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บทคัดยอ

ไดทําการทดสอบประสิทธิภาพสาบเสือ (Eupatorium odoratum L.) ปุยหมัก 
(Compost) และดาวเรือง (Tagetes erecta cultivar NS-OLD) เพื่อควบคุมและ/หรือลดปริมาณ
ไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne javanica ในแปลงปลูกเบญจมาศของเกษตรกร  ท่ีศูนยพัฒนา
โครงการหลวงขุนวาง อ.แมวาง จ.เชียงใหม ในชวงเดือนธันวาคม 2543 ถึงเดือนสิงหาคม 2544       
ผลการตรวจสอบไสเดือนฝอยรากปมในดินซ่ึงเก็บทุก 15 วันหลังปลูกพบวา ปริมาณ M. javanica ใน
กรรมวิธีสาบเสือ ปุยหมัก และดาวเรือง ทุกชวงเวลา ไมมีความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
(P  0.05) เปรียบเทียบกับแปลงควบคุม (control)

คําหลัก :  เบญจมาศ (Chrysanthemum spp.) ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne 
javanica) สาบเสือ (Eupatorium odoratum) ปุยหมัก (Compost) ดาวเรือง (Tagetes erecta
cultivar NS-OLD) แปลงควบคุม (control)



Abstract

Effects of bitter bush (Eupatorium odoratum L.), Chrysanthemum compost 
and marigold (Tagetes erecta cultiver NS-OLD) on population densities of root-knot 
nematode (Meloidogyne javanica) were examined in chrysanthemum plots during 
December 2000 to August 2001 in Khunwang station, Amphor Maewang, Chiangmai 
Province.  The soil samples were collected every 15-day intervals for investigating 
nematodes.  No interactions between treatments occurred in all sampling occasions          
(P  0.05)

Key words :  Chrysanthemum, Meloidogyne javanica, Eupatorium odoratum, 
Tagetes erecta cultivar NS-OLD, chrysanthemum compost and control.
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สารบัญตาราง

           หนา

ตารางท่ี  1 ปริมาณไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne javanica  3
ท่ีไดจากดิน 500 มิลลิลิตรในแปลงเบญจมาศที่เติมกรรมวิธีตาง ๆ
ชวงเดือนธันวาคม 2543 ถึงเดือนสิงหาคม 2544



สารบัญภาพ

           หนา

ภาพที่  1 โครงสรางเสนใยเช้ือรา Arthrobotrys spp.  4
รูปรางเปนบวง (loop) ใชดักจับไสเดือนฝอย

ภาพที่  2 รูปราง conidiophore และ conidia เชื้อรา Arthrobotrys spp.  4

ภาพที่  3 ไสเดือนฝอยติดในบวง (loop)  5

ภาพที่  4 ซากไสเดือนฝอยหลังจากติดบวง 48 ชั่วโมง  5



บทนํา

บทบาทของไส เ ดือนฝอยศัตรูพืชในปจจุ บัน  โดยเฉพาะไส เ ดือนฝอยสกุล  
Meloidogyne spp. นั้นเปนที่ยอมรับกันวามีผลตอการเจริญเติบโตและทําใหผลผลิตลดลง โดยเฉพาะ
พืชเศรษฐกิจท่ีปลูกหมุนเวียนในพ้ืนท่ีเดียวกันเปนระยะเวลานาน ดังน้ันการหาวิธีการตาง ๆ ที่จะลด
ความรุนแรงของโรคหรือลดปริมาณไสเดือนฝอยสกุลดังกลาวเปนเรื่องจําเปน ที่สําคัญคือวิธีการเหลานี ้
ตองปลอดภัยตอคนและไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมหรือกระทบนอยท่ีสุด ดวยเหตุผลดังกลาว
งานวิจัยเรงดวนโครงการนี้จึงเกิดขึ้น



วิธีการทดลอง

พ้ืนท่ีปลูก
ใชแปลงปลูกเบญจมาศของศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จํานวน 5 แปลง แตละ

แปลงมีไสเดือนฝอย Meloidogyne javanica ระบาดอยูมาก  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 
กรรมวิธ ี(treatment) กรรมวิธีละ 5 ซ้ํา ดังน้ี
treatment 1 (T1) = ชุดควบคุม (control)
treatment 2 (T2) = ดาวเรือง (Tagetes erecta cultivar NS-OLD)
treatment 3 (T3) = ปุยหมัก (compost)
treatment 4 (T4) = สาบเสือ (Eupatorium odoratum)

เลือกแปลงทดลองขนาดเล็กพ้ืนท่ี 1 x 4 ตารางเมตร จํานวน 4 แปลงจากแปลงใหญ 
รวมทั้งหมด 20 แปลงเล็ก  T1 ปลูกกลาเบญจมาศอยางเดียว  ใชระยะปลูก 15 x 15 เซนติเมตร  ปลูก
ทั้งหมด 6 แถว ใน T2 ใชกลาดาวเรืองสายพันธุ NS-OLD อายุ 21 วัน จากบริษัทลานนาโอเรียนตัล-
ไฮโดรไพนิกส จํากัด ปลูกแซมระหวางแถวท่ี 2 กับ 3 และแถวที่ 4 กับ 5 ระยะระหวางตน 30 
เซนติเมตร ระหวางแถว 70 เซนติเมตร รวมได 30 ตนตอ 4 ตารางเมตร สวน T3 ใชปุยหมกัทําจากใบ
และตนเบญจมาศท่ีเก็บดอกหมดแลว ใชปุยหมักสับคลุกดินอัตรา 30 กิโลกรัมตอตารางเมตร หรือ 48 
ตันตอไร แต T4 ใสสาบเสือทั้งตน ตัดและสับเปนทอนสั้น ๆ ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร ยอยดวยเคร่ือง
ยอยเศษไมกอนนําไปคลุกดินปลูกซึ่งขุดไวลึก 30 เซนติเมตร อัตราที่ใช 27 กิโลกรัมตอตารางเมตร หรือ 
43.2 ตันตอไร ปุยเคมีและสารเคมีฆาเชื้อราและแมลงทําตามท่ีเกษตรกรใช

การเก็บตัวอยางดิน
เจาะเก็บตัวอยางดินในแตละซํ้า  เฉลี่ย 15  วันตอครั้ง     ใชเหล็กเจาะขนาดเล็ก    

เสนผาศูนยกลาง 2.50 เซนติเมตร   เจาะลึก 25 เซนติเมตร  แปลงละ 15 จุด  นําดินทั้งหมดรวมไวใน
ถุงพลาสติกกอนทําการแยกไสเดือนฝอย  นําดินใสถาดคลุกเคลาใหท่ัว ตวงดวยกระปองปริมาตร 500 
มิลลิลิตร นําไปลางดวยวิธีผสมของคอปปและเบอรแมน สวนดินคางบนตะแกรง (sieved soil) นําไป
ทํา bioassay ปลูกดวยถ่ัวเขียวจนอายุได 17 วัน ลางดินและนํารากถ่ัวเขียวไปยอมดวยแอซิดฟุคซิน
แลคโตฟนอลเพ่ือตรวจนับไสเดือนฝอย Meloigogyne javanica ในราก

การวิเคราะหขอมูล
ปริมาณไสเดือนฝอย M. javanica    ท่ีนับไดท้ังหมดในแตละคร้ังถูกนําไปวิเคราะห

ขอมูล (ANOVA) โดยใชโปรแกรม SX3.5 และจํานวนไสเดือนฝอยไดถูกแปลงคาดวย log10(x+1) หรือ 
log transformation



การแยกเชื้อจุลินทรียปฏิปกษจากดิน
สุมดินท่ีไดจากการเจาะแตละคร้ังตัวอยางละ 5 มิลลิลิตร (1 ชอนชา) เทลงบนจาน

แกวท่ีมี WA (water agar) แลวฉีดพนดวยซัสเปนชั่นที่มีไสเดือนฝอยซึ่งผานการฆาเชื้อภายนอกแลว
จานละ 1 มิลลิลิตร วางไวในอุณหภูมิหองปกติ 27 – 28 O เซลเซียส นาน 5 วัน ตรวจสอบเชื้อรา
ปฏิปกษโดยใชกลองจุลทรรศนชนิดสเตอริโอ

ผลการทดลอง
ปริมาณไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne javanica ในกรรมวิธีควบคุม ดาวเรือง 

ปุยหมัก และสาบเสือ เปรียบเทียบจากการเก็บแตละคร้ังต้ังแตเก็บกอนปลูก (initial population) วันท่ี 
21 ธันวาคม 2543 จนกระทั่งครั้งสุดทาย วันท่ี 14 สิงหาคม 2544 พบวาไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P  0.05) แสดงไวในตารางท่ี 1  สวนเช้ือราปฏิปกษท่ีแยกไดจากดิน
คือ เชื้อราสกุล Arthrobotrys spp. (รูปท่ี 1, 2, 3 และ 4)
ตารางท่ี  1 ปริมาณไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne javanica ท่ีไดจากดิน 500 มิลลิลิตรใน

แปลงเบญจมาศที่เติมกรรมวิธีตาง ๆ ชวงเดือนธันวาคม 2543 ถึงเดือนสิงหาคม 
2544 1�

กรรมวิธีวัน เดือน ป
ควบคุม ดาวเรือง ปุยหมัก สาบเสือ

21 ธ.ค. 43 4.20 a 41.80 a 32.20 a 40.80 a
15 ม.ค. 44 0.60 a 6.80 a 5.00 a 1.60 a
30 ม.ค. 44 0.20 a 1.00 a 3.80 a 0.40 a
16 ก.พ. 44 0 a 0.40 a 0.40 a 0 a
5 มี.ค. 44 0.20 a 9.00 a 4.20 a 0.20 a
21 มี.ค. 44 0 a 0.40 a 31.60 a 0.60 a
10 เม.ย. 44 6.60 a 0.20 a 0.40 a 0 a
21 เม.ย. 44 0.20 a 14.60 a 4.20 a 37.60 a
17 พ.ค. 44 1.80 b 6.60 b 56.80 a 14.40 ab
7 มิ.ย. 44 43.60 a 9.00 a 40.40 a 13.80 a
25 มิ.ย. 44 311.00 a 840.6 a 475.40 a 398.80 a
10 ก.ค. 44 244.80 a 500.4 a 1,059.00 a 516.80 a
26 ก.ค. 44 156.60 a 314.0 a 498.60 a 319.80 a
14 ส.ค. 44 160.60 a 322.60 a 596.00 a 218.60 a

1�  คาเฉล่ีย (mean) ในแถวเดียวกันซ่ึงตามดวยอักษรเดียวกันไมแตกตางกันท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%



ภาพที่  1  โครงสรางเสนใยเชื้อรา Arthrobotrys spp.
รูปรางเปนบวง (loop) ใชดักจับไสเดือนฝอย

ภาพที่  2  รูปราง conidiophore และ conidia เชื้อรา Arthrobotrys spp.



ภาพที่  3  ไสเดือนฝอยติดในบวง (loop)

ภาพที่  4  ซากไสเดือนฝอยหลังจากติดบวง 48 ชั่วโมง



สรุปและวิจารณ

การทดลองในสภาพแปลงปลูก โดยเฉพาะปลูกและดูแลโดยเกษตรกร รวมท้ังความ
พยายามในการใชพืชและวัสดุปลูกเพื่อลดปริมาณไสเดือนฝอยรากปม ใหผลไมนาพอใจเห็นไดจาก
ปริมาณท่ีผันแปรไมแตกตางในแตละชวงเวลาท่ีตนเบญจมาศเจริญเติบโต ในการทดลองน้ีปลูก
เบญจมาศ 2 รุนติดตอกัน รุนแรกปลูกปลายเดือนธันวาคม 2543 เก็บเก่ียวตนเดือนเมษายน 2544   
รุนท่ีสองปลูกซํ้าท่ีเดิมกลางเดือนเมษายน 2544 เก็บเกี่ยวปลายเดือนสิงหาคม 2544 ในแปลงปลูกท่ีใช
ปุยหมักจะเห็นวาปริมาณไสเดือนฝอย M. javanica เปล่ียนแปลงไมแตกตางจากแปลงควบคุม เร่ืองน้ี
สอดคลองกับผลงานทดลองของ Mcsorley และ Gallaher (1997) ซึ่งใชปุยหมักไดจากหญาและใบไม
(yard waste compost) กับไสเดือนฝอย M. incognita ในแปลงขาวโพด เขาวิจารณวาปุยหมักชวย
เพ่ิมอินทรียวัตถุในดินมากกวาชวยลดจํานวนไสเดือนฝอย M. incognita โดยตรง สําหรับดาวเรืองใช 
T. erecta สายพันธุ NS-OLD แตจากรายงานของสืบศักด์ิ (2525) ระบุวา M. incognita สามารถเขา
ทําลายรากเกิดรากแผล (root necrosis) ในตนดาวเรืองลักษณะดอกแบบ decorative และ anemous 
และสามารถเจริญจนครบชีพจักร แตไมสามารถเจริญในรากดาวเรืองท่ีมีดอกแบบ single หรือผลการ
ทดลองของ Ploeg (1999) ไดปลูก T. erecta สายพันธุ Cracker Jack และ Flor de Muerto ลงใน
กระถางท่ีมีตัวออนระยะท่ีสอง (J2) M. javanica อยู 2,150 ตัวในดิน เขาเลี้ยงไว 60 วันเม่ือนํามา
ตรวจสอบพบวาไมมีไสเดือนฝอยดังกลาวทั้งในดินและในรากดาวเรือง เปรียบเทียบกับดินท่ีไมปลูกพืช 
(fallow) และดินที่ปลูกมะเขือเทศสายพันธุ Pixie และเมื่อเขาปลูกมะเขือเทศลงในกระถางเดิมเปนรุนที่
สอง ทิ้งไว 6 อาทิตย พบวาในดินท่ีเคยปลูกดาวเรืองท้ังสองสายพันธุดังกลาวยังคงใหผลในการควบคุม
ปริมาณ M. javanica อยางมีนัยสําคัญเปรียบเทียบกับดินที่ปลูกมะเขือเทศ-มะเขือเทศหรือดินไมปลูก
พืช (fallow) จะเห็นไดวาคุณสมบัติของดาวเรืองพันธุท่ีควบคุมไสเดือนฝยรากปมไดผล ตองมีการ
ศึกษาคนควาอีกมาก กรณีสาบเสือก็เชนเดียวกันใหผลตางจากรายงานของสืบศักด์ิ (2541) ซึ่งใชสาร
สกัดจากใบสาบเสือ โดยสกัดดวยเอซิลแอลกอฮอล 95% แลวเจือจางดวยน้ํากลั่นใหเขมขนเพียง 10%
ใชอัตราสวน 1 : 1 ผสมน้ํารดสามารถควบคุม M. incognita ในกระถางปลูกมะเขือเทศไดดีกวาระดับ
ความเขมขน 1 : 10

สิ่งท่ีตองทําควบคูกับงานทดลองในแปลงคือ การทดสอบในโรงเรือนหรือในกระถาง 
ซึ่งไมสามารถทําไดเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรและเวลาไมเหมาะสม



เอกสารอางอิง
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