
 ชุดโครงการ  วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

 โครงการ  วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรทางฃีวภาพ 

 การทดลอง ศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยSteinernema  sp. ควบคุมทากพามาริออนParmarion sp. 

                  Efficacy of  Nematode  Steinernema  sp. Controlling of the Parmarion  sp.     

  คณะผู้ด าเนินการ  

  หัวหน้าการทดลอง  ปราสาททอง  พรหมเกิด        

  ผู้ร่วมงาน   ปิยาณี  หนูกาฬ   ดาราพร รินทะรักษ ์ สมเกียรติ  กล้าแข็ง  วิไลวรรณ  เวชยันต์  สาทิพย์  มาลี                          

บทคัดย่อ 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอย Steinemema  carpocapsae, S. riobrave  และ S. glaseri กับ ทากพา
มาริออน  Parmarion  sp. ใน ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร ตามแผนการทดลอง CRD  จ านวน 7 

กรรมวิธีๆ ละ 4  ซ  า โดยใช้ S. carpocapsae, S. riobrave  และ S. glaseri  แต่ละชนิด อัตรา 100,000 และ 
200,000 ตัวต่อ กล่อง.และ กรรมวิธีไม่พ่นสาร หลังทดสอบ 3 วัน พบว่า ทากมีอัตราการตาย  0,0,0,0,0,16.66 % 
ตามล าดับ เมื่อท าการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางเนื อเยื่อวิทยา ก็ไม่พบไส้เดือนฝอยเข้าไปในช่องว่างของล าตัวทั งระบบ
ทางเดินอาหาร  ระบบทางเดินหายใจ และอวัยวะระบบสืบพันธุ์ของทาก และไม่พบเซลล์และเนื อเยื่อ อวัยวะ
ระบบทางเดินอาหาร  อวัยวะระบบสืบพันธุ์ และ ระบบทางเดินหายใจถูกท าลาย ทากพามาริออน จึงไม่ตาย นั่น
แสดงว่าไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงเหล่านี ไม่เฉพาะเจาะจงกับทากพามาริออน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช    กรมวิชาการเกษตร 



ค าน า 

หอยและทากเป็นศัตรูที่ส าคัญในสวนกล้วยไม้  โดยจะกัดกินราก  ต้นอ่อน ใบ และดอกกล้วยไม้  ท าให้

ได้รับความเสียหาย และชะงักการเจริญเติบโต   บางครั งตัวหอยจะติดไปกับดอกกล้วยไม้  ที่ตัดดอกส่งขายในกลุ่ม

ประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น  ซึ่งถ้าตรวจพบจะถูกเผาท าลายทันที  เป็นการสูญเสียเงินตรา  

และยังถูกเข้มงวดการส่งออกดอกกล้วยไม้ครั งต่อไปอีกด้วย    

ทากพามาริออน Parmarion  sp. ล าตัวมีรูปร่างยืดยาว ( Longitudinal ) ล าตัวอ่อนนุ่มสีเทาด า มีเมือก

มาก เปลือกจะลดรูปเป็นแผ่นเล็กๆติดอยู่ด้านบนของล าตัวมีแผ่นหนัง ( mantle )สีเข้มเกือบด าหุ้มปกคลุมเปลือก

อยู่ตรงกลางล าตัว ขนาดล าตัวยาว 30 – 40 มิลลิเมตร  ส่วนหัวปลายสุดมีปากอยู่ต่ าลงมาด้านล่าง มีหนวด 1 คู่ 

อยู่ด้านบนเหนือปากยืดหดได้และมีตาอยู่ปลายหนวดแต่ละข้าง เวลาเคลื่อนที่จะทิ งเมือกไว้เป็นทาง มีสองในตัว

เดียวกันแต่จับคู่ผสมข้ามตัว  ออกไข่เป็นกลุ่มๆละ  30 – 50 ฟองตาม ซอกดิน หรือใต้วัสดุ ใบไม้ ที่ชุ่มชื นเปลือกไข่

ใสนิ่มเป็นพวกไคติน ทากออกหากินเวลากลางคืน โดยกัดกิน ล าตัน ใบ ดอกและช่อดอก ผลไม้ และพืชผัก จน

เสียหายและการที่มีเมือกมาก จึงเป็นพาหนะน าโรคพืชท าให้พืชที่ถูกกัดเป็นแผลเน่าตาย ( ปราสาททอง และ 

ชมพูนุท, 2550 )  เกษตรกรจึงท าการป้องกันก าจัดทากค่อนขา้งยาก บางครั งต้องใช้ไฟส่องหาจับเวลากลางคืนและ

การพ่นด้วยสารเคมีมักไม่ค่อยได้ผล เพราะการพ่นสารต้องให้ถูกตัว    ดังนั นจึงต้องหาวิธีการควบคุมทากอย่างมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย จึงท าการศึกษาการควบคุม ทากโดยชีววิธี ดว้ยการใช้ไส้เดือนฝอยมาควบคุมทากพา

มาริออน ซ่ึงในต่างประเทศมีการใช้ไส้เดือนฝอย Phasmarhabditis  hermaphrodita ( Shneider ) ก าจัดหอย

ทากในแปลงปลูกพืช  ( Glen et. al, 1996) ปราสาททอง และ คณะ (2550) ได้ศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอย 

5 ชนิดควบคุมหอยทากซัคซิเนียในห้องปฏิบัติการ พบว่าไส้เดือนฝอยสามารถฆ่าหอยได้  การที่หอยทากมีล าตัว

อ่อนนุ่มมีเมือกและอาศัยอยู่ตามท่ีชื นแฉะซึ่งเป็นสภาวะที่ไส้เดือนฝอยสามารถเจริญคงอยู่ได้ จึงน่าจะศึกษา  วิจัย  

การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมทาก เพ่ือน ามาใช้เป็นเทคโนโลยีการควบคุมทากในสวนกล้วยไม้ต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1.สัตว์ทดลอง 
   ทากพามาริออน  Parmarion  sp.   
           ไส้เดือนฝอย Steinemema  carpocapsae   S. riobrave      S. glaseri 
 2. เครื่องมือ 
     2.1 กล่องพลาสติก ขนาด 6 x 10 x 3 เซนติเมตร 
     2.2  บีคเกอร์   ปิเปต     ทีชชู    อาหารปลา 
      2.3 กล้องจุลทรรศน์ 



วิธีการทดลอง 

แผนการทดลอง   แบบ CRD  7 กรรมวิธี 4 ซ  า 

                           1. ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae อัตรา100,000  ตัวต่อ กล่อง 

                           2. ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae อัตรา 200,000  ตัวต่อ กล่อง                                                                                             

                           3.  ไส้เดือนฝอย S. riobrave      อัตรา 100,000  ตัวต่อ กล่อง                                                       

                           4. ไส้เดือนฝอย  S. riobravae    อัตรา 200,000  ตัวต่อ กล่อง  

        5.  ไส้เดือนฝอย  S. glaseri        อัตรา 100,000  ตัวต่อ กล่อง  

        6.  ไส้เดือนฝอย  S. glaseri        อัตรา 200,000  ตัวต่อ กล่อง                                                                                                      

                           7. กรรมวิธีควบคุมให้อาหารปลาปกติ 

          การทดลอง 

1. การทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ 

1.เก็บรวบรวมหอยทากพานาริออน จากแปลงสวนเกษตรกรมาเลี ยงที่ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานสัตว

วิทยาการเกษตร 

     2. คัดแยกทากท่ีสมบูรณ์ออกใส่กล่อง ขนาด 6x 10x 3 เซนติเมตร กล่องละ 5 ตัว  แล้วให้อาหาร

ปลาชนิดเม็ดเก็บไว้ 1 คืน 

     3. เตรียมไส้เดือนฝอยแต่ละชนิด จากกลุ่มงานปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา เพื่อ

น ามาทดสอบกับทากพามาริออน ตามแผนการทดลองที่ก าหนด 

2. ศึกษาทางเนื อเยื่อวิทยา 

                 1. เก็บรวบรวมหอยทากพามาริออน จากแปลงสวนเกษตรกรมาเลี ยงที่ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัย

กีฏและสัตววิทยา 

     2. คัดแยกทากท่ีสมบูรณ์ออกใส่กล่อง ขนาด 6 x 10x 3 เซนติเมตร กล่องละ 10 ตัว  แล้วให้อาหาร

ปลาชนิดเม็ดเก็บไว้ 1 คืน 

     3. เตรียมไส้เดือนฝอยแต่ละชนิดโดยกลุ่มงานปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา เพื่อน ามา

ทดสอบกับทากพามาริออน ตามแผนการทดลอง จากนั นน าทากมีชีวิตอยู่มาคงสภาพเพ่ือเก็บเนื อเยื่ออวัยวะต่างๆ 

มาคงสภาพด้วยฟอร์มาลิน 10 % นาน 1 วันแล้วล้างออกด้วยน  าประปา แล้วเก็บรักษาในแอลกอฮอลล์ 70 % น า

ชิ นเนื อเยื่อของทาก Parmarion sp มาตัดเป็นชิ นเล็ก ขนาด 5 มิลลิเมตร ของอวัยวะระบบทางเดินอาหาร  อวัยวะ

ระบบสืบพันธุ์ ( ovotestis )  ระบบทางเดินหายใจ มาท าบล็อกพาราฟีน แล้วตัดแต่งหน้าบล็อก ตัดด้วยเครื่อง   

ไมโครโตม หนา 5 ไมโครเมตร ติดแผ่นเนื อเยื่อบนสไลด์แก้ว อุ่นจนแห้ง เก็บใส่กล่องสไลด์ เพ่ือรอย้อมสี ท าสไลด์

ถาวร แล้วตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์  



4. เก็บข้อมูล 

        4.1. อัตราการตายของทากหามาริออน ในห้องปฏิบัติการ 

         4.2. ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อดูการท าลายของไส้เดือนฝอยต่อทาก                                   

เวลา และ สถานที่ท าการทดลอง   เริ่ม ตุลาคม 2553  ถึง กันยายน  2558  แต่เนื่องจากไส้เดือนฝอยท่ีน ามา

ทดสอบไม่มีประสิทธิภาพก าจัดทากพามาริออนได้ จึงขอยุติการทดลองใน ปี 2555 รวมเวลา 2 ปี  

สถานที ่หอ้งปฏิบัติการกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร และแปลงสวนของเกษตรกร  

จงัหวัด นครปฐม จังหวัด สมุทรสาคร และ จังหวัด กาญจนบุรี 

ผล และวิจารณ์ผลการทดลอง 

 . การทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอย Steinemema  carpocapsae, S. riobrave  และ S. glaseri กับ 

ทากพามาริออน  Parmarion  sp. ใน ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร ตามแผนการทดลอง CRD  

จ านวน 7 กรรมวิธีๆ ละ 4  ซ  า โดยใช้ S. carpocapsae, S. riobrave  และ S. glaseri  แต่ละชนิด อัตรา 

100,000 และ 200,000 ตัวต่อ กล่อง.และ กรรมวิธีไม่พ่นสาร โดยคัดแยกทากพามาริออน ที่สมบูรณ์ใส่กล่อง 

ขนาด 6 x 10 x 3 เซนติเมตร กล่องละ 5 ตัว  แล้วให้อาหารปลาชนิดเม็ดเก็บไว้ 1 คืน จึงท าการทดลองด้วยการ

พ่นไส้เดือนฝอยแต่ละชนิดตามอัตราที่ก าหนด ตามแผนการทดลอง ลงในกล่อง หลังทดสอบ ตรวจนับหอย และท า

การทดลองซ  าข้างต้นเพ่ือท าการศึกษาเนื อเยื่อวิทยาด้วยการเก็บทากที่มีชีวิตอยู่หลังทดสอบท่ี 24, 48และ 72 

ชั่วโมงซ  าละ 1 ตัว มาคงสภาพด้วยฟอร์มาลีน 10% นาน 24 ชั่วโมง แล้วล้างน  าประปา นาน 1 ชั่วโมงเก็บไว้ใน  

แอลกอฮอล 70% น ามาศึกษาทางเนื อเยื่อวิทยาด้วยการท าสไลด์ถาวรและตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่า 

หลังการทดสอบ 1 วัน พบว่า ทากพามาริออน  ที่ทดสอบด้วย S. carpocapsae, S. riobrave  และ S. 

glaseri แต่ละชนิด อัตรา 100,000 และ 200,000 ตัวต่อ กล่อง.และ กรรมวิธีไม่พ่นสาร ไม่มีทากตายในแต่ละ

กรรมวิธีคือ 0, 0, 0, 0, 0, 0 และ 0 % ตามล าดับ 

หลังการทดสอบ 2 วัน พบว่า ทากพามาริออน  ที่ทดสอบด้วย S. carpocapsae, S. riobrave  และ S. 

glaseri แต่ละชนิด อัตรา 100,000 และ 200,000 ตัวต่อ กล่อง.และ กรรมวิธีไม่พ่นสาร ไม่มีทากตายในแต่ละ

กรรมวิธีคือ 0, 0, 0, 0, 0, 0 และ 0 % ตามล าดับ 

หลังการทดสอบ 3 วัน พบว่า ทากพามาริออน  ที่ทดสอบด้วย S. carpocapsae, S. riobrave  และ S. 

glaseri แต่ละชนิด อัตรา 100,000 และ 200,000 ตัวต่อ กล่อง.และ กรรมวิธีไม่พ่นสาร ไม่มีทากตายในแต่ละ

กรรมวิธีคือ 0, 0, 0, 0, 0, 16.66 และ 0 % ตามล าดับ 

ผลการศึกษาทางเนื อเยื่อวิทยา 



 เมื่อน าเนื อเยื่อ อวัยวะระบบทางเดินอาหาร  อวัยวะระบบสืบพันธุ์ และ ระบบทางเดินหายใจ ของทากมา

ตรวจภายใต้กล้องจุทรรศน์ ปรากฏว่าไม่พบไส้เดือนฝอยในช่องว่างของล าตัวทั งระบบทางเดินอาหาร  ระบบ

ทางเดินหายใจ และอวัยวะระบบสืบพันธุ์ของทาก และเซลล์และเนื อเยื่อ อวัยวะระบบทางเดินอาหาร  อวัยวะ

ระบบสืบพันธุ์ และ ระบบทางเดินหายใจ เป็นปกติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมท่ีไม่ใช้ไส้เดือนฝอย จึงเป็น

การบ่งบอกหรือพิสูจน์ได้ว่าไส้เดือนฝอยที่น ามาทดสอบประสิทธิภาพกับทากพามาริออนนั น ไม่สามารถเข้าไปในตัว

ทากได้ นั่นแสดงว่าไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงเหล่านี ไม่เฉพาะเจาะจงกับทากพามาริออน ดังภาพ  

สรุปผลการทดลองและข้อเสบอแนะ 

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอย Steinemema  carpocapsae, S. riobrave  และ S. glaseri กับ 
ทากพามาริออน  Parmarion  sp. ใน ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร ตามแผนการทดลอง CRD  

จ านวน 7 กรรมวิธีๆ ละ 4  ซ  า โดยใช้ S. carpocapsae, S. riobrave  และ S. glaseri  แต่ละชนิด อัตรา 
100,000 และ 200,000 ตัวต่อ กล่อง.และ กรรมวิธีไม่พ่นสาร หลังทดสอบ 3 วัน ไม่พบทากตาย ในแต่ละกรรมวิธี เมื่อ
ท าการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางเนื อเยื่อวิทยา ก็ไม่พบไส้เดือนฝอยเข้าไปในช่องว่างของล าตัวทั งระบบทางเดินอาหาร  
ระบบทางเดินหายใจ และอวัยวะระบบสืบพันธุ์ของทาก และไม่พบเซลล์และเนื อเยื่อ อวัยวะระบบทางเดินอาหาร  
อวัยวะระบบสืบพันธุ์ และ ระบบทางเดินหายใจถูกท าลาย ทากพามาริออนจึงไม่ตาย นั่นแสดงว่าไส้เดือนฝอยก าจัด
แมลงเหล่านี ไม่เฉพาะเจาะจงกับทากพามาริออน 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้อัตราไส้เดือนฝอยที่สามารถก าจัดทากได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากผลการทดลองพบว่าทากพามาริออนไม่ตาย 
และท าการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางเนื อเยื่อวิทยา ก็ไม่พบไส้เดือนฝอยเข้าไปในช่องว่างของล าตัว นั่นแสดงว่าไส้เดือน
ฝอยก าจัดแมลงเหล่านี ไม่เฉพาะเจาะจงกับทากพามาริออน จึงสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ส าหรับนักวิจัยและผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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