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เรือ่ ง การควบคุมโรครากปม (Root galls)
ที่เกิดจากไสเดือนฝอย Meloidogyne javanica
ในรากเบญจมาศโดยไมใชสารเคมี
Some selected soil amendments as biological control of
Meloidogyne javanica in Chrysanthemum
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บทคัดยอ
ไดทําการทดสอบประสิทธิภาพสาบเสือ (Eupatorium odoratum L.) ปุยหมัก
(Compost) และดาวเรือง (Tagetes erecta cultivar NS-OLD) เพื่อควบคุมและ/หรือลดปริมาณ
ไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne javanica ในแปลงปลูกเบญจมาศของเกษตรกร ทีศ่ นู ยพฒ
ั นา
โครงการหลวงขุนวาง อ.แมวาง จ.เชียงใหม ในชวงเดือนธันวาคม 2543 ถึงเดือนสิงหาคม 2544
ผลการตรวจสอบไสเดือนฝอยรากปมในดินซึง่ เก็บทุก 15 วันหลังปลูกพบวา ปริมาณ M. javanica ใน
กรรมวิธีสาบเสือ ปุย หมัก และดาวเรือง ทุกชวงเวลา ไมมีความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
(P  0.05) เปรียบเทียบกับแปลงควบคุม (control)
คําหลัก : เบญจมาศ (Chrysanthemum spp.) ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne
javanica) สาบเสือ (Eupatorium odoratum) ปุย หมัก (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
ตารางที่ 1

ปริมาณไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne javanica
ทีไ่ ดจากดิน 500 มิลลิลิตรในแปลงเบญจมาศที่เติมกรรมวิธีตาง ๆ
ชวงเดือนธันวาคม 2543 ถึงเดือนสิงหาคม 2544

3

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 1

โครงสรางเสนใยเชือ้ รา Arthrobotrys spp.
รูปรางเปนบวง (loop) ใชดักจับไสเดือนฝอย
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ภาพที่ 2

รูปราง conidiophore และ conidia เชื้อรา Arthrobotrys spp.
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ภาพที่ 3

ไสเดือนฝอยติดในบวง (loop)
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ภาพที่ 4

ซากไสเดือนฝอยหลังจากติดบวง 48 ชั่วโมง

5

บทนํา
บทบาทของไส เ ดื อ นฝอยศั ต รู พื ช ในป จ จุ บั น โดยเฉพาะไส เ ดื อ นฝอยสกุ ล
Meloidogyne spp. นั้นเปนที่ยอมรับกันวามีผลตอการเจริญเติบโตและทําใหผลผลิตลดลง โดยเฉพาะ
พืชเศรษฐกิจทีป่ ลูกหมุนเวียนในพืน้ ทีเ่ ดียวกันเปนระยะเวลานาน ดังนัน้ การหาวิธกี ารตาง ๆ ที่จะลด
ความรุนแรงของโรคหรือลดปริมาณไสเดือนฝอยสกุลดังกลาวเปนเรื่องจําเปน ที่สําคัญคือวิธีการเหลานี้
ตองปลอดภัยตอคนและไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมหรือกระทบนอยที่สุด ดวยเหตุผลดังกลาว
งานวิจัยเรงดวนโครงการนี้จึงเกิดขึ้น

วิธีการทดลอง
พืน้ ทีป่ ลูก
ใชแปลงปลูกเบญจมาศของศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จํานวน 5 แปลง แตละ
แปลงมีไสเดือนฝอย Meloidogyne javanica ระบาดอยูม าก วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4
กรรมวิธี (treatment) กรรมวิธีละ 5 ซ้ํา ดังนี้
treatment 1 (T1)
=
ชุดควบคุม (control)
treatment 2 (T2)
=
ดาวเรือง (Tagetes erecta cultivar NS-OLD)
treatment 3 (T3)
=
ปุย หมัก (compost)
treatment 4 (T4)
=
สาบเสือ (Eupatorium odoratum)
เลือกแปลงทดลองขนาดเล็กพืน้ ที่ 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 จากบริษทั ลานนาโอเรียนตัลไฮโดรไพนิกส จํากัด ปลูกแซมระหวางแถวที่ 2 กับ 3 และแถวที่ 4 กับ 5 ระยะระหวางตน 30
เซนติเมตร ระหวางแถว 70 เซนติเมตร รวมได 30 ตนตอ 4 ตารางเมตร สวน T3 ใชปยุ หมักทําจากใบ
และตนเบญจมาศทีเ่ ก็บดอกหมดแลว ใชปยุ หมักสับคลุกดินอัตรา 30 กิโลกรัมตอตารางเมตร หรือ 48
ตันตอไร แต T4 ใสสาบเสือทั้งตน ตัดและสับเปนทอนสั้น ๆ ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร ยอยดวยเครือ่ ง
ยอยเศษไมกอนนําไปคลุกดินปลูกซึ่งขุดไวลึก 30 เซนติเมตร อัตราที่ใช 27 กิโลกรัมตอตารางเมตร หรือ
43.2 ตันตอไร ปุยเคมีและสารเคมีฆาเชื้อราและแมลงทําตามที่เกษตรกรใช
การเก็บตัวอยางดิน
เจาะเก็บตัวอยางดินในแตละซ้าํ เฉลี่ย 15 วันตอครั้ง
ใชเหล็กเจาะขนาดเล็ก
เสนผาศูนยกลาง 2.50 เซนติเมตร เจาะลึก 25 เซนติเมตร แปลงละ 15 จุด นําดินทั้งหมดรวมไวใน
ถุงพลาสติกกอนทําการแยกไสเดือนฝอย นําดินใสถาดคลุกเคลาใหทว่ั ตวงดวยกระปองปริมาตร 500
มิลลิลติ ร นําไปลางดวยวิธีผสมของคอปปและเบอรแมน สวนดินคางบนตะแกรง (sieved soil) นําไป
ทํา bioassay ปลูกดวยถัว่ เขียวจนอายุได 17 วัน ลางดินและนํารากถัว่ เขียวไปยอมดวยแอซิดฟุคซิน
แลคโตฟนอลเพือ่ ตรวจนับไสเดือนฝอย Meloigogyne javanica ในราก
การวิเคราะหขอมูล
ปริมาณไสเดือนฝอย M. javanica ทีน่ บั ไดทง้ั หมดในแตละครัง้ ถูกนําไปวิเคราะห
ขอมูล (ANOVA) โดยใชโปรแกรม SX3.5 และจํานวนไสเดือนฝอยไดถูกแปลงคาดวย log10(x+1) หรือ
log transformation

การแยกเชื้อจุลินทรียปฏิปกษจากดิน
สุม ดินทีไ่ ดจากการเจาะแตละครัง้ ตัวอยางละ 5 มิลลิลิตร (1 ชอนชา) เทลงบนจาน
แกวทีม่ ี WA (water agar) แลวฉีดพนดวยซัสเปนชั่นที่มีไสเดือนฝอยซึ่งผานการฆาเชื้อภายนอกแลว
จานละ 1 มิลลิลิตร วางไวในอุณหภูมิหองปกติ 27 – 28 O เซลเซียส นาน 5 วัน ตรวจสอบเชื้อรา
ปฏิปก ษโดยใชกลองจุลทรรศนชนิดสเตอริโอ
ผลการทดลอง
ปริมาณไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne javanica ในกรรมวิธีควบคุม ดาวเรือง
ปุย หมัก และสาบเสือ เปรียบเทียบจากการเก็บแตละครัง้ ตัง้ แตเก็บกอนปลูก (initial population) วันที่
21 ธันวาคม 2543 จนกระทั่งครั้งสุดทาย วันที่ 14 สิงหาคม 2544 พบวาไมมคี วามแตกตางกันทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P  0.05) แสดงไวในตารางที่ 1 สวนเชือ้ ราปฏิปก ษทแ่ี ยกไดจากดิน
คือ เชื้อราสกุล Arthrobotrys spp. (รูปที่ 1, 2, 3 และ 4)
ตารางที่ 1 ปริมาณไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne javanica ทีไ่ ดจากดิน 500 มิลลิลิตรใน
แปลงเบญจมาศที่เติมกรรมวิธีตาง ๆ ชวงเดือนธันวาคม 2543 ถึงเดือนสิงหาคม
2544 1¼
วัน เดือน ป
21 ธ.ค. 43
15 ม.ค. 44
30 ม.ค. 44
16 ก.พ. 44
5 มี.ค. 44
21 มี.ค. 44
10 เม.ย. 44
21 เม.ย. 44
17 พ.ค. 44
7 มิ.ย. 44
25 มิ.ย. 44
10 ก.ค. 44
26 ก.ค. 44
14 ส.ค. 44
1¼

กรรมวิธี
ควบคุม
4.20 a
0.60 a
0.20 a
0a
0.20 a
0a
6.60 a
0.20 a
1.80 b
43.60 a
311.00 a
244.80 a
156.60 a
160.60 a

ดาวเรือง
41.80 a
6.80 a
1.00 a
0.40 a
9.00 a
0.40 a
0.20 a
14.60 a
6.60 b
9.00 a
840.6 a
500.4 a
314.0 a
322.60 a

ปุยหมัก
32.20 a
5.00 a
3.80 a
0.40 a
4.20 a
31.60 a
0.40 a
4.20 a
56.80 a
40.40 a
475.40 a
1,059.00 a
498.60 a
596.00 a

สาบเสือ
40.80 a
1.60 a
0.40 a
0a
0.20 a
0.60 a
0a
37.60 a
14.40 ab
13.80 a
398.80 a
516.80 a
319.80 a
218.60 a

คาเฉลีย่ (mean) ในแถวเดียวกันซึง่ ตามดวยอักษรเดียวกันไมแตกตางกันทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 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 รวมทัง้ ความ
พยายามในการใชพืชและวัสดุปลูกเพื่อลดปริมาณไสเดือนฝอยรากปม ใหผลไมนาพอใจเห็นไดจาก
ปริ มาณที่ ผั น แปรไม แ ตกต า งในแต ล ะช ว งเวลาที่ตนเบญจมาศเจริญเติบโต ในการทดลองนี้ปลูก
เบญจมาศ 2 รุนติดตอกัน รุนแรกปลูกปลายเดือนธันวาคม 2543 เก็บเกีย่ วตนเดือนเมษายน 2544
รุน ทีส่ องปลูกซ้าํ ทีเ่ ดิมกลางเดือนเมษายน 2544 เก็บเกี่ยวปลายเดือนสิงหาคม 2544 ในแปลงปลูกทีใ่ ช
ปุย หมักจะเห็นวาปริมาณไสเดือนฝอย M. javanica เปลีย่ นแปลงไมแตกตางจากแปลงควบคุม เรือ่ งนี้
สอดคลองกับผลงานทดลองของ Mcsorley และ Gallaher (1997) ซึ่งใชปุยหมักไดจากหญาและใบไม
(yard waste compost) กับไสเดือนฝอย M. incognita ในแปลงขาวโพด เขาวิจารณวาปุยหมักชวย
เพิม่ อินทรียว ตั ถุในดินมากกวาชวยลดจํานวนไสเดือนฝอย M. incognita โดยตรง สําหรับดาวเรืองใช
T. erecta สายพันธุ NS-OLD แตจากรายงานของสืบศักดิ์ (2525) ระบุวา M. incognita สามารถเขา
ทําลายรากเกิดรากแผล (root necrosis) ในตนดาวเรืองลักษณะดอกแบบ decorative และ anemous
และสามารถเจริญจนครบชีพจักร แตไมสามารถเจริญในรากดาวเรืองทีม่ ดี อกแบบ single หรือผลการ
ทดลองของ Ploeg (1999) ไดปลูก T. erecta สายพันธุ Cracker Jack และ Flor de Muerto ลงใน
กระถางทีม่ ตี วั ออนระยะทีส่ อง (J2) M. javanica อยู 2,150 ตัวในดิน เขาเลี้ยงไว 60 วันเมือ่ นํามา
ตรวจสอบพบวาไมมีไสเดือนฝอยดังกลาวทั้งในดินและในรากดาวเรือง เปรียบเทียบกับดินทีไ่ มปลูกพืช
(fallow) และดินที่ปลูกมะเขือเทศสายพันธุ Pixie และเมื่อเขาปลูกมะเขือเทศลงในกระถางเดิมเปนรุนที่
สอง ทิ้งไว 6 อาทิตย พบวาในดินทีเ่ คยปลูกดาวเรืองทัง้ สองสายพันธุด งั กลาวยังคงใหผลในการควบคุม
ปริมาณ M. javanica อยางมีนัยสําคัญเปรียบเทียบกับดินที่ปลูกมะเขือเทศ-มะเขือเทศหรือดินไมปลูก
พืช (fallow) จะเห็นไดวาคุณสมบัติของดาวเรืองพันธุที่ควบคุมไสเดือนฝยรากปมไดผล ตองมีการ
ศึกษาคนควาอีกมาก กรณีสาบเสือก็เชนเดียวกันใหผลตางจากรายงานของสืบศักดิ์ (2541) ซึ่งใชสาร
สกัดจากใบสาบเสือ โดยสกัดดวยเอซิลแอลกอฮอล 95% แลวเจือจางดวยน้ํากลั่นใหเขมขนเพียง 10%
ใชอตั ราสวน 1 : 1 ผสมน้ํารดสามารถควบคุม M. incognita ในกระถางปลูกมะเขือเทศไดดกี วาระดับ
ความเขมขน 1 : 10
สิ่งที่ตองทําควบคูกับงานทดลองในแปลงคือ การทดสอบในโรงเรือนหรือในกระถาง
ซึ่งไมสามารถทําไดเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรและเวลาไมเหมาะสม
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