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กลไกการทําลายชีวิตของรา Trichoderma species ตอราสาเหตุโรคพืช Curvularia aeria 
Antibiosis Mechanism of Trichoderma Species Against the Phytopathogenic Fungus Curvularia aeria 

 

เมธาพร รอดแกว1 และ ชนินนัท พรสุรยิา1 
Rodkaew, M.1 and Pornsuriya, C.1 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกรา Trichoderma species ที่มีกลไกการเปนปฏิปกษตอรา Curvularia aeria แบบ
ทําลายชีวิต (antibiosis) โดยนํารา Trichoderma species จํานวน 16 ไอโซเลต มาหาคากิจกรรมเอนไซมไคติเนส และ เอนไซมเบตา-
1,3-กลูคาเนสดวยวิธี DNS method พบวารา Trichoderma species ไอโซเลต TriTrG 3-8 มีคากิจกรรมเอนไซมไคติเนสสูงสุด 
(0.0414 U/ml) และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับไอโซเลตอ่ืน และพบวารา Trichoderma 
species ไอโซเลต TriKrb 1-1, TriKrb 1-2, TriTrG 3-8, TriKrb 1-3, TriYL 1-5 และ TriNr 1-1 มีคากิจกรรมเอนไซมเอนไซมเบตา-
1,3-กลูคาเนสสูงไมแตกตางกันทางสถิติที่ 0.1717, 0.1638, 0.1467, 0.1421, 0.1414 และ 0.1408 U/ml ตามลําดับ ผลการวัดสาร
ระเหยดวยวิธี volatile antifungal bioassay พบวารา Trichoderma species ไอโซเลต TriTrG 3-8, TriRn 1-1, TriYL 1-5, TriNr 1-
1, TriNr 1-5 และ TriSK 1-1 สามารถสรางสารระเหยยับยั้งการเจริญของรา C. aeria ไดดีไมแตกตางกันทางสถิติโดยมีเปอรเซ็นตยับยั้ง 
50.74, 46.30, 42.22, 40.37, 39.63 และ 39.63% ตามลําดับ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา Trichoderma species TriTrG 3–8 มี
กลไกการเปนปฏิปกษแบบทําลายชีวิตตอรา C. aeria 
คําสําคัญ: ราปฏิปกษ Curvularia aeria โรคใบจุด 

 

Abstract 

The purpose of this research was to screen antagonistic Trichoderma species against C. aeria by antibiosis 
mechanism. Sixteen isolates of Trichoderma species were evaluated chitinase and -1,3 glucanase activities by the 
DNS method. The isolate TriTrG 3-8 showed maximum level of chitinase activity (0.0414 U/ml) and significantly 
higher than that of other isolates. The isolates TriKrb 1-1, TriKrb 1-2, TriTrG 3-8, TriKrb 1-3, TriYL 1-5 and TriNr 1-1 
showed significantly different in -1,3 glucanase activities at 0.1717, 0.1638, 0.1467, 0.1421, 0.1414 and 0.1408 U/ml, 
respectively. For volatile antifungal bioassay, there were no significantly different in the isolate TriTrG 3-8, TriRn 1-
1, TriYL 1-5, TriNr 1-1, TriNr 1-5 and TriSK 1-1, with the mycelial growth inhibition of C. aeria at 50.74, 46.30, 42.22, 
40.37, 39.63 and 39.63%, respectively. The results suggest that Trichoderma species TriTrG 3-8 has antibiosis 
mechanism against C. aeria. 
Keywords: Antagonistic fungi, Curvularia aeria, leaf spot disease 
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กลไกการเปนปฏิปกษของ Trichoderma spp. ที่มีตอ Ganoderma boninense เช้ือราสาเหตุ 
โรคลําตนเนาของปาลมน้ํามัน 

Antagonistic Mechanisms of Trichoderma spp. Against Ganoderma boninense, a Fungal 
Pathogen of Basal Stem Rot Disease in Oil Palm 

 

ศรัณยา อิทรอนนัต1 และ ธนญัชนก ไชยรินทร1* 

Intara-anun, S.1 and Chairin, T.1* 

 

บทคัดยอ  

ปญหาสําคัญในการผลิตปาลมน้ํามัน คือโรคลําตนเนา (basal stem rot) ท่ีเกิดจากเชื้อ Ganoderma boninense ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือยับย้ังการเจริญของเชื้อ G. boninense ในสภาพหองปฏิบัติการ โดยศึกษากลไกการแกงแยงแขงขัน และการ
ทําลายชีวิตของ Trichoderma asperellum Z2-02, T. virens K1-02, Trichoderma sp. Trg3-8 และ T. asperellum T76-14 ซึ่งผลการ
ทดสอบพบวา Trichoderma ทุกไอโซเลตมีความสามารถในการแกงแยงแขงขันกับเชื้อ G. boninense ไมแตกตางกัน (มีเปอรเซ็นตการยับย้ัง 
 70 %) สวนการศึกษากลไกการทําลายชีวิตดวยการสรางสารระเหย พบวา T. virens K1-02 และ T. asperellum T76-14 สามารถยับยั้ง
การเจริญของเสนใยเช้ือ G. boninense ไดเทากับ 12.59 และ 12.78 % และดวยวิธี agar diffusion พบวา น้ําเลี้ยงเชื้อ T. virens K1-02 
สามารถยับยั้งการเจริญเสนใยของเช้ือ G. boninense ไดเทากับ 36.62 % โดยคากิจกรรมเอนไซมเบตา-1,3 กลูคาเนสที่ Trichoderma ผลิต
อยูระหวาง 0.31  0.44 ถึง 1.14  0.23 U/ml และพบวา T. virens K1-02 มีคากิจกรรมเอนไซมไคติเนส 0.33  0.27 U/ml ซึ่งมีคาสูง
กวา T. asperellum Z2-02 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมมีความแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ Trichoderma sp. Trg3-8 และ T. 
asperellum T76-14  
คําสําคัญ: โรคลําตนเนา Ganoderma boninense กลไกการเปนปฏิปกษ Trichoderma 
 

Abstract  

One of the serious problems in oil palm production is basal stem rot disease caused by Ganoderma 
boninense. This study aimed to test competition and antibiosis mechanisms of Trichoderma asperellum Z2-02, T. 
virens K1-02, Trichoderma sp. Trg3-8 and T. asperellum T76-14 against G. boninense under laboratory condition. 
The result showed that all Trichoderma isolates were competitive capability against G. boninense (inhibition  
70%). For antibiosis mechanism, the volatile organic compounds of T. virens K1-02 and T. asperellum T76-14 
inhibited mycelial growth of G. boninense as 12.59 and 12.78 %. For agar diffusion method, cell free culture filtrate 
(CF) of T. virens K1-02 inhibited mycelial growth of G. boninense at 36.62%. Beta - 1,3 glucanase activities in CF of 
Trichoderma were ranked 0.31  0.44 to 1.14  0.23 U/ml and chitinase activity of T. virens K1-02 was 0.33  0.27 
U/ml, which was significantly higher than T. asperellum Z2-02, but there was not significantly different when 
compared to Trichoderma sp. Trg3-8 and T. asperellum T76-14. 
Keywords: Basal stem rot disease, G. boninense, Antagonistic mechanisms, Trichoderma 
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สมการแบบจําลองเพื่อยับยั้งเอนไซมยอยเซลลูโลสของ Ganoderma boninense 
เชื้อสาเหตุโรคลําตนเนาในปาลมน้ํามัน 

Equation Model for Inhibiting Cellulose- Degrading Enzyme of Ganoderma boninense,  
a Causal Pathogen of Basal Stem Rot Disease in Oil Palm 

 

จักรัตน อโณทัย1 และ ธนัญชนก ไชยรนิทร1* 
Anothai, J.1 and Chairin, T.1* 

 

บทคัดยอ 

รา Ganoderma boninense เปนเช้ือสาเหตุโรคลําตนเนา (basal stem rot) ซึ่งเปนปญหารุนแรงตอการผลติปาลมน้ํามันใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยรา Ganoderma spp. ผลิตเอนไซมเซลลูเลสซึ่งเปนเอนไซมยอยเนื้อไมชนิดหนึ่ง เพื่อเขาทําลายภายใน
เนื้อเยื่อปาลมน้ํามัน ดังนั้นการยับย้ังกิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลสจึงชวยลดความรุนแรงของการเกิดโรคได ในงานวิจัยนี้ไดนําวิธีการ
พื้นผิวตอบสนอง (response surface methodology; RSM) ซึ่งเปนวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อสรางสมการแบบจําลองจาก
ตัวแปรตาง ๆ และหาจุดที่ยับย้ังกิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลส จากการออกแบบ central composite design (CCD) เพ่ือศึกษา 4 
ปจจัยที่คัดเลือก ไดแก (A) อุณหภูมิ (B) ธาตุอาหารหลัก (โพแทสเซียม) (C) ธาตุอาหารรอง (โบรอน) และ (D) สารเคมีกําจัดรา 
Mancozeb ซึ่งสมการแบบจําลองที่ไดคือ “cellulase (U/ml) = – 0.026 – 0.032A – 0.002B – 0.018C + 0.001D” และปจจัยท่ี
สงผลตอคากิจกรรมเอนไซมเซลลเูลสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ไดแก อุณหภูมิ และธาตุอาหารโบรอน และเมื่ออุณหภูมิเทากับ 
30.7 oC โพแทสเซียม 9.8 mg/ml โบรอน 0.01 mg/ml และ Mancozeb 2.0 mg/ml ทําใหคากิจกรรมเอนไซมสูงสุดที่ไดจาก
แบบจําลองมีคาเทากับ 0 U/ml  
คําสําคัญ: แบบจําลอง เอนไซมเซลลูเลส โรคลําตนเนาในปาลมนํ้ามนั การควบคุม 
 

Abstract 

Ganoderma boninense is a causal pathogen of basal stem rot disease, a serious problem of oil palm 
production in Southeast Asia. For successful infection, Ganoderma species produce extracellular cellulase, one of 
wood degrading enzymes that are likely required in order to penetrate the host tissue. Therefore, the inhibition of 
cellulase activity could reduce the disease severity. In this research, the response surface methodology (RSM), a 
mathematical and statistical method for modeling the response of interest affected by various variables, was used 
to find out the optimal point to inhibit cellulase activity. From the central composite design (CCD), four selected 
variables including A: temperature, B: macronutrient (potassium), C: micronutrient (boron), and D: chemical fungicide 
(Mancozeb) were demonstrated. The result found that the equation model was “cellulase (U/ml) = – 0.026 – 0.032A 
– 0.002B – 0.018C + 0.001D”. The significant variables affecting cellulase activity with p<0.05 were temperature and 
boron. When temperature was 30.7 oC, potassium 9.8 mg/ml, boron 0.01 mg/ml and Mancozeb 2.0 mg/ml, the 
predicted maximum cellulase activity was 0 U/ml.  
Keywords: model, cellulase, basal stem rot disease in oil palm, control 
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ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรบดในการควบคุมดวงงวงขาว Sitophilus oryzae L.  
(Coleoptera : Curculionidae) 

The Efficiency of Herbal Plants Powder Against Rice Weevil Control,  
Sitophilus oryzae L. (Coleoptera : Curculionidae) 

 

เกษสินี แกวสระแสน1 และ จุรีมาศ วังคีรี2* 

Kaewsashan, K.1 and Wangkeeree, J.2*
 
 

 

บทคัดยอ 

ดวงงวงขาว (Sitophilus oryzae L.) เปนแมลงศัตรูหลังการเก็บเก่ียวที่สําคัญ การวิจัยนี้มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาประสทิธิภาพ
และความคงทนที่ระยะเวลา 1, 2 และ 3 เดือน ของพืชสมุนไพรบด 6 ชนิด ในการเปนสารไลและความเปนพิษตอดวงงวงขาว โดยวาง
แผนการทดลองแบบ 6x3 factorial in CRD ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ สมุนไพร 6 ชนิด ไดแก กะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.) 
มะกรูด (Citrus hystrix DC.) มะนาว (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle.) ไพล (Zingiber montanum (Koening) Link ex 
Dietr.) พริก (Capsicum frutescens L.) และขิง (Zingiber officinale Roscoe) และระดับความเขมขน 0.5, 2.5 และ 5% (w/w) 
พบวา ไพลที่ความเขมขน 5% มีความสามารถในการไลแมลงดีที่สุด 95.00% รองลงมาคือ ไพลที่ความเขมขน 2.5% มีความสามารถใน
การไลแมลงเทากับ 62.50% และไพลทุกความเขมขนท่ีทดสอบมีประสิทธิภาพในการเปนพิษตอแมลงดีที่สุด อยูในชวง 97.5-100% ซึ่ง
แตกตางจากพืชสมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) พืชสมุนไพรบดทุกชนิดมีประสิทธิภาพในการเปนพิษตอแมลงที่
อายุการเก็บรักษา 1 เดือน และลดลงที่อายุการเก็บรักษา 2 และ 3 เดือน เทากับ 40-100% 29.17-97.50% และ 17.5-66.67% 
ตามลําดับ การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาสมุนไพรผงสามารถสงผลตอพฤติกรรมการตอบสนองของดวงงวงขาวและมีประสิทธิภาพในการนํามา
เปนแนวทางในการลดการใชสารเคมีชวยใหสามารถเก็บรักษาขาวสารไดนานยิ่งข้ึน และสามารถนําพืชสมุนไพรไปใชกับเมล็ดพืชอ่ืน ๆ ที่
ดวงงวงขาวเขาทําลายได 
คําสําคัญ: ดวงงวงขาว Sitophilus oryzae สมุนไพรบดผง 

 

Abstract  

Rice weevil (Sitophilus oryzae L.) is an important postharvest insect pest. The objective of this study was 
to determine the efficiency of six herbal plant powders as repellents and toxicity on rice weevils, as well as the 
efficacy of storage duration at 1, 2, and 3 months. The experiment was designed in a factorial in CRD including two 
main factors; six herbal plant powders (holy basil, kaffir lime, lime leaf,  cassumunar ginger, chilli, and ginger) and 
concentrations of 0.5, 2.5, and 5% (w/w). The results showed that 5% cassumunar ginger was 95.00% effective at 
repelling the rice weevil, followed by 2.5% cassumunar ginger at 62.50%. In addition, all concentrations of 
cassumunar ginger have the most effective to control the rice weevil ranged from 97.5 - 100% and significantly 
difference from other treatments (P<0.05). All herbal plant powders are still effective when storage for one month. 
However, it was decreased at two and three months of storage time. This study indicates that herbal plant powders 
are alternatives for reducing chemicals and preserving the rice seed for longer shelf life. All herbal plant powders 
are applied to other seeds that have been infected by rice weevil pests.  
Keywords: rice weevil, Sitophilus oryzae, herbal plant powders  
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การวัดคากิจกรรมเอนไซมแลคเคสเพื่อตรวจสอบเชื้อรา Ganoderma boninense ในดิน 
Measurement of Laccase Activity for Detecting Ganoderma boninense in Soil 

 

ภัทราวดี  สําลีกําเนิด1 และ  ธนัญชนก ไชยรินทร1* 
Samlikamnoed, P.1 and Chairin, T.1* 

 

บทคัดยอ 

ปาลมน้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.) เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในระดับโลก แตการผลิตปาลมน้ํามันมักพบปญหาที่เกิด
จากเชื้อรา Ganoderma boninense เช้ือสาเหตุโรคลําตนเนา (basal stem rot) ซึ่งสรางความเสียหายอยางรุนแรง เนื่องจาก  
G. boninense สามารถผลิตเอนไซมแลคเคสเพ่ือยอยสลายลิกนินในกระบวนการเขาทําลายพืชและสามารถอาศัยอยูในดินโดยการยอย
สลายเศษซากพืชได งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบเชื้อรา G. boninense ในดินโดยการวัดคากิจกรรมเอนไซมแลคเคส 
หลังจากปลูกเช้ือ G. boninense ที่ความเขมขน 0 (ชุดควบคุม), 0.5, 1.0 และ 1.5 g/kg soil และตรวจสอบคากิจกรรมเอนไซมในวันที่ 
10, 20, 30 และ 40 พบวาเมื่อในดินมีความเขมขนของ G. boninense 1.0 และ 1.5 g/kg soil สามารถตรวจพบคากิจกรรมเอนไซม
แลคเคสสูงสุดในวันที่ 20 เทากับ 0.08±0.01 และ 0.27±0.02 U/ml ตามลําดับ ทั้งนี้จากการตรวจสอบ DNA ของเชื้อราในดินดวยวิธี 
PCR โดยใชไพรเมอรที่จําเพาะตอ G. boninense พบวาทุกความเขมขน (ยกเวนชุดควบคุม) สามารถตรวจพบ DNA ของ  
G. boninense ขนาด 200 bp ไดตั้งแตวันที่ 10 หลังจากปลูกเชื้อ ซึ่งถึงแมวิธีการทางชีวโมเลกุลดังกลาวจะสามารถตรวจหาเชื้อราที่
ความเขมขนต่ํา (0.5 g/kg soil) ได แตเปนวิธีการที่มีคาใชจายสูง ดังนั้นการตรวจวัดคากิจกรรมเอนไซมแลคเคสจึงอาจใชเปนวิธี
ทางเลือกเพ่ือตรวจหาเชื้อรา G. boninense ในดินได  
คําสําคัญ: Ganoderma boninense กิจกรรมเอนไซมแลคเคส การตรวจสอบ เชื้อราในดิน 
 

Abstract 

Oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) is an important economic crop worldwide. One of the seriously problems 
for oil palm production is basal stem rot disease caused by Ganoderma boninense. G. boninense is able to produce 
laccase, a lignin degrading enzyme to penetrate host cell wall and use oil palm residue for food to survive in soil.  
The purpose of this research was to find out the method to detect G. boninense in soil by measurement of laccase 
activity. G. boninense in concentrations of 0 (control), 0.5, 1.0 and 1.5 g/kg soil were inoculated into soil and laccase 
activity were examined at 10, 20, 30 and 40 day post inoculation (dpi). From the results when the concentrations 
of G. boninense were 1.0 and 1.5 g/kg soil, the highest laccase activities were 0.08±0.01 and 0.27±0.02 U/ml at 20 
dpi, respectively. The DNA of G. boninense was able to detect at 10 dpi by PCR using a specific primer to G. 
boninense and it was found that all treatments (excepted control) presented DNA bands of 200 bp in size. Although, 
the molecular method could be used to detect G. boninense at low concentration (0.5 g/kg soil), however, this 
method is costly. Therefore, the measurement of laccase activity may be used as an alternative method to detect 
G. boninense in soil.  
Keywords: Ganoderma boninense, Laccase activity, Detection, Soil fungi 
 

                                                 
1 สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
1 Agriculture Innovation and Management Division, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla university, Hat Yai District, Songkhla Province 90110 
*Corresponding author: thanunchanok.c@psu.ac.th 



1st AINR PEP060 

165 

ศักยภาพการคลุมฝกสะตอเพื่อการจัดการแมลงศัตรูสะตอ 
Potential of Wrapping Bag for Insect Pest Management in Stink Bean 

 

ปยะนุช มุสิกพงศ1, ชญานุช ตรีพนัธ1, สุมาลี ศรแีกว1, ศุภลักษณ อรยิภชูัย1 และ อรรถพล รุกขพันธ1  
Musigapong, P.1, Tripan, C.1, Srikaew, S.1, Ariyaphuchai, S.1 and Rukkaphan, A.1 

 

บทคัดยอ  

การผลิตสะตอ (Parkia speciosa Hassk.) พันธุตรัง 1 ในภาคใตไดรับผลกระทบจากแมลงในระยะฝกออน โดยแมลงจะ
วางไขขณะสะตอฝกออน ในระยะตัวหนอนเขาทําลายฝกและเมล็ดสะตอ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินชนิดของวัสดุคลุม
ฝกสะตอ เพ่ือการปองกันแมลงศัตรูสะตอเขาทําลายผลผลิตสะตอ ดําเนินการวิจัย ณ ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง จ.ตรัง วางแผนการทดลอง
แบบ RCBD ประกอบดวย 5 กรรมวิธี (วัสดุคลุมฝกสะตอ) มี 4 ซ้ํา คือ การคลุมฝกดวยถุงกระดาษ ถุงพลาสติก ถุงตาขายไนลอน ถุง
ฟอยด และถุงผาตาขาย เปรียบเทียบกับการไมคลุมฝกสะตอ (ชุดควบคุม) พบวา การคลุมดวยถุงตาขายไนลอน และถุงผาตาขาย 
สามารถปองกันการเขาทําลายของแมลงศัตรูสะตอได 100 เปอรเซ็นต และไมทําใหสีและลักษณะฝกเปลี่ยนแปลง ขณะที่ การคลุมดวย
ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก และถุงฟอยด ไมสามารถปองกันการเขาทําลายของแมลงศัตรูสะตอ เชนเดียวกับ การไมคลุมฝกสะตอ ทําใหมี
การเขาทําลายของศัตรูสะตอและเมล็ดสะตอเสียหาย การคัดเลือกชนิดของวัสดุคลุมฝกสะตอที่เหมาะสม อาจเปนทางเลือกใหกับ
เกษตรกรผลิตสะตอไดอยางมีคุณภาพยิ่งข้ึน  
คําสําคัญ: คุณภาพสะตอ วัสดุคลมุฝกสะตอ สะตอพันธุตรัง 1 

 

Abstract 

The production of stink bean (Parkia speciosa Hassk.) ‘Trang 1’ in Southern Thailand is effected by several 
insect pests, especially in an immature pod of stink bean. The insects lay their eggs in the stink bean pods at young 
stage. The larval stages of insect pests are live and destroyed in pods and beans. The objective of this study was 
evaluate the wrapping bag materials in prevention of stink bean from insect pests’ infestation. An investigation into 
the use of stink bean wrapping bags to protect insect pests was carried out at the Trang Horticultural Research 
Centre, Trang Province. The experiment used a randomized complete block design (RCBD) with five treatments 
(wrapping bag materials) and four replications: consist of paper bag, plastic bag, nylon mesh bag, foil bag and the 
cloth mesh fabric bag compared to non-bagged (control). The result showed that the completely prevention rate 
(100%) from insect infestation were observed from stink bean wrapped by nylon mesh bag and cloth mesh fabric 
bag as well shape and color unchanged. While paper bag, plastic bag and foil bag cannot prevent insect infestation 
in stink bean well as non-bagged, It can affect to the damaged of yields. The selection to be wrapped bag materials 
of suitable, it may be an alternative for farmers to produce more quality of stink bean.  
Keywords: quality of stink bean, wrapping bag, stink bean ‘Trang 1’ 
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การแยกแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus spp. จากดินรอบรากพริกและประสิทธิภาพในการควบคุมไสเดือนฝอยราก
ปม Meloidogyne enterolobii ในหองปฏิบัติการ 

Isolation of Antagonistic Bacteria, Bacillus spp. from Chili Rhizosphere Soil and Efficacy for 
Controlling Root-knot Nematode, Meloidogyne enterolobii in Laboratory 

 

สรารี วีระวงศ1 สุพจน  กาเซ็ม1
 
บัญชา  ชินศรี1

 
และอนงคนชุ  สาสนรักกิจ1*  

Weerawong S.
 
1, Kasem S.1

 
Chinnasri B.1

 
and Sasnarukkit A.1* 

 

บทคัดยอ 

การแยกแบคทีเรียปฏิปกษจากดินบริเวณรากพริกในอําเภอปากชอง และอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี soil 
dilution plate สามารถแยกเช้ือแบคทีเรียไดจํานวน 17 ไอโซเลต เมื่อนําไปศึกษาการผลิตเอนไซมไคติเนส โปรติเอส ไลเปส และคอลลา
จิเนส พบวา แบคทีเรียจํานวน 2 ไอโซเลต คือ GPC0221 และ OSN0211 สามารถผลิตเอนไซมไดครบทั้ง 4 ชนิด และเมื่อนําสารกรอง
เซลลแบคทีเรีย (cell-free culture filtrate) ทั้ง 2 ไอโซเลต มาทดสอบประสิทธิภาพกับตัวออน (J2) และการฟกไขของไสเดือนฝอย
รากปม Meloidogyne enterolobii พบวา ไอโซเลต GPC0221 ความเขมขน 10 และ 30 เปอรเซ็นต (v/v) ที่เวลา 24 ชั่วโมง ทําใหตัว
ออนไสเดือนฝอยรากปม ตาย 8.16 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ไอโซเลต OSN0211 ทําใหไสเดือนฝอยตาย 57.61 และ 100 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ และสารกรองเซลลแบคทีเรียท่ีความเขมขน 30 เปอรเซ็นต ทําใหอัตราการฟกไขของไสเดือนฝอยที่ 3 ถึง 6 วัน
เทากับ 0 เปอรเซ็นต  
คําสําคัญ: ไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne enterolobii บาซิลสั เอนไซม ชีววิธี 

 

Abstract  

Seventeen isolates of antagonistic bacteria were isolated from rhizosphere soils of chili fields at Pak Chong 
and Sung Noen district of Nakhon Ratchasima province using soil dilution plate method. All isolates were screened 
for hydrolytic enzymes production including chitinase, protease, lipase, and collagenase. Two isolates, GPC0221 and 
OSN0211 could produce all hydrolytic enzymes and cell-free culture filtrates of both isolates were tested on the 
efficacy against infective juveniles (J2) and egg hatching of root-knot nematode, Meloidogyne enterolobii. The results 
showed that GPC0221 at 10 and 30% (v/v) concentrations of cell-free culture filtrates after 24 hours caused J2 
mortality at 8.16 and 100%, respectively, while the highest mortality percentage of OSN0211 were 57.61 and 100%, 
respectively, and 30% concentrations of cell-free culture filtrates caused 0% egg hatching after 3 to 6 days.  
Keywords: root-knot nematode Meloidogyne enterolobii, Bacillus, hydrolytic enzyme, biocontrol 
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อนุกรมวิธานและความหลากชนิดของจิ้งหรีด (Orthoptera: Gryllidae) จากบางพื้นที่ของประเทศไทย  
Taxonomic and Species Richness of Cricket (Orthoptera: Gryllidae) from Some Area in 

Thailand  
 

ภาวิณ ีเขตรนนท1 จันทรา ปานขวัญ1 วิศรุต สุขะเกตุ1 สุนศิา สงวนทรัพย
2 
และ คนงึนิจ บุศราคํา3* 

Khetnon, P.
 
1, Pankhwan, J.1, Sukhaket, S.1, Sanguansub, S.2 and Busarakam, K.3* 

 

บทคัดยอ 

จิ้งหรีดจัดเปนแมลงกินได ที่ถือเปนแมลงเศรษฐกิจที่ไดรับความสนใจจากทั่วโลกเนื่องจากมีคุณคาทางโภชนาการสูง ในขณะที่
ตนทุนการผลิตต่ํากวาการทําปศุสัตวที่เปนแหลงโปรตีนชนิดอื่น นอกจากนี้การทําฟารมเลี้ยงแมลง/จิ้งหรีดนั้นเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มากกวาการผลิตสัตวชนิดอ่ืน เชน การปลอยกาซเรือนกระจกในอัตราต่ํา ใชพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงนอยกวาการผลิตสัตวชนดิอ่ืน และใช
น้ําในการทําฟารมนอยกวาการทําปศุสัตวชนิดอ่ืน ปจจุบันโปรตีนจากจิ้งหรีดเปนท่ีตองการในตลาดเพ่ิมข้ึนทุกป ในประเทศไทยสายพันธุ
จิ้งหรีดที่เปนที่นิยมผลิตเพ่ือการบริโภคและการสงออกคือ จิ้งหรีดทองแดง จิ้งหรีดทองดํา และสะดิ้ง โดยทั่วไปแลวการขยายพันธุจิ้งหรดี
ในฟารมเพาะเลี้ยง เกษตรกรมักเก็บไขจากรุนสูรุนเพ่ือทําการขยายพันธุใหไดจ้ิงหรีดในรุนถัดไป ซึ่งอาจสงผลใหเกิดปญหาเลือดชิดใน
จิ้งหรีด ดังนั้นเพ่ือเปนการปองกันปญหาดังกลาว การสํารวจความความหลากชนิดของจิ้งหรีดในแหลงธรรมชาติจึงเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใช
เปนแหลงขอมูลการปรับปรุงพันธุจิ้งหรีด โดยสายพันธุจิ้งหรีดในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง การศึกษาครั้งน้ีไดทํา
การสํารวจจิ้งหรีดในบางพื้นท่ีของประเทศไทยโดยเลือกสุมเก็บตัวอยางจากจังหวัด 15 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ 
นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นาน ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เลย สระบุรี สุรินทร และอุบลราชธานี ผลการจัดจําแนก
โดยลักษณะทางสัณฐานและยีน Cytochrome C oxidase I gene (COI) จากการศึกษาครั้งนี้พบสายพันธุจิ้งหรีด 6 สายพันธุ ไดแก 
Acheta domesticus (L.), Cardiodactylus novaeguineae (Haan), Velarifictorus micado (Saussure), Gryllus bimaculatus 
(de Geer), Teleogryllus derelictus (Gorochov) และ Verlarifictorus aspersus (Walker) 
คําสําคัญ: แมลงกินได จิ้งหรดี สะดิ้ง COI  

 

Abstract 

Cricket is considered one of an economic and well-known edible insect, worldwide due to their high 
nutritional value. While their cost of production is lower than other livestock animal production. Moreover, 
insect/cricket farming is more eco-friendly than other animal production, such as less released greenhouse gases 
rate, required less farming area, and water consumption. In the present day, protein from cricket is gradually 
increasing demand every year. In Thailand, field cricket, two-spotted cricket, and house cricket are more favorable 
species for domestic consumption and export. Commonly, cricket eggs can be collected from farm and used by 
the farmer for the subsequent cycles: However, this will counter the risk of inbreeding. Thus, to prevent this 
problem, exploring the species richness of cricket in its natural habitat is therefore essential as a resource for cricket 
breeding. In this recent study, a survey of cricket in some areas of Thailand was randomly selected in 15 provinces, 
namely, Kanchanaburi, Chachoengsao, Chon Buri, Chaiyaphum, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, Nakhon Ratchasima, 
Nan, Prachuap Khiri Khan, Prachin Buri, Phetchaburi, Loei, Saraburi, Surin and Ubon Ratchathani Provinces. The 
morphological and molecular species identifications by Cytochrome C oxidase I gene (COI) presented that there are 
six species of cricket namely, Acheta domesticus (L.), Cardiodactylus novaeguineae (Haan), Velarifictorus micado 
(Saussure), Gryllus bimaculatus (de Geer), Teleogryllus derelictus (Gorochov) and Verlarifictorus aspersus (Walker). 
Keywords: Edible insect, Cricket, House cricket, COI 
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โรคใบจุด Curvularia sp. ในกลวยหอมทองและการควบคุมดวยสารเคมี โพรคลอลาส และ 
ไดฟโนโคนาโซล 

Curvularia sp. Leaf Spot in Hom Thong Banana and Chemical Control by Prochloraz and 
Difenoconazole 

 

สุพรรษา รอดเซียม1 และ นัฐพล แนบสนิท2
 
 และปริศนา วงคลอม 1   
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 and Wonglom P. 1*

 
 

 

บทคัดยอ 

การติดตามการเกิดโรคกลวยหอมทองในแปลงปลูกกลวยสงออก ตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี พบการ
ระบาดของโรคใบจุด ลักษณะอาการแผลจุดเหลี่ยมขอบแผลชัดเจน มีสีเหลืองลอมรอบ บริเวณกลางแผลเปนสีน้ําตาลเขม เมื่อนํามาแยก
เลี้ยงในอาหาร potato dextrose agar (PDA) ลักษณะเสนใยสีขาวคลายปุยฝาย มีสีเทาน้ําตาล สรางสปอร รูปรางคลายกระสวยโคงใน
วันที่ 14 หลังการเลี้ยง เมื่อทดสอบความสามารถในการเกิดโรคพบวา เกิดอาการใบจุดหลังจากปลูกเช้ือ 9 วัน จากนั้นเมื่อทดสอบการ
ยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อ Curvularia sp. ดวยสารเคมี โพรคลอลาส และไดฟโนโคนาโซล ดวยวิธี poison food พบวาสารเคมีที่
ใชในการยับยั้งที่ดีที่สุด คือ โพรคลอลาส ที่ความเขมขน 1500 ppm สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใย Curvularia sp. ไดรอยละ 90 
ที่ระดับ (p <0.05)  
คําสําคัญ: ใบจุด Curvularia sp. โพรคลอลาส ไดฟโนโคนาโซล 

 

Abstract  

The disease occurrence in banana plantation area for export at Klong chet subdistrict, Klong Luang district, 
Pathum Thani province were monitored in this study. Banana were found leaf spot disease symptoms. i.e., wound 
with clear edge surrounded with halo of yellow tissue, and the center of spot was dark brown. After isolation, the 
fungus colony on potato dextrose agar (PDA) was cottony grey color with concentric ring and curved conidia with 
septate were found 14 days post incubation. Pathogenicity test showed disease symptoms within 9 days after 
inoculation. From the poison food technique, the chemical fungicide Prochloraz and Difenoconazole were evaluated 
for their antifungal activity against Curvularia sp. and it was found that Prochloraz in optimal concentration of 1500 
ppm inhibited the mycelial growth of Curvularia sp. with 90 % inhibition (p <0.05)  
Keywords: Leaf spot Curvularia sp., Prochloraz, Difenoconazole 
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