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บทคัดย่อ 

 การศกึษาความหลากหลายของไส้เดือนฝอยบริเวณรอบรากวชัพืช 9 ชนิด คือ สาบม่วง หญ้าตีนกา 
น า้นมราชสีห์ หญ้าตีนติด หญ้าปากควาย หญ้าละออง ผักโขม ถั่วผี และสาบแร้งสาบกา ในแปลงสับปะรด
จงัหวดัระยอง พืน้ท่ีอ าเออวงัจนัทร์ อ าเออเขาชะเมา และอ าเออแกลง โดยแยกไส้เดือนฝอยออกจากดินด้วยวิธี 
Cobb’sieving and Baermann funnel และจดัจ าแนกชนิดของไส้เดือนฝอยจากลกัษณะทางสณัฐานวิทยา พบ
ไส้เดือนฝอยทัง้หมด 6 สกุล จ าแนกเป็นไส้เดือนฝอยศตัรูพืช 3 สกุลคือ Meloidogyne, Criconemoides และ 
Helicotylenchus และพบไส้เดือนฝอยตวัห า้ 3 สกลุคือ Dorylaimoides, Mononchus และ Mylonchulus  

 
ABSTRACT 

The diversity of nematodes from rhizosphere nine species of weeds; Praxelis clematidea 
R.M.King & H.Rob., Eleusine indica L. Gaertn, Euphorbia hirta  L., Brachiaria reptans L. Gard et 
Hubb., Dactyloctenium aegyptium L. Willd., Vernonia cinerea L. Less, Amaranthus lividus L., 
Macroptilium lathyroides  L. and Ageratum conyzoides L. in pineapple fields located in Wang Chang, 
Khaochamoa and Klaeng districts in Rayong province were investigated. The nematodes were 
extracted from soil by Cobb’sieving and Baermann funnel methods. Identification of nematodes 
based on morphological. Six nematodes genera were identified as plant parasitic nematodes in three 
genera including; Meloidogyne, Criconemoides and Helicotylenchus. Three genera of predatory 
nematodes, Dorylaimoides, Mononchus and Mylonchulus. 
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ค าน า 
สบัปะรด (Pineapple) เป็นพืชใบเลีย้งเดี่ยว จดัอยู่ในวงศ์ Bromeliaceae มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Ananas 

comosus (L) Merr. มีถ่ินก าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา สามารถปลกูได้ทัว่ไป ทนทานต่อสอาพแวดล้อม
ได้ดี ส าหรับประเทศไทยปลกูสบัปะรดได้ทัว่ทุกอาค โดยมีพืน้ท่ีปลกูทัง้หมดประมาณ 573,120 ไร่ ได้ผลผลิต 
2,431,830 ตนัต่อปี มีผลผลิตต่อไร่ 3,832 กิโลกรัม โดยร้อยละ 80 น าไปใช้เป็นวตัถุดิบในโรงงานอตุสาหกรรม
แปรรูป มีมลูคา่สง่ออกผลิตอณัฑ์แปรรูปปีละประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสบัปะรดอนัดบั 1 
ของโลก คิดเป็นร้อยละ 13 ของผลผลิตรวมของโลก โดยมีประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียเป็นประเทศคู่แข่งท่ี
ส าคญั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลกูและผลผลิตสบัปะรดลดลงทุกปีท าให้มี
ผลกระทบตอ่ระบบการผลิตและการสง่ออก ปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสบัปะรด
คือ วชัพืช โดยท าให้เกิดความเสียหายแก่พืชปลกูในระดบัความรุนแรงต่างกนั  เน่ืองจากวชัพืชเป็นพืชท่ีสามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แพร่ขยายพนัธุ์ด้วยเมล็ดและส่วนของต้นพืช เช่น หวั ราก เหง้า และไหล เป็นต้น 
สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ในสอาพแล้งจดัและดินท่ีมีความอดุมสมบูรณ์ต ่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง 4 เดือนแรก 
หากไม่มีการป้องกนัก าจดัวชัพืชจะท าให้สบัปะรดสญูเสียผลผลิตประมาณ  40-50 เปอร์เซ็นต์ (ออิชาติ, 2554) 
วชัพืชที่เป็นปัญหาหลกัในการผลิตสบัปะรด แบ่งออกได้เป็น 3 ประเอท คือวชัพืชวงศ์หญ้า เช่น หญ้าตีนติด หญ้า
ปากควาย หญ้าตีนก และหญ้าขจรจบ เป็นต้น วชัพืชใบกว้าง ได้แก่ หญ้าสาบมว่ง ผกัโขม ผกัโขมหนาม สาบเสือ 
และน า้นมราชสีห์ เป็นต้น และวชัพืชวงศ์กก ได้แก่ แห้วหม ูและกกสามเหลี่ยมเล็ก เป็นต้น นอกจากนีว้ชัพืชยงั
เป็นท่ีอยู่อาศยัของแมลงศตัรูพืชและเชือ้สาเหตโุรคพืชได้ (เกลียวพนัธ์และคณะ, 2545) รวมทัง้เป็นพืชอาศยัของ
เชือ้สาเหตโุรคพืช โดยเฉพาะอย่างย่ิงไส้เดือนฝอย (สมจิตต์, 2519) เม่ือสบัปะรดถึงฤดกูารเก็บเก่ียว ไส้เดือนฝอย
จะมาอาศยัอยู่ท่ีวัชพืชเพ่ือรอเข้าท าลายพืชในฤดูกาลถัดไป โดยพบว่าในแปลงปลูกสบัปะรดท่ีมีวชัพืชท าให้
ผลผลิตของสบัปะรดลดลง Kenneth and Walter (1986) พบว่าไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne) ไส้เดือน
ฝอยศตัรูพืชชนิดอ่ืน เช่น Pratylenchus และ Rotylenchulus มีความส าคญัตอ่ผลผลิตสบัปะรดมากท่ีสดุ โดยท า
ให้รากพืชเป็นปุ่ มปม ต้นพืชมีลกัษณะเห่ียวเฉา แคระแกร็น พืชหยุดเจริญเติบโต และแห้งตายในท่ีสดุ ดงันัน้
การศึกษาความหลากหลายของไส้เดือนฝอยบริเวณรอบรากวชัพืชในแปลงสปัปะรดจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ ใน
การศกึษาความเป็นไปได้ของวชัพืชในการเป็นแหลง่ท่ีอยู่อาศยัของไส้เดือนฝอย เพ่ือหาวิธีป้องกนัก าจดัวชัพืชและ
ลดประชากรของไส้เดือนฝอยศตัรูพืชตอ่ไป  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การเกบ็ตัวอย่างดนิและการแยกไส้เดือนฝอยออกจากดิน 
สุ่มเก็บตวัอย่างดินบริเวณรอบรากวชัพืช 9 ชนิด คือ สาบม่วง (Praxelis clematidea R.M.King & 

H.Rob.) หญ้าตีนกา (Eleusine indica L. Gaertn) น า้นมราชสีห์ (Euphorbia hirta L.) หญ้าตีนติด (Brachiaria 
reptans L. Gard et Hubb.) หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium L. Willd.) หญ้าละออง (Vernonia 
cinerea L. Less) ผกัโขม (Amaranthus lividus L.) ถัว่ผี (Macroptilium lathyroides  L.) และสาบแร้งสาบกา 
(Ageratum conyzoides L.) ในแปลงปลกูสบัปะรด จงัหวดัระยอง พืน้ท่ีอ าเออวงัจนัทร์ อ าเออเขาชะเมา และ
อ าเออแกลง โดยท าการสุ่มเก็บตวัอย่างอ าเออละ 8 ตวัอย่าง รวมทัง้หมด 24 ตวัอย่างท่ีระดบัความลกึของดิน 
25-30 เซนติเมตร จากนัน้น าดินมาล้างเพ่ือแยกไส้เดือนฝอยออกจากดินด้วยวิธี Cobb’sieving and Baermann 
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funnel (Shurtleff and Averre, 2000) โดยชัง่ตวัอย่างดิน 300 กรัม ใส่ในอ่างพลาสติกผสมน า้ 1,000 มิลลิลิตร 
กวนดินเพ่ือให้ไส้เดือนฝอยลอยขึน้ แล้วน าตวัอย่างดินกรองผ่านตะแกรงกรองขนาด 60 150 และ 400  mesh 
ตามล าดับ น าน า้ท่ีได้มาผ่านกรวยกรอง ทิง้ไว้ 48 ชั่วโมง จึงไขน า้ออกปริมาตร 40 มิลลิลิตร ตัง้ทิง้ไว้ท่ี
อณุหอมูิห้อง 60 นาที ดดูน า้สว่นบนทิง้ให้มีปริมาตรเหลือ 20 มิลลิลิตร แล้วน าไปตรวจนบัจ านวนไส้เดือนฝอยแต่
ละสกุลอายใต้กล้องจุลทรรศน์และท าสไลด์ไส้เดือนฝอยเพ่ือท าการจดัจ าแนกและวดัขนาดความยาวล าตวั โดย
ใช้ชุดถ่ายอาพ Digital Camera Canon Power Shot A640 เช่ือมต่อโปรแกรมถ่ายอาพ EOS Utility โดยใช้
โปรแกรม AxioVision SE64 Rel. 4.9.1 เพ่ือวดัขนาดส่วนต่างๆ ของไส้เดือนฝอยตามระบบของ De Man 
Formula (Ferris, 2007) ตอ่ไป 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
การเกบ็ตัวอย่างดนิและการแยกไส้เดือนฝอยออกจากดิน 

การตรวจสอบไส้เดือนฝอยจากตวัอย่างดินบริเวณรอบรากวชัพืช 9 ชนิด ในแปลงสบัปะรดจงัหวดัระยอง 
ในพืน้ท่ีอ าเออวังจันทร์ อ าเออเขาชะเมา และอ าเออแกลง พบไส้เดือนฝอยทัง้หมด 6 สกุล จ าแนกเป็น              
ไส้เดือนฝอยศตัรูพืช 3 สกุล คือ Meloidogyne, Criconemoides และ Helicotylenchus ไส้เดือนฝอยตวัห า้ 3 
สกลุคือ Dorylaimoides, Mononchus และ Mylonchulus (Table 1) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

ไส้เดือนฝอยรากปมสกุล Meloidogyne พบบริเวณรอบรากต้นสาบม่วง หญ้าละออง และหญ้าปาก
ควาย ขนาดล าตวัมีความยาว 276.60±77.47 ไมครอน ลกัษณะส่วนหัวแหลม มี stylet ขนาดเล็ก ปลายหาง
แหลม (Figure 1) สอดคล้องกบั Jindapunnapat (2011) พบ Meloidogyne enterolobii มีขนาดล าตวัยาว 335-
410 ไมครอน ล าตวัมีขนาดเล็กยาวคล้ายเส้นด้าย stylet มีขนาดเล็ก ริมฝีปากไม่แยกออกจากล าตวั กล้ามเนือ้
โคนหลอดดดูอาหารกลม หางเรียวยาว 

ไส้เดือนฝอยศตัรูพืชสกุล Criconemoides พบท่ีอ าเออวงัจันทร์ จ านวน 7 ตวั บริเวณรอบรากหญ้า
ตีนกา ขนาดล าตวัมีความยาว 300.43±2.72 ไมครอน ลกัษณะล าตวัอ้วนตรง รูปร่างเป็นตวัซีเล็กน้อยเมื่อตาย 
ผนงัล าตวัคล้ายวงแหวนรอบล าตวัชดัเจน ลกัษณะ stylet ใหญ่ แข็งแรง ปลายสดุส่วนหวักลม ลกัษณะส่วนหาง
รูปกรวย (Figure 2) สอดคล้องกบั Hoffmann (1973) รายงานว่า Criconemoides axeste มีขนาดล าตวัยาว 
277-362 ไมครอน ลกัษณะล าตวัคอ่นข้างกลม ผนงัล าตวัคล้ายวงแหวนรอบล าตวัชดัเจน อวยัวะสืบพนัธุ์เพศเมีย
อยู่ประมาณรอยย่นท่ี 6-7 จากปลายหาง ปลายหางกลมมน 
  ไส้เดือนฝอยศตัรูพืชสกลุ Helicotylenchus พบบริเวณรอบรากต้นสาบม่วง หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย 
และหญ้าละออง ขนาดล าตวัมีความยาว 439.40±118.71 ไมครอน ลกัษณะส่วนหวัค่อนข้างกลม เมื่อตายล าตวั
จะโค้งงอคล้ายเลขหนึง่ไทย ลกัษณะ stylet ใหญ่ หลอดอาหารซ้อนทบัล าไส้ใหญ่ทางด้านท้อง ลกัษณะส่วนหาง
รูปกรวย (Figure 3) ในปี 2015 Sergei et al. รายงานว่า Helicotylenchus pseudorobustus มีขนาดล าตวัยาว 
657-795 ไมครอน ล าตวัจะโค้งงอเมื่อตาย stylet เว้าและโค้งมน หลอดอาหารซ้อนทบัล าไส้ใหญ่ หางรูปกรวย 

ไส้เดือนฝอยตวัห า้สกุล Dorylaimoides พบได้มากทัง้ 3 อ าเออ พบบริเวณรอบรากน า้นมราชสีห์มาก
ท่ีสดุ รองลงมาคือ หญ้าตีนกา สาบม่วง หญ้าปากควาย หญ้าละออง และหญ้าตีนติด ตามล าดบั  ขนาดล าตวัมี
ความยาว 1,003.12±108.15 ไมครอน ผนังล าตัวเรียบ รูปร่างของส่วนหัวเป็นแบบ off set ชัดเจนหรือ
แบบตอ่เน่ืองกบัส่วนของล าตวั ลกัษณะของช่องปากเป็นแบบ Odontostyle และไม่มี basal knob หลอดอาหาร
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ไมซ้่อนทบักบัล าไส้ ลกัษณะสว่นหางกลมมน (Figure 4) ในปี 1999 Khan and Park รายงานวา่ Dorylaimoides 
punctatus sp. n. ว่ามีล าตวัขนาดกลาง มีขนาดล าตวัยาว 1,300 ไมครอน รูปร่างของส่วนหวัเป็นแบบ off set 
ชดัเจนหรือแบบตอ่เน่ืองกบัสว่นของล าตวั หลอดอาหารไมซ้่อนทบักบัล าไส้ สว่นหางกลมมน  

ไส้เดือนฝอยตวัห า้สกลุ Mononchus พบบริเวณรอบรากน า้นมราชสีห์ หญ้าปากควาย และหญ้าละออง 
ขนาดล าตวัมีความยาว 848.23±157.64 ไมครอน ล าตวัเรียวยาว มีลกัษณะช่องปากกว้างไม่พบฟันซี่ใหญ่ ส่วน
หางยาวและกลมมน (Figure 5) ในปี 2008 István รายงานว่า Mononchus syrmatus sp. n. มีขนาดล าตวัยาว 
1.65 มิลลิเมตร ล าตวัเรียบยาว ผนงัล าตวัเรียบและบาง ริมฝีปากเรียบ มีลกัษณะสว่นหางยาวและกลมมน 

ไส้เดือนฝอยตวัห า้สกลุ Mylonchulus พบบริเวณรอบรากหญ้าปากควาย และหญ้าละออง ขนาดล าตวั 
มีความยาว 623.06±74.04 ไมครอน ล าตวัเรียวยาว มีลกัษณะของช่องปากตอนบนกว้างตอนล่างเรียวแหลม มี
ฟันซี่ใหญ่อยู่ค่อนไปทางส่วนหัวของช่องปากตรงข้ามกบัฟันซี่เล็ก ลกัษณะส่วนหางสัน้รูปกรวย (Figure 6) ในปี 
2013 Ebrahim et al. รายงานว่า Mylonchulus kermaniensis sp. n. มีขนาดล าตวัยาว 1.2-1.4 มิลลิเมตร 
ล าตวัเรียวยาวโค้งงอเล็กน้อย ผนงัล าตวัเรียบ ลกัษณะช่องปากกว้างคล้ายรูปถ้วย ผนงัปากหนา มีฟันซี่ใหญ่อยู่
คอ่นไปทางสว่นหวัจากสว่นฐานของช่องปาก ตรงข้ามกบัฟันเลก็ซึง่มีอยู่ 6 แถว ลกัษณะสว่นหางสัน้งอ 
 

 

 
 
 
 
 
Figure 1. Light microscope photographs of Meloidogyne isolated from weeds rhizosphere  in 
pineapple fields  A: Meloidogyne; B: Anterior region of Meloidogyne; C: Posterior region of 
Meloidogyne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Light microscope photographs of Criconemoides isolated from weeds rhizosphere  in 
pineapple fields A: Criconemoides; B: Anterior region of Criconemoides; C: Posterior region of 
Criconemoides.  
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Figure 3. Light microscope photographs of Helicotylenchus isolated from weeds rhizosphere in  
pineapple fields A: Helicotylenchus; B: Anterior region of Helicotylenchus; C: Posterior region of 
Helicotylenchus. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. Light microscope photographs of Dorylaimoides isolated from weeds rhizosphere  in 
pineapple fields A: Dorylaimoides; B: Anterior region of Dorylaimoides; C: Posterior region of 
Dorylaimoides.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. Light microscope photographs of Mononchus isolated from weeds rhizosphere in pineapple 
fields A: Mononchus; B: Anterior region of Mononchus; C: Posterior region of Mononchus. 
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Figure 6. Light microscope photographs of Mylonchulus isolated from weeds rhizosphere in 
pineapple fields A: Mylonchulus; B: Anterior region of Mylonchulus; C: Posterior region of 
Mylonchulus. 
 
Table 1 Number of the nematodes in Rayong province were investigated their diversity; Wang Chan, 
Khaochamao and Klaeng Districts. 
 

Location 
     (District) 
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Wang Chan 
 

101°33'41.73"E 
12°58'0.36" N 

Praxelis clematidea R.M.King & H.Rob. 4 - 1 18 - - 
Eleusine indica L. Gaertn - 7 3 40 - - 

Khao Chamao 
 

101°37'31.29"E 
13°2'48.66" N 

Euphorbia hirta  L. - - - 41 2 - 
Brachiaria reptans L. Gard et Hubb. - - - 10 - - 
Dactyloctenium aegyptium L. Willd. 2 - 1 15 3 1 
Vernonia cinerea L. Less 4 - 2 13 - - 

Klaeng 
 

101°46'27.54" E 
12°49'45.02"N 

Vernonia cinerea L. Less - - 3 12 3 2 
Amaranthus lividus L. - - - 3 - - 
Macroptilium lathyroides  L. - - - - - - 
Ageratum conyzoides L. - - - - - - 

Total   10 7 10 152 8 3 

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการศกึษาความหลากหลายของไส้เดือนฝอยบริเวณรอบรากวชัพืช 9 ชนิด ในแปลงสบัปะรดจงัหวดั
ระยอง ในพืน้ท่ีอ าเออวงัจนัทร์ อ าเออเขาชะเมา และอ าเออแกลง ด้วยลกัษณะทางสณัฐานวิทยา พบไส้เดือน
ฝอยศตัรูพืช คือ Meloidogyne บริเวณรอบรากต้นสาบม่วงและหญ้าละอองมากท่ีสดุ  Criconemoides และ 
Helicotylenchus พบบริเวณรอบรากหญ้าตีนกามากท่ีสดุ ไส้เดือนฝอยตวัห า้ Dorylaimoides พบบริเวณรอบ
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รากน า้นมราชสีห์มากท่ีสุด Mononchus พบบริเวณรอบรากหญ้าปากควายมากท่ีสุด และ Mylonchulus พบ
บริเวณรอบรากหญ้าละอองมากท่ีสดุ  
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