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บทคัดยอ
ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2545 – กรกฎาคม 2546 ผูวิจัยไดสุมเก็บตัวอยางดิน
จากแปลงปลูกพืชบนที่สูง ภายในศูนยพัฒนาจํานวน 8 ศูนยของมูลนิธิโครงการหลวง ไดแก
ศูนยพัฒนาหนองหอย แมปูนหลวง ขุนวาง มอนเงาะ แมแฮ ปางดะ หวยน้ําริน และอางขาง
จากนั้นนําดินมาแยกหาเชื้อราปฏิปกษตอไสเดือนฝอย โดยวิธี Scattering method เมื่อพบเชื้อรา
แลว ทําการถายรูปโครงสรางของเสนใยที่เปนกับดัก (trap) รูปราง conidia ลักษณะของ
conidiophore และแยกเชื้อโดยเฉพาะ conidia โดยวิธี single spore isolation นําไปเลี้ยงบน
อาหารถั่วเหลือง soybean dextrose agar (SbDA) เพื่อใหเชื้อราสราง conidia ใหไดจํานวนมาก
เหมาะสําหรับใชเปน inoculum
ในการวิเคราะหชื่อ (Identification to species) โดยใช Key ของ Cooke and
Godfrey (1964) รวมทั้ง Cooke and Dickinson (1965) และ Liu and Zhang (1994) ผูวิจัยได
พบ Monacrosporium bembicodes (Drechsler) Subram. จากศูนยพัฒนาหนองหอยและแม
ปูนหลวง M. aphrobrochum(Drechsler) Subram. จากปางดะ Arthrobotrys oligospora
Fres. จากขุนวาง มอนเงาะ แมแฮ ปางดะ และหวยน้ําริน A. conoides Drechsler จาก
หนองหอย แมปูนหลวง อางขาง สวนศูนยพัฒนาที่มีทั้ง A. oligospora Fres. และ A. conoides
Drechsler ไดแก ศูนยพัฒนาปางดะ หวยน้ําริน และขุนวาง
คําสําคัญ : Scattering method อาหารถั่วเหลือง Soybean dextrose agar (SbDA) Arthrobotrys
oligospora Fres. A. conoides Drechsler.

Abstract
During the period of October, 2002 to July, 2003, various soil samples were collected by the
author from many crops grown sites of 8 Highland Agricultural Development Stations under the Royal
Project Foundation. Nematophagous fungi were isolated by Scattering method. The trapping
devices, conidia, conidiophores were photographed and recorded, especially the conidium was
transferred to culture in Soybean Dextrose Agar (SbDA) by single spore isolation which this medium
was used as source of inoculum.

The keys published by Cooke and Godfrey (1964), Cooke and Dickinson
(1965), Lui and Zhang (1994) were used as sources of recommendation to identify to
species. I proposed Monacrosporium bembicodes (Drechsler) Subram. from Nong Hoi
and Mae Poon Luang, M. aphrobrochum (Drechsler) Subram. from Pang Da.
Arthrobotrys oligospora Fres. from Kun Wang, Mon Hoe, Mae Hae, Pang Da and Huey
Nam Rin. A. conoides Drechsler. from Nong Hoy, Mae Poon Luang, Ang Kang. The
Development Stations, which both species were recovered, named Pang Da, Huay Nam
Rin and Kun Wang, respectively.
Keywords :
Scattering method, Soybean Dextrose Agar (SbDA),
Arthrobotrys
oligospora Fres. A. conoides Drechsler.
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Scattering 3 ml of soil onto water agar (WA) and baiting the 9 cm
6
diam plate with 1 ml surface steriled nematode suspension.
Arthrobotrys conoides Drechsler from Nong Hoi, active networks
6
trapped various nematodes.
Arthrobotrys conoides Drechsler from Mae Poon Luang, throttles
7
its prey and ensnaring the worm for consumption.
A cluster of adhesive networks of Arthrobotrys oligospora Fres. ,
7
from Kun Wang, bearing conidiophore and conidia.
Free – living nematode (Panagrolaimus sp.) was trapped about
8
basal part of esophagous by A. oligospora Fres.
Full set of nematophagous fungus Arthrobotrys oligospora Fres.
8
i.e. nematode, adhesive networks, conidiophore and conidia from
Mae Hae.
Vegetative hyphae which are less active (like a fence) of Monacrosporium 9
aphrobrochum (Drechsler) Subram.from Pang Da.
A fantastic adhesive networks which well – designed by
9
A. oligospora Fres. from Huey Nam Rin
Many small – size juvenile (J2) of Meloidogyne javanica were captured 10
by adhesive networks of A. conoides Drechsler from Ang Kang.
Conidium of Monacrosporium bembicodes (Drechsler) Subram.
10
isolates from Nong Hoi (left) and Mae Poon Luang (right).
Bar represents 20 µm
Conidium of M. aphrobrochum (Drechsler) Subram. isolates from
11
Pang Da.Bar represents 20 µm
Conidia obconical, 19-42 x 8 – 15 µm, constricted at the
11
septum, based flattened, distal cell the larger, A. conoides.
Bar represents 20 µm
Conidia obovoid, 22 – 32 x 12 - 20 µm, plump, constricted
12

Fig. 14
Fig. 15

at the septum, base apiculate, distal cell the larger. A. oligospora
Fres. Bar represents 20 µm
Hyphal networks of A.conoides,from Ang Kang,floating on
water surface.
Multidirection loop of A.conoides,from Ang Kang,associated with
tomato root in pot experiment.
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บทนํา
การนําจุลินทรียมาใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถลดหรือทดแทนการใช
สารเคมีในการเกษตร ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (Pesticide) ที่ติดมาหรือตกคาง
อยูในพืชผลทางการเกษตร มีผลทางดานสุขอนามัยตอประชาชนและตอสภาพแวดลอม (กองกีฏและ
สัตววิทยา, 2537) จุลินทรียที่นํามาใชประโยชนในการควบคุมทางชีววิธี (Biological control) ใน
ประเทศไทยมีหลายชนิดเชน เชื้อรา Chaetomium sp. (เกษม, 2533) และ Trichoderma sp. (จิระเดช
และคณะ, 2535) ถูกนํามาใชควบคุมโรคพืชโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อราศัตรูพืช (Plant-pathogenic
fungi) สวนเชื้อราที่เปนปฏิปกษตอไสเดือนฝอยศัตรูพืช (Plant-parasitic nematodes) ยังมีการ
ศึกษาวิจัยกันนอยโดยเฉพาะเชื้อรา Arthrobotrys sp. ซึ่งเปนเชื้อราที่พบในดิน (soil fungi) เชื้อตัวนี้กิน
ไสเดือนฝอยเปนอาหารโดยสรางเสนใยเปนบวง (loop) หลายระนาบดักจับ (trapped) ไสเดือนฝอยแลว
งอกเสนใยเขาไปยอยเนื้อเยื่อในตัวเหยื่อ นําไปเปนอาหาร ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
รวบรวมเชื้อรา Arthrobotrys sp. และราชนิดอื่นที่มีพฤติกรรมเปนปฏิปกษตอไสเดือนฝอยแลวนําไป
ทดสอบศักยภาพ ในการควบคุมไสเดือนฝอยศัตรูพืช พรอมทั้งพัฒนากรรมวิธีเพื่อการผลิตเปนสารชีว
ภัณฑ (Bio-nematicide product) ตอไป

วิธีการทดลอง
การเก็บตัวอยางดินและแยกเชื้อราปฏิปกษ
ผูวิจัยเก็บตัวอยางดินตั้งแตเดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนกรกฎาคม 2546 โดยสุมเก็บจาก
แปลงปลูกพืชบนที่สูง ภายในศูนยพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวง ไดแก ศูนยพัฒนาหนองหอย แมปูน
หลวง ขุนวาง มอนเงาะ แมแฮ ปางดะ หวยน้ําริน และอางขาง โดยใชเหล็กเจาะดิน (soil auger)
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.50 เซนติเมตร เจาะลึก 20 เซนติเมตร ไมจํากัดจํานวนหลุมขึ้นกับขนาดของ
พื้นที่ใหไดตัวอยางดินบรรจุในถุงขนาด 30 x 45 เซนติเมตร เพียงครึ่งถุงตอหนึ่งศูนยพัฒนา นําดินมายัง
หองปฏิบัติการจากนั้นคลุกดินใหทั่วเปน composite soil สุมเก็บมา 500 มิลลิลิตร นําไปลางแยก
ไสเดือนฝอยโดยวิธี Cobb’s sieving and Baermann’s funnel method ทิ้งไว 48 ชั่วโมง เก็บ
nematode suspension นํามาฆาเชื้อจุลินทรียที่ติดผิวหนัง (surface sterilization) ดวยน้ํายา
โซเดียมไฮโปคลอไรด (NaOCl) เขมขน 0.1% (w/v) นาน 1 นาทีตอดวยน้ํายาสเตร็ปโตมายซินซัลเฟต
(streptomycin sulphate) เขมขน 0.5% (w/v) นาน 1 นาที ลางดวยน้ํากลั่นฆาเชื้อ (sterile water) 3-4
ครั้ง เก็บ nematode suspension ที่ฆาเชื้อภายนอกแลวในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร เพื่อเตรียมใช
เปนเหยื่อลอ จากนั้นใชชอนชาตักดิน 1 ชอนพูน (ประมาณ 3 มิลลิลิตร) เทลงบนอาหาร WA (water
agar) ในจานแกว (Petri-dish) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 9 เซนติเมตร ใหเทตามแนวเสนผาศูนยกลางใช
micropipette ดูด nematode suspension ในบีกเกอรที่เตรียมไวโดยดูดมาเพียง 1 มิลลิลิตรแลวฉีด
suspension ลงทั้ง 2 ดานของแนวดินประมาณดานละ 0.50 มิลลิลิตร วิธีนําดินมาแยกหาเชื้อรา
ปฏิปกษตอไสเดือนฝอยแบบนี้เรียกวา Scattering method (ภมรทิพย, 2545) นําจานแกวเหลานี้วางไว
ในหองปฏิบัติการที่อุณหภูมิปกติ (27-30 องศาเซลเซียส เชื้อราดังกลาวจะงอกเสนใยจากดินเจริญบน
ผิว WA พรอมสรางโครงสรางหลายแบบ เชน บวงหลายระนาบ (network hyphae) ตุมเหนียว (sticky
knobs) วงแหวนที่พองตัวจากดานใน (constricting rings) หรือ สปอรเหนียว(sticky spores)
ตรวจสอบกิจกรรมของเชื้อรากับไสเดือนฝอยทุกวันดวยกลองจุลทรรศนแบบ stereo เมื่อพบไสเดือน
ฝอยติดอยูในบวงหรือโครงสรางอื่นๆทําการถายรูปไว ภายหลังจากที่เชื้อราไดรับอาหารเพียงพอจะสราง
conidiophore พรอม conidia ใหเตรียม capillary tube มาลนเปลวไฟที่ปลาย เพื่อทําเปนเข็มเขี่ย
(needle) เสร็จแลวยาย conidiophore พรอม conidia มาทําสไลด สวน conidia ที่เหลือนํามาเปนเชื้อ
บริสุทธิ์ โดยวิธี single spore isolation ใชอาหารถั่วเหลือง soybean dextrose agar (SbDA) เพื่อให
เชื้อราสราง conidia ใหไดจํานวนมากสําหรับใชเปน inoculum (ภมรทิพย, 2546)

ผลการทดลอง
Key สําหรับเชื้อรา Monacrosporium วิเคราะหถงึ ระดับ species (ประยุกตจาก Liu and Zhang, 1994)
1. เชื้อราสรางกับดัก (trap) ลักษณะเปนบวงเหนียว (loop) หลายระนาบ (networks) หรืออาจสราง
เปนตุมเหนียว (adhesive knobs) หรือวงแหวนดานในพองตัวได (constricting rings)…………...2
2. ถาเชื้อราใช constricting rings จับไสเดือนฝอย…………………………………………….………3
3. เชื้อราสราง conidia มีผนังกั้น 2 septate หรือมากกวา…………………………...….…………….4
4. conidia รูปรางคลายกระสวย เซลลตรงกลางพองโต ปลายมน และมี conidiophore รูปรางเรียว
ยาวปกติ………………….……………………………………………..……………………………5
5. conidia มีผนังกั้น 2 หรือ 3 หรือ 4 septate……………………………………………...………….6
6. ถา conidia มีผนังกัน้ 3 หรือ 4 septate…………………………………………….……………….7
7. 7.1 กรณีที่ conidia มีผนังกัน้ 3 septate โดยที่ conidiophore รูปรางเรียวยาวปกติ…………..…..8
7.2 กรณีที่ conidia มีผนังกัน้ 4 septate และ conidiophore อาจแตกแขนงใกลปลาย…….……10
8. conidia กวางนอยกวา 30 µm…………………………………...………………………………….9
9. conidia รูปรางกลมรี (ellipsoid) แตสวนโคนรูปกรวย (basal portion conical)
ขนาด 16-23 x 34-48 µm ….………………….………..…………………………M. bembicodes
10. conidia รูปรางคลายกระสวยตอนกลางพอง (broadly spindle - shaped) ขนาด 17-26 x 41-55
µm สวนปลายและโคนรูปกรวย (terminal and basal portions conical).….M. aphrobrochum
Key สําหรับเชื้อรา Arthrobotrys วิเคราะหถึงระดับ species (ประยุกตจาก Cooke and Godfrey, 1964)
1. เชื้อราสรางเสนใย (hyphae) ใหเปนโครงสรางหลายรูปแบบเพื่อดักจับ (capture) ไสเดือนฝอย
จ า ก นั้ น ง อ ก เ ส น ใ ย เ ข า ไ ป ใ น ตั ว เ ห ยื่ อ พ ร อ ม ดู ด ซั บ เ นื้ อ เ ยื่ อ ภ า ย ใ น นํ า ไ ป เ ป น
อาหาร……………………….2
2. ไสเดือนฝอยติดอยูบนหรือในกับดัก (traps) ซึ่งสรางจากเสนใยที่เจริญแตกกิ่งกานออกไป………..3
3. เสนใยมีผนังกั้น (hyphae septate)…………………………………………….…………….……..4
4. เสนใยเจริญเปนรางแห (networks) อาจเปนบวง 1 วงหรือ 2-3 วง หลายระนาบไสเดือนฝอยติดอยู
ในหรือบนโครงสรางนี้……………………………………………………………………………….5
5. conidia มีผนังกั้น 1 septum เกิดบนปลายกาน conidiophore โดยตรงหรือเกิดบนแขนงของ
conidiophore ที่แตกตางกิ่งกาน บางครั้งมีการสรางตุมเล็กๆคลายขอ (nodally) บน conidiophore
……………………………………………………………………………………………………….6
6. conidia แตละอันถูกสรางใหมีขนาดเทา ๆ กัน (truly capitate) อยูเรียงกันบนปลายกาน
conidiophore…………………………….………………………………………………………....7

7. มีการสรางโครงสรางคลายขอ (nodal development) บน conidiophore และมี conidia เกิดขึ้น
รอบ ๆ ขอดังกลาว…………………………………………………………………………………...8
8. ในกรณี conidiophore ไมแตกกิ่งกาน……………………………………………………………...9
9. conidia กลม รี ตรงโคนเรียวคลายกรวย (obconical) ขนาด 8-15 x 19-42 µm มีรอยคอดที่ผิวตรง
ผนั ง กั้ น ตรงโคนค อนข า งแบน ทํ า ให เ ห็ น พื้ น ที่ ส ว นปลายกว า งกว า ส ว นโคน chlamydospores
สีเหลือง รูปรางกลมหรือกลมรีวัดได 18-25 µm หรืออาจเปนรูปคลายแคปซูลวัดได 15 x 30-50
µm…………………………………………………………..…….Arthrobotrys conoides (Fig.12)
10. conidia รูปหยดน้ําหรือรูปไขปลายแหลม (obovoid) ขนาด 12-20 x 22-32 µm มีรอยคอดที่ผิวตรง
ผนังกั้น ตรงโคนแหลม (base apiculate) พื้นที่สวนปลายกวางกวาสวนโคน chlamydospores สี
เหลือง ลักษณะเปนทอนหรือกลมรี (ellipsoidal)…………………………..A. oligospora (Fig .13)
จากการนําดินมาแยกหาเชื้อราปฏิปกษตอไสเดือนฝอย โดยวิธี Scattering method
(Fig. 1) ตลอดจนบันทึกภาพกิจกรรมของเชื้อราปฏิปกษตอไสเดือนฝอยจากศูนยพัฒนา 8 ศูนย (Fig. 2Fig.13) เชื้อราเหลานี้สรางเสนใยใหเปนรูปบวงเหนียวหลายระนาบ (adhesive networks) ดักจับ
ไสเดือนฝอย บวง (loop) มีตั้งแต 1-6 บวง วางตัวในแนวตั้งและ แนวเอียงกับพื้น substrate เมื่อไสเดือน
ฝอยเคลื่อนที่เขาไปติดในบวง ๆ จะขับสารเหนียวบางอยางมาทําใหไสเดือนฝอยหยุดเคลื่อนไหวแลวเชื้อ
รางอกเสนใยเขาไปยอยเนื้อเยื่อภายในตัว ขบวนการนี้สิ้นสุดภายใน 24 ชั่วโมง เหยื่อเหลือแตซาก
(corpse) บวงที่เคยจับเหยื่อแลวสามารถจับเหยื่อซ้ําไดอีก เมื่อเชื้อราสราง conidiophore และผลิต
conidia นํามาทําเชื้อบริสุทธิ์ (pure culture) โดยวิธี single spore isolation แลวนํา conidiophore
และ conidia ไปทําสไลด ถายรูปพรอมวัดขนาดรวมทั้งวิเคราะหชื่อถึงระดับ species (Table I) ผูวิจัยได
พบ Monacrosporium bembicodes (Drechsler) Subram. (Fig.10) จากดินศูนยพัฒนาหนองหอย
และแมปูนหลวง และ M.aphrobrochum (Drechsler) Subram. (Fig.11) จากปางดะ นอกจากนี้ได
พิสูจนทราบเชื้อรา Arthrobotrys conoides Drechsler จาก ขุนวาง มอนเงาะ แมแฮ ปางดะ และหวย
น้ําริน (Fig. 12) และ A. oligospora Fres. จาก หนองหอย แมปูนหลวง อางขาง (Fig. 13) จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อรา A.conoides Drechsler ใน pot experiment แลวนํารากปมบางสวนมา
ตรวจสอบการคงอยู (vialility) ของเชื้อ ผูวิจัยพบวาเชื้อราตัวนี้สามารถสรางบวง (loop) บนผิวน้ําไดดี
(Fig. 14) และเชื้อราสราง adhesive network ติดกับผิวรากมะเขือเทศที่ใชทดลอง (Fig. 15) แสดงวา
เชื้อคงมีชีวิตอยูไดดีในดิน ในน้ํา และบนผิวรากพืช

Table I Conidia measurement of identified nematophagous fungi,
Monacrosporium bembicodes (Drechsler) Subram., M. aphrobrochurn (Drechsler) Subram.,
Arthrobotrys oligospora Fres. And A. conoides Drechsler from 8 selected highland
agricultural areas.
Fungi Fungus species identified
Sites
M. bembicodes M. aphrobrochum A. oligospora
Nong Hoi
17.84 x 41.161
Mae Poon
19.50 x 43.72
Luang
Kun Wang
8.74 x 19.12
Pang Da
20.52 x 47.66
9.81 x 22.43
Huey Nam Rin
11.72 x 22.17
Mon Hoe
8.79 x 16.06
Mae Hae
9.74 x 17.46
Ang Kang
1

average of 10 conidia measurement (µm) collected from each isolate

A. conoides
8.03 x 29.95
8.92 x 27.53
7.50 x 27.62
7.39 x 28.42
8.79 x 32.49
7.65 x 31.35

Fig. 1 Scattering 3 ml of soil onto water agar (WA) and baiting the 9 cm diam plate with 1 ml
surface steriled nematode suspension.

Fig. 2 Arthrobotrys conoides Drechsler from Nong Hoi, active networks trapped various
nematodes.

Fig. 3 Arthrobotrys conoides Drechsler from Mae Poon Luang, throttles its prey and
ensnaring the worm for consumption.

Fig. 4 A cluster of adhesive networks of Arthrobotrys oligospora Fres. , from Kun Wang,
bearing conidiophore and conidia.

Fig. 5 Free – living nematode (Panagrolaimus sp.) was trapped about basal part of
esophagous by A. oligospora Fres.

Fig. 6 Full set of nematophagous fungus Arthrobotrys oligospora Fres. i.e. nematode,
adhesive networks, conidiophore and conidia from Mae Hae.

Fig. 7 Vegetative hyphae which are less active (like a fence) of Monacrosporium
aphrobrochum (Drechsler) Subram.from Pang Da.

Fig. 8 A fantastic adhesive networks which well – designed by A. oligospora Fres. from
Huey Nam Rin

Fig. 9 Many small – size juvenile (J2) of Meloidogyne javanica were captured by adhesive
networks of A. conoides Drechsler from Ang Kang.

Fig. 10 Conidium of Monacrosporium bembicodes (Drechsler) Subram. isolates from Nong
Hoi (left) and Mae Poon Luang (right). Bar represents 20 µm

Fig. 11 Conidium of M. aphrobrochum (Drechsler) Subram. isolates from Pang Da.Bar
represents 20 µm

Fig. 12 Conidia obconical, 19-42 x 8 – 15 µm, constricted at the septum, based flattened,
distal cell the larger, A. conoides. Bar represents 20 µm

Fig. 13 Conidia obovoid, 22 – 32 x 12 - 20 µm, plump, constricted at the septum, base
apiculate, distal cell the larger. A. oligospora Fres. Bar represents 20 µm

Fig. 14 Hyphal networks of A.conoides,from Ang Kang,floating on water surface.

Fig. 15 Multidirection loop of A.conoides,from Ang Kang,associated with tomato root in pot
experiment.
เปนที่นายินดีวาในดินของศูนยพัฒนาหลายศูนย เชน ปางดะ หวยน้ําริน และขุนวาง ผูวิจัย
ไดพบทั้ง A. oligospora Fres. และ A. conoides Drechsler เชื้อรา 2 ชนิดนี้ นับเปน 2 ใน 4 ชนิดของ
Arthrobotrys sp. ที่เปนเชื้อรากินไสเดือนฝอย ซึ่งพบไดทั่วไป (Domsch et al.,1993) เชื้อ Arthrobotrys
4 ชนิด ไดแก A. arthrobotryoides A. superba A. oligนspora และ A. conoides

สรุปผลการทดลอง
ปจจุบันในประเทศสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาเชื้อรา A. conoides และ A. oligospora
Paecilomyces lilacinus P. fumosoroseus และ Verticillium chlamydosporium ทั้งหมดนี้เปนเชื้อ
ราปฏิปกษไสเดือนฝอยศัตรูพืชหลายชนิด นํามาผลิตรวมเปนผงละลายน้ํา (Wettable Powder) เรียกวา
Bio–Nematicide ภายใตชื่อการคา Nemastin บรรจุถุง 1-4 กิโลกรัม ใชผสมน้ําฉีดพนลงดินอัตรา 2
กิโลกรัมตอน้ํา 200 ลิตร ใชไดทุกระยะการเจริญของพืช ควรใชอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง (Nemastin,
2002)
สําหรับผูวิจัยขณะนี้ไดรวบรวม Arthrobotrys oligospora Fres. และ A. conoides
Drechsler หลาย isolate บาง isolate ไดนําไปเพิ่มปริมาณในอาหารขางฟางและทดสอบประสิทธิภาพ
การเปนปฏิปกษตอไสเดือนฝอย Meloidogyne javanica ในมะเขือเทศระดับ pot experiment และอยู
ในระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑ ดวยความตั้งใจวา ชีวภัณฑ (Bioproduct) ดังกลาวสามารถผลิตอยาง
มีคุณภาพดีในประเทศไทย ถาไดรับการสนับสนุนการวิจัยอยางเพียงพอ
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