ่งรำ M. anisopliae 
นัน้มีควำมสำมำรถในกำรอำศยัอยู่ในต้นได้ยำวนำนและ
ดีกว่ำรำ B. bassiana อีกทัง้กำรใช้สำรเคมี carbosulfan 
หรือแม้แตก่รรมวิธีควบคมุ 2 (กรรมวิธีที่ 19, ไมม่ีกำรใช้รำ

การเปรียบเทยีบพันธ์ุมันส าปะหลังต่อการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood) 
และประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์รูปการค้าในการควบคุม 
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ปฏิปักษ์ ไม่มีกำรใช้สำรเคมี carbosulfan และไม่มีกำร
รำดไข่ไส้เดือนฝอย) นัน้ ยงัให้ค่ำตวัชีว้ดักำรเจริญเติบโต
ของมนัส ำปะหลงัที่มำกในระดับไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับ
กำรใช้รำปฏิปักษ์รูปกำรค้ำกรรมวิธีอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงศกัยภำพของรำปฏิปักษ์รูปกำรค้ำดงักลำ่ว
ที่ควรพิจำรณำเพื่อกำรขยำยผลกำรศกึษำตอ่ไป 

 
สรุป 

 
กำรทดสอบพันธุ์ มันส ำปะหลังที่นิยมปลูก

จ ำนวน 10 พันธุ์  ได้แก่ พันธุ์ ระยอง 5, 7, 9, 11, 13, 72  
และ 90, เกษตรศำสตร์ 50 ห้วยบง 60 และ 80 ต่อกำรเข้ำ
ท ำลำยของไส้เดือนฝอยรำกปม M. inognita ในสภำพ
เรือนทดลอง พบว่ำมนัส ำปะหลงัพนัธุ์ที่ออ่นแอต่อไส้เดือน
ฝอยรำกปมมำกที่สดุคือ พนัธุ์ระยอง 9 เมื่อน ำรำปฏิปักษ์
รูปกำรค้ำ 4 ชนิด (รำ B. bassiana, รำ P. lilacinus, รำ  
M. anisopliae แ ล ะ ร ำ  T. harzianum)  ม ำ ท ด ส อ บ
ประสิทธิภำพในกำรควบคุมไส้เดือนฝอยรำกปมในมัน
ส ำปะหลังพันธุ์ ระยอง 9 พบว่ำรำปฏิปักษ์ รูปกำรค้ำ  
T. harzianum มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เที ย บ เท่ ำส ำรเค มี 
carbosulfan ในกำรควบคุมไส้เดือนฝอยรำกปมในสภำพ
เรือนทดลอง  

 
กิตตกิรรมประกาศ 

 
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขต 

3 จังหวัดขอนแก่น ท่ีให้ควำมอนุเครำะห์ท่อนพันธุ์มัน
ส ำปะหลัง  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภำพกำรเกษตรเพื่อ
เศรษฐกิจที่ยัง่ยืน  และกลุม่วิจยักำรเพำะเลีย้งและพฒันำ
ผลติภณัฑ์ไหมป่ำและแมลงส ำคญัทำงเศรษฐกิจเพื่อสร้ำง
มู ลค่ ำ เพิ่ ม  มหำวิ ทยำลัยขอนแก่ น   ที่ สนับสนุ น
งบประมำณในกำรวิจัยบำงส่วน รวมทัง้กำรให้ควำม
อนเุครำะห์กำรใช้ครุภณัฑ์และอปุกรณ์ในกำรวิจยั 
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