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ประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์รูปการค้าต่อการควบคุมไส้เดือนฝอย
รากปม Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood ของ
มันส�ำปะหลัง
Efficiency of commercial products of antagonistic fungi for
controlling root–knot nematode, Meloidogyne incognita (Kofoid
and White) Chitwood of cassava
ภูมิ ต๊ะอุน่ 1,2, วีระศักดิ์ ศักดิศ์ ริ ิรัตน์2,3*, ศิวลิ ยั สิริมังครารัตน์3,2
และ ดวงรัตน์ ธงภักดิ1์
Pum Ta-oun1,2, Weerasak Saksirirat2,3*, Sivilai Sirimungkararat3,2
and Duangrat Thongpak1

บทคัดย่อ: การทดสอบประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์รูปการค้า 4 ชนิด ได้แก่ Product 1 (Beauveria bassiana),
Product 2 (Paecilomyces lilacinus), Product 3 (Metarhizium anisopliae) และ Product 4 (Trichoderma
harzianum) เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (RKN, Meloidogyne incognita) ของมันส�ำปะหลังพันธุร์ ะยอง
9 ในสภาพเรือนทดลอง โดยเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมีกำ� จัดไส้เดือนฝอย carbosulfan, กรรมวิธีควบคุม
1 (control 1, ต้นมันส�ำปะหลังที่มีการราดไข่ไส้เดือนฝอยรากปมอย่างเดียว) และกรรมวิธีควบคุม 2 (control
2, ต้นมันส�ำปะหลังที่ไม่มีการใช้ทงั้ เชือ้ ราปฏิปักษ์และสารเคมีกำ� จัดไส้เดือนฝอย รวมทัง้ ไม่มีการราดไข่) โดย
ใช้ราปฏิปักษ์รูปการค้าทัง้ 4 ชนิด ตามอัตราแนะน�ำในฉลากให้กบั ต้นมันส�ำปะหลังที่ปลูกในกระถาง ต้นละ 1
กระถางที่ 7, 5, 3 และ 0 วันก่อนมีการราดไข่ วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (completely randomized
design, CRD) มี 19 กรรมวิธี 4 ซ�ำ้ (กระถาง) แต่ละกระถางมีมนั ส�ำปะหลัง 1 ต้น หลังจากราดไข่ 45 วัน จึง
ประเมินค่าตัวชีว้ ดั ปริมาณไส้เดือนฝอย ได้แก่ จ�ำนวนกลุม่ ไข่ตอ่ ระบบราก (เกณฑ์หลักในการประเมินความ
รุนแรง) จ�ำนวนไข่ตอ่ ราก 1 กรัม และจ�ำนวนตัวเต็มวัยเพศเมียต่อราก 1 กรัม รวมทัง้ ประเมินตัวชีว้ ดั การเจริญ
เติบโต (ความสูงของต้น น�ำ้ หนักต้นและรากสด และน�ำ้ หนักรากสด) ซึง่ จากการทดลองทัง้ 2 ช่วงเวลา ได้แก่
ฤดูฝน 27 มิถนุ ายน – 12 สิงหาคม 2561 (21–35.5 ˚ซ, 88–96% R.H.) และ ฤดูหนาว 23 พฤศจิกายน 2561
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– 7 มกราคม 2562 (17–35.7 ˚ซ, 80–96% R.H.) พบว่าทัง้ ฤดูฝนและฤดูหนาวนัน้ การใช้ T. harzianum 7
วันก่อนการราดไข่นนั้ ให้ผลดีท่ีสดุ เมื่อเปรียบกับการใช้ราปฏิปักษ์อ่ืนๆต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม โดย
ท�ำให้จำ� นวนกลุม่ ไข่ตอ่ ระบบรากเท่ากับ 21.05 และ 116.64 กลุม่ ไข่ ตามล�ำดับ ซึง่ ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิตกิ บั การใช้สารเคมี carbosulfan ที่มีคา่ น้อยที่สดุ (20.87 และ 97.14 กลุม่ ไข่ ตามล�ำดับ) ทัง้ นีส้ ามารถลด
จ�ำนวนกลุม่ ไข่ตอ่ ระบบรากลงได้ 89.67 และ 93.92 %ตามล�ำดับ ส่วนตัวชีว้ ดั การเจริญเติบโตของมันส�ำปะหลัง
เมื่อประเมินจากความสูงของต้น น�ำ้ หนักต้นและรากสด และน�ำ้ หนักรากสดใน 2 ฤดูท่ีทดสอบนัน้ พบว่าความ
สูงของต้นจากกรรมวิธีควบคุม 1 มีความสูงของต้นน้อยที่สดุ ในขณะที่การใช้รา M. anisopliae ต่างกรรมวิธี
ท�ำให้ตน้ มันส�ำปะหลังมีความสูง และน�ำ้ หนักต้นและรากสด มีคา่ อยูใ่ นระดับมาก – มากที่สดุ ขณะที่กรรมวิธี
ควบคุม1 นัน้ มีนำ้� หนักต้นและรากสดอยูใ่ นระดับต�่ำ – ต�่ำที่สดุ ผลการศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่าราปฏิปักษ์รูปการ
ค้า T. harzianum มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสารเคมี carbosulfan ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของ
มันส�ำปะหลังในสภาพเรือนทดลองดังกล่าว
ค�ำส�ำคัญ: ราปฎิปักษ์, รูปการค้า, การควบคุม, ไส้เดือนฝอยรากปม, มันส�ำปะหลัง
ABSTRACT: The efficiency of 4 commercial products of antagonistic fungi, Product 1 (Beauveria
bassiana), Product 2 (Paecilomyces lilacinus), Product 3 (Metarhizium anisopliae) and Product 4
(Trichoderma harzianum) on control root–knot nematode (RKN, Meloidogyne incognita) of cassava
variety Rayong 9 was investigated under greenhouse condition in comparison to using nematicide
(carbosulfan) and no use of the products or nematicide but inoculation with RKN egg suspension
(control 1) and untreated cassava (control 2). Two experiments were conducted in the rainy season (June
27th – August 12th 2018, 21–35.5 ˚C, 88–96 % R.H.) and cool season (November 23rd 2018 – January
7th 2019, 17–35.7 ˚C, 80–96 % R.H.). The commercial products of antagonistic fungi were applied
using recommendation rates to the cassava plants in pots, 1 plant/pot. After 7, 5, 3 and 0 days of fungal
application, the RKN egg suspension was infested in the potting soil. The experiments were carried out
in a greenhouse for 2 seasons, each experiment comprised 19 treatments, 4 replications (pots). After 45
days of RKN inoculation, cassava plants were determined and evaluated on nematode parameter, the
number of eggs per root system (main criteria for assessing severity) number of eggs per gram root and
number of female adults per gram root, including growth parameter, (plant height, shoot and root fresh
weight). The result from 2 seasons, rainy season (June 27th – August 12th 2018, 21–35.5 ˚C, 88–96%
R.H.) and cool season (November 23rd 2018-January7th 2019,17–35.7 ˚C, 80–96% R.H.) showed that
the use of T. harzianum 7 days before inoculation, gave the best result, compared to other antagonistic
fungi used for control root-knot nematodes with the number of egg masses per root system of 21.05
and 116.64 egg masses, respectively, which were not significantly different to the use of carbosulfan
with the lowest value (20.87 and 97.14 egg masses, respectively). It also reduced number of eggs per
root system 89.67 and 93.92, respectively. The results on growth evaluation of cassava plants, shoot
height, shoot and root fresh weight, and root fresh weight obtained from 2 seasons showed that shoot
height of control 1 was the minimum height, while more – the most of shoot height, and shoot and
root fresh weight were obtained from the application of M. anisopliae in different treatments, whereas
the control 1 was in the group of low – the lowest values of shoot and root fresh weight. The result of
this study indicated that the antagonistic fungus of commercial product T. harzianum can be applied
efficiently comparable with carbosulfan to control RKN in cassava under this greenhouse condition.
Keywords: Antagonistic fungi, commercial products, control, root–knot nematode, cassava

KHON KAEN AGR. J. 48 (1) : 131-142 (2020)./doi:10.14456/kaj.2020.12

บทน�ำ
มัน ส�ำ ปะหลัง เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส ำ� คัญ
ของประเทศไทย มีพืน้ ที่ปลูกส่วนใหญ่อยูใ่ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (4,807,207ไร่) โดยปี 2560 มี
ผลผลิต 16,835,078 ตัน (ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2561) ในปั จจุบนั การปลูกมันส�ำปะหลัง
มีการให้นำ้� แบบระบบน�ำ้ หยดเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึง่
ไส้เดือนฝอยสามารถแพร่ระบาดในสภาพดินปลูกที่
มีความชืน้ เช่นจากวิธีการให้นำ้� ดังกล่าว (ส�ำนักผู้
เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร, ม.ป.ป.)
ส�ำ หรั บ โรครากปมนี ้มี ส าเหตุ ม าจาก
ไส้เดือนฝอยรากปม (root–knot nematode,
Meloidogyne spp.) ซึง่ เป็ นไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่
ส�ำคัญที่สามารถเข้าท�ำลายพืชได้หลายชนิด เช่น
ธัญพืช พืชตระกูลถั่ว พืชเส้นใย ไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ผล พืชหัว และพืชผัก ทัง้ นีไ้ ส้เดือนฝอยรากปมมี
หลายชนิด (species) มีการขยายพันธุแ์ บบไม่อาศัย
เพศ (parthenogenesis) สามารถออกไข่ท่ีสมบูรณ์
ได้โดยไม่ตอ้ งผสมกับเชือ้ ตัวผู้ ท�ำให้สามารถขยาย
พันธุไ์ ด้อย่างรวดเร็ว การด�ำรงชีวิตของไส้เดือนฝอย
รากปมต้องอาศัยในที่ท่ีมีนำ้� หรือมีความชืน้ ตัวอ่อน
มีการฟั กตัวอย่างรวดเร็ว
และมีการเคลื่อนที่ได้
อย่างอิสระตามช่องว่างของอนุภาคดิน
เมื่อมี
ความชื ้น เพี ย งพอหรื อ มี น ้�ำ เป็ นฟิ ล์ม บางๆตาม
อนุภาคดิน ถ้าความชืน้ ในดินสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงฤดูฝน ปริมาณไส้เดือนฝอยรากปมจะมีการ
เพิ่มจ�ำนวนสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว
แต่ถา้ ในดินมี
ความชื ้น มากเกิ น ไปจะท�ำ ให้ก ารฟั ก ไข่ แ ละการ
เคลื่อนที่ของตัวอ่อนถูกยับยัง้ ได้เช่นกัน
อาจ
เนื่องจากขาดการระบายอากาศ (Wallace, 1968)
ในประเทศไทยมี ร ายงานโรครากปมในมั น
ส�ำปะหลังที่เกิดจากไส้เดือนฝอย M. incognita เป็ น
ครัง้ แรกในแปลงปลูกของเกษตรกรบริเวณปากทาง
เข้าอุทยานแห่งชาติภกู ระดึง จังหวัดเลย (สืบศักดิ์
และคณะ, 2521) ต่อมา จรรยาและคณะ (2559)
รายงานว่ า โรครากปมของมั น ส�ำ ปะหลั ง มี ก าร
ระบาดรุนแรงในปี 2544 ที่จงั หวัดชัยภูมิ ท�ำให้
ผลผลิตมันส�ำปะหลังพันธุห์ ว้ ยบง 80 เสียหายถึง 80
เปอร์เซ็นต์ ต่อมาในปี 2557 พบการระบาดในแปลง
มันส�ำปะหลังจังหวัดกาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ นครราชสีมา และระยอง
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ท�ำให้ผลผลิตเสียหายได้ตงั้ แต่ 20 – 100 เปอร์เซ็นต์
ส่วนในต่างประเทศนัน้ จากการส�ำรวจในประเทศอู
กันดาพบว่า มีไส้เดือนฝอยหลายชนิดที่มีความ
สัมพันธ์กบั มันส�ำปะหลัง แต่มีไม่ก่ีชนิดที่ทำ� ให้เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทัง้ นีช้ นิดที่ทำ� ให้เกิด
ความเสียหายมากที่สดุ
คือ Meloidogyne
incognita, M. javanica และ Pratylenchus
brachyurus ซึง่ การสูญเสียผลผลิตหัวมันส�ำปะหลัง
นัน้ มีสงู ถึง 98 เปอร์เซ็นต์อนั เนื่องมาจากไส้เดือน
ฝอยรากปม Meloidogyne spp. (Coyne, 1994)
ส�ำหรับการป้องกันกาํ จัดไส้เดือนฝอยศัตรู
พืชมีหลายวิธีดว้ ยกัน เช่น การใช้สารเคมี การใช้สาร
อินทรีย ์ การควบคุมทางชีววิธี การใช้พนั ธุต์ า้ นทาน
และวิธีทางเขตกรรม (สมควร, 2539) ซึง่ การป้องกัน
ก�ำ จัด ไส้เ ดื อ นฝอยรากปมแต่ ล ะวิ ธี นั้น ต่ า งมี ข ้อ
จ�ำกัด เช่น การใช้สารเคมีเป็ นวิธีท่ีลงทุนสูง เป็ น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และตกค้างในสิ่งแวดล้อม ดัง
นัน้ การน�ำวิธีการอื่นที่ปลอดภัย อาทิ ชีววิธีมาใช้รว่ ม
ด้วยในการควบคุม จึงเป็ นแนวทางที่ควรให้ความ
ส�ำคัญ (Jatala, 1986) ส�ำหรับเชือ้ จุลนิ ทรียค์ วบคุม
ไส้เดือนฝอยรากปมนัน้ มีการใช้ราปฏิปักษ์ เช่น
Paecilomyces
lilacinus,
Pochonia
chlamydosporia, Metarhizium anisopliae,
Beauveria bassiana และ Trichoderma spp.
เป็ นต้น (วีระศักดิ,์ 2560) ทัง้ นีพ้ บว่าในต่างประเทศ
มีการใช้ทงั้ เชือ้ รา P. lilacinus และราขาว B.
bassiana ซึง่ ให้ผลดีใกล้เคียงกัน โดยไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ
(Ekanayake
and
Jayasundara, 1994) ส่วนในประเทศไทยมีการน�ำ
เชือ้ รา P. lilacinus บางรูปการค้ามาใช้ และมีจดุ
เน้นเพื่อควบคุมโรครากปมของมันสําปะหลัง โดย
ทดสอบในระดั บ แปลงปลู ก ที่ มี ก ารระบาดของ
ไส้เดือนฝอยรากปม ซึง่ พบว่าการใช้ oxamyl,
carbofuran และ P. lilacinus มีประสิทธิภาพใน
การควบคุมโรครากปมของมันสาํ ปะหลังดีกว่าชุด
ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ (อุดมศักดิ,์ 2558) ดังนัน้
การวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพของราปฏิ ปั ก ษ์ รู ป การค้า ในการ
ควบคุมโรครากปมของมันส�ำปะหลังในสภาพเรือน
ทดลอง ส�ำหรับน�ำไปใช้โดยตรงหรือประยุกต์ใช้ดว้ ย
วิธีการผสมผสานต่อไป
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วิธีการศึกษา
1. ราปฏิปักษ์รูปการค้า
รวบรวมราปฏิปักษ์รูปการค้าที่สำ� คัญเพื่อ
ทดสอบการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
M.
incognita ได้แก่ Product 1 (รา Beauveria
bassiana) อัตราแนะน�ำในการใช้ 100 กรัมต่อน�ำ้
20 ลิตร, Product 2 (รา Paecilomyces lilacinus)
และ Product 3 (รา Metarhizium anisopliae)
อัตราแนะน�ำในการใช้ 200 กรัมต่อน�ำ้ 20 ลิตร และ
Product 4 (รา Trichoderma harzianum) อัตรา
แนะน�ำในการใช้ 50 กรัมต่อน�ำ้ 20 ลิตร เมื่อมีการใช้
จึงน�ำราปฏิปักษ์รูปการค้าใส่ลงในน�ำ้ ในอัตราแนะน�ำ
แล้วราดลงที่โคนต้นมันส�ำปะหลัง 250 มิลลิลติ รต่อ
ต้น
2. การแยกและเพิม่ ปริมาณไส้เดือนฝอยราก
ปม
เก็บตัวอย่างโรครากปมของมันส�ำปะหลัง
จากแปลงของเกษตรกร ในพืน้ ที่อำ� เภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ น�ำตัวอย่างโรครากปมมาแยกกลุม่
ไข่เดี่ยวๆ และเพิ่มปริมาณไส้เดือนฝอยรากปมโดย
ใช้มะเขือเทศพันธุส์ ีดา (ประยุกต์ตามวิธีการของ
ยุวดี, 2550) เพื่อใช้เตรียมไข่ไส้เดือนฝอยตลอดการ
ทดลอง
3. การเตรียมสารแขวนลอยไข่ไส้เดือนฝอย
รากปม
น�ำรากมะเขือเทศที่มีกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอย
มาตัดเป็ นชิน้ เล็กๆ ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร แช่
ลงในสารละลาย sodium hypochlorite (NaOCl)
เข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที พร้อมกับใช้แท่ง
แก้วกวนเบาๆ เพื่อช่วยละลายสารเหนียวและให้ไข่
แยกกระจายออกจากกลุม่ ไข่ หลังจากนัน้ เทสาร
แขวนลอยไข่ไส้เดือนฝอยผ่านตะแกรงหยาบขนาด
32 mesh (เมช) (ขนาดช่อง 500 ไมครอน, µm)
รองรับสารแขวนลอยไข่ไส้เดือนฝอยที่ผ่านตะแกรง
และทิง้ สิ่งที่คา้ งบนตะแกรง
จากนัน้ น�ำสาร
แขวนลอยไข่ท่ีได้มาเทผ่านตะแกรงขนาด
500
mesh (ขนาด 25 µm) แล้วรีบล้างไข่ท่ีตดิ ค้างบน
ตะแกรง 4 ครัง้ จึงน�ำมาท�ำเป็ นสารแขวนลอยไข่เก็บ
ไว้ในบิกเกอร์ น�ำไปนับภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ
สเตอริโอ เพื่อใช้สำ� หรับการทดสอบต่อไป

4. การทดสอบประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์
รู ปการค้าต่อโรครากปมของมันส�ำปะหลัง
ทดสอบราปฏิปักษ์รูปการค้า 4 ชนิด ได้แก่
Product 1 (B. bassiana), Product 2 (P. lilacinus),
Product 3 (M. anisopliae), Product 4 (T.
harzianum)
และสารเคมีกำ� จัดไส้เดือนฝอย
carbosulfan โดยใช้ตามอัตราที่ปรากฏในฉลาก
โดยทดลองที่เรือนทดลองกลาง คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบสุม่
สมบูรณ์ (completely randomized design, CRD)
มี 19 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ�ำ้ (กระถาง) แต่ละ
กระถางมีมนั ส�ำปะหลัง 1 ต้น โดยมีรายละเอียดของ
กรรมวิธีดงั นี ้
กรรมวิธีท่ี 1, 2, 3 และ 4 คือ มันส�ำปะหลัง +
Product 1(B. bassiana), Product 2 (P.
lilacinus), Product 3 (M. anisopliae) และ
Product 4 (T. harzianum) ก่อนราดไข่
ไส้เดือนฝอย 7 วัน ตามล�ำดับ
กรรมวิธีท่ี 5, 6, 7 และ 8 คือ มันส�ำปะหลัง +
Product 1(B. bassiana), Product 2 (P.
lilacinus), Product 3 (M. anisopliae) และ
Product 4 (T. harzianum) ก่อนราดไข่
ไส้เดือนฝอย 5 วัน ตามล�ำดับ
กรรมวิธีท่ี 9, 10, 11 และ 12 คือ มันส�ำปะหลัง +
Product 1(B. bassiana), Product 2 (P.
lilacinus), Product 3 (M. anisopliae) และ
Product 4 (T. harzianum) ก่อนราดไข่
ไส้เดือนฝอย 3 วัน ตามล�ำดับ
กรรมวิธีท่ี 13, 14, 15 และ 16 คือ มันส�ำปะหลัง +
Product 1(B. bassiana), Product 2 (P.
lilacinus), Product 3 (M. anisopliae) และ
Product 4 (T. harzianum) ก่อนราดไข่
ไส้เดือนฝอย 0 วัน ตามล�ำดับ
กรรมวิธีท่ี 17 มันส�ำปะหลัง + ราดไข่ไส้เดือนฝอย +
สารเคมี carbosulfan
กรรมวิธีท่ี 18 มันส�ำปะหลัง + ราดไข่ไส้เดือนฝอย
(กรรมวิธีควบคุม 1, control 1)
กรรมวิธีท่ี 19 มันส�ำปะหลังอย่างเดียว (กรรมวิธี
ควบคุม 2, control 2)
น�ำท่อนพันธุม์ นั ส�ำปะหลังพันธุร์ ะยอง 9 ที่
มีอายุประมาณ 10 – 12 เดือน มาตัดเป็ นท่อน ยาว
ท่อนละ 20 เซนติเมตร แล้วน�ำไปปลูกในกระถาง (Ø
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15 ซม.) ซึง่ บรรจุดนิ ที่ผา่ นการฆ่าเชือ้ แล้ว โดยใช้ดนิ
ที่มีสว่ นผสมของดินร่วน : ดินทราย : พีทมอส
(อัตราส่วน 1 : 1 : 1) ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดี น�ำ
ส่วนผสมของดินปริมาณ 1 กิโลกรัมบรรจุลงในถุง
พลาสติกทนร้อน แล้วน�ำไปนึง่ ฆ่าเชือ้ ที่อณ
ุ หภูมิ
121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ตอ่ ตาราง
นิว้ เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง ทิง้ ไว้ให้เย็น จึงใช้ปลูกมัน
ส�ำปะหลังจ�ำนวน 1 ท่อน(ต้น)ต่อกระถาง เมื่อมัน
ส�ำปะหลังมีอายุครบ 14 วัน เริม่ ปลูกเชือ้ ราปฏิปักษ์
ในกรรมวิธีท่ี 1 – 4 โดยชั่งราปฏิปักษ์รูปการค้าทัง้ 4
ชนิด ตามอัตราที่ใช้ซง่ึ ระบุไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์
แล้วราดที่โคนต้นมันส�ำปะหลัง 250 มิลลิลติ รต่อต้น
หลังจากนัน้ 2 วัน ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันส�ำหรับ
กรรมวิธีท่ี 5–8 อีก 2 วันปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันส�ำหรับ
กรรมวิธีท่ี 9–12 และต่อมาอีก 3 วันปฏิบตั เิ ช่น
เดียวกันส�ำหรับกรรมวิธีท่ี 13–16 และในกรรมวิธีท่ี
17 ใส่สารเคมี carbosulfan ในอัตราแนะน�ำ 2.5
กรัมต่อต้น ใส่สารแขวนลอยไข่ไส้เดือนฝอยรากปม
ความเข้มข้นในอัตราไข่ 3,000 ฟองต่อกระถาง
(ประยุกต์ตาม van Vuuren and Woodward,
2001; Kagoda et al., 2004; นุชนารถ และคณะ,
2558) ให้กบั มันส�ำปะหลังในกรรมวิธีท่ี 1–18 โดย
แบ่งใส่ลงในรู ลึกประมาณระดับรากมันส�ำปะหลัง
ห่างโคนต้นประมาณ 4 เซนติเมตร จ�ำนวน 5 รูๆละ
เท่าๆกัน รอบโคนต้นมันส�ำปะหลัง
แต่ละกรรมวิธีทำ� การทดลองทัง้ หมด 4 ซ�ำ้
ๆละกระถาง แต่ละกระถางปลูกมันส�ำปะหลัง 1 ต้น
โดยมีชดุ ควบคุม ได้แก่ กรรมวิธีท่ี 18 ใส่ไข่ไส้เดือน
ฝอยรากปมอย่างเดียว และกรรมวิธีท่ี 19 ไม่มีการ
ราดราปฏิ ปั กษ์ ใ ดๆและไม่ มี ก ารใช้ ส ารเคมี
carbosulfan รวมทัง้ ไม่มีการราดไข่ไส้เดือนฝอย
รากปม ดูแลรักษาต้นมันส�ำปะหลังโดยรดน�ำ้ วันละ
1 ครัง้ และเมื่อมันส�ำปะหลังอายุ 7 วันหลังการปลูก
ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 15–15–15 ในอัตรา 2 กรัมต่อต้น
(กระถาง)
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของราปฏิ ปั ก ษ์
รูปการค้าและสารเคมี carbosulfan ต่อการควบคุม
ไส้เดือนฝอยรากปมของมันส�ำปะหลัง หลังการราด
ไข่ 45 วัน ประเมินตัวชีว้ ดั ปริมาณไส้เดือนฝอยราก
ปมจากค่าต่างๆ ได้แก่ จ�ำนวนกลุม่ ไข่ตอ่ ระบบราก
(ใช้เ ป็ นเกณฑ์เ พื่ อ บ่ ง บอกถึ ง ความรุ น แรงของ
ไส้เดือนฝอยรากปม ประยุกต์ตาม Begum et al.,
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2014; นุชนารถ และคณะ, 2558), จ�ำนวนไข่ตอ่ ราก
1 กรัม และจ�ำนวนตัวเต็มวัยเพศเมียต่อราก 1 กรัม
โดยย้อมสีตวั เต็มวัยเพศเมียด้วย acid fuchsin ตาม
วิธีการของ Byrd et al. (1983) รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั การ
เจริญเติบโตของพืช (ความสูงของต้น, น�ำ้ หนักต้น
และรากสด และน�ำ้ หนักรากสด)
โดยทดลอง
ทัง้ หมด 2 ช่วงคือ ฤดูฝน (27 มิถนุ ายน – 12
สิงหาคม 2561, 21–35.5 ˚ซ, 88–96% R.H.) และ
ฤดูหนาว (23 พฤศจิกายน 2561 – 7 มกราคม
2562, 17–35.7 ˚ซ, 80–96% R.H.) วิเคราะห์ความ
แปรปรวนของข้อมูลที่บนั ทึก (analysis of variance,
ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’s
multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95 เปอร์เซ็นต์
ผลการวิจยั
1. ประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์รูปการค้าต่อ
โรครากปมของมันส�ำปะหลัง
1.1 การทดสอบครั้งที่ 1 (27 มิถุนายน
– 12 สิงหาคม 2561)
ผลการทดสอบในฤดูฝนแสดงใน Table 1 โดยเมื่อ
ประเมินจากจ�ำนวนกลุม่ ไข่ กรรมวิธีท่ีมีการใช้สาร
เคมีกำ� จัดไส้เดือนฝอย carbosulfan (กรรมวิธีท่ี 17)
มีประสิทธิภาพดีท่ีสดุ กล่าวคือ ท�ำให้มีจำ� นวนกลุม่
ไข่ตอ่ ระบบรากน้อยที่สดุ เท่ากับ 20.87 ซึง่ ไม่แตก
ต่างทางสถิตกิ บั กรรมวิธีท่ีใช้ราปฏิปักษ์รูปการค้า T.
harzianum 7 วันก่อนการราดไข่ (กรรมวิธีท่ี 4,
21.05 กลุม่ ไข่), M. anisopliae (กรรมวิธีท่ี 7, 21.80
กลุม่ ไข่) และ B. bassiana (กรรมวิธีท่ี 5, 23.67
กลุม่ ไข่) โดยต่างแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
กับกรรมวิธีควบคุม 1 (กรรมวิธีท่ี 18) ที่มีความ
อ่อนแอต่อโรครากปมมากที่สดุ ซึง่ มีจำ� นวนกลุม่ ไข่
มากที่สดุ (203.82 กลุม่ ไข่) การใช้ราปฎิปักษ์ทกุ
กรรมวิ ธี ส ามารลดจ�ำ นวนกลุ่ ม ไข่ ต่ อ ระบบราก
69.64-89.67 % โดยกรรมวิธีท่ี 4 ลดจ�ำนวนกลุม่ ไข่
ได้มากที่สดุ 89.67 %
ในการประเมินค่าจ�ำนวนไข่ตอ่ ราก 1 กรัม
นัน้ พบว่าการใช้ T. harzianum (กรรมวิธีท่ี 4) ส่งผล
ให้มีจำ� นวนไข่ตอ่ ราก 1 กรัมน้อยที่สดุ (15.88 ฟอง)
โ ด ย ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง ท า ง ส ถิ ติ กั บ ก ร ร ม วิ ธี ที่ มี
ประสิทธิภาพรองลงมาคือ
การใช้สารเคมี
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carbosulfan (กรรมวิธีท่ี 17, 32.80 ฟอง) ขณะที่ทงั้
2 กรรมวิธีดงั กล่าวและการใช้ราปฏิปักษ์
รู ปการค้าอื่นๆที่เหลือทัง้ หมดให้ผลที่แตกต่างทาง
สถิติ (P<0.05) กับกรรมวิธีควบคุม 1 (กรรมวิธีท่ี 18,
125.36 ฟอง)
ส�ำหรับจ�ำนวนตัวเต็มวัยเพศเมียต่อราก 1
กรัมนัน้ พบว่ากรรมวิธีท่ี 17 การใช้ carbosulfan มี
ค่าน้อยที่สดุ (3.75 ตัว) ซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิตกิ บั
การใช้รา T. harzianum (กรรมวิธีท่ี 4, 4.25 ตัว/ราก
1 กรัม) แต่แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั
กรรมวิธีท่ีใช้ราปฏิปักษ์อ่ืนๆ ที่เหลือทัง้ หมด และ
เฉพาะอย่างยิ่งกับกรรมวิธีควบคุม 1 (กรรมวิธีท่ี 18)
ซึง่ มีจำ� นวนมากที่สดุ (32.75 ตัว/ราก 1 กรัม)
ในด้านตัวชีว้ ดั การเจริญเติบโตของมันส�ำปะหลังนัน้
พบว่าความสูงของต้นสูงสุด (22.00 ซม.) ได้จาก
กรรมวิธีท่ี 16 (T. harzianum) รองลงมาซึง่ ไม่แตก
ต่างทางสถิตคิ ือ กรรมวิธีท่ี 15, 14, 6, และ 7 ตาม
ล�ำดับ แต่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับ
กรรมวิธีอ่ืนที่เหลือ
รวมทัง้ กรรมวิธีท่ี
17
(carbosulfan, 17.38 ซม.) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรรมวิธีควบคุม 1 (กรรมวิธีท่ี 18) ซึง่ ต้นมัน
ส�ำปะหลังมีความสูงน้อยที่สดุ (14.75 ซม.) และ
จากการประเมินน�ำ้ หนักต้นและรากสดนัน้ การใช้
T. harzianum (กรรมวิธีท่ี 4, 201.24 กรัม)ให้คา่
สูงสุด รองลงมาซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิตไิ ด้แก่ การใช้
M. anisopliae (กรรมวิธีท่ี 3, 181.00 กรัม) และการ
ใช้ P. lilacinus (กรรมวิธีท่ี 2, 168.44 กรัม) ส่วน
กรรมวิธีควบคุม 2 (กรรมวิธีท่ี 19) แม้จะให้คา่ น้อย
ที่สดุ (104.94 กรัม) แต่ก็ไม่แตกต่างทางสถิตกิ บั
กรรมวิธีอ่ืนๆเกือบทัง้ หมด ยกเว้นการใช้ราปฏิปักษ์
ในกรรมวิธีท่ี 4, 3 และ 2 ดังกล่าวข้างต้น ในส่วนน�ำ้
หนักรากสดนัน้ การใช้ T. harzianum (กรรมวิธีท่ี 4)
ให้คา่ สูงที่สดุ (7.68 กรัม) รองลงมาตามล�ำดับและ
ไม่แตกต่างทางสถิติ ได้แก่ M. anisopliae (กรรมวิธี
ที่ 3, 6.80 กรัม), P. lilacinus (กรรมวิธีท่ี 10, 6.66
กรัม), P. lilacinus (กรรมวิธีท่ี 2, 6.31 กรัม) และ
กรรมวิธีควบคุม 1 (กรรมวิธีท่ี 18, 6.24 กรัม) ขณะที่
น�ำ้ หนักรากสดต�่ำที่สดุ คือ การใช้ P. lilacinus
(กรรมวิธีท่ี 6, 3.64 กรัม) ซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิตกิ บั
กรรมวิธีอ่ืนๆ ยกเว้นกรรมวิธีท่ี 2–4, 10 และ 18
1.2
การทดสอบครัง้ ที่ 2 (23 พฤศจิกายน
2561 – 7 มกราคม 2562)

การทดสอบในฤดูหนาวปรากฏผลใน Table 2 แสดง
ให้เ ห็ น ถึ ง จ�ำ นวนกลุ่ม ไข่ ต่อ ระบบรากซึ่ง พบน้อ ย
ที่สดุ (97.14 กลุม่ ไข่) ในกรรมวิธีท่ีใช้สารเคมี
carbosulfan (กรรมวิธีท่ี 17) ซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีท่ีให้ผลรองลงมาได้แก่ การใช้ T.
harzianum (กรรมวิธีท่ี 4, 116.64 กลุม่ ไข่), T.
harzianum (กรรมวิธีท่ี 8, 190.60 กลุม่ ไข่) และ B.
bassiana (กรรมวิธีท่ี 5, 193.52 กลุม่ ไข่) แต่แตก
ต่างทางสถิติ (P<0.05) กับการใช้ราปฏิปักษ์ใน
กรรมวิธีอ่ืนๆที่เหลือ
อีกทัง้ แตกต่างอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตกิ บั กรรมวิธีควบคุม 1 (กรรมวิธีท่ี
18, ไม่มีการควบคุมใดๆ แต่มีการราดไข่ไส้เดือน
ฝอยรากปม) ซึง่ มีจำ� นวนสูงสุดถึง 1,918.86 กลุม่ ไข่
การใช้ราปฎิปักษ์ทกุ กรรมวิธีสามารลดจ�ำนวนกลุม่
ไข่ตอ่ ระบบราก 74.70-93.92 % โดยกรรมวิธีท่ี 4
ลดจ�ำนวนกลุม่ ไข่ได้มากที่สดุ 93.92 %
จากข้อมูลของจ�ำนวนไข่ตอ่ ราก 1 กรัมนัน้
การปฏิบตั ทิ ่ีสง่ ผลให้มีคา่ ต�่ำที่สดุ และต�่ำรองลงมา 1
อันดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึง่ เป็ น
กรรมวิธีเดียวกันกับผลการประเมินจ�ำนวนกลุ่มไข่
ต่อระบบรากคือ กรรมวิธีท่ี 17 (carbosulfan, 7.98
ฟอง/ราก 1 กรัม) และกรรมวิธีท่ี 4 (T. harzianum,
8.80 ฟอง/ราก 1 กรัม) ตามล�ำดับ อีกทัง้ การใช้สาร
เคมี carbosulfan และ T. harzianum (กรรมวิธีท่ี 4)
ก็ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิตกิ บั กรรมวิธีท่ี 2 (P.
lilacinus, 11.78 ฟอง/ราก 1 กรัม) และกรรมวิธีท่ี 16
(T. harzianum, 12.48 ฟอง/ราก 1 กรัม) แต่มีความ
แตกต่ า งอย่ า งมี นัย ส�ำ คัญ ทางสถิ ติ กับ การใช้ร า
ปฏิปักษ์ในกรรมวิธีอ่ืนๆที่เหลือ
และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับกรรมวิธีควบคุม 1 (กรรมวิธีท่ี 18, 41.93
ฟอง/ราก 1 กรัม) ซึง่ มีจำ� นวนมากที่สดุ
ส�ำหรับจ�ำนวนตัวเต็มวัยเพศเมียต่อราก 1
กรัมนัน้
ได้ผลในท�ำนองเดียวกันกับการประเมิน
จ�ำนวนไข่ตอ่ ราก 1 กรัม โดยพบว่าสารเคมี
carbosulfan (กรรมวิธีท่ี 17) ส่งผลให้มีจำ� นวนตัว
ต่อราก 1 กรัมน้อยที่สดุ (4.75 ตัว) ซึง่ ไม่แตกต่าง
ทางสถิตกิ บั การใช้ T. harzianum ทัง้ จากกรรมวิธีท่ี
16 (6.25 ตัว/ราก 1 กรัม) และกรรมวิธีท่ี 4 (6.63 ตัว/
ราก 1 กรัม) แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(P<0.05) กับกรรมวิธีควบคุม 1 (กรรมวิธีท่ี 18,
41.75 ตัว/ราก 1 กรัม) ซึง่ มีคา่ มากที่สดุ และกับการ
ใช้ราปฏิปักษ์กรรมวิธีอ่ืนๆที่เหลือ
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ในกรณี ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชีว้ ดั การเจริญเติบโตของ
มันส�ำปะหลังพบว่า ความสูงของต้นที่ได้จากการใช้
สารเคมีหรือราปฏิปักษ์นนั้ ราเขียว M. anisopliae
(กรรมวิธีท่ี 3) ซึง่ มีคา่ สูงที่สดุ 27.00 เซนติเมตร รอง
ลงมาซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิตินนั้ ได้จากการใช้ M.
anisopliae เช่นกัน (กรรมวิธีท่ี 11, 25.00 ซม.) รวม
ทัง้ การใช้ T. harzianum (กรรมวิธีท่ี 4, 24.75 ซม.)
และ B. bassiana (กรรมวิธีท่ี 5, 24.75 ซม.) แต่ตา่ ง
ก็มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับการใช้ B.
bassiana (กรรมวิธีท่ี 1) ซึง่ มีคา่ ต�่ำที่สดุ (21.25
ซม.)
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี
ควบคุม 1 นัน้ กรรมวิธีควบคุม 1 มีคา่ ความสูงของ
ต้นต�่ำที่สดุ (18.00 ซม.) ซึง่ เป็ นกรรมวิธีท่ีมีความ
แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับกรรมวิธีอ่ืนๆที่มีการ
ใช้ราปฏิปักษ์ทัง้ หมดและกับกรรมวิธีท่ีใช้สารเคมี
carbosulfan ส�ำหรับน�ำ้ หนักต้นและรากสดนัน้ การ
ใช้ราเขียว M. anisopliae (กรรมวิธีท่ี 7) ส่งผลให้มี
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น�ำ้ หนักต้นสดมากที่สดุ (190.22 กรัม) ซึง่ ไม่แตก
ต่างกันทางสถิติกบั กรรมวิธีท่ีใช้รา B. bassiana
(กรรมวิธีท่ี 5, 187.02 กรัม), P. lilacinus (กรรมวิธีท่ี
10, 175.98 กรัม และกรรมวิธีท่ี 2, 175.07 กรัม), T.
harzianum (กรรมวิธีท่ี 4, 172.68 กรัม) และ M.
anisopliae (กรรมวิธีท่ี 3, 171.92 กรัม) แต่แตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั กรรมวิธีควบคุม 1
(กรรมวิธีท่ี 18) ซึง่ มีนำ้� หนักต้นและรากสดน้อยที่สดุ
(131.64 กรัม) และกับการใช้ราปฏิปักษ์กรรมวิธี
อื่นๆที่เหลือ รวมทัง้ carbosulfan ส่วนน�ำ้ หนักราก
สดนัน้ กรรมวิธีท่ี 18 (กรรมวิธีควบคุม 1)มีนำ้� หนัก
รากสดมากที่สดุ อย่างชัดเจน (45.23 กรัม) ซึง่ แตก
ต่างทางสถิติ (P<0.05) กับทุกกรรมวิธีท่ีนำ� มา
ทดสอบในครัง้ นี ้ รวมทัง้ กรรมวิธีควบคุม 2 (กรรมวิธี
ที่ 19, 23.31 กรัม) ทัง้ นีก้ รรมวิธีท่ีใช้ T. harzianum
(กรรมวิธีท่ี 8) เป็ นกรรมวิธีท่ีสง่ ผลให้มีนำ้� หนักราก
สดน้อยที่สดุ (21.51 กรัม)

Table 1 Efficiency of commercial products of antagonistic fungi on the infection and growth parameters of cassava plants
infected with Meloidogyne incognita tested in rainy season (June 27th – August 12th 2018).
Treatment

Egg
masses/
root
system

Product 1(7 days) + RKN eggs
Product 2 (7 days) + RKN eggs
Product 3 (7 days) + RKN eggs
Product 4 (7 days) + RKN eggs

129.70 cd
168.44 abc
181.00 ab
201.24 a

Root
fresh
weight
(g)
4.84 bcd
6.31 abc
6.80 ab
7.68 a

Reduction
of egg
masses
(%)1

112.89 d
120.57 cd
112.23 d
139.40 bcd
134.59 bcd
150.08 bcd

4.39 cd
3.64 d
3.82 d
4.53 bcd
4.63 bcd
6.66 abc

88.39
84.56
89.30
81.52
77.51
69.64

132.30 cd
145.26 bcd
132.21 cd

5.15 bcd
4.67 bcd
4.75 bcd

85.40
80.33
81.43

126.96 cd
133.55 cd
109.06 d
112.14 d
112.48 d
104.94 d
**
21.80

4.99 bcd
4.58 bcd
4.43 cd
5.37 bcd
6.24 abc
5.07 bcd
**
26.95

78.99
87.10
85.50
89.76
0
-

Eggs/g
root

Female
adults/g
root

Shoot
height
(cm)

Shoot and
root fresh
weight (g)

28.59 cd
38.63 bcd
52.18 bc
21.05 de

59.49 bcd
47.57 cd
47.13 cd
15.88 ef

10.00 cde
10.88 bcd
13.63 b
4.25 f

5. Product 1 (5 days) + RKN eggs
6. Product 2 (5 days) + RKN eggs
7. Product 3 (5 days) + RKN eggs
8. Product 4 (5 days) + RKN eggs
9. Product 1 (3 days) + RKN eggs
10. Product 2 (3 days) + RKN eggs

23.67 de
31.47 cd
21.80 de
37.66 bcd
45.83 bcd
61.88 b

48.89 cd
84.22 b
69.40 bc
68.97 bc
84.74 b
57.14 bcd

8.38 de
12.25 bc
8.13 de
12.50 bc
12.88 bc
13.13 b

11. Product 3 (3 days) + RKN eggs
12. Product 4 (3 days) + RKN eggs
13. Product 1 (0 day) + RKN eggs

29.75 cd
40.10 bcd
37.85 bcd

55.60 bcd
65.48 bc
68.75 bc

10.88 bcd
10.88 bcd
8.63 de

14. Product 2 (0 day) + RKN eggs
15. Product 3 (0 day) + RKN eggs
16. Product 4 (0 day) + RKN eggs
17. Nematicide (carbosulfan) (0 day)
18. Control 1 + RKN eggs
19. Control 2 (No RKN eggs)
F–test
C.V. (%)

42.83 bcd
26.29 cd
29.55 cd
20.87 de
203.82 a
0.00 e
**
37.16

67.75 bc
46.35 cd
60.82 bcd
32.80 de
125.36 a
0.00 f
**
30.56

10.75 bcd
7.63 e
8.38 de
3.75 f
32.75 a
0.00 g
**
17.54

15.50 ef
18.50 bcd
18.75 bcd
17.75
bcde
16.38 def
20.25 ab
20.00 abc
17.25 cdef
17.25 cdef
18.00
bcde
18.50 bcd
19.25 bc
17.88
bcde
20.50 ab
21.88 a
22.00 a
17.38 cdef
14.75 f
17.25 cdef
**
10.92

1.
2.
3.
4.

85.97
81.05
74.4
89.67

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
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Table 2 Efficiency of commercial products of antagonistic fungi on the infection and growth parameters of cassava plants
infected with Meloidogyne incognita tested in cool season (November 23rd 2018 – January 7th 2019).
Treatment

Egg
masses/
root system

Eggs/g
root

Female
adults/g
root

Product 1(7 days) + RKN eggs
Product 2 (7 days) + RKN eggs
Product 3 (7 days) + RKN eggs
Product 4 (7 days) + RKN eggs
Product 1 (5 days) + RKN eggs
Product 2 (5 days) + RKN eggs
Product 3 (5 days) + RKN eggs
Product 4 (5 days) + RKN eggs

221.94 c
252.70 c
276.77 c
116.64 de
193.52 cde
236.20 c
485.53 b
190.60 cde

19.27 b
11.78 c
19.33 b
8.80 c
22.10 b
20.57 b
19.76 b
22.48 b

9. Product 1 (3 days) + RKN eggs
10. Product 2 (3 days) + RKN eggs
11. Product 3 (3 days) + RKN eggs
12. Product 4 (3 days) + RKN eggs
13. Product 1 (0 day) + RKN eggs
14. Product 2 (0 day) + RKN eggs
15. Product 3 (0 day) + RKN eggs
16. Product 4 (0 day) + RKN eggs
17. Nematicide (carbosulfan) (0 day)
18. Control 1 + RKN eggs
19. Control 2 (No RKN eggs)
F–test
C.V. (%)

280.83 c
239.05 c
435.68 b
263.65 c
208.13 cd
240.75 c
405.17 b
202.46 cd
97.14 e
1918.86 a
0.00 f
**
19.79

17.87 b
18.33 b
17.63 b
17.21 b
19.07 b
17.74 b
17.54 b
12.48 c
7.98 c
41.93 a
0.00 d
**
18.56

11.88 cde
11.88 cde
10.63 def
6.63 gh
13.00 cd
13.88 c
21.50 b
11.25
cdef
12.50 cd
13.50 c
19.50 b
11.38 cde
9.63 def
8.75 fg
19.75 b
6.25 h
4.75 h
41.75 a
0.00 i
**
12.79

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Shoot
height (cm)

Shoot and
root fresh
weight (g)

21.25 e
23.00 bcde
27.00 a
24.75 abc
24.75 abc
24.50 bcd
23.75 bcde
23.00 bcde

165.01 cde
175.07 abc
171.92 abcd
172.68 abcd
187.02 ab
165.24 cde
190.22 a
146.97 efg

Root
fresh
weight
(g)
23.83 ef
31.22 cd
23.57 ef
25.33 ef
24.64 ef
25.04 ef
36.80 b
21.51 f

22.00 de
22.00 de
25.00 ab
23.50 bcde
23.25 bcde
23.50 bcde
24.00 bcd
24.25 bcd
23.25 bcde
18.00 f
22.25 cde
**
6.7

153.21 defg
175.98 abc
166.70 bcde
140.08 fg
160.27 cdef
152.37 defg
142.95 fg
153.17 defg
147.84 efg
131.64 g
145.78 efg
**
8.18

27.60 de
23.62 ef
35.90 bc
27.42 de
23.95 ef
25.00 ef
35.24 bc
25.50 ef
23.53 ef
45.23 a
23.31 ef
**
12.18

Reduction
of egg
masses
(%)1

85.36
87.54
77.29
86.26
89.15
87.45
78.88
89.45
94.94
0
-

88.43
86.83
85.58
93.92
89.91
87.69
74.70
90.07

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

สรุ ปและวิจารณ์
การทดสอบประสิทธิ ภาพของราปฏิปักษ์
รูปการค้า 4 ชนิด ได้แก่ B. bassiana, P. lilacinus,
M. anisopliae และ T. harzianum เปรียบเทียบกับ
การใช้สารเคมีกำ� จัดไส้เดือนฝอย carbosulfan และ
การไม่ใช้ทงั้ ราปฏิปักษ์และ carbosulfan ต่อการ
ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (M. incognita) ของมัน
ส�ำปะหลังพันธุร์ ะยอง 9 ซึง่ เป็ นพันธุท์ ่ีออ่ นแอต่อ
การเข้า ท�ำ ลายของไส้เ ดื อ นฝอยรากปมในสภาพ
เรือนทดลอง โดยท�ำการทดสอบ 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน
และฤดูหนาว ผลการทดสอบใน 2 ฤดู พบว่ารา
ปฏิปักษ์รูปการค้าทัง้ 4 ชนิดและ carbosulfan มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมได้
ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ท่ี 7, 5, 3 และ 0 วันก่อนการราด

ไข่ เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ทงั้ ราปฏิปักษ์และ
สารเคมี แต่มีการราดไข่ไส้เดือนฝอย (กรรมวิธี
ควบคุม 1) ทัง้ นีใ้ นฤดูฝนการใช้ T. harzianum 7 วัน
ก่ อนการราดไข่ก็ให้ผลที่ ดีในการควบคุมไส้เดื อน
ฝอย ซึง่ แม้วา่ ท�ำให้มีจำ� นวนกลุม่ ไข่และจ�ำนวนตัว
เต็มวัยเพศเมียต่อราก 1 กรัม มีจำ� นวนไม่นอ้ ยที่สดุ
แต่ก็ทำ� ให้จำ� นวนไข่ตอ่ ราก 1 กรัมมีนอ้ ยที่สดุ โดย
ค่ า ต่ า งๆนี ไ้ ม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ กับ การใช้
carbosulfan ทัง้ นีส้ ามารถลดจ�ำนวนกลุม่ ไข่ตอ่
ระบบรากลงได้ 89.67 % ส่วนในฤดูหนาวนัน้ การใช้
T. harzianum ที่ 7 วันก่อนการราดไข่ เป็ นกรรมวิธีท่ี
ให้ผลรองลงมาและไม่แตกต่างทางสถิติกับการใช้
carbosulfan ซึง่ มีคา่ ต�่ำสุด (ทุกค่าของตัวชีว้ ดั
ปริมาณไส้เดือนฝอยรากปม) สามารถลดจ�ำนวน
กลุม่ ไข่ตอ่ ระบบรากลงได้ 93.92 % ผลการทดสอบ
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นีแ้ สดงให้เห็นว่า
ราปฏิปักษ์รูปการค้า
T.
harzianum ที่ 7 วันก่อนการราดไข่ไส้เดือนฝอย
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้และมีประสิทธิภาพเทียบ
เท่ากับสารเคมี carbosulfan ในการควบคุมไส้เดือน
ฝอยรากปมของมันส�ำปะหลังในสภาพเรือนทดลอง
ได้ทงั้ 2 ฤดู รวมทัง้ ฤดูรอ้ น (ข้อมูลยังไม่เผยแพร่)
ทัง้ นีร้ าปฏิปักษ์ท่ีสำ� คัญและมีประสิทธิ ภาพในการ
ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมีหลายสกุล
เช่น
Paecillomyces, Pochonia, Metarhizium,
Trichoderma, Beauveria, Neonothopanus
เป็ นต้น ส�ำหรับในประเทศไทยมีการตื่นตัวและมี
การผลิตราปฏิปักษ์ในรูปการค้าหลายชนิด เช่น
P. lilacinus, T. harzianum, M. anisopliae, B.
bassiana และ Chaetomium globosum เป็ นต้น
โดยมีช่ือการค้าที่หลากหลายในท้องตลาด (วีระ
ศักดิ,์ 2560) อย่างไรก็ดีมีรายงานถึงประสิทธิภาพ
ของราปฏิปักษ์ Trichoderma spp., B. bassiana
และ M. anisopliae ที่เข้าท�ำลายไส้เดือนฝอยราก
ปม (M. incognita) ได้ (Windham et al., 1993;
Thienhirun, 1997; ภารตี และคณะ, 2556) ส�ำหรับ
ราปฏิปักษ์รูปการค้าในประเทศไทยนัน้
มีขอ้ มูล
น้อยมากในการน�ำไปใช้ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
ส่ว นใหญ่ เ ป็ น การน�ำ ไปใช้ค วบคุม โรคเชื อ้ ราและ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ ได้มีการ
ทดสอบเพื่อน�ำราปฏิปักษ์รูปการค้ามาใช้ควบคุม
ไส้เดือนฝอยรากปมในมันส�ำปะหลัง
ซึง่ ได้ผล
ชั ด เจนว่ า การใช้ ร าปฏิ ปั กษ์ รู ป การค้ า ต่ า งๆนี ้
สามารถควบคุ ม ไส้ เ ดื อ นฝอยรากปมในมั น
ส�ำปะหลังได้ ทัง้ นีก้ ารใช้เชือ้ รา T. harzianum โดย
การปลูกเชือ้ ที่บริเวณรากมันส�ำปะหลังเป็ นเวลา 7
วันก่อนการราดไข่ไส้เดือนฝอยรากปมนัน้ ให้ผลของ
การควบคุมที่ดี โดยท�ำให้คา่ ตัวชีว้ ดั ปริมาณไส้เดือน
ฝอยทุกค่า มีนอ้ ยกว่ากรรมวิธีควบคุม 1 อีกทัง้ การ
ใช้ T. harzianum ที่ 5, 3 หรือ 0 วันก่อนการราดไข่
ก็ให้ผลในการควบคุมไส้เดือนฝอยที่ดีกว่ากรรมวิธี
ควบคุม และสามารถเทียบเคียงประสิทธิภาพได้กบั
สารเคมี carbosulfan การที่เชือ้ รา T. harzianum มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมได้
ดีนนั้ อาจเนื่องจากมีกลไกในการเป็ นปฏิปักษ์ตอ่ ไส้
เดือนฝอยได้หลายอย่าง อาทิ การท�ำลายไข่ ที่เกิด
จากกิจกรรมของเอนไซม์ chitinase (Sahebani
and Hadavi, 2008) และ protease (Sharon et al.,
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2001) หรือแม้แต่การมีคณ
ุ สมบัตขิ องการเจริญ
ครอบคลุมรากพืชและกระตุน้ ความต้านทานโรคพืช
(induced systemic resistance) ได้ (วีระศักดิ,์
2560; Martinez-Medina et al., 2016) นอกจากนีม้ ี
รายงานว่าราปฏิปักษ์หลายชนิดเป็ นเชือ้ ราเอนโด
ไฟต์ (endophytic fungi) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการส่ง
เสริมการเจริญเติบโตของพืช ส่วนการประเมินตัวชี ้
วัดการเจริญเติบโตของพืชในด้านความสูงของต้น
น�ำ้ หนักต้นและรากสด และน�ำ้ หนักรากสดของมัน
ส�ำปะหลังในการศึกษานี ้
พบว่าการใช้เชือ้ รา
ปฏิ ปั ก ษ์ รู ป การค้า มี แ นวโน้ม ท�ำ ให้ผ ลผลิ ต พื ช ที่
ประเมินดังกล่าวมีค่ามากกว่าการไม่ใช้ราปฏิปักษ์
ซึง่ ราปฏิปักษ์ T. harzianum , B. bassiana, M.
anisopliae รวมทัง้ Purpureocillium lilacinum (ชื่อ
เดิม P. lilacinus) นัน้ มีรายงานว่าเป็ นเชือ้ ราที่มี
คุณสมบัติเป็ นเอนโดไฟต์ (Ownley et al., 2010;
Batta, 2013; Lopez et al., 2014, Umadevi et al.,
2017) และจากผลการทดสอบนีใ้ นการใช้เชือ้ รา
ปฏิปักษ์รูปการค้าเพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
ในมันส�ำปะหลังซึ่งให้ผลดี เที ยบเคี ยงกับสารเคมี
carbosulfan นัน้ อาจเป็ นเพราะเชือ้ ราปฏิปักษ์ดงั
กล่าวมีคณ
ุ สมบัติและกลไกที่หลากหลายที่สามารถ
ยับ ยั้ง การเข้า ท�ำ ลายของไส้เ ดื อ นฝอยรากปมได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชือ้ T. harzianum ซึง่ มี
ประสิทธิภาพดีท่ีสดุ ในการทดสอบครัง้ นี ้ โดยให้ผล
คล้ายกับการศึกษาของ Umadevi et al. (2017) ที่
พบว่าเชือ้ T. harzianum มีการเจริญเติบโตที่เร็ว
และมี ก ารเจริญ เข้า บริเ วณระหว่า งเซลล์ข องราก
พริกไทยด�ำภายใน 24 ชั่วโมง และสร้าง vesicle ใน
เซลล์ภายใน 48 ชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงการปลูกเชือ้
ชนิดนีใ้ ห้กบั พืช น่าจะท�ำให้มีการเจริญของเส้นใย
เข้าครอบครองบริเวณรากพืชได้เร็ว
ท�ำให้มี
ปฏิสมั พันธ์กบั พืชและท�ำให้พืชมีความต้านทานต่อ
เชือ้ สาเหตุโรคพืช
ส�ำ หรับ การประเมิ น ตั ว ชี ้วั ด การเจริ ญ
เติบโตของมันส�ำปะหลังจากค่าความสูงของต้น น�ำ้
หนักต้นและรากสด และน�ำ้ หนักรากสด ใน 2 ฤดูท่ี
ทดสอบนีน้ นั้ พบว่ากรรมวิธีควบคุม 1 มีความสูง
ของต้นน้อยที่สดุ และอยูใ่ นกลุม่ ที่มีนำ้� หนักต้นและ
รากสดในระดับต�่ำ – ต�่ำที่สดุ ในขณะที่การใช้ M.
anisopliae ต่างกรรมวิธีทำ� ให้ตน้ มันส�ำปะหลังมี
ความสูงและน�ำ้ หนักต้นและรากสดมีคา่ อยูใ่ นระดับ
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มาก – มากที่สดุ ซึง่ ผลการทดสอบนี ้ พบว่าการที่รา
ปฏิปักษ์โดยเฉพาะ M. anisopliae ท�ำให้ตน้ มัน
ส�ำปะหลังเจริญเติบโตได้ดีกว่าการใช้ราปฏิ ปักษ์
อื่นๆนัน้ อาจเนื่องจาก M. anisopliae มีการเจริญ
ครอบครองบริเวณรากมันส�ำปะหลังได้ดีและมีชีวิต
รอดได้ยาวนานกว่า จึงน่าจะส่งผลให้มนั ส�ำปะหลัง
เจริญได้ดีกว่ากรรมวิธีการใช้ราปฏิปักษ์อ่ืนๆ ซึง่
สอดคล้องกับรายงานของ Greenfield et al. (2016)
ที่พบว่า M. anisopliae สามารถครอบครองรากมัน
ส�ำปะหลังโดยมีอายุการอยูร่ อดได้คงที่และนานกว่า
B. bassiana ในส่วนน�ำ้ หนักรากสดนัน้ กรรมวิธี
ควบคุม 1 มีการตรวจพบไส้เดือนฝอยรากปมเข้า
ท�ำลายราก โดยไม่แสดงอาการรากปมที่ชดั เจนใน
ทุกฤดู รวมทัง้ ฤดูรอ้ น (ข้อมูลยังไม่ได้เผยแพร่) ดัง
นัน้ น�ำ้ หนักรากสดจึงมีโอกาสใกล้เคียง (ไม่แตกต่าง
ทางสถิต)ิ กับกรรมวิธีตา่ งๆ (การใช้ราปฏิปักษ์สว่ น
ใหญ่และ carbosulfan) ที่มีประสิทธิภาพดังเช่นใน
ฤดูฝน นอกจากนัน้ การใช้ราปฏิปักษ์ยงั ให้ผลดี เช่น
ส่งเสริมการเจริญเติบโตในพืช (endophyte) อีกทัง้
การใช้สารเคมีหรือแม้แต่กรรมวิธีควบคุม 2 (ไม่มี
การใช้ราปฏิปักษ์ ไม่มีการใช้สารเคมี และไม่มีการ
ราดไข่ไส้เดือนฝอย)
จะให้คา่ ตัวชีว้ ดั การเจริญ
เติบโตของมันส�ำปะหลังที่มาก ในระดับไม่แตกต่าง
ทางสถิติกบั การใช้ราปฏิปักษ์รูปการค้ากรรมวิธีอ่ืนๆ
ส่วนใหญ่ ส�ำหรับการประเมินในด้านตัวชีว้ ดั การ
เจริญ เติ บ โตของมัน ส�ำ ปะหลัง ที่ เ กิ ด จากกรรมวิ ธี
ต่างๆนัน้ กรรมวิธีควบคุมที่ 1 แสดงให้เห็นถึงผล
ของการเข้าท�ำลายของไส้เดือนฝอย โดยท�ำให้มนั
ส�ำ ปะหลัง มี ค วามสูง ของต้น น้อ ยที่ สุด ในทุก ฤดูท่ี
ทดสอบ และมีการเจริญน้อยกว่ากรรมวิธีท่ีมีการ
ควบคุมไส้เดือนฝอย ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ราปฏิปักษ์
หรือการใช้สารเคมี carbosulfan ซึง่ การประเมินน�ำ้
หนักต้นและรากสด และน�ำ้ หนักรากสดนัน้ อาจยังมี
ผลไม่ชัด เจนที่ จะแสดงถึงผลกระทบของไส้เดื อน
ฝอยรากปมต่อน�ำ้ หนักสดดังกล่าว ทัง้ นีเ้ ป็ นไปได้ท่ี
ในการทดลองนีไ้ ด้ประเมินผลมันส�ำปะหลังที่อายุ
45 วันหลังการราดไข่ ซึง่ ในด้านพัฒนาการโรคราก
ปมของมันส�ำปะหลังนัน้ ปมรากที่บริเวณรากฝอย
จะสังเกตได้ชดั เมื่อมันส�ำปะหลัง 6 เดือน (อุดม
ศักดิ,์ 2558) ดังนัน้ การประเมินน�ำ้ หนักรากสดที่
ทดลองในเรือนทดลองนัน้ อาจได้คา่ ที่ใกล้เคียงกัน
อีกทัง้ อาจเนื่องมาจากการทดลองในสภาพโรงเรือน

ที่มีหลังคาแม้ตา่ งฤดูก็ไม่มีความแตกต่างกันของสิ่ง
แวดล้อมมากนัก จากผลการศึกษาที่นำ� เสนอนีช้ ีใ้ ห้
เห็นว่า การใช้ราปฏิปักษ์รูปการค้าทัง้ 4 ชนิด มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมใน
มันส�ำปะหลังในสภาพเรือนทดลอง ผลการทดลองนี ้
สมควรน�ำไปใช้ในการทดสอบการควบคุมไส้เดือน
ฝอยรากปมของมันส�ำปะหลังในสภาพแปลงปลูก
ต่อไปซึง่ ยังมีการศึกษาน้อยมาก
โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการ
เกษตรเขต 3 จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์
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เอกสารอ้างอิง
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