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การศึ กษาการเปลี่ยนแปลงประชากรไส้เดื อนฝอยศัตรู พืชและตัวห้ าในแปลงข้าวระบบเกษตรเชิ งอนุ รักษ์
ระบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ร่วมกับการไถพรวน และระบบเกษตรแบบดั้งเดิม ทาโดยการเก็บดินและรากข้าว ในช่วงเดือน
มีนาคม มิถุนายน และตุลาคมปี 2561 พบว่าประชากรของไส้เดือนฝอยศัตรู พืชและตัวห้ ามีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงเดือนตุลาคมอันเนื่ องมาจากการปฏิ บตั ิทางการเกษตรที่ แตกต่างกันในแต่ละระบบการเพาะปลูกข้าว ระบบ
เกษตรเชิ งอนุ รักษ์สามารถลดปริ มาณประชากรของไส้เดื อนฝอยศัตรู พืชได้อีกทั้งยังช่ วยเพิ่มความหลากหลายของ
ไส้ เ ดื อ นฝอยตัว ห้ าด้ว ยเช่ น กัน ส าหรั บ ไส้ เ ดื อ นฝอยศัต รู พื ช ที่ พ บในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ Hirschmanniella sp.,
Meloidogyne sp., Tylenchorhynchus sp. และ Hoplolaimus sp. ส่ วนไส้เดื อนฝอยตัวห้ าที่ พบคือ Iotonchus sp.,
Mylonchulus sp. และไส้เดือนฝอยที่ไม่สามารถจาแนกชนิ ดได้ซ่ ึ งอยูใ่ นอันดับ (Order) Dorylaimida, Rhabditida และ
Triplonchida
ABSTRACT
Population dynamics of plant-parasitic and predatory nematodes in rice fields under concept of conservation
agriculture (CA), Conservation agriculture+tillage (CAT), and conventional agriculture (CT) were evaluated. Soil and
rice root samples were collected in March, June, and October 2016. The result showed that population dynamics of
plant-parasitic and predatory nematodes were highly decreased from March to October due to difference of
agricultural practices in each system. Conservation agriculture could reduce the number of plant-parasitic nematodes
and also promote the diversity of predatory nematodes. In this study, plant-parasitic nematodes found included
Hirschmanniella sp., Meloidogyne sp., Tylenchorhynchus sp., and Hoplolaimus sp. while predatory nematodes were
Iotonchus sp., Mylonchulus sp. and unidentified species in the Order of Dorylaimida, Rhabditida and Triplonchida.
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บทนา
ข้าว (Oryza sativa L.) เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยทั้งในแง่การส่ งออกและการบริ โภคภายใน
ครัวเรื อน ประเทศไทยมีพ้นื ที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 69.41 ล้านไร่ (รวมทั้งนาปี และนาปรัง) และสามารถผลิตข้าวได้สูง
ถึง 30.7 ล้านตัน (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) การเพาะปลูกข้าวในปั จจุบนั พบทั้งปั ญหาความเสื่ อมโทรมของ
ดินเนื่ องจากการเพาะปลูกต่อเนื่ องกันเป็ นเวลานาน ตลอดจนปั ญหาทางด้านศัตรู พืชที่มากมาย ทั้งนี้ หลายประเทศใน
ทวีปเอเชียได้มีการรายงานความเสี ยหายของข้าวที่เกิดจากไส้เดือนฝอยศัตรู พืชเข้าทาลายอย่างแพร่ หลาย ตัวอย่างเช่น
บุญหงษ์, วุฒิชยั (2557) รายงานว่าไส้เดื อนฝอย Meloidogyne graminicola สามารถเข้าทาลายและทาให้ผลผลิตข้าว
ลดลงถึง 25 เปอร์ เซ็นต์ท้ งั ทางด้านปริ มาณและคุณภาพ เช่นเดียวกับ Dutta et al. (2012) ที่รายงานว่า M. graminicola
สามารถทาให้ขา้ วเกิดอาการแคระแกรน เหลือง ผลผลิตข้าวเสี ยหายมากถึง 20-80 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี้ ยงั พบว่า M.
graminicola มีการแพร่ กระจายในหลายประเทศรวมถึงไทยด้วยเช่นกัน ในปี 2014 Youssef และ Eissa รายงานว่า
Hirschmanniella oryzae เป็ นไส้เดื อนฝอยศัตรู พืชที่ สาคัญอีกชนิ ดหนึ่ งของข้าว เนื่ องจากสามารถทาให้ผลผลิตข้าว
เสี ยหายถึง 25 เปอร์ เซ็นต์ทว่ั โลก นอกจากนี้ ไส้เดื อนฝอย H. oryzae ยังสามารถแพร่ ระบาดได้ดีในนาน้ าขังและมีพืช
อาศัยมากกว่า 30 ชนิด การป้ องกันและกาจัดไส้เดือนฝอยเหล่านี้สามารถทาได้ค่อนข้างยาก เกษตรกรส่ วนใหญ่เน้นการ
ใช้สารเคมีเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นวิธีที่สะดวกและง่ายในการปฏิบตั ิ แต่วิธีการนี้ นอกจากจะเป็ นอันตรายต่อเกษตรกร
แล้วยังเป็ นอันตรายต่อระบบนิ เวศน์ต่างๆ ในธรรมชาติอีกด้วย ในปั จจุบนั มีนกั วิจยั ที่พยายามศึกษาการใช้ Biological
control โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้จุลินทรี ยใ์ นการควบคุมไส้เดือนฝอยกันอย่างมากมาย แต่ในความเป็ นจริ งแล้วค่อนข้าง
ทาได้ยากเนื่ องจากข้อจากัดทางด้านสภาพแวดล้อม ดังนั้นการปลูกพืชคลุมดิ น (cover crop) จึ งเป็ นวิธีการหนึ่ งที่
น่าสนใจเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากไม่เพียงแต่สามารถลดไส้เดื อนฝอยศัตรู พืชและวัชพืชได้เท่านั้น แต่ยงั เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดินและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอีกด้วยเช่นเดียวกัน (Ito et al., 2015)
หลักการของระบบเกษตรเชิงอนุ รักษ์ (Conservation Agriculture หรื อ CA) เน้นการปลูกพืชคลุมดินและ
ลดการไถพรวน เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิ นอย่างยัง่ ยืน ดังนั้นระบบเกษตรเชิ งอนุ รักษ์จึงสามารถลดต้นทุน
การผลิตและทาให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น (Cornell University, 2015) การปลูกพืชคลุมดินนั้นส่ วนใหญ่จะ
นิ ยมใช้พืชตระกูลถัว่ เนื่ องจากสามารถตรึ งไนโตรเจนจากบรรยากาศให้อยูใ่ นรู ปที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช อีกทั้งเมื่อพืช
เหล่านี้ตายไปยังสามารถเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินให้สูงขึ้นอย่างมาก (ชื่นจิตร และคณะ, 2558) นอกจากประโยชน์ขา้ งต้น
ที่ กล่าวมาแล้วยังมีรายงานอีกมากมายเกี่ ยวกับการใช้พืชตระกูลถัว่ เพื่อการควบคุมไส้เดื อนฝอยศัตรู พืช ตัวอย่างเช่ น
Wang et al. (2002) รายงานว่าการปลูกปอเทือง (Sunnhamp : Crotalaria juncea) เป็ นพืชคลุมดินสามารถควบคุม
ไส้เดื อนฝอยได้หลายชนิ ด เช่น Meloidogyne spp., Rotylenchulus reniformis และ Radopholus similis เป็ นต้น ในปี
2552 สรศักดิ์ และคณะรายงานว่าการปลูกปอเทื องสามารถควบคุม Meloidogyne incognita ได้มากถึง 70 เปอร์ เซ็นต์
จากที่ กล่าวมาในข้างต้นจะเห็ นได้ว่าการปลูกพืชตระกูลถัว่ เป็ นพืชคลุมดิ นจะเป็ นวิธีการทางเลือกหนึ่ งที่ คณะผูว้ ิจัย
เล็งเห็นถึงความสาคัญและสามารถนามาแก้ไขปั ญหาของเกษตรกรได้ในปั จจุบนั
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาผลของระบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ต่อการเปลี่ยนแปลงจานวนประชากรรวมถึงชนิ ดของไส้เดือนฝอย
ศัต รู พื ช และไส้ เ ดื อ นฝอยตัว ห้ าในแปลงข้า วเพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการศึ ก ษาต่ อ ในเรื่ อ งของการป้ อ งกัน ก าจัด
ไส้เดือนฝอยในอนาคต
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วิธีการวิจยั
1. การสุ่ มตัวอย่ างดิน
งานวิจยั นี้ดาเนินการที่จงั หวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ทาโดยสุ่ มเก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 10-30 เซนติเมตร
จากแปลงข้าวที่ปลูกตามระบบดังนี้
(1) ระบบการเกษตรเชิงอนุรักษ์ 1 ปี (CAF1)
(2) ระบบการเกษตรเชิงอนุรักษ์ 7 ปี แบบมีการปรับหน้าดินก่อนเริ่ มปลูก (CAL)
(3) ระบบการเกษตรเชิงอนุรักษ์ 7 ปี แบบไม่มีการปรับหน้าดินก่อนเริ่ มปลูก (CAU)
(4) ระบบการเกษตรเชิงอนุรักษ์ร่วมกับการไถพรวน 1 ปี (CAT1)
(5) ระบบการเกษตรเชิงอนุรักษ์ร่วมกับการไถพรวน 2 ปี (CAT2)
(6) ระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (CT)
จานวนทั้งหมด 15 แปลง โดยแต่ละแปลง (ขนาด 6.25 ไร่ ) ทาการเก็บดินทั้งหมด 6 ตัวอย่างด้วยเครื่ องเจาะ
ขนาด 7 เซนติเมตร (ประมาณ 2.3 กิโลกรัมต่อตัวอย่าง) ดังนั้นได้ดินทั้งหมด 90 ตัวอย่างต่อการเก็บหนึ่งครั้ง การเก็บดิน
ถูกดาเนิ นการทั้งหมด 3 ครั้งในช่วงปี 2561 ได้แก่ เดื อนมีนาคม (ช่วงปลูกพืชคลุมดิน) มิถุนายน (ช่วงเตรี ยมแปลง
เพาะปลูก) และตุลาคม (ช่วงปลูกข้าวอายุประมาณ 110 วัน) สาหรับช่วงเดือนตุลาคมทาการเก็บรากข้าวของแต่ละระบบ
การเพาะปลูกด้วย ดินและรากที่เก็บได้ถูกนาไปแยกไส้เดือนฝอยต่อไป
2. การศึกษาปริมาณและชนิดของไส้ เดือนฝอย
ทาการแยกไส้เดื อนฝอยจากตัวอย่างดิ นจานวน 150 กรัมโดยใช้วิธีของ Cobb’s Sieving และ Baermann’s
Funnel Technique (Tomar et al., 2006) และราก 10 g โดยใช้วิธี Whitehead tray method (Whitehead, Hemming, 1965)
จากนั้น น าไส้ เ ดื อ นฝอยที่ ไ ด้ไ ปนับ ปริ ม าณภายใต้ก ล้อ งจุ ล ทรรศ์ (stereo microscope) ท าการบัน ทึ ก จ านวน
ไส้เดื อนฝอยในแต่ละสกุล (genera) ทั้งที่ เป็ นศัตรู พืชและที่ เป็ นประโยชน์ (predatory nematodes) หลังจากนั้นนา
ไส้เดือนฝอยทั้งหมดไปจัดจาแนกโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
3. การจัดจาแนกไส้ เดือนฝอยโดยการใช้ ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา
นาตัวอย่างไส้เดือนฝอยที่แยกได้จากดินและฆ่าด้วยความร้อนที่ประมาณ 50 องศาเซลเซี ยสเรี ยบร้อยแล้ว ใส่
ลงบนสไลด์แก้วที่ มีน้ าอยู่ ปิ ดทับด้วย cover slip ที่ มีวงเที ยนรองรับ จากนั้นนาสไลด์ตวั อย่างไส้เดื อนฝอยไปศึ กษา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (compound microscope) โดยใช้ชุดถ่ายภาพ Digital Camera Canon Power Shot A640 เชื่อมต่อ
โปรแกรมถ่ายภาพ EOS Utility จากนั้นใช้โปรแกรม Axio Vision SE64 Rel. 4.9.1 เพื่อวัดขนาดส่ วนต่างๆของไส้เดือน
ฝอยและจัดจาแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยใช้ลกั ษณะของ Stoma, Pharyngeal และส่ วนอื่นๆ เปรี ยบเที ยบกับ
มาตรฐาน (Key) จากหนังสื อ Freshwater Nematode: Ecology and Taxonomy (Baniyamuddin et al., 2007)
ผลการวิจยั
1. การตรวจสอบปริมาณ ชนิดของไส้ เดือนฝอย และการจัดจาแนกโดยใช้ ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา
จากการศึ กษาพบไส้เดื อนฝอยศัตรู พืชในแปลงข้าวทั้งหมด จานวน 4 สกุลได้แก่ Hirschmanniella sp.,
Meloidogyne sp., Tylenchorhynchus sp. และ Hoplolaimus sp.ไส้เดือนฝอยเหล่านี้เป็ นไส้เดือนฝอยที่พบได้ในแปลงข้าว
โดยทัว่ ไปโดยเฉพาะอย่างยิง่ ไส้เดือนฝอย Hirschmanniella sp. (ภาพที่ 2) ที่พบมากกว่า 78 เปอร์เซ็นต์ท้ งั ในดินและราก
ส่ วน Meloidogyne sp. พบเฉพาะเพีย งในรากเท่ านั้นประมาณ 19 เปอร์ เ ซ็ นต์ ในขณะที่ Tylenchorhynchus sp. และ
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Hoplolaimus sp. พบเฉพาะในดิ นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ภาพที่ 1A) ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของ
Gilces et al. (2016) ในประเทศเอกวาดอร์ ที่ พบไส้เ ดื อนฝอยศัตรู พืช Hirschmanniella oryzae และ Meloidogyne
graminicola เป็ นจานวนมากทั้งในดินและรากในแปลงข้าว นอกจากนี้ ยงั พบไส้เดือนฝอยศัตรู พืชตัวอื่นๆในดินอีกด้วย
ได้แก่ Helicotylenchus sp., Criconemoides sp. และ Tylenchorhynchus sp.
A

B

ภาพที่ 1 เปอร์ เซ็นต์ความหลากหลายของไส้เดื อนฝอยที่ พบในแปลงข้าวทั้งหมด A: ไส้เดื อนฝอยศัตรู พืช;
B: ไส้เดื อนฝอยตัวห้ า
ส่วนไส้เดือนฝอยตัวห้ าที่พบมีท้ งั หมด 4 อันดับ (Order) ได้แก่ Triplonchida, Mononchida, Dorylaimida และ
Rhabditida ซึ่งไส้เดือนฝอยเหล่านี้เป็ นไส้เดือนฝอยที่สามารถพบได้ในดินทัว่ ไปตามธรรมชาติ จากภาพที่ 1B แสดงให้
เห็นว่าไส้เดื อนฝอยตัวห้ าที่พบมากที่สุดอยูใ่ นอันดับ (Order) Dorylaimida, Rhabditida และ Triplonchida (ภาพที่ 3)
จานวน 88, 9 และ 2 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ สาหรับไส้ เดื อนฝอยสามอันดับ (Order) นี้ ไม่สามารถจัดจาแนกโดยใช้
ลักษณะทางสัณฐานได้ เนื่องจากมีความหลากหลายของจีนสั ค่อนข้างสู ง นอกจากนี้ ยงั พบไส้เดือนฝอยตัวห้ าในอันดับ
Mononchida ได้แก่ Iotonchus sp. (ภาพที่ 4) และ Mylonchulus sp. (ภาพที่ 5) ด้วยเช่นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของ
อรุ ณี, 2558 ที่ รายงานว่าพบไส้เดื อนฝอยตัวห้ าสกุล Aporcelaimellus sp. ในอันดับ Dorylaimida และไส้เดื อนฝอย
Iotonchus sp. และ Mylonchulus sp. ในอันดับ Mononchida เช่นเดียวกันในนาข้าวภาคใต้ของประเทศไทย
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B

C

A
ภาพที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานของไส้เดือนฝอยศัตรู พืช Hirschmanniella sp. ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ A: ลักษณะรู ปร่ าง
ของ Hirschmanniella sp. (100x); B: ภาพลักษณะส่วนหัว (1000x); C: ภาพลักษณะส่วนหาง (1000x)

B

C

A
ภาพที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานของไส้เดือนฝอยตัวห้ าในอันดับ Triplonchida ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ A: ลักษณะรู ปร่ าง
ของไส้เดือนฝอย (100x); B: ภาพลักษณะส่วนหัว (400x); C: ภาพลักษณะส่วนหาง (400x)
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B

C

A
ภาพที่ 4 ลักษณะทางสัณฐานของไส้เดือนฝอยตัวห้ า Iotonchus sp. ในอันดับ Mononchida ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
A: ลักษณะรู ปร่ างของ Iotonchus sp. (100x); B: ภาพลักษณะส่วนหัว (400x); C: ภาพลักษณะส่วนหาง (400x)
B

C

A
ภาพที่ 5 ลักษณะทางสัณฐานของไส้เดือนฝอยตัวห้ า Mylonchulus sp. ในอันดับ Mononchida ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
A: ลักษณะรู ปร่ างของ Mylonchulus sp. (100x); B: ภาพลักษณะส่วนหัว (400x); C: ภาพลักษณะส่วนหาง (400x)
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2. การเปลีย่ นแปลงจานวนประชากรไส้ เดือนฝอยศัตรูพืชและไส้ เดือนฝอยตัวหา้
จากการศึกษาพบว่าจานวนประชากรของไส้เดือนฝอยทั้งศัตรู พืชและตัวห้ ามีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง
ตุลาคม โดยในช่ วงมี นาคมเป็ นช่ วงที่ ปลูกพืชคลุมดิ นด้วยพืชตระกูลถัว่ ได้แก่ Centrosema pascuorum, Stylosanthes
guianensis และ Crotalaria juncea สาหรับระบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ ส่วนระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (CT)ไม่มีการเพาะปลูกใดๆ
จากภาพที่ 6 แสดงให้เห็นว่าพบประชากรของไส้เดือนฝอยศัตรู พืชลดลงในแปลง CAT1 CAL CAU จานวน 16.66 28 และ
35.83 ตัว/ดิน 150 กรัม ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ CT 44.72 ตัว/ดิน 150 กรัม ส่ วน CAF1 และ CAT2 พบว่ามีปริ มาณ
ไส้เดื อนฝอยศัตรู พืชสู งขึ้ นเช่ นเดี ยวกับไส้เดื อนฝอยตัวห้ าที่ พบว่าทุ กกรรมวิธีมีปริ มาณที่ สูงกว่า CT จากผลดังกล่าว
สอดคล้องกับรายงานของ Wang et al. (2002) ที่กล่าวว่าการปลูกปอเทือง (Sunnhamp : Crotalaria juncea) เป็ นพืชคลุมดิน
สามารถลดจานวนไส้เดือนฝอยศัตรู พืชได้หลายชนิ ด เช่น Meloidogyne spp., Rotylenchulus reniformis และ Radopholus
similis เป็ นต้น โดยมี 3 กลไกหลัก ได้แก่ 1. การไม่เป็ นพืชอาศัย (non-host) 2. การสร้าง allelochemical เช่น pyrrolizidine
alkaloids และ monocrotaline ที่มีพิษต่อไส้เดือนฝอย และ 3.ทาให้เกิดความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตในดิน การที่ดินมีความ
หลากหลายของสิ่ งมีชีวติ ที่สูงขึ้นก็จะทาให้ไส้เดือนฝอยตัวห้ าสูงขึ้น เนื่องจากอาหารเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ งที่ส่งผล
ต่อปริ มาณและชนิดของไส้เดือนฝอยด้วยเช่นกัน
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ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงประชากรไส้เดือนฝอยในดินของแปลงข้าวภายใต้ระบบการปลูกข้าวที่แตกต่างกัน
(A) ไส้เดือนฝอยศัตรู พืช (B) ไส้เดือนฝอยตัวห้ า
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Number of nematode/10 g root

ต่อมาในช่วงเดื อนมิถุนายนเป็ นช่วงการเตรี ยมแปลงสาหรับการเพาะปลูกข้าวผลพบว่าจานวนประชากรของ
ไส้เดือนฝอยศัตรู พืชและตัวห้ าในทุกแปลงมีปริ มาณลดลงและลดต่าสุ ดในช่วงเดือนตุลาคมเนื่ องจากมีการไขน้ าท่วมแปลง
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนในช่วงฤดูเริ่ มปลูกข้าว Trivedi, Barker, 1986 รายงานว่าการไขน้ าท่วมแปลงเป็ นวิธีหนึ่ งที่สามารถลด
จานวนไส้เดือนฝอยศัตรู พืชได้เนื่ องจากความชื้น อุณหภูมิ pH และอากาศในดินไม่เหมาะสมกับการเจริ ญของไส้เดือนฝอย
ศัตรู พืชหลายชนิ ด แต่วิธีการนี้ ไม่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในรากพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งไส้เดือนฝอย Hirschmanniella sp. และ
Meloidogyne sp. ที่สามารถอยูร่ อดได้ดว้ ยการเข้าทาลายและเพิ่มจานวนภายในรากข้าว จากภาพที่ 7 แสดงให้เห็นถึงจานวน
ประชากรของไส้เดือนฝอยที่แยกได้จากรากข้าวผลพบว่าแปลง CT CAF1 CAT2 และ CAT1 พบไส้เดือนฝอยศัตรู พืช
Hirschmanniella sp. และ Meloidogyne sp. เป็ นจานวนมากเมื่อเปรี ยบกับ CAU และ CAL ผลการทดลองดังกล่าวชี้ให้เห็น
ว่าระบบการปลูกข้าวภายใต้การจัดการแบบระบบเกษตรเชิ งอนุรักษ์ดว้ ยการปลูกพืชตระกูลถัว่ เป็ นพืชคลุมดินและการลด
การไถพรวนสามารถลดจานวนประชากรไส้เดือนฝอยศัตรู พืชได้และยังช่วยเพิ่มจานวนประชากรไส้เดือนฝอยตัวห้ าให้มี
ความหลากหลายอีกด้วย
400
350
300
250
200
150
100
50
0
CT

CAT1

Hirschmanniella (PPN)

CAT2

CAF1

Meloidogyne (PPN)

CAL

CAU

Dorylaimida (PDN)

ภาพที่ 7 จานวนประชากรของไส้เดือนฝอยศัตรู พืชและไส้เดือนฝอยตัวห้ าที่แยกได้จากรากข้าวในเดือนตุลาคมปี 2561
PPN: ไส้เดือนฝอยศัตรู พืช; PDN: ไส้เดือนฝอยตัวห้ า
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการศึ กษาการเปลี่ยนแปลงประชากรไส้เดื อนฝอยศัตรู พืชและตัวห้ าในแปลงระบบเกษตรเชิ งอนุ รักษ์
ระบบเกษตรเชิ งอนุรักษ์ร่วมกับการไถพรวน และระบบเกษตรแบบดั้งเดิ ม มีแนวโน้มดังนี้ คือ 1.ในช่วงเดื อนมีนาคม
ประชากรไส้เดือนฝอยศัตรู พืชในแปลงระบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ (CAU และ CAL) ลดน้อยลง ในขณะที่ไส้เดือนฝอยตัว
ห้ าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบเกษตรแบบดั้งเดิม (CT) 2.ในช่วงเดือนมิถุนายนแนวโน้มประชากรไส้เดือนฝอย
ทั้งศัตรู พืชและตัวห้ าทุกแปลงลดลงจากเดื อนมีนาคมเนื่ องจากมีการเตรี ยมแปลงเพาะปลูกข้าว และ 3. ในช่วงเดื อน
ตุลาคมประชากรไส้เดือนฝอยในดินลดลงต่าที่สุดเนื่ องจากการไขน้ าท่วมแปลง ในขณะเดียวกันมีไส้เดือนฝอยศัตรู พืช
บางชนิ ด ได้แก่ Hirschmanniella sp. และ Meloidogyne sp. ที่ สามารถอยู่รอดได้ดว้ ยการเข้าทาลายภายในรากข้าว แต่
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อย่างไรก็ตามในแปลงระบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ได้แก่ระบบ CAL และ CAU ก็ยงั พบไส้เดือนฝอยดังกล่าวในรากน้อยกว่า
ระบบเกษตรแบบดั้งเดิ ม เช่ นเดี ยวกัน ดังนั้นการปลูกพืช ตระกูลถัว่ ได้แก่ Centrosema pascuorum, Stylosanthes
guianensis และ Crotalaria juncea เป็ นพืชคลุมดินและการลดการไถพรวนดินในช่วงก่อนฤดูการเพาะปลูกข้าวจะทา
ให้ปริ มาณประชากรของไส้เดือนฝอยศัตรู พืชเริ่ มต้นในดินลดลงและยังช่วยเพิ่มความหลากหลายของไส้เดือนฝอยตัวห้ า
อีกด้วย ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆไม่วา่ จะเป็ นมหาวิทยาลัยหรื อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรจะศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่นา
แปลงใหญ่เพื่อให้เห็นถึงกลไกและผลที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐควรจะส่ งเสริ มการขายของพืชตระกูล
ถัว่ ดังกล่าวในตลาดเพื่อเป็ นการลดและทดแทนการใช้สารเคมีและปุ๋ ยเคมี ซึ่ งวิธีการนี้ ถือเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ มี
ความยัง่ ยืนและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
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