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บทคัดย่อ
ลัก ษณะทางสัณ ฐานวิท ยาของไส้ เดือ นฝอยตัวหํา Mylonchulus sp. มี ขนาดลําตัวเฉลียที
. ± .
ไมโครเมตร ริ มฝี ปากเป็ นเหลียม ผนังปากหนา ช่ องปากตอนบนกว้างกว่าตอนล่าง มีฟั นซี ใหญ่บริ เวณส่ วนหัวด้าน
dorsal (dorsal tooth) ส่ วนหางสันและแคบเป็ นกรวยโค้งเข้าหาลําตัวด้าน ventral หางยาวเฉลีย . ± . ไมโครเมตร
ผลการศึกษาอัตราการกินเหยือ (SR) เมื อใช้ไส้เดือนฝอยตัวหํา Mylonchulus sp. 1 ตัว ต่อเหยือ (Meloidogyne spp.) 100
ตัวต่อวัน มีค่าเท่ากับ 16% และค่าเฉลียอัตราการกิ นเหยือของไส้เดือนฝอยตัวหํา 5 ตัว สามารถกินตัวอ่อนระยะที 2 ของ
ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. เฉลีย 77.62 ตัวต่อวัน
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
ไส้เดือนฝอยจัดอยู่ใน Phylum Nematoda เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รู ปร่ างกลมยาวคล้ายเส้นด้าย มีขนาด
ของลําตัวทีแตกต่างกัน ตังแต่ ไมโครเมตร ไม่สามารถมองเห็น ได้ดว้ ยตาเปล่า ต้องมองผ่านกล้องจุลทรรศน์
(อนงค์นุช และคณะ,
) ไส้เดือนฝอยตัวหํา สามารถพบได้ในดินทีมีความชืนและปริ มาณอินทรี ยวัตถุมาก สามารถ
กินสิ งมีชีวิตขนาดเล็กหรื อไส้เดือนฝอยชนิ ดอืนๆเป็ นอาหาร ไม่เป็ นศัตรู พืชและเป็ นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ในการ
รักษาสมดุ ลทางธรรมชาติ (Ahmad, Jairajpuri,
) ไส้เดื อนฝอยตัวหําในกลุ่ม Mononchida มีลกั ษณะเฉพาะคื อ มี
ช่ องปากที แข็ ง แรงและมี เขี ยวหรื อ ฟั น ขนาดเล็ก หนึ งหรื อหลายซี ที ใช้ใ นการกัด และตัด กิ น เหยือให้ มี ขนาดเล็ก
นอกจากนันยัง สามารถกิ น อาหารได้หลากหลายไม่ จาํ เพาะว่าเป็ นไส้เดือนฝอยศัตรู พื ชหรื อไส้เดื อ นฝอยชนิ ดอื นๆ
(Bilgrami et al.,
) ไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ก่ อให้เกิดความเสี ยหายแก่ ผลผลิตของพืชเศรษฐกิ จใน
ทุกกลุ่มทัวโลกโดยเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น โรครากปมทีเกิดจากไส้เดือนฝอยมีการระบาดอย่างมาก ในเกือบ
ทุกพืนทีของประเทศไทย ทังในพืชสวน พืชผัก ไม้ผล รวมทังไม้ดอกไม้ประดับ โดยมีรายงานว่าโรครากปมพริ กทีมี
สาเหตุจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne spp. จังหวัดอุบลราชธานี ประสบปั ญหาการแพร่ ระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม
ทําให้พริ กมีผลผลิตและคุณภาพลดลงตังแต่ร้อยละ - คิดเป็ นมูลค่าความเสี ยหาย - ล้านบาท (นุชนารถ, 2552)
ต่อมาจึงได้มีการค้นคว้าหาวิธีในการควบคุมไส้เดือนฝอยศัตรู พืชทีปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ การควบคุมทางชีวภาพ
จึง เป็ นทางเลื อกหนึ งที สําคัญ Khan, Kim ( ) รายงานว่ าการใช้ไส้เดื อนฝอยตัว หําในกลุ่ม Mononchida ในการ
ควบคุมแบบชีววิธีมีประสิ ทธิภาพดีพอทีในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Grewal et al. (2005) รายงานว่าไส้เดือนฝอย
ตัว หํ าสกุ ล Mylonchulus sp. สามารถกิ น ตัว อ่ อ นระยะที 2 ของไส้ เดื อ นฝอยรากปม Meloidogyne incognita และ
Meloidogyne javanica ได้ Koohkan, Shokoohi ( ) ศึก ษาการเลียง Mylonchulus sigmaturus ในห้องปฏิ บตั ิการโดย
ใช้ . % Soil extract agar (SEA) พบปริ มาณเพิ มขึนที , และ วัน เนื องจากฟิ ล์มนําบน SEA เป็ นสิ งจําเป็ น
สําหรับการเจริ ญเติบโตและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยตัวหํา รักตาภา และคณะ (2561) รายงานการเพิมปริ มาณใน
ห้องปฏิบตั ิการของไส้เดือนฝอยตัวหําสกุล Mylonchulus sp. บนอาหารต่างชนิ ดกัน พบว่าสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีทีสุ ด
บนอาหาร SEA เฉลีย . ตัวที วัน งานวิจยั นี จึงทําการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและอัตราการกิ นเหยือของ
ไส้เดือนฝอยตัวหําสกุล Mylonchulus sp. ในอัน ดับ Mononchida เพือความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้ควบคุ มไส้เดื อน
ฝอยรากปม Meloidogyne spp. ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและอัตราการกินเหยือของไส้เดือนฝอยตัวหําสกุล Mylonchulus sp.
วิธกี ารวิจยั
1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไส้ เดือนฝอยตัวหํา
การแยกไส้เดือนฝอยตัวหําออกจากตัวอย่างดิน โดยเก็บตัวอย่างดินทีความลึกประมาณ - เซนติ เมตร จุด
รอบรากพืชหรื อบริ เวณริ มคูนาในจั
ํ งหวัดกรุ งเทพมหานคร (KU1-KU ) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (BK) และจังหวัด
สุ โ ขทัย (SU) ประมาณ
กรั ม บริ เวณละ ซํา ด้ว ยวิธี ก าร combined gravity screening-Baermann funnel method
(Goodey, 1963) โดยนําตัวอย่างดิน กรัม ใส่ อ่างพลาสติกผสมนํา , มิลลิลิตร กรองผ่านตะแกรงกรองขนาด
mesh ไส้เดือนฝอยทุกขนาดจะลอดผ่านตะแกรงกรองนีได้ในขณะทีเศษดินและเศษซากพืชจะติดอยูบ่ นตะแกรง นํานําที
กรองผ่านตะแกรงแรกไปกรองผ่านตะแกรงขนาด และ mesh ตามลําดับ ล้างไส้เดือนฝอยทีติดอยู่บนตะแกรง
กรองขนาด mesh ไปกรองผ่านกรวยแก้วด้ว ยวิ ธี Baermann funnel เป็ นเวลา ชัวโมง ไขนําออกปริ ม าตร
มิลลิลิตร แล้วตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ จากนันนําไส้เดือนฝอยตัวหําทีแยกได้มาเลียงบนอาหาร Soil extract agar
(SEA) โดยใช้ไส้เดื อนฝอยรากปม Meloidogyne spp. เป็ นอาหาร (Koohkan, Shokoohi,
) บัน ทึ กพฤติกรรมของ
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ไส้เดือนฝอยตัว หําบนอาหาร ถ่ายภาพโดยใช้ชุด Digital Camera Canon Power Shot A640 เชือมต่อโปรแกรมถ่ายภาพ
EOS Utility การวัดขนาดของไส้เดือนฝอยตัวหําโดยใช้โปรแกรม AxioVision SE64 Rel. 4.8 ตามระบบของ De Man
Formula (Ferris, 2007) และจัดจําแนกลักษณะทางสัณ ฐานวิทยาโดยเปรี ยบเที ยบกับ 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. การศึกษาอัตราการกินเหยือของไส้ เดือนฝอยตัวหํา
การเตรี ยมเหยือใช้ไส้ เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. เป็ นเหยือ โดยนํารากปมต้น กระเจียบเขียวอายุ 2
เดือน จากโรงเรื อนทดลอง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ มาล้างดิน และเศษซากพืชผ่านนํา
จากนันเขี ยกลุ่ม ไข่ ใส่ Syracuse ตามวิธีก ารของ Jindapunnapat (2018) นํากลุ่มไข่ ทีได้ใส่ ใ นหลอดทีมี . % sodium
hypochlorite ปิ ดฝาแล้วเขย่า . นาที จากนันเทกลุ่มไข่ กรองผ่านตะแกรงกรองขนาด 60 และ 500 mesh ตามลําดับ ล้าง
ไข่ดา้ นบนตะแกรงกรองผ่านนําให้สะอาด จากนันเทไข่ทีได้ผา่ น hatching chamber บนจานเลียงเชือทีมีนานึ
ํ งฆ่าเชื อ บ่ม
ทีอุณหภูมิ °C เป็ นเวลา 3 วัน จึงได้ตวั อ่อน ระยะที 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. เป็ นเหยือเพือใช้ใน
การทดลองต่อไป
การเตรี ยมไส้ เดื อนฝอยตัวหําสกุ ล Mylonchulus sp. โดยเลี ยงบนอาหาร 1.5% Soil extract agar (SEA) เป็ น
เวลา วัน ในห้องปฏิบตั ิการ (รักตาภา และคณะ, 2561) จากนันทําการทดลองในถาดหลุม 24 well plate โดยเติมนํา
กลันทีผ่านการฆ่าเชือปริ มาตร 1 มิลลิลิตร และนําไส้เดือนฝอยตัวหํา จํานวน 1, 2 และ5 ตัว ใส่ แต่ละหลุม จํานวน 3 ซํา
ศึกษาอัตราการกิ นเหยือโดยใช้ ตัวอ่อน ระยะที 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. 100 ตัวต่อวัน บัน ทึกผล
พฤติกรรม ลักษณะการกินเหยือ และจํานวนเหยือทีกินในแต่ละวันเป็ นระยะเวลา 7 วัน คํานวณอัตราการล่าเหยือโดยใช้
สู ตร Strike rate of predators (SR%) = EA/E × โดย SR = อัต ราการล่ าเหยือ(%) EA = จํานวนเหยือที ถู ก กิ น E =
จํานวนเหยือทังหมด (Bilgrami, Jairajpuri,
) เปรี ยบเทีย บกับ Control คื อ Meloidogyne spp. 100 ตัว นําผลที ได้
วิเคราะห์ค่าทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SPSS
ผลการวิจัย
1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไส้ เดือนฝอยตัวหํา
การจําแนกสกุลของไส้เดือนฝอยตัวหําในกลุ่ม Mononchida ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่าไส้เดือนฝอย
ตัวหําสกุล Mylonchulus sp. (ภาพที 1) มี ลาํ ตัวเรี ยวยาวขนาดเฉลีย 1136.21±199.08 ไมโครเมตร (ตารางที 1) ริ มฝี ปาก
เป็ นเหลียม ผนังปากหนา ช่ องปากตอนบนกว้างกว่าตอนล่าง มีฟัน ซี ใหญ่อยู่ส่วนหัว (dorsal tooth) ส่ วนหางสันและ
แคบรู ปกรวยโค้ง หางมีความยาวเฉลีย 42.57±6.42 ไมโครเมตร ลําไส้ไม่ ซ้อนทับกัน สอดคล้องกับ Ferris (2007) โดย
ไส้เดือนฝอยตัว หําสกุล Mylonchulus sp. ตัวเต็มวัยเพศเมียมีลาํ ตัวเรี ยวยาวเฉลียสู งสุดที 2150 ไมโครเมตรและน้อยสุดที
820 ไมโครเมตร และ Tarjan et al. (1977) รายงานว่าลักษณะของไส้เดื อนฝอยตัวหํา Mylonchulus sp ช่องปากคล้ายรู ป
ถ้วย ไม่ ใหญ่ มากช่ องปากตอนบนกว้างกว่าตอนล่าง มีฟัน ซี ใหญ่อยู่ค่อนไปทางส่ วนหัวด้าน dorsal ส่ วนหางสันและ
แคบ มี spinneret ที ปลายสุ ด ของหาง อรุ ณี ( ) รายงานว่า Mylonchulus sp. มี ลาํ ตัวเรี ยวยาวเฉลีย 890.36±242.74
ไมโครเมตร ริ ม ฝี ปากเป็ นเหลี ยม ลัก ษณะของช่ องปากตอนบนกว้าง ตอนล่ างเรี ย วแหลม หางมี ค วามยาวเฉลี ย
34.19± . ไมโครเมตร Shokoohi et al. (2013) รายงาน การพบชนิ ดของไส้ เดื อ น ฝอยตั ว หํ า Mylonchulus
kermaniensis ประเทศอิ ห ร่ า น ลําตัว ยาวทรงกระบอกด้ า นท้า ยโค้ง ผนั ง เรี ยบโดยมี ค วามยาวเฉลี ย 1200-1400
ไมโครเมตร ปลายสุ ด ของหางมี spinneret Nusrat et al. (2013) รายงานการพบ Mylonchulus amurus, Mylonchulus
mulveyi และ Mylonchulus paraindex ที Silent Valley park ประเทศอิ น เดี ย โดยลัก ษณะของไส้ เ ดื อ นฝอยตั ว หํ า
Mylonchulus amurus มีลกั ษณะช่องปากกว้างคล้ายใบไม้ ผนังหนา ขนาดความยาวเฉลีย 972.00±65.80 ไมโครเมตร มี
ฟั นซีใหญ่ค่อนไปทางส่ วนหัวและมี spinneret ปลายสุ ดของหาง หางมีความยาวเฉลีย 41.00±3.00 ไส้เดือนฝอยตัวหํา
Mylonchulus mulveyi ลักษณะช่องปลายคล้ายกรวยด้านล่างแคบกว่าตอนบน ความยาวเฉลีย 924.00±81.70 ไมโครเมตร
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หางมี ค วามยาวเฉลี ย 40.70±4.90 ไมโครเมตร และ Mylonchulus paraindex ลัก ษณะลําตัว ยาวเฉลี ย 886.00±21.00
ไมโครเมตร ปลายสุ ดมี spinneret หางมีความยาวเฉลีย 32.5±2.58 ไมโครเมตร ซึ งไส้เดือนฝอยตัวหําทัง 3 ชนิดยังไม่พบ
รายงานลักษณะของไส้เดือนฝอยตัวหําเพศผู ้ และสามารถพบตัวเต็มวัยเพศเมียได้บริเวณดินรอบรากพืช Shahabi (2016)
รายงานการพบไส้เดือนฝอยตัวหํา Mylonchulus polonicus ครังแรกในประเทศอิหร่ าน ซึ งมีลกั ษณะลําตัวยาวปานกลาง
คล้ายรู ปตัว C ผิวเรี ยบความยาวเฉลีย 1900±400 ไมโครเมตร ช่ องปากกว้าง ริ มฝี ปากหนา หางมีความยาวเฉลีย 37.3±2.5
ไมโครเมตร

vulv

A

B

dorsal

C
ภาพที 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไส้เดือนฝอยตัวหําสกุล Mylonchulus sp. ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
A. ภาพเต็มตัวของ Mylonchulus sp. กําลังขยาย 200X
B. ภาพแสดงลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย (vulva) กําลังขยาย 400X
C. ลักษณะส่ วนหัว ช่ องปากและฟัน (dorsal tooth) กําลังขยาย 400X
D. ลักษณะส่ วนหางรู ปกรวยโค้ง กําลังขยาย 400X
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ตารางที 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไส้เดือนฝอยตัวหําสกุล Mylonchulus sp.
Mylonchulus sp.
Character
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)
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
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2. การศึกษาอัตราการกินเหยือของไส้ เดือนฝอยตัวหํา
ไส้ เดือนฝอยตัวหําสกุล Mylonchulus sp. มีอตั ราการล่าเหยือ SR = 16% เมือใช้ไ ส้เดือนฝอยตัวหํา 1 ตัว ต่ อ
เหยือ 100 ตัว ในระยะเวลา 1 วัน เมือครบ 7 วัน ค่าเฉลียของอัตราการกิ นเหยือเมือใช้ไส้เดื อนฝอยตัวหํา 5 ตัว สามารถ
กิ นเหยือ เฉลีย 77.62 ตัวต่อวัน (ภาพที 3) และสามารถกิ น เหยือได้สูงสุ ด 90.67 ตัวในวันที 3 (ภาพที 2) ผลการทดลอง
สอดคล้องกับ Koohkan, Shokoohi ( ) พบว่าไส้เดือนฝอยตัวหํา Mylonchulus sigmaturus เลือกกิ นไส้เดือนฝอยราก
ปม Meloidogyne javanica ได้ดี ที สุ ด เมื อเปรี ย บเที ย บกับ เหยื อชนิ ด อื นๆทัง 4 ชนิ ด โดย Meloidogyne javanica ลด
จํานวนลงในวัน ที 3-21 ไส้ เดื อนฝอยตัว หํา Mylonchulus sp. มี ลกั ษณะช่ องปากที กว้างและสามารถกัด กิ น เหยื อได้
สอดคล้องกับ Koohkan, Shokoohi (2014) การใช้ไส้เดื อนฝอยตัวหํา 5 ตัว สามารถเพิ มอัตราการกิ น เหยือได้ดีก ว่าใช้
ไส้เดือนฝอยตัว หําตัวเดียว และพบการกิ นเหยือมีความแตกต่ างทางนัยสําคัญทางสถิ ติ Small, Grootaert ( ) และ
Esser ( ) พบว่า การกัดกินเหยือ หรื อทําให้เหยือมีบาดแผลจากการสัมผัสของไส้เดือนฝอยตัวหําเป็ นปั จจัยสําคัญใน
การเข้าทําลายเหยือสําเร็จ ทําให้เหยือเกิดความอ่อนแอมากขึนเกิดความสูญเสียแรงดันภายในตัวส่ งผลต่อการเคลือนไหว
และระดับความต้านทานของเหยือโดยขึนกับความสามารถของไส้เดือนฝอยตัวหํา Bilgrami el al. ( ) รายงานว่า
ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita เป็ นเหยือทีมีขนาดเล็ก อัตราการเคลือนทีช้า และขาดการป้ องกันตัวเองจาก
การเข้าทําลายของไส้เดือนฝอยตัวหํา จึ งทําให้เกิ ดความอ่อนแอต่อไส้เดือนฝอยตัวหําได้มากขึน การเคลือนทีหากเลียง
บน SEA Mylonchulus sp. จะใช้หาง ยึดทีผิววุน้ และใช้ลาํ ตัวเคลือนทีโอบล้อมเหยือ เมือพบเหยือไส้เดือนฝอยตัวหํา ใช้
ฟั น กัด และกิ น เหยือได้ท งตั
ั วโดยใช้กล้ามเนื อส่ วนปากช่ วยในการกิ น เหยือสอดคล้องกับ Roggen ( ) รายงานว่า
ไส้เดือนฝอยตัวหํา Mylonchulus dentatus สามารถพบได้ในดินทีมีความหลากหลายทางจุลินทรี ยใ์ นดิน พบการเคลือนที
และการเข้าหาเหยือแบบไม่ เฉพาะเจาะจง เข้าทําลายเหยือโดยการม้วนรอบๆตัว และใช้ริมฝี ปากสัมผัสแตะตัวเหยือ
จากนันจึ งใช้กล้ามเนื อริ มฝี ปากช่วยในการดึงเข้าออกเพือให้ปากด้านหน้าเปิ ด จากนัน dorsal tooth และฟั น ซี เล็กจาก
ภายในช่ องปากกัดและกิ น เหยือ โดยบาดแผลจากการกัดทําให้ไส้เดื อนฝอยตัวหําสามารถดู ดของเหลวภายในตัวของ
เหยือได้ผา่ นทางช่องปาก จากการสังเกตพฤติกรรมการเคลือนทีหาเหยือบนอาหาร SEA พบว่าสามารถเคลือนทีได้ดีกว่า
ในนํา นอกจากนันสภาวะบนผิวนําทีผ่านการฆ่าเชืออาจทําให้ไส้เดือนฝอยตัวหํามีชีวิตสันลง และลดจํานวนได้ระหว่าง
การทดลอง สอดคล้อ งกั บ Salinas, Kotcon (
) รายงานว่ า ไส้ เดื อ นฝอยตัว หํ าในกลุ่ ม Mononchida สามารถ
เจริ ญ เติ บ โตในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเมื อเลี ยงบนอาหาร SEA Koohkan, Shokoohi (2014) ศึ ก ษาการเลี ยง Mylonchulus
sigmaturus ในห้องปฏิบตั ิการโดยใช้ 1.5% SEA พบปริ มาณเพิมขึน เนื องจากฟิ ล์มนําบน SEA เป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับการ
เจริ ญเติบโตและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยตัวหํา
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ภาพที 2 จํานวนไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. ทีถูกกินโดยไส้เดือนฝอยตัวหําสกุล Mylonchulus sp. ในแต่ละวัน

ภาพที 3 ค่าเฉลียการกินเหยือของไส้เดือนฝอยตัวหําในสกุล Mylonchulus sp. โดยใช้ ตัวอ่อนระยะที 2 ของ
Meloidogyne sp. เป็ นเหยือในระยะเวลา 7 วัน
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การจําแนกสกุลของไส้เดือนฝอยตัวหําในกลุ่ม Mononchida ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา สามารถจําแนก
ไส้เดือนฝอยตัวหํา Mylonchulus sp. พบว่าขนาดลําตัวเฉลีย . ± . ไมโครเมตร ลักษณะส่ วนหางสันและแคบ
รู ป กรวยโค้ง เข้าทางด้าน ventral ขนาดเฉลีย . ± . ไมโครเมตร ลัก ษณะส่ วนหัวเรี ยบ ช่ องปากตอนบนกว้าง
ตอนล่างเรี ยวแหลม มีฟัน ทางส่ วนบนของช่ องปาก ไส้เดือนฝอยตัวหําสามารถกัดกิ น เหยือคือ ตัวอ่อนระยะที 2 ของ
ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. ให้เกิ ดบาดแผล ส่ งผลให้จาํ นวนเหยือลดลง โดยพบว่าอัตราการกิ นเหยือ SR =
16.00% เมือใช้ไส้เดื อนฝอยตัวหํา 1 ตัวต่อเหยือ 100 ตัว ในระยะเวลา 1 วัน ค่าเฉลียอัตราการกิ นเหยือของไส้เดือนฝอย
ตัวหํา Mylonchulus sp. ที 5 ตัว สามารถกิ นตัวอ่อนระยะที 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. เฉลียที 77.62 ตัว
ต่อวัน งานวิจยั นี จึงก่ อให้เกิ ดประโยชน์ทางด้านการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. ทางด้านชีววิธีเพือ
ลดการใช้สารเคมีที ส่ งผลต่ อสภาพแวดล้อม นําไปสู่ การควบคุมที มี ประสิ ทธิ ภาพและสามารถลดต้น ทุน การผลิตแก่
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