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บทคดัย่อ 

ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของไส้เดือนฝอยตวัหํา Mylonchulus sp. มีขนาดลาํตัวเฉลียที . ± .

ไมโครเมตร ริมฝีปากเป็นเหลียม ผนังปากหนา ช่องปากตอนบนกวา้งกว่าตอนล่าง มีฟันซีใหญ่บริเวณส่วนหัวดา้น 

dorsal (dorsal tooth) ส่วนหางสนัและแคบเป็นกรวยโคง้เขา้หาลาํตวัดา้น ventral หางยาวเฉลีย . ± .  ไมโครเมตร 

ผลการศึกษาอตัราการกินเหยือ (SR) เมือใชไ้สเ้ดือนฝอยตวัหาํ Mylonchulus sp.  1 ตวั ต่อเหยือ (Meloidogyne spp.) 100 

ตวัต่อวนัมีค่าเท่ากบั 16% และค่าเฉลียอตัราการกินเหยอืของไส้เดือนฝอยตวัหาํ 5 ตวั สามารถกินตวัอ่อนระยะที 2 ของ

ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. เฉลยี 77.62 ตวัต่อวนั 
 

ABSTRACT 

Morphological characteristics of predatory nematode, Mylonchulus sp.  (Order:  Mononchida)  had medium 

sized body ( 1136. 21±199. 08 µm)  narrow base buccal cavity, massive dorsal tooth, ventrally arcuate conoid tail 

(42.57±6.42 µm). The strike rate of predatory nematodes, Mylonchulus sp. using a hundred second stage juveniles of 

root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) as prey per day. The results showed strike rate (SR) = 16%. The average of 

5 predatory nematodes can consume 77.62 second stage juveniles of root-knot nematodes, Meloidogyne spp.,  per day. 
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บทนํา 

ไส้เดือนฝอยจดัอยู่ใน Phylum Nematoda เป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั รูปร่างกลมยาวคลา้ยเส้นดา้ย มีขนาด

ของลาํตวัทีแตกต่างกนัตงัแต่ -  ไมโครเมตร ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ตอ้งมองผ่านกลอ้งจุลทรรศน์ 

(อนงคนุ์ช และคณะ, )  ไส้เดือนฝอยตวัหาํ สามารถพบไดใ้นดินทีมีความชืนและปริมาณอินทรียวตัถุมาก สามารถ

กินสิงมีชีวิตขนาดเลก็หรือไสเ้ดือนฝอยชนิดอืนๆเป็นอาหาร ไม่เป็นศตัรูพืชและเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ในการ

รักษาสมดุลทางธรรมชาติ (Ahmad,  Jairajpuri, ) ไส้เดือนฝอยตวัหําในกลุ่ม Mononchida มีลกัษณะเฉพาะคือ มี

ช่องปากทีแข็งแรงและมีเขียวหรือฟันขนาดเล็กหนึงหรือหลายซี ทีใช้ในการกัดและตัดกินเหยือให้มีขนาดเล็ก 

นอกจากนันยงัสามารถกินอาหารได้หลากหลายไม่จาํเพาะว่าเป็นไส้เดือนฝอยศตัรูพืชหรือไส้เดือนฝอยชนิดอืนๆ 

(Bilgrami et al., ) ไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจใน

ทุกกลุ่มทวัโลกโดยเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น  โรครากปมทีเกิดจากไส้เดือนฝอยมีการระบาดอย่างมาก ในเกือบ

ทุกพืนทีของประเทศไทย ทงัในพืชสวน พืชผกั ไมผ้ล รวมทงัไม้ดอกไมป้ระดบั โดยมีรายงานว่าโรครากปมพริกทีมี

สาเหตุจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne spp. จงัหวดัอุบลราชธานี ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม 

ทาํให้พริกมีผลผลิตและคุณภาพลดลงตงัแต่ร้อยละ -  คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย -  ลา้นบาท (นุชนารถ, 2552) 

ต่อมาจึงไดมี้การคน้ควา้หาวิธีในการควบคุมไส้เดือนฝอยศตัรูพืชทีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ การควบคุมทางชีวภาพ

จึงเป็นทางเลือกหนึงทีสําคัญ Khan, Kim ( ) รายงานว่าการใช้ไส้เดือนฝอยตวัหําในกลุ่ม Mononchida ในการ

ควบคุมแบบชีววธีิมีประสิทธิภาพดีพอทีในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Grewal et al. (2005) รายงานว่าไส้เดือนฝอย

ตัวหําสกุล Mylonchulus sp. สามารถกินตัวอ่อนระยะที  2 ของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita และ 

Meloidogyne javanica ได ้Koohkan, Shokoohi ( ) ศึกษาการเลียง Mylonchulus sigmaturus ในห้องปฏิบตัิการโดย

ใช้ . % Soil extract agar (SEA) พบปริมาณเพิมขึนที ,  และ  วนั เนืองจากฟิลม์นําบน  SEA  เป็นสิงจาํเป็น

สาํหรับการเจริญเติบโตและการขยายพนัธุ์ของไส้เดือนฝอยตวัหาํ  รักตาภา  และคณะ (2561) รายงานการเพิมปริมาณใน

ห้องปฏิบติัการของไส้เดือนฝอยตวัหาํสกุล Mylonchulus sp. บนอาหารต่างชนิดกนั พบว่าสามารถเจริญเติบโตไดดี้ทีสุด

บนอาหาร SEA เฉลีย .  ตวัที  วนั งานวิจยันีจึงทาํการศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยาและอตัราการกินเหยือของ

ไส้เดือนฝอยตวัหาํสกุล Mylonchulus sp. ในอนัดบั Mononchida เพือความเป็นไปได้ในการนาํไปใช้ควบคุมไส้เดือน

ฝอยรากปม Meloidogyne spp. ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวจิัย 

เพือศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยาและอตัราการกินเหยอืของไส้เดือนฝอยตวัหาํสกุล Mylonchulus sp.  
 

วิธกีารวิจยั 

1. การศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของไส้เดือนฝอยตวัหํา 

การแยกไส้เดือนฝอยตวัหาํออกจากตวัอย่างดินโดยเก็บตวัอย่างดินทีความลึกประมาณ -  เซนติเมตร  จุด

รอบรากพืชหรือบริเวณริมคูนาํในจงัหวดักรุงเทพมหานคร (KU1-KU ) จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (BK) และจงัหวดั

สุโขทัย (SU) ประมาณ  กรัม บริเวณละ  ซํา ด้วยวิธีการ combined gravity screening-Baermann funnel method 

(Goodey, 1963) โดยนาํตวัอย่างดิน  กรัม ใส่อ่างพลาสติกผสมนาํ ,  มิลลิลิตร กรองผ่านตะแกรงกรองขนาด  

mesh ไส้เดือนฝอยทุกขนาดจะลอดผา่นตะแกรงกรองนีไดใ้นขณะทีเศษดินและเศษซากพืชจะติดอยูบ่นตะแกรง นาํนาํที

กรองผ่านตะแกรงแรกไปกรองผ่านตะแกรงขนาด  และ  mesh ตามลาํดบั ลา้งไส้เดือนฝอยทีติดอยู่บนตะแกรง

กรองขนาด  mesh ไปกรองผ่านกรวยแก้วด้วยวิธี Baermann funnel เป็นเวลา  ชัวโมง ไขนําออกปริมาตร  

มิลลิลิตร แลว้ตรวจสอบดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ จากนนันาํไสเ้ดือนฝอยตวัหาํทีแยกไดม้าเลียงบนอาหาร Soil extract agar 

(SEA) โดยใช้ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. เป็นอาหาร (Koohkan, Shokoohi, )  บนัทึกพฤติกรรมของ
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ไส้เดือนฝอยตวัหาํบนอาหาร ถ่ายภาพโดยใช้ชุด Digital Camera Canon Power Shot A640 เชือมต่อโปรแกรมถ่ายภาพ 

EOS Utility  การวดัขนาดของไส้เดือนฝอยตวัหาํโดยใช้โปรแกรม AxioVision SE64 Rel. 4.8 ตามระบบของ De Man 

Formula (Ferris, 2007) และจดัจาํแนกลกัษณะทางสัณฐานวิทยาโดยเปรียบเทียบกับ Freshwater Nematodes: Ecology 

and Taxonomy (Abebe et al. , 2006)  แ ล ะ  Interactive Diagnostic Key to Plant Parasitic, Freeliving and Predaceous 

Nematodes (Tarjan et al., 1977) 

2. การศึกษาอตัราการกนิเหยือของไส้เดือนฝอยตวัหํา 

การเตรียมเหยือใช้ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. เป็นเหยือ โดยนํารากปมตน้กระเจียบเขียวอายุ 2 

เดือน จากโรงเรือนทดลอง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มาลา้งดินและเศษซากพืชผ่านนํา 

จากนันเขียกลุ่มไข่ใส่ Syracuse ตามวิธีการของ Jindapunnapat (2018)  นํากลุ่มไข่ทีได้ใส่ในหลอดทีมี . % sodium 

hypochlorite ปิดฝาแลว้เขยา่ .  นาที จากนนัเทกลุ่มไข่ กรองผา่นตะแกรงกรองขนาด 60 และ 500 mesh ตามลาํดบั ลา้ง

ไข่ดา้นบนตะแกรงกรองผา่นนาํให้สะอาด จากนนัเทไข่ทีไดผ้า่น hatching chamber บนจานเลียงเชือทมีีนาํนึงฆ่าเชือ บ่ม

ทีอณุหภูมิ °C  เป็นเวลา  3 วนั จึงไดต้วัอ่อน ระยะที 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. เป็นเหยือเพือใชใ้น

การทดลองต่อไป 

การเตรียมไส้เดือนฝอยตวัหําสกุล Mylonchulus sp. โดยเลียงบนอาหาร 1.5% Soil extract agar (SEA) เป็น

เวลา  วนั ในห้องปฏิบติัการ (รักตาภา  และคณะ, 2561) จากนันทาํการทดลองในถาดหลุม 24  well plate โดยเติมนาํ

กลนัทีผ่านการฆ่าเชือปริมาตร 1 มิลลิลิตร และนาํไส้เดือนฝอยตวัหาํ จาํนวน 1, 2 และ5 ตวั ใส่แต่ละหลุม จาํนวน 3 ซาํ 

ศึกษาอตัราการกินเหยือโดยใช้ ตวัอ่อน ระยะที 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. 100 ตวัต่อวนั บนัทึกผล

พฤติกรรม ลกัษณะการกินเหยือ และจาํนวนเหยือทกิีนในแต่ละวนัเป็นระยะเวลา 7 วนั คาํนวณอตัราการล่าเหยอืโดยใช้

สูตร Strike rate of predators (SR%) = EA/E ×  โดย SR = อตัราการล่าเหยือ(%) EA = จาํนวนเหยือทีถูกกิน E = 

จาํนวนเหยือทังหมด (Bilgrami, Jairajpuri, ) เปรียบเทียบกับ Control คือ Meloidogyne spp. 100 ตัว นําผลทีได้

วิเคราะห์ค่าทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS 
 

ผลการวจิัย 

1. การศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของไส้เดือนฝอยตวัหํา 

การจาํแนกสกุลของไส้เดือนฝอยตวัหาํในกลุ่ม Mononchida ดว้ยลกัษณะทางสณัฐานวิทยา พบว่าไสเ้ดือนฝอย

ตวัหําสกุล Mylonchulus sp. (ภาพที 1) มีลาํตวัเรียวยาวขนาดเฉลีย 1136.21±199.08 ไมโครเมตร (ตารางที 1) ริมฝีปาก

เป็นเหลียม ผนังปากหนา ช่องปากตอนบนกวา้งกว่าตอนล่าง มีฟันซีใหญ่อยู่ส่วนหัว (dorsal tooth) ส่วนหางสนัและ

แคบรูปกรวยโคง้ หางมีความยาวเฉลีย 42.57±6.42 ไมโครเมตร ลาํไส้ไม่ซ้อนทบักนั สอดคลอ้งกบั Ferris (2007) โดย

ไส้เดือนฝอยตวัหาํสกุล Mylonchulus sp. ตวัเตม็วยัเพศเมียมีลาํตวัเรียวยาวเฉลียสูงสุดที 2150 ไมโครเมตรและน้อยสุดที 

820 ไมโครเมตร และ Tarjan et al. (1977) รายงานว่าลกัษณะของไส้เดือนฝอยตัวหาํ Mylonchulus sp  ช่องปากคลา้ยรูป

ถว้ย ไม่ใหญ่มากช่องปากตอนบนกวา้งกว่าตอนล่าง มีฟันซีใหญ่อยู่ค่อนไปทางส่วนหัวดา้น dorsal ส่วนหางสันและ

แคบ มี spinneret ทีปลายสุดของหาง  อรุณี ( ) รายงานว่า Mylonchulus sp. มีลาํตัวเรียวยาวเฉลีย 890.36±242.74 

ไมโครเมตร ริมฝีปากเป็นเหลียม ลกัษณะของช่องปากตอนบนกว้าง ตอนล่างเรียวแหลม หางมีความยาวเฉลีย 

34.19± .  ไมโครเมตร Shokoohi et al. (2013) รายงาน ก ารพ บช นิ ดข องไส้ เดือน ฝอยตัวหํา Mylonchulus 

kermaniensis ประเทศอิห ร่าน ล ําตัวยาวทรงกระบอกด้านท้ายโค้ง ผนังเรียบโดยมีความยาวเฉลีย 1200-1400 

ไมโครเมตร ปลายสุดของหางมี spinneret Nusrat et al. (2013) รายงานการพบ Mylonchulus amurus, Mylonchulus 

mulveyi และ Mylonchulus paraindex ที  Silent Valley park ประเทศอิน เดีย โดยลัก ษณ ะของไส้ เดือนฝอยตัวหํา 

Mylonchulus amurus มีลกัษณะช่องปากกวา้งคลา้ยใบไม ้ผนังหนา ขนาดความยาวเฉลีย 972.00±65.80 ไมโครเมตร มี

ฟันซีใหญ่ค่อนไปทางส่วนหัวและมี spinneret ปลายสุดของหาง หางมีความยาวเฉลีย 41.00±3.00 ไส้เดือนฝอยตวัหาํ 

Mylonchulus mulveyi ลกัษณะช่องปลายคลา้ยกรวยดา้นล่างแคบกว่าตอนบน ความยาวเฉลีย 924.00±81.70 ไมโครเมตร 
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หางมีความยาวเฉลีย 40.70±4.90 ไมโครเมตร และ Mylonchulus paraindex ล ักษณะลาํตัวยาวเฉลีย 886.00±21.00 

ไมโครเมตร ปลายสุดมี spinneret หางมีความยาวเฉลีย 32.5±2.58 ไมโครเมตร ซึงไส้เดือนฝอยตวัหาํทงั 3 ชนิดยงัไม่พบ

รายงานลกัษณะของไส้เดือนฝอยตวัหําเพศผู ้และสามารถพบตวัเตม็วยัเพศเมียไดบ้ริเวณดินรอบรากพืช Shahabi (2016) 

รายงานการพบไส้เดือนฝอยตวัหาํ Mylonchulus polonicus ครังแรกในประเทศอิหร่าน ซึงมีลกัษณะลาํตวัยาวปานกลาง

คลา้ยรูปตวั C ผวิเรียบความยาวเฉลีย 1900±400 ไมโครเมตร ช่องปากกวา้ง ริมฝีปากหนา หางมีความยาวเฉลีย 37.3±2.5 

ไมโครเมตร 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของไส้เดือนฝอยตวัหาํสกุล Mylonchulus sp. ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน ์ 

A. ภาพเตม็ตวัของ Mylonchulus sp. กาํลงัขยาย 200X  

B. ภาพแสดงลกัษณะอวยัวะสืบพนัธุ์เพศเมีย (vulva) กาํลงัขยาย 400X 

C. ลกัษณะส่วนหวั ช่องปากและฟัน (dorsal tooth) กาํลงัขยาย 400X  

D. ลกัษณะส่วนหางรูปกรวยโคง้ กาํลงัขยาย 400X 

 

 

 

A 

D 

vulv

dorsal 

C 

B 
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ตารางที 1  ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของไส้เดือนฝอยตวัหาํสกุล   Mylonchulus sp.  

(หน่วย:ไมโครเมตร) 

หมายเหตุ n = number of specimens on which measurements are based 

L = overall body length 

V = % distance of vulva from anterior 

a = body length / greatest body diameter 

b = body length / distance from anterior to esophago-intestinal vulva 

c = body length / tail length 

c' = tail length / tail diameter at anus  

 

 

Character 

Mylonchulus sp. 

mean±SD 

(max-min) 

n 22 

L 1136.21±199.08 

(1436.65-633.70) 

V (%) 58.87±5.66 

(77.59-46.96) 

a 23.43±2.85 

(30.25-18.95) 

b 3.34±0.32 

(3.68-2.07) 

c 26.97±4.72 

(34.28-18.12) 

c’ 1.42±0.16 

(1.72-1.17) 

Greatest body diameter 48.57±7.13 

(63.26-27.80) 

Length of esophagus 343.28±72.33 

(542.03-202.72) 

Distance between anterior end and vulva 670.88±136.48 

(871.54-303.24) 

Tail length 42.57±6.42 

(52.74-25.60) 

Tail diameter at anus 29.98±3.53 

(34.17-17.18) 
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2. การศึกษาอัตราการกนิเหยือของไส้เดือนฝอยตวัหํา 

ไส้เดือนฝอยตวัหําสกุล Mylonchulus sp. มีอตัราการล่าเหยือ SR = 16% เมือใช้ไส้เดือนฝอยตวัหํา 1 ตวั ต่อ

เหยือ 100 ตวั ในระยะเวลา 1 วนั เมือครบ 7 วนั ค่าเฉลียของอตัราการกินเหยอืเมือใช้ไส้เดือนฝอยตวัหํา 5 ตวั สามารถ

กินเหยือ เฉลีย 77.62 ตวัต่อวนั (ภาพที 3) และสามารถกินเหยือไดสู้งสุด 90.67 ตวัในวนัที 3 (ภาพที 2) ผลการทดลอง

สอดคลอ้งกบั Koohkan, Shokoohi ( ) พบว่าไส้เดือนฝอยตวัหาํ Mylonchulus sigmaturus เลือกกินไส้เดือนฝอยราก

ปม Meloidogyne javanica ได้ดีทีสุดเมือเปรียบเทียบกับเหยือชนิดอืนๆทัง 4 ชนิด โดย Meloidogyne javanica ลด

จาํนวนลงในวนัที 3-21 ไส้เดือนฝอยตัวหํา Mylonchulus sp. มีลกัษณะช่องปากทีกวา้งและสามารถกัดกินเหยือได ้

สอดคลอ้งกบั Koohkan, Shokoohi (2014) การใช้ไส้เดือนฝอยตวัหํา 5 ตวั สามารถเพิมอตัราการกินเหยือได้ดีกว่าใช้

ไส้เดือนฝอยตวัหาํตวัเดียว และพบการกินเหยือมีความแตกต่างทางนัยสําคญัทางสถิติ Small, Grootaert ( ) และ 

Esser ( ) พบว่า การกดักินเหยือ หรือทาํให้เหยอืมีบาดแผลจากการสมัผสัของไส้เดือนฝอยตวัหาํเป็นปัจจยัสาํคญัใน

การเขา้ทาํลายเหยอืสาํเร็จ ทาํให้เหยือเกิดความอ่อนแอมากขึนเกิดความสูญเสียแรงดนัภายในตวัส่งผลต่อการเคลือนไหว

และระดบัความต้านทานของเหยือโดยขึนกบัความสามารถของไส้เดือนฝอยตวัหาํ Bilgrami el al. ( ) รายงานว่า 

ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita เป็นเหยือทีมีขนาดเลก็ อตัราการเคลือนทีชา้ และขาดการป้องกนัตวัเองจาก

การเขา้ทาํลายของไส้เดือนฝอยตวัหาํ จึงทาํให้เกิดความอ่อนแอต่อไส้เดือนฝอยตวัหาํไดม้ากขึน การเคลือนทีหากเลียง

บน SEA Mylonchulus sp. จะใชห้าง ยึดทีผวิวุน้ และใชล้าํตวัเคลือนทีโอบลอ้มเหยอื เมือพบเหยอืไส้เดือนฝอยตวัหํา ใช้

ฟันกดัและกินเหยือได้ทงัตวัโดยใช้กลา้มเนือส่วนปากช่วยในการกินเหยือสอดคลอ้งกับ Roggen ( ) รายงานว่า 

ไส้เดือนฝอยตวัหาํ Mylonchulus dentatus สามารถพบไดใ้นดินทีมีความหลากหลายทางจุลินทรียใ์นดิน พบการเคลือนที

และการเข้าหาเหยือแบบไม่เฉพาะเจาะจง เขา้ทาํลายเหยือโดยการม้วนรอบๆตวั และใช้ริมฝีปากสัมผสัแตะตวัเหยือ 

จากนันจึงใช้กลา้มเนือริมฝีปากช่วยในการดึงเขา้ออกเพือให้ปากดา้นหน้าเปิด จากนัน dorsal tooth และฟันซีเล็กจาก

ภายในช่องปากกัดและกินเหยอื โดยบาดแผลจากการกดัทาํให้ไส้เดือนฝอยตวัหําสามารถดูดของเหลวภายในตวัของ

เหยอืไดผ้า่นทางช่องปาก จากการสงัเกตพฤติกรรมการเคลือนทีหาเหยอืบนอาหาร SEA พบว่าสามารถเคลือนทีไดด้ีกว่า

ในนาํ นอกจากนันสภาวะบนผิวนาํทีผ่านการฆ่าเชืออาจทาํให้ไส้เดือนฝอยตวัหาํมีชีวิตสนัลง และลดจาํนวนไดร้ะหว่าง

การทดลอง สอดคล้องกับ Salinas, Kotcon ( ) รายงานว่าไส้เดือน ฝอยตัวหําในกลุ่ม Mononchida สามารถ

เจริญเติบโตในห้องปฏิบัติการเมือเลียงบนอาหาร SEA Koohkan, Shokoohi (2014) ศึกษาการเลียง Mylonchulus 

sigmaturus ในห้องปฏิบติัการโดยใช ้1.5% SEA พบปริมาณเพิมขึน เนืองจากฟิลม์นาํบน SEA เป็นสิงจาํเป็นสาํหรับการ

เจริญเติบโตและการขยายพนัธุ์ของไส้เดือนฝอยตวัหาํ 
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ภาพที 2 จาํนวนไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. ทีถูกกินโดยไส้เดือนฝอยตวัหาํสกุล Mylonchulus sp. ในแต่ละวนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3  ค่าเฉลียการกินเหยอืของไส้เดือนฝอยตวัหาํในสกุล Mylonchulus sp. โดยใช้ ตวัอ่อนระยะที 2 ของ 

Meloidogyne sp. เป็นเหยอืในระยะเวลา 7 วนั  
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั 

 การจาํแนกสกุลของไส้เดือนฝอยตวัหําในกลุ่ม Mononchida ดว้ยลกัษณะทางสัณฐานวิทยา สามารถจาํแนก

ไส้เดือนฝอยตวัหาํ Mylonchulus sp. พบว่าขนาดลาํตวัเฉลีย . ± .  ไมโครเมตร ลกัษณะส่วนหางสนัและแคบ

รูปกรวยโค้งเขา้ทางด้าน ventral ขนาดเฉลีย . ± . ไมโครเมตร ลกัษณะส่วนหัวเรียบ ช่องปากตอนบนกว้าง 

ตอนล่างเรียวแหลม มีฟันทางส่วนบนของช่องปาก ไส้เดือนฝอยตวัหาํสามารถกดักินเหยือคือ ตวัอ่อนระยะที 2 ของ

ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. ให้เกิดบาดแผล ส่งผลให้จาํนวนเหยือลดลง โดยพบว่าอตัราการกินเหยือ SR = 

16.00% เมือใชไ้ส้เดือนฝอยตวัหาํ 1 ตวัต่อเหยือ 100 ตวั ในระยะเวลา 1 วนั ค่าเฉลียอตัราการกินเหยือของไส้เดือนฝอย

ตวัหาํ Mylonchulus sp. ที 5 ตวั สามารถกินตวัอ่อนระยะที 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. เฉลียที 77.62 ตวั

ต่อวนั งานวิจยันีจึงก่อให้เกิดประโยชน์ทางดา้นการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. ทางดา้นชีววิธีเพือ

ลดการใช้สารเคมีทีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้ม นําไปสู่การควบคุมทีมีประสิทธิภาพและสามารถลดตน้ทุนการผลิตแก่

เกษตรกร 
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