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บทคัดย่อ 
 

เก็บรำกไม้น้ ำจำกแหล่งผลิตไม้น้ ำเขตนครรำชสีมำ จ ำนวน 50 ตัวอย่ำง  และท ำกำรแยกได้ไส้เดือนฝอย 
Radopholus sp. จำกรำกไม้น้ ำ โดยวิธีใช้คลื่นเสียงอัลทรำโซนิกและปั่นรำก    น ำไส้เดือนฝอยปลูกเลี้ยงในต้นพืช
อำศัย (ไม้น้ ำสกุล Anubias sp.) ในบ่อซีเมนต์ เป็นเวลำ 2 เดือน  ท ำกำรแยกไส้เดือนฝอยออกจำกรำกพรรณไม้น้ ำ  
และจัดท ำสไลด์ถำวรตัวเต็มวัยเพศเมียเพ่ือศึกษำรูปร่ำงลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำโดยใช้ Light microscope (LM) 
พบว่ำ ตัวเต็มวัยเพศเมียมีขนำดมขีนำดควำมยำวล ำตัว 550-880 ไมครอน (0.55-0.88 มม.)  รูปร่ำงใหญ่กว่ำเพศผู ้ 
โดยมีควำมกว้ำงล ำตัว 20-24 ไมครอน  ส่วนหัวโค้งมนแต่ไม่ยกขึ้น  ประกอบด้วยรอยย่น 4 รอย  หลอดดูดอำหำร
แข็งแรงมีควำมยำว 16-21 ไมครอน (เฉลี่ย 18 ไมครอน)  มี Basal knob กลม  ส่วนของ esophagus ซ้อนทับ
ล ำไส้ทำงด้ำนหลัง (Dorsal)  พบอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย (Vulva) ในต ำแหน่งกลำงล ำตัว โดยประมำณ 54 % ของ
ควำมยำวล ำตัว  มีรังไข่ (Ovary) 2 ข้ำง  ส่วนของ Spermatheca มีลักษณะรี     ส่วนหำงเรียวยำวและบริเวณ
ปลำยหำงมน  มีเส้นข้ำงล ำตัว  4 เส้น  และตัวเต็มวัยเพศผู้มีขนำดควำมยำวล ำตัว 500-600 ไมครอน (0.50-0.60 
ไมครอน) รูปร่ำงผอมบำงกว่ำเพศเมีย  ส่วนหัวโค้งมนกลมและยกขึ้น  ประกอบด้วยรอยย่น 4 รอย  หลอดดูด
อำหำร (Stylet) ผอม เรียวเล็กควำมยำว 12-13 ไมครอน  มี Basal knob ขนำดเล็กมำก  ไม่พบ median bulb  
และส่วนของ Esophagus ลดขนำดลง  มีส่วนหำงเรียวและกลม  บริเวณปลำยหำงมีอวัยวะสืบพันธุ์ (Spicule) ยำว 
17-19 ไมครอน  มีเส้นข้ำงล ำตัว (Lateral line) 4 เส้น  และจำกกำรศึกษำวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอย 
Radopholus ในชิ้นส่วนพืช (แครอท) สภำพปลอดเชื้อ พบว่ำวงจรชีวิตจำกตัวเต็มวัยเพศเมียสร้ำงไข่  ไข่ฟักเป็น
ตัวอ่อนระยะท่ี 1 ถึงระยะที่ 4  และเป็นตัวเต็มวัยเพศเมียรุ่นใหม่  ใช้เวลำ 32 และ 26 วัน ที่อุณหภูมิ 22 และ 32 
องศำเซลเซียส ตำมล ำดับ 

 
 

_______________________________________ 
1/กลุ่มวิจัยโรคพืช ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
2/ส ำนักควบคุมวัสดุกำรเกษตร 



 2 

ค าน า 
 

 ไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus เป็นไส้เดือนฝอยกักกันที่มีควำมส ำคัญและพบในเขตร้อนและเขตก่ึงร้อน
ทั่วโลก (Fogain, 2000) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในแหล่งที่มีกำรปลูกกล้วย  ประเทศท่ีพบมีกำรแพร่ระบำดและท ำควำม
เสียหำย ได้แก่ ทุกประเทศในทวีปอัฟริกำ บำงประเทศในทวีปเอเชีย อเมริกำกลำงและใต้ ประเทศคิวบำ 
ออสเตรเลีย หลำยประเทศในทวีปยุโรป  และในสหรัฐอเมริกำ  โดย Radopholus  ชนิดที่มีควำมส ำคัญคือ R. 
similis มีกำรกระจำยตัวในเขตภำคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเปอร์โตริโก  และในรัฐฮำวำย (Sipes and 
Delate, 1996)  มีพืชอำศัยมำกกว่ำ 600 ชนิด (Uchida et al., 2003)      แต่พืชอำศัยที่ส ำคัญได้แก่ กล้วย และ
ส้มที่ปลูกในเขตร้อน    โดยกล้วยจัดเป็นพืชอำศัยที่ส ำคัญอันดับหนึ่งของไส้เดือนฝอยชนิดนี้ ซ่ึงพบว่ำกล้วยเกือบทุก
สำยพันธุ์สำมำรถเป็นพืชอำศัยของ R. similis   พืชชนิดอื่นๆ ที่จัดเป็นพืชอำศัย ได้แก่ มะพร้ำว ขิง ปำล์ม อะโวกำ
โด  กำแฟ  พริกไทย  อ้อย  ชำ   พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ หญ้ำ  และวัชพืชหลำยชนิด   
 ไส้เดือนฝอย R. similis สำมำรถครบวงจรชีวิตได้ภำยในส่วนของ cortex พืช วงจรชีวิตของ R. similis ใน
พืชพวกส้ม พบว่ำ ตัวอ่อนฟักออกจำกไข่ภำยในระยะเวลำ 3 ถึง 7 วัน และไส้เดือนฝอยครบวงจรชีวิตภำยใน 18 
ถึง 20 วัน ที่ 24 ถึง 26 องศำเซลเซียส (Evan et al., 1993)  วงจรชีวิตของ R. similis จะนำนมำกข้ึนเมื่อ
อุณหภูมิต่ ำลง   ตัวเมียของไส้เดือนฝอย R. similis จะวำงไข่โดยเฉลี่ย 2 ฟองต่อวัน   โดยทั่วไปแล้ว R. similis 
ต้องกำรตัวผู้เพื่อกำรผสมพันธุ์ แต่อย่ำงไรก็ตำม ในบำงครั้งพบว่ำตัวเมียของไส้เดือนฝอยสำมำรถออกไข่ได้โดยไม่มี
กำรผสมพันธุ์จำกตัวผู้ (parthenogenesis) ตัวผู้ของไส้เดือนฝอยชนิดนี้ไม่มีกำรเข้ำท ำลำยและดูดกินน้ ำเลี้ยงจำก
รำกพืช (Evan et al., 1993) 
 ไส้เดือนฝอย R. similis  จัดเป็นศัตรูพืชแบบ migratory endoparasite และท ำให้เกิดโรค spreading 
decline ในพืชพวกส้ม (Duncan and Cohn, 1990) โดยอำกำรดังกล่ำวมักเกิดขึ้นหลังจำกไส้เดือนฝอยเข้ำท ำลำย
รำกแล้วหนึ่งปี  ส้มที่ถูกไส้เดือนฝอยเข้ำท ำลำยจะมีจ ำนวนใบและกำรเจริญเติบโตลดลง สีของใบมีกำรเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะซีดลง  และเกิดอำกำร dieback ของกิ่งส้ม   ใบของส้มอำจเหี่ยวในเวลำกลำงวันแต่จะกลับเป็นปกติเม่ือ
เวลำได้รับน้ ำหรือเม่ือฝนตก   ส้มให้ผลผลิตลดลงและผลที่ได้มีขนำดเล็กและมีลักษณะเหมือนขำดธำตุอำหำร    ใน
รัฐฟลอริดำพบว่ำไส้เดือนฝอย R. similis ท ำให้ผลผลิตของส้มโอลดลง 50 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของ
ส้มเขียวหวำนพบว่ำ ไส้เดือนฝอยมีส่วนท ำให้ผลผลิตลดลง 40 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์  ในพืชพวกอำโวกำโดก็
เช่นเดียวกันพบว่ำ ผลผลิตลดลงเมื่อถูกไส้เดือนฝอยชนิดนี้เข้ำท ำลำย    เมื่อท ำกำรขุดรำกท่ีระดับควำมลึก 2.5 ฟุต 
จำกระดับผิวดินพบว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ของรำกหำอำหำร (feeder roots) ได้ถูกท ำลำย และเม่ือขุดลงไปลึกมำกกว่ำ
นั้นพบว่ำ 90 เปอร์เซ็นต์ของรำกท่ีพบได้ถูกท ำลำยโดยไส้เดือนฝอย   ในกล้วยพบว่ำกำรเข้ำท ำลำยของไส้เดือนฝอย 
R. similis ท ำให้เกิดอำกำรโค่นล้มของต้นกล้วยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้นที่ก ำลังให้ผลผลิต เนื่องจำกระบบรำกได้ถูก
ท ำลำย  ในส่วนของรำกพบว่ำเกิดอำกำรเน่ำ (lesion) สีน้ ำตำลหรือสีด ำที่บริเวณจุดที่ไส้เดือนฝอยเข้ำท ำลำย   เมื่อ
ไส้เดือนฝอยเคลื่อนที่ผ่ำนชั้น cortex ของรำกพืช ท ำให้เกิดโพรง และเปิดทำงให้เชื้อโรคในดิน เช่น รำ Fusarium 
oxysporum และ Rhizoctonia solani เข้ำท ำลำยรำกพืชซึ่งท ำให้เกิดอำกำรรุนแรงมำกยิ่งขึ้น (Sipes et al., 
2001) 
 ในประเทศไทย ไส้เดือนฝอย R. similis  สร้ำงปัญหำให้กับพืชส่งออก โดยมีกำรตรวจพบปนเปื้อนไปกับ
พรรณไม้น้ ำส่งออกไปสหภำพยุโรป ท ำให้เกิดกำรเผำท ำลำยพืช ณ ประเทศปลำยทำง  ส่งผลกระทบต่อกำรส่งออก
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ของเกษตรกรผู้ปลูกเป็นอย่ำงยิ่งในขณะนี้     ณ ปัจจุบัน กำรศึกษำด้ำนอนุกรมวิธำนและชีววิทยำ  เป็นงำนวิจัย
พ้ืนฐำนที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งที่นักอนุกรมวิธำนต้องท ำกำรจัดจ ำแนกไส้เดือนฝอย ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง
ทำงกำรเกษตร  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนที่เป็นองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ ต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของกำรทดลอง    เพ่ือจ ำแนกชนิดและศึกษำวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus  
ที่เก็บได้จำกพรรณไม้น้ ำส่งออกในฟำร์มผลิต 

 

วิธีด าเนินการ 
 
อุปกรณ์ 
 1. เครื่อง Ultrasonic ควำมถี่ 50 kHz. ใช้แยกไส้เดือนฝอยออกจำกรำกพืช 
 2. สำรเคมีส ำหรับใช้ในกระบวนกำรเตรียมไส้เดือนฝอย ได้แก่ TAF, 40 % formaldehyde,  
tri-ethanolamine, glycerine, 95 % ethanol และน้ ำกลั่น 
 3. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 oซ   
 4. กล้องจุลทรรศน์ก ำลังขยำยต่ ำ (Stereo microscope) และก ำลังขยำยสูง (Compound microscope) 
พร้อมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล 
 5. วัสด-ุอุปกรณ์ และเครื่องแก้วส ำหรับใช้ในห้องปฏิบัติกำรไส้เดือนฝอย 
 6. ชิ้นแครอทส ำหรับใช้เพำะเลี้ยงขยำยไส้เดือนฝอย 
 
วิธีการ 
 1. กำรศึกษำรูปร่ำงลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำโดยใช้ Light microscope (LM)   
 น ำไส้เดือนฝอยระยะตัวอ่อน  ตัวเต็มวัยเพศเมียและเพศผู้ ฆ่ำด้วยน้ ำอุ่น (50 oซ)  เป็นเวลำ 2 นำที  เติม
น้ ำยำ fixative (TAF, 7 ml of 40 % formaldehyde, 2 ml tri-ethanolamine, 91 ml distilled water)  
น ำไปเก็บที่อุณหภูมิห้อง     จำกนั้นเขี่ยไส้เดือนฝอยลงใน solution I (20 parts 95 % ethanol, 1 part 
glycerine, 79 parts distilled water)  น ำไปวำงใน desiccator ทีม่ี 95 % ethanol บรรจุอยู่  วำงไว้ใน
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 35 oซ เป็นเวลำ 12 ชม.  เพ่ือดึงน้ ำออกจำกตัวไส้เดือนฝอยช้ำๆ และมีกำรแทนที่ด้วยกลีเซอรีน  
จำกนั้นเติม solution II (5 parts of glycerine, 95 parts of 95 % ethanol) ลงไป  น ำไปไว้ในตู้ควบคุม
อุณหภูมิ 40 oซ  เป็นเวลำ 3 ชม.  กลีเซอรีนจะเข้ำแทนที่น้ ำในตัวไส้เดือนฝอย สำมำรถเห็นอวัยวะส ำคัญภำยในตัว
ไส้เดือนฝอยได้ชัดเจน เขี่ยไส้เดือนฝอยลงในหยดกลีเซอรีนบนสไลด์แก้ว  หนุนด้วยใยแก้วก่อนปิดทับด้วย cover 
slip และซิล ด้วยน้ ำยำซิลสไลด์  ถ่ำยภำพรูปร่ำงลักษณะและวัดขนำดสัดส่วนภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ก ำลังขยำยสูง  
โดยวัดส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 
 ตัวเต็มวัยเพศผู้ : ควำมยำวล ำตัว (L); ควำมกว้ำงล ำตัว(W);  หลอดดูดอำหำร;  ควำมยำววัดจำกหัวถึง 
excretory pore (EP); ควำมยำววัดจำกหัวถึง esophagus (ES);  ควำมยำวหำง (Tail); ควำมกว้ำงบริเวณ anus; 
ควำมยำว spicule  และควำมยำว gubernaculum  
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 ตัวเต็มวัยเพศเมีย : ควำมยำวล ำตัว (L); ควำมกว้ำงล ำตัว(W); หลอดดูดอำหำร;  ควำมยำววัดจำกหัวถึง 
excretory pore (EP); ควำมยำววัดจำกหัวถึง esophagus (ES);  ควำมยำวหำง (Tail);  ควำมกว้ำงบริเวณ anus  
และ % vulva 
 น ำมำค ำนวณค่ำสัดส่วน (ratio) โดยใช้ De Man’s formula (Poinar, 1986) ดังนี้ 
 Ratio : a  = L/W;  b = L/ES; c = L/Tail; d = EP/ES; e = EP/Tail 
 และค ำนวณค่ำพำรำมิเตอร์ตำมวิธีกำรของ Nguyen (1993) ดังนี้ 
 D% = EP/ES x 100; E% = EP/Tail x 100 
 กำรบันทึกข้อมูล ถ่ำยภำพรูปร่ำงลักษณะที่ส ำคัญของไส้เดือนฝอยระยะตัวอ่อน ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศ
เมีย  ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ก ำลังขยำยต่ำงๆ ค่ำกำรวัดขนำดสัดส่วนและรูปร่ำงลักษณะส ำคัญของไส้เดือนฝอย 
น ำไปเปรียบเทียบกับ key  
 2.  ศึกษำกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอย Radopholus ในชิ้นส่วนพืชที่อุณหภูมิ 2 ระดับ 
  1) เตรียมหัวเชื้อไส้เดือนฝอย R. similis  ท ำกำรล้ำงฆ่ำเชื้อที่ผิวโดยแช่ในสำร 0.1% hyamine 
เป็นเวลำ 15 นำที และแช่ล้ำงด้วยน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อซ้ ำ 2 ครั้ง  
  2) เตรียมวุ้น 1.5 % (วุ้นผง 15 กรัม + น้ ำกลั่น 1,000 มิลลิลิตร) นึ่งฆ่ำเชื้อ  น ำไปเทลงในจำน
เพำะเลี้ยง (Petri dish)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 9 เซนติเมตร ปริมำตรวุ้นเท่ำกับ 1 ใน 4 ของควำมสูงจำนเพำะ  
ในสภำพปลอดเชื้อ 
  3) เตรียมชิ้นส่วนพืช (แครอท)  โดยน ำหัวแครอทปอกเปลือกให้สะอำด และหั่นตำมขวำงของหัว
ให้เป็นชิ้นวงกลมขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 เซนติเมตร  ท ำกำรล้ำงด้วยแอลกอฮอล์ 70 % โดยวธิีกำรจุ่ม  และจุ่ม
ล้ำงด้วยน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อซ้ ำ 2 ครั้ง  วำงผึ่งชิ้นแครอทให้แห้งในตู้ปลอดเชื้อประมำณ 30 นำที    จำกนั้นใช้ปำกคีบ
ฆ่ำเชื้อ  คีบชิ้นแครอทวำงลงบนอำหำรวุ้นบริเวณกลำงจำน  ได้เป็นจำนอำหำรเพำะเลี้ยงไส้เดือนฝอย 
  4) กำรเพำะเลี้ยงไส้เดือนฝอยในชิ้นแครอท  น ำไส้เดือนฝอย (จำกข้อ 1) จ ำนวน 100+10 ตัว/น้ ำ
กลั่น 50 ไมโครลิตร หยดลงบนชิ้นแครอทในจำนอำหำรเพำะเลี้ยงที่เตรียมไว้ (จำกข้อ 3)   โดยปฏิบัติในตู้ปลอด
เชื้อ  จำกนั้นหุ้มจำนเพำะเลี้ยงด้วยกระดำษอลูมิเนียมฟรอยด์  เก็บไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิ 22 และ 32 oซ 
 กำรบันทึกข้อมูล  ตรวจกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอยโดยบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงเป็นระยะต่ำงๆ แต่ละ
อุณหภูมิ ทุก 5 วัน 
 
เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลำ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม 2553  สิ้นสุดเดือนกันยำยน 2556 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

1. การศึกษารูปร่างลกัษณะทางสัณฐานวิทยาโดยใช้ Light microscope (LM)   
 กำรจ ำแนกชนิดไส้เดือนฝอย Radopholus ที่แยกได้จำกพรรณไม้น้ ำสกุล Anubias จำกฟำร์มผลิตพรรณ
ไม้น้ ำส่งออกเขตจังหวัดนครรำชสีมำ โดยพิจำรณำจำกรูปร่ำงลักษณะและขนำดสัดส่วนของไส้เดือนฝอยระยะตัว
เต็มวัยเพศผู้-เพศเมีย ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ Light microscope  
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 รูปร่างลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
 ในทุกระยะกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอย R. similis มีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยตัวหนอน (vermiform)  ไม่
มีสี และมีควำมยำวล ำตัวน้อยกว่ำ 1 มม. แบ่งแยกเป็นเพศผู้และเพศเมีย (sexual dimorphism) อำศัยอยู่ในดิน
และรำกพืช  
 ขนาดและรูปร่างลักษณะของตัวเต็มวัยเพศผู้ 
 มีขนำดควำมยำวล ำตัว 500-600 ไมครอน (0.50-0.60 มิลลิเมตร) รูปร่ำงผอมบำงกว่ำเพศเมีย  ส่วนหัว
โค้งมนกลมและยกขึ้น  ประกอบด้วยรอยย่น 4 รอย  หลอดดูดอำหำร (stylet) ผอม เรียวเล็กควำมยำว 12-13 
ไมครอน  มี basal knob ขนำดเล็กมำก  ไม่พบ median bulb  และส่วนของ esophagus ลดขนำดลง  มีส่วน
หำงเรียวและกลม  บริเวณปลำยหำงมีอวัยวะสืบพันธุ์ (spicule) ยำว 17-19 ไมครอน  มีเส้นข้ำงล ำตัว (lateral 
line) 4 เส้น (ภำพที่ 1 ก และ ข) 
 ขนาดและรูปร่างลักษณะของตัวเต็มวัยเพศเมีย 
 มีขนำดควำมยำวล ำตัว 550-880 ไมครอน (0.55-0.88 มิลลิเมตร) รูปร่ำงใหญ่กว่ำเพศผู้  โดยมีควำมกว้ำง
ล ำตัว 20-24 ไมครอน  ส่วนหัวโค้งมนแต่ไม่ยกข้ึน  ประกอบด้วยรอยย่น 4 รอย  หลอดดูดอำหำรแข็งแรงมีควำม
ยำว 16-21 ไมครอน (เฉลี่ย 18 ไมครอน)  มี Basal knob กลม  ส่วนของ esophagus ซ้อนทับล ำไส้ทำงด้ำนหลัง 
(Dorsal)  พบอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย (Vulva) ในต ำแหน่งกลำงล ำตัว โดยประมำณ 54 % ของควำมยำวล ำตัว  มี
รังไข่ (Ovary) 2 ข้ำง  ส่วนของ Spermatheca มีลักษณะรี     ส่วนหำงเรียวยำวและบริเวณปลำยหำงมน  มีเส้น
ข้ำงล ำตัว  4 เส้น เมื่อน ำค่ำกำรวัดขนำดสัดส่วนของไส้เดือนฝอยเปรียบเทียบกับ key มำตรฐำน และพิจำรณำจำก
รูปร่ำงลักษณะภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ก ำลังขยำยสูง (Compound microscope)  (ภำพท่ี 1 ค และ ง)  สำมำรถ
จัดจ ำแนกตำมล ำดับของอนุกรมวิธำน 
  Order Tylenchida  
   Sub order  Tylenchina 
    Family Pratylenchidae 
     Sub family Pratylenchinae 
      Genus Radopholus  
       Species similis      
 
2.  ศึกษาการเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอย Radopholus ในชิ้นส่วนพืชท่ีอุณหภูมิ 2 ระดับ 
 ไส้เดือนฝอย R. similis เข้ำท ำลำยรำกพืชในลักษณะที่เรียกว่ำ migratory endoparasite สำมำรถ
เคลื่อนที่เข้ำออกรำกพืชได้ตลอดเวลำ จึงพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยอยู่บริเวณนอกรำกพืช หรือในวัสดุปลูก  ไส้เดือน
ฝอยจะเข้ำไปอยู่อำศัยภำยในรำก  โดยดูดกินน้ ำเลี้ยงและแร่ธำตุอำหำร ของพืชที่จะล ำเลียงไปเลี้ยงส่วนล ำต้นเหนือ
ดิน   จำกนั้นเจริญเติบโตและขยำยพันธุ์จนครบวงจรชีวิต ภำยในรำก   โดยตัวเต็มวัยเพศเมียวำงไข่ และไข่มีกำร
พัฒนำแบ่งเซลล์เป็นตัวอ่อนระยะที่ 1 ภำยในไข่  และไข่ฟักเป็นตัวอ่อนระยะที่ 2    ไส้เดือนฝอยมีกำรเจริญเติบโต
โดยวิธีกำรลอกครำบจำกตัวอ่อนระยะที่ 2 เป็นระยะที่ 3   4  และเป็นตัวเต็มวัยเพศผู้หรือเพศเมีย ตำมล ำดับ   
จำกกำรศึกษำวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอย Radopholus ในชิ้นส่วนพืช (แครอท) สภำพปลอดเชื้อ พบว่ำวงจรชีวิต
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จำกตัวเต็มวัยเพศเมียสร้ำงไข่  ไข่ฟัก  เป็นตัวอ่อนระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4  และเป็นตัวเต็มวัยเพสเมียรุ่นใหม่  ใช้
เวลำ 32 และ 26 วัน ที่อุณหภูมิ 22 และ 32 องศำเซลเซียส ตำมล ำดับ 
   

         
 
ภาพที่  1   รูปร่ำงลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของไส้เดือนฝอย Radopholus sp. ที่แยกได้จำกรำกพรรณ 
 ไม้น้ ำในฟำร์มผลิต กรุงเทพมหำนคร   
 (ก) ควำมยำวล ำตัวและอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้    
 (ข) ลักษณะโครงหัวกลมและยกข้ึนของเพศผู้ และหลอดดูดอำหำร (Stylet) รูปร่ำงเล็กบำง   
 (ค) ควำมยำวล ำตัวเพศเมีย ต ำแหน่งหลอดอำหำร (Esophagus) และต ำแหน่งอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย  
 (ง) ลักษณะโครงหัวมนไม่ยกสูงของเพศเมียและหลอดดูดอำหำรที่แข็งแรงใกล้เคียงกับ  
 R.  similis  (Cobb, 1893) Thorne, 1949  
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

 ไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus แยกได้จำกพรรณไม้น้ ำสกุล Anubias ในฟำร์มผลิตพรรณไม้น้ ำส่งออก 
เขตกรุงเทพมหำนคร จำกกำรศึกษำรูปร่ำงลักษณะและวัดขนำดสัดส่วนของตัวเต็มวัยเพศผู้-เพศเมีย  สำมำรถจัด
จ ำแนกชนิด (species) เป็น Radopholus similis (Cobb, 1893) Thorne, 1949  และสำมำรถเจริญเติบโตได้ดี
เมื่อเพำะเลี้ยงในชิ้นแครอทสภำพปลอดเชื้อ  โดยที่อุณหภูมิ 22 และ 32 oซ พบว่ำ ไส้เดือนฝอยเจริญเติบโตครบ
วงจรชีวิตจำกตัวเต็มวัยถึงตัวเต็มวัย ใช้เวลำ 32 และ 26 วัน ตำมล ำดับ  
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 เป็นประโยชน์ในเชิงวิชำกำร สำมำรถน ำไปใช้ในกำรอ้ำงอิงชนิดของไส้เดือนฝอย และได้ข้อมูลด้ำนชีววิทยำ
ของไส้เดือนฝอย R. similis ที่พบในประเทศไทย สนับสนุนกำรศึกษำไส้เดือนฝอย Radopholus sp. ด้ำนอื่นๆ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

Duncan, L. W., and E. Cohn.  1990.  Nematode parasites of citrus. Pp. 321-346 in M. Luc, R.A. 
Sikora, and J. Bridge, eds.  Plant Parasitic Nematodes in Subtropical  and Tropical 
Agriculture.  CAB International, Wallingford, U.K. 

Evans, K., D.L. Trudgill, and J.M. Webster. 1993. Chapter 1. Extraction, Identification and Control 
of Plant Parasitic Nematodes. in Plant Parasitic Nematodes in Temperate Agriculture. CAB 
International, UK. 648 pages.  

Fogain, R.  2000.  Effect of Radopholus similis on plant growth and yield of plantains (Musa, 
AAB).  Nematology 32: 129-133.  

Sipes, B.S., D.P. Schmitt, and S.C. Nelson.  2001.  Burrowing nematode, a major pest in the 
tropics.  University of Hawaii, CTAHR Plant Disease Publication PD-21. 

Sipes, B.S., and K. M. Delate.  1996.  Potential of biologically-derived nematicides for control of 
anthurium decline.  Nematropica  26 : 171-175. 

Uchida, J.Y., B.S. Sipes, and C.Y. Kadooka.  2003.  Burrowing nematode on anthurium : 
 Recognizing symptoms, understanding the pathogen, and preventing disease.  
 University of Hawaii, CTAHR Plant Disease Publication PD-24. 

 
--------------------------------------------- 

 


