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5. บทคัดย่อ    

 ศึกษาเทคนิคการผลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema riobrave ในห้องปฏิบัติการกลุ่ม

งานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ  กลุ่มกีฏและสัตววิทยา  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  โดยด าเนินการ 3 

การทดลอง คือ 1. ศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้น (Inoculums) ของไส้เดือนฝอย S. riobrave ในการเลี้ยง

ขยายด้วยแมลงอาศัย (หนอนกินรังผึ้ง) ด้วยวิธี Paper bioassay  ใช้จานแก้วภายในวางกระดาษกรอง 1 แผ่น 

หยดไส้เดือนฝอย  S. riobrave  เริ่มต้น 3  อัตรา คือ 2,000  3,000 และ 4,000  ตัวต่อน้ ากลั่น  0.4 และ 0.5 

มิลลิลิตร  พบว่า ไส้เดือนฝอย S. riobrave  อัตรา 2,000-4,000 ตัวต่อน้ า 0.4 และ 0.5 มิลลิลิตร พบหนอนกินรัง

ผึ้งตาย  82-100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 48 ชั่วโมง ไส้เดือนฝอย S. riobrave  เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ออกลูก

หลานและพัฒนาเป็นไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายแมลง ( IJ)  และเริ่มออกจากซากหนอนวันที่ 10   ได้ผลผลิต

ไส้เดือนฝอยเฉลี่ย  210,000 – 360,000  ตัวต่อหนอน 1 ตัว   การใช้ไส้เดือนฝอย  S. riobrave ความเข้มข้น

เริ่มต้น 4,000   ตัวในน้ า 0.5 มิลลิลิตรต่อหนอน 10 ตัว  ให้ผลผลิตไส้เดือนฝอยเฉลี่ยสูงสุด 360,000  ตัวต่อ

หนอน 1 ตัว    2. ศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้น (Inoculums) ของไส้เดือนฝอย S. riobrave ต่อผลผลิต

ไส้เดือนฝอยในอาหารเทียมแข็งกึ่งเหลว  พบว่า  การเลี้ยงไส้เดือนฝอยร่วมกับแบคทีเรียโดยใช้ต้นเชื้อไส้เดือนฝอย 

10,000 ตัว/อาหาร 40 กรัม ให้ผลผลิตไส้เดือนฝอยสูงกว่าและแตกต่างทางสถิติกับการใช้ต้นเชื้อไส้เดือนฝอย 

20 ,000 และ 30 ,000 ตัว 3. ศึกษาวัสดุที่ ใช้ในการเก็บรักษาต่ออายุและประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย 

Steinernema riobrave พบว่า ฟองน้ า เป็นวัสดุที่ใช้ในการเก็บรักษาไส้เดือนฝอย S. riobrave ให้รอดชีวิตได้สูง

กว่าผงดิน และโพลิเมอร์ เมื่อท าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 และ 15 องศาเซลเซียส 

 



6. ค าน า                  

 ไส้เดือนฝอยที่อยู่ในสกุล Steinernema  และ  Heterorhabditis มีการด ารงชีวิตร่วมกับแบคทีเรียที่เป็น 

symbiotic bacterium โดยไส้เดือนฝอยตัวอ่อนวัย 3 ระยะเข้าท าลายแมลง (infective juvenile) จะมีแบคทีเรีย

ดังกล่าวอยู่ในล าไส้ส่วนหน้า   และจะปลดปล่อยในระบบเลือดของแมลงเมื่อมันสามารถไชเข้าไปอยู่ในตัวแมลง ซึ่ง

เป็นสาเหตุส าคัญท าให้แมลงตายภายในเวลา 24-48  ชั่วโมง (Poinar and Thomas, 1966)  ไส้เดือนฝอยทั้ง 2 

สกุลนี้เป็นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่มีศักยภาพสูงมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นสารชีวินทรีย์น าไปใช้ควบคุมแมลง

ศัตรูพืชหลายชนิด สามารถเลี้ยงเพ่ิมปริมาณด้วยแมลงอาศัย    เช่น  หนอนกินรังผึ้ง (Galleria  mellonella L.)  

ซึ่งเป็นหนอนที่เลี้ยงขยายเป็นปริมาณมากได้ง่าย  จึงนิยมใช้เลี้ยงเพ่ิมปริมาณไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง  (วัชรี, 2540)  

ไส้เดือนฝอยสามารถเลี้ยงเพ่ิมปริมาณได้ในอาหารเทียมทั้งอาหารแข็ง (Bedding, 1981) และในอาหารเหลว 

(Friendman, 1990)  การเลี้ยงไส้เดือนฝอย Steinernema sp.  ให้ได้ปริมาณมากเพ่ือการน าไปใช้ควบคุมแมลง

ศัตรูพืช   จะต้องผลิตให้ได้ไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3  ที่เป็นระยะเข้าท าลายแมลง ซึ่งเป็นระยะที่สามารถ

ปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพที่ไม่เหมาะสมได้   เช่น  สภาพที่ไม่มีอาหารหรือไม่มีแมลงอาศัย    ในปัจจุบันมี

การศึกษาค้นคว้าสูตรอาหารเทียม   และพัฒนาวิธีการผลิตไส้เดือนฝอยให้ได้ปริมาณมากแต่ต้นทุนการผลิตต่ า   

เพ่ือการน าไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชในพ้ืนที่กว้างขวางได้ทุกระดับ     การเลี้ยงเพ่ิมปริมาณด้วยอาหารเทียม

ระยะแรก  เลี้ยงบนอาหารเทียมที่ไม่มีเชื้ออ่ืนเจือปนเรียกว่า  axenic culture ซึ่งส่วนประกอบของอาหารที่ใช้มี

ราคาแพง   เช่น  ตับของกระต่ายที่ตั้งท้อง  แต่การเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอยไม่ดีนัก ต่อมามีการพัฒนาการ

เลี้ยงไส้เดือนฝอยบนอาหารเทียมร่วมกับแบคทีเรียร่วมอาศัยในอาหารแข็ง เรียกการเลี้ยงแบบนี้ว่า  monoxenic 

culture (Bedding, 1981)  ในประเทศไทยโดยกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ   กลุ่มกีฏและสัตววิทยา  

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้ท าการทดลองน าไส้เดือนฝอย S.  carpocapsae 

(Weiser) ไปควบคุมแมลงศัตรูพืชต่างๆ หลายชนิดได้เป็นผลส าเร็จ   คือ  หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง ตัวอ่อน

ของด้วงหมัดผักในผักกาดหัว   ด้วงงวงมันเทศ   หนอนกระทู้หอมในดาวเรือง  นอกจากนี้ยังได้วิจัยและพัฒนาการ

เลี้ยงขยายปริมาณมากด้วยอาหารเทียมทั้งชนิดกึ่งแข็งก่ึงเหลว   โดยปรับปรุงสูตรอาหารบางส่วนให้เหมาะสม  

และศึกษาวิธีการแยกเชื้อแบคทีเรียที่ติดอยู่ที่ล าไส้ของไส้เดือนฝอยและการเพ่ิมปริมาณเพ่ือน าไปผสมในอาหาร

เทียมเลี้ยงไส้เดือนฝอย   และต่อมามีการพัฒนาการเลี้ยงไส้เดือนฝอยในอาหารเหลวโดยวัชรี และสุทธิชัย (2544)  

เป็นผลส าเร็จและเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนผลิตเป็นการค้าแล้ว จากรายงานการค้นพบไส้เดือน

ฝอย S. riobrave  ซึ่งพบในเขตภูมิอากาศใกล้แถบร้อนที่มลรัฐเท็กซัส  (Cabanillas, 1994)  ซึ่งภายในล าไส้ของ

ไส้เดือนฝอย  S. riobrave  มี Xenorhabdus  cabanillasii  เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย 

(Poinar and Thomas, 1965)   โดยไส้เดือนฝอยท าหน้าที่เป็นพาหะน าแบคทีเรียเข้าสู่ภายในล าตัวแมลงทางช่อง

เปิดต่างๆ เช่น ปาก ทวาร ช่องรูหายใจ จากนั้นจะไชผ่านเข้าไปสู่ช่องว่างของล าตัว (haemocoel) และจะปล่อย



แบคทีเรียออกมาสู่ช่องว่างภายในล าตัวแมลง แบคทีเรียจะมีการแบ่งเซลล์และเพ่ิมปริมาณอย่างรวดเร็วและท าให้

แมลงตายภายในเวลา 24-48 ชั่วโมง เพราะเลือดเป็นพิษ (septicemia) ในขณะเดียวกันแบคทีเรียก็จะสร้างสารที่

จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยต่อไปจนอาหารภายในตัวแมลงหมด    ไส้เดือนฝอย S. 

riobrave   มีความสามารถในการทนอุณหภูมิสูงได้ถึง 35 องศาเซลเซียส  จากผลการทดลองเบื้องต้น พบว่า

ไส้เดือนฝอย S.  riobrave   มีประสิทธิภาพสามารถเข้าท าลายแมลงที่อุณหภูมิ  35 องศาเซลเซียส    ได้  ในขณะ

ที่ S. carpocapsae  ไม่สามารถเข้าท าลายแมลงที่อุณหภูมิดังกล่าว   และพบว่า S. riobrave   สามารถเลี้ยง

ขยายปริมาณในอาหารเทียมสูตรอาหารสุนัขผสมฟองน้ าได้  แต่ผลผลิตไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายแมลง  IJ  ซ่ึง

เป็นเป้าหมายหลักของการเลี้ยงไส้เดือนฝอยด้วยอาหารเทียมยังไม่คงท่ี  จากข้อมูลดังกล่าวจึงควรพัฒนาวิธีการ

เลี้ยงและศึกษาปัจจัยต่างๆ  ที่มีผลต่อการเลี้ยงไส้เดือนฝอย S. riobrave  ซึ่งทนอุณหภูมิสูง  การทดลองนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเทคนิคการผลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave  ด้วยแมลงอาศัยและด้วยอาหาร

เทียมท้ังอาหารเหลวและอาหารเทียมแข็งก่ึงเหลว ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการผลิตขยาย S. riobrave  ให้

มีปริมาณมากส าหรับการน าไปใช้ป้องกันก าจัดแมลงในสภาพไร่ต่อไปในอนาคตต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ                           

อุปกรณ์   

- ไส้เดือนฝอย  Steinernema riobrave  วัย 3 ระยะเข้าท าลายแมลง 
- หนอนกินรังผึ้ง  Galleria mellonella (L.) 
- แบคทีเรียร่วมอาศัย  Xenorhabdus  cabanillasii   
- อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ตู้อบนึ่งฆ่าเชื้อ ตู้ปลอดเชื้อ เครื่องเขย่า กล้องจุลทรรศน์ 
- เครื่องแก้วต่างๆ ได้แก่  flask,  beaker,  cylinder,  petri dish  และ  test tube  
- อาหารเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ Ys broth, Yeast extract, และ  Tryptic soy broth  
- สารเคมีต่างๆ ได้แก่ alcohol, formalin, hyamine 

วิธีการ 
1.  ศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้น (Inoculums) ของไส้เดือนฝอย S. riobrave ที่ใช้เลี้ยงด้วย

แมลงอาศัย  โดยมีการวางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 10 ซ้ า มี 6 กรรมวิธี  ดังนี้  
       กรรมวิธีที่ 1 ไส้เดือนฝอยเข้มข้น 2,000  ตัว/น้ า 0.4 มิลลิลิตร 

       กรรมวิธีที่ 2 ไส้เดือนฝอยเข้มข้น 2,000  ตัว/น้ า 0.5 มิลลิลิตร 

       กรรมวิธีที่ 3 ไส้เดือนฝอยเข้มข้น 3,000  ตัว/น้ า 0.4 มิลลิลิตร 

       กรรมวิธีที่ 4 ไส้เดือนฝอยเข้มข้น 3,000  ตัว/น้ า 0.5  มิลลิลิตร 

       กรรมวิธีที่ 5 ไส้เดือนฝอยเข้มข้น 4,000  ตัว/น้ า 0.4 มิลลิลิตร 



       กรรมวิธีที่ 6 ไส้เดือนฝอยเข้มข้น 4,000  ตัว/น้ า 0.5 มิลลิลิตร 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 

  เตรียมไส้เดือนฝอย S. riobrave  ให้มีความหนาแน่นตามกรรมวิธี  หยดไส้เดือนฝอยลงบน

กระดาษกรองในจานทดลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 ซม. ภายในวางกระดาษกรอง 1 แผ่น  ใส่หนอนกิน

รังผึ้ง G. mellonella จ านวน 10 ตัว/จานทดลอง ท ากรรมวิธีละ 10 ซ้ า (จาน) จากนั้นน าจานทดลองเก็บท่ี

อุณหภูมิ 25 องสาเซลเซียส หลังการทดลองนาน 48 ชั่วโมง น าซากหนอนที่ตายในแต่ละกรรมวิธีมาล้างด้วย

น้ ากลั่น ก่อนน ามาวางเรียงบนผ้าขาวบางที่ปูอยู่บนจานแก้วที่คว่ าอยู่ในกล่องพลาสติก ภายในหล่อด้วยน้ า

กลั่นให้ระดับน้ าสูงประมาณ 3/4 ของความสูงของจานแก้ว เพ่ือล่อไส้เดือนฝอย (Trap)  หลังจากนั้น

ประมาณ 10 วัน เทเก็บน้ าที่มีไส้เดือนฝอยทุกวัน น ามาล้างด้วยน้ ากลั่นและนับจ านวนไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ในแต่ละกรรมวิธี ก่อนเทเก็บไส้เดือนฝอยในชิ้นฟองน้ าสังเคราะห์ในถุงพลาสติกท่ี

อุณหภูมิ 15 องสาเซลเซียส  นาน 2 สัปดาห์ จึงน าไส้เดือนฝอยมาทดสอบคุณภาพของไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้

ตามวิธีการของ Miller (1989) โดยใช้ไส้เดือนฝอย 1 ตัว/หนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว แต่ละกรรมวิธีท า 3 ซ้ า (ถาด) 

ๆ ละ 24 ตัว ตรวจนับและบันทึกจ านวนหนอนตายภายในเวลา 48 ชั่วโมง  

การบันทึกผล 

บันทึกจ านวนหนอนกินรังผึ้งที่ตายในแต่ละกรรมวิธี ที่เวลา 48 ชั่วโมง 
จ านวนไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายแมลง ในแต่ละกรรมวิธี  

2.  ศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้น(Inoculums) ของไส้เดือนฝอย S. riobrave ต่อผลผลิต

ไส้เดือนฝอยในอาหารเทียมแข็งก่ึงเหลว  โดยมีการวางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 10 ซ้ า มี 4 

กรรมวิธี  ดังนี้  

       กรรมวิธีที่ 1 ไส้เดือนฝอยเริ่มต้น 10,000  ตัว 

       กรรมวิธีที่ 2 ไส้เดือนฝอยเริ่มต้น 20,000  ตัว 

       กรรมวิธีที่ 3 ไส้เดือนฝอยเริ่มต้น 30,000  ตัว 

       กรรมวิธีที่ 4 ไส้เดือนฝอยเริ่มต้น 40,000  ตัว 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

   เตรียมอาหารเทียมแข็งกึ่งเหลวสูตรอาหารไข่ ประกอบด้วย ไข่ไก่ 10 ฟอง น้ ามันหมู 

220 มล. น้ ากลั่น 331 มล. และฟองน้ า 140 กรัม ผสมส่วนผสมต่างให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมอาหาร แล้ว

น ามาขย ารวมกับชิ้นฟองน้ าสังเคราะห์ซึ่งตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดลูกเต๋า ชั่งอาหารเทียมใส่ในใส่ขวดแก้ว 

(flask) ขนาด 500 มล. ขวดละ 40 กรัม ปิดจุกส าลี และน าเข้าอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 0ซ เป็นเวลา 20 

นาที ทิ้งไว้ให้เย็น ก่อนน าเชื้อบริสุทธิ์แบคทีเรียร่วมอาศัย X. cabanillasii และน าไส้เดือนฝอยลงเลี้ยงใน



อาหารเทียมด้วยวิธีปลอดเชื้อตามกรรมวิธี  ตั้งขวดเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยที่ห้องควบคุมอุณหภูมิ  25 ซ 

บันทึกการพัฒนาของไส้เดือนฝอยจนไส้เดือนฝอยพัฒนาเจริญเติบโตเป็นวัย 3 ระยะ IJ 95-100% จึงท าการ

ล้างเก็บผลผลิตและนับจ านวน   

การบันทึกข้อมูล  

 บันทึกจ านวนไส้เดือนฝอย ที่เพาะเลี้ยงได้ในแต่ละวิธีการในทุกการกรรมวิธี 

3. ศึกษาวัสดุที่ใช้ในการเก็บรักษาต่ออายุและประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema 

riobrave  

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

เตรียมไส้เดือนฝอย S. riobrave ระยะเข้าท าลายแมลง อัตรา 10 ล้านตัว/น้ า 10 

มล.  น ามาผสมกับวัสดุที่ใช้ในการเก็บรักษา 3 ชนิด คือ ฟองน้ าสังเคราะห์  ดินเหนียว และโพลิเมอร์  ผสมให้

ไส้เดือนฝอยเข้ากับวัสดุเก็บในถุงพลาสติกขนาด 4x6 นิ้ว ปดิปากถุงให้สนิท เก็บที่อุณหภูมิ 10 และ 25 องศา

เซลเซียส  ทุก 30 วัน ท าการตรวจการมีชีวิตรอดและประสิทธิภาพการเข้าท าลายแมลงของไส้เดือนฝอยใน

แต่ละกรรมวิธี  ท ากรรมวิธีละ 3 ซ้ า 

เวลาและสถานที่   

 เวลา :   เดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2558 

 สถานที่ :   ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา  

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช     

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

  การทดลองที่ 1. ศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้น (Inoculums) ของไส้เดือนฝอย S. riobrave 

ที่เหมาะสมในการเลี้ยงด้วยแมลงอาศัย (หนอนกินรังผึ้ง) ต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของไส้ เดือนฝอย  

ด าเนินการทดลองด้วยวิธี Paper bioassay  ใช้จานแก้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 ซม. ภายในวางกระดาษ

กรอง 1 แผ่น โดยหยดไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าท าลายแมลง (IJs) เข้มข้น 3 อัตรา คือ  2,000 3,000 และ 

4,000 ตัวในน้ ากลั่น 0.4 มิลลิลิตร และที่อัตราความเข้มข้นของไส้เดือนฝอย 2,000 3,000 และ 4,000 ตัวใน

น้ ากลั่น 0.5 มิลลิลิตร  หลังการทดลอง 48 ชั่วโมง พบว่าไส้เดือนฝอย S. riobrave เข้าท าลายและท าให้

หนอนกินรังผึ้งตาย เท่ากับ 82-100 เปอร์เซ็นต์  โดยพบหนอนกินรังผึ้งตายสูงสุดเมื่อใช้ไส้เดือนฝอยเข้มข้น

เริ่มต้น 4,000 ตัวในน้ า 0.4  มิลลิลิตร และ 0.5 มิลลิลิตร เท่ากับ 9  และ100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

รองลงมาคือไส้เดือนฝอยเข้มข้นเริ่มต้น 3,000 ตัวในน้ า 0.5 มิลลิลิตร และ 0.4 มิลลิลิตร เท่ากับ 89 และ 93 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และที่อัตราความเข้มข้นเริ่มต้นของไส้เดือนฝอย  2000 ตัวในน้ า  0.5 มิลลิลิตร และ 



0.4 มิลลิลิตร พบหนอนกินรังผึ้งตายเท่ากับ 88 และ 82 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  (Figure 1)  ปริมาณน้ าที่ใช้

ในทุกความเข้มข้นมีผลในการท าให้หนอนกินรังผึ้งตายแตกต่างกัน เมื่อเพ่ิมความเข้มข้นของไส้เดือนฝอย

เริ่มต้น แต่ลดปริมาณน้ าลง พบหนอนกินรังผึ้งตายลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ปริมาณน้ าที่ลดลงหมายถึง

ความชื้นต่อหน่วยพ้ืนที่ทดลองลดลง ส่งผลให้การเคลื่อนที่ค้นหาแมลงและเข้าท าลายแมลงของไส้เดือนฝอย 

S. riobrave เป็นไปได้ไม่ง่ายและล่าช้าลง  ทั้งนี้การท าให้แมลงตายของไส้เดือนฝอยจะเกิดขึ้นภายหลังจาก

ไส้เดือนฝอยค้นหาแมลงพบและเจาะผ่านเข้าสู่ตัวแมลงโดยผ่านทางช่องเปิดธรรมชาติ เช่น ช่องว่างระหว่าง

ข้อปล้องของหนอน ปาก เป็นต้น  ภายหลังจากไส้เดือนฝอยผ่านเข้าสู่ตัวแมลงส าเร็จแล้ว ไส้เดือนฝอยวัย 3 

ระยะเข้าท าลายแมลงจะพัฒนาเป็นไส้เดือนฝอยระยะต่างๆ จนเป็นตัวเต็มวัยขยายพันธุ์ อยู่ภายในซากของ

แมลงโดยอาศัยของเหลวในตัวแมลงเป็นอาหาร   ในการทดลองครั้งนี้ พบว่า ไส้เดือนฝอย S. riobrave ที่เข้า

สู่ตัวหนอนกินรังผึ้ง เจริญเติบโตอยู่ภายในซากหนอนกินรังผึ้งวัย 5 นั้น ใช้เวลาประมาณ 10-12 วัน  ภายหลัง

การล่อให้ไส้เดือนฝอยที่พัฒนาอยู่ภายในซากแมลงจนเป็นไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าท าลายแมลงออกจาก

ซากแมลงเคลื่อนที่ลงสู่น้ าที่หล่อไว้ในกล่องชื้น โดยพบการเคลื่อนย้ายของไส้เดือนฝอยออกจากซากแมลงลงสู่

น้ าที่หล่อไว้ในวันที่ 10 หลังหนอนตาย  ซึ่งได้ท าการเทเก็บไส้เดือนฝอยที่อยู่ในน้ าสะอาดที่หล่อไว้ทุกวัน  น า

น้ าไส้เดือนฝอยมาล้างด้วยน้ ากลั่น 2-3 ครั้ง เพ่ือก าจัดเศษซากหนอนที่อาจปนเปื้อนมา  จากนั้นน าสาร

แขวนลอยที่มีไส้เดือนฝอยที่สะอาดอยู่มานับจ านวนไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ในแต่ละกรรมวิธี  พบว่าจ านวน

ไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าท าลายแมลงที่เลี้ยงขยายด้วยหนอนกินรังผึ้ง เมื่อใช้ไส้เดือนฝอยเริ่มต้นแตกต่าง

กัน ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อหนอนหนอนกินรังผึ้งหนึ่งตัว เท่ากับ 2.10x105 - 3.60 x105  ตัว เมื่อใช้ไส้เดือนฝอย

เริ่มต้น 4,000 ตัวในน้ า 0.5 มิลลิลิตรต่อหนอนกินรังผึ้ง 10 ตัว  ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าท าลาย

แมลง สูงสุด 3.60 x 105 ตัว รองลงมาคือ ไส้เดือนฝอยเริ่มต้น 3,000 ตัวในน้ า 0.5 มิลลิลิตรต่อหนอนกินรัง

ผึ้ง 10 ตัว ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าท าลายแมลง 2.80 x105 ตัว และไส้เดือนฝอยเริ่มต้น 2,000 

ตัวในน้ า 0.5 มิลลิลิตรต่อหนอนกินรังผึ้ง 10 ตัว ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าท าลายแมลง 2.40 x 

105 ตัว เมื่อลดปริมาณน้ าที่ใช้ลงพบว่า การใช้ไส้เดือนฝอยเริ่มต้น 4,000 ตัวในน้ า 0.4 มิลลิลิตรต่อหนอนกิน

รังผึ้ง 10 ตัว  ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าท าลายแมลง สูงกว่ารองลงมาคือ ใช้ไส้เดือนฝอยเริ่มต้น 

3,000 และ 2,000 ตัวในน้ า 0.4 มิลลิลิตรต่อหนอนกินรังผึ้ง 10 ตัว  ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้า

ท าลายแมลง เท่ากับ 3.40 x105, 2.60 x105 และ 2.10 x105  ตัว ตามล าดับ (Figure 2)  เมื่อน าไส้เดือน

ฝอยที่เลี้ยงขยายได้จากทุกกรรมวิธี น ามาทดสอบคุณภาพของไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ตามวิธีการของ Miller 

(1989) โดยใช้ไส้เดือนฝอย 1 ตัว/หนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว แต่ละกรรมวิธีท า 3 ซ้ า (ถาด) ๆ ละ 24 ตัว ตรวจนับ

และบันทึกจ านวนหนอนตายภายในเวลา 48 ชั่วโมง พบว่าไส้เดือนฝอยเลี้ยงขยายได้จากทุกกรรมวิธี มี

คุณภาพโดยท าให้แมลงตายไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  



  การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้น (Inoculums) ของไส้เดือนฝอย S. riobrave 

ต่อผลผลิตไส้เดือนฝอยในอาหารเทียมแข็งก่ึงเหลว   พบว่า  เลี้ยงไส้เดือนฝอย S. riobrave  ร่วมกับ

แบคทีเรียร่วมอาศัยในอาหารเทียมแข็งก่ึงเหลวสูตรอาหารไข่  โดยการใช้ต้นเชื้อไส้เดือนฝอย 10,000 ตัว 

สามารถผลิตไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายแมลงได้สูงสุดเท่ากับ  2.2x106  ตัวตัวต่ออาหาร 40 กรัม มีความ

แตกต่างทางสถิติกับการใช้ต้นเชื้อไส้เดือนฝอย 20,000-30,000  ตัว  ซึ่งสามารถผลิตไส้เดือนฝอย S. 

riobrave  ระยะเข้าท าลายแมลงได้เท่ากับ  1.6x 106  ตัว การเพิ่มจ านวนไส้เดือนฝอยเริ่มต้นเป็น 40,000  

ตัวต่ออาหาร 40 กรัม สามารถผลิตไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายแมลงได้เท่ากับ 1.95 x 106 ตัวต่ออาหาร 40 

กรัม (Figure 3) ทั้งนี้จะเห็นว่าการเพ่ิมจ านวนไส้เดือนฝอยเริ่มต้นและปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงอาจมี

ความสัมพันธ์ต่อจ านวนผลผลิตไส้เดือนฝอย   

  การทดลองที่ 3 ศึกษาวัสดุที่ใช้ในการเก็บรักษาต่ออายุและประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย 

Steinernema riobrave  พบว่า วัสดุอุ้มความชื้น 3 ชนิด ได้แก่ ฟองน้ าสังเคราะห์  ดินเหนียว และ โพลิ

เมอร์   ที่ใช้ในการเก็บรักษาไส้เดือนฝอย S. riobrave  ระยะเข้าท าลายแมลงซึ่งได้จากกการเลี้ยงด้วยอาหาร

เทยีม  พบว่า ที่ 10 องศาเซลเซียส วิธีการเก็บไส้เดือนฝอยในชิ้นฟองน้ าสังเคราะห์ และ โพลิเมอร์ ไส้เดือน

ฝอย S. riobrave มีชีวิตรอดดีและมีแนวโน้มเก็บได้นานกว่าวิธีการเก็บไส้เดือนฝอยในผงดินในถุงพลาสติกซ่ึง

ผงดินมีการสูญเสียความชื้นภายในถุงสูงกว่าโพลิเมอร์และฟองน้ า  และท่ี 25 องศาเซลเซียส การเก็บไส้เดือน

ฝอย S. riobrave ในโพลิเมอร์ไส้เดือนฝอยมีแนวโน้มมีชีวิตรอดสูงกว่าในดินและฟองน้ าที่ระยะเวลาการเก็บ

เท่ากัน 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   

  การเลี้ยงไส้เดือนฝอย S. riobrave ซึ่งทนอุณหภูมิสูง ด้วยแมลงอาศัยหนอนกินรังผึ้ง Galleria 

melonella โดยวิธี  paper bioassay  โดยใช้ไส้เดือนฝอยเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 – 4,000 ตัวต่อน้ า 0.4 และ 

0.5 มิลลิลิตร ไส้เดือนฝอย S. riobrave  เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ออกลูกหลานและพัฒนาเป็นไส้เดือน

ฝอยระยะเข้าท าลายแมลง (IJ) และเริ่มออกจากซากหนอนวันที่ 10 วัน  ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยเฉลี่ย 

210,000 – 360,000 ตัวต่อหนอน 1 ตัว  ไส้เดือนฝอยที่เลี้ยงได้ในทุกกรรวิธีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใน

การเข้าท าลายแมลงไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อทดสอบตามวิธีการของ Miller (1989) โดยหยดไส้เดือน

ฝอย 1 ตัว ต่อหนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว ตรวจผลการทดลองที่ 48 ชั่วโมง   แม้ว่าการเลี้ยงไส้เดือนฝอย S. 

riobrave ด้วยหนอนกินรังผึ้ง G. melonella จะให้ผลผลิตไส้เดือนฝอยสูงถึง 360,000 ตัวต่อหนอนกินรังผึ้ง 

1 ตัว   ส าหรับการเลี้ยงไส้เดือนฝอยด้วยอาหารเทียมจ าเป็นต้องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอาหาร



และจ านวนไส้เดือนฝอยเริ่มต้นที่ใช้ซึ่งอาจมีผลต่อผลผลิตไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายแมลงที่ผลิตได้ ดังนั้น

จ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการผลิตอ่ืนที่เหมาะสมทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผลผลิตปริมาณมากเพียงพอ

ส าหรับความต้องการของเกษตรกรในการน าไส้เดือนฝอย S. riobrave ซึ่งทนอุณหภูมิสูง ไปใช้ควบคุมแมลง

ในสภาพไร่  รูปแบบการเก็บรักษาไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายแมลงในวัสดุอุ้มความชื้น 3 ชนิด ที่

ท าการศึกษา พบว่า การเก็บไส้เดือนฝอยในโพลิเมอร์ และฟองน้ าสังเคราะห์ ในถุงพลาสติก ไส้เดือนฝอย S. 

riobrave  มีชีวิตรอดได้สูงกว่าการเก็บในผงดินในถุงพลาสติก เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 และ 25 องศา

เซลเซียส  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 ข้อมูลที่ได้น าไปพัฒนารูปแบบและวิธีการผลิตไส้เดือนฝอย S. riobrave ไปใช้ควบคุมแมลงในสภาพไร่ 

ต่อไป เป็นทางเลือกให้กับเกษตร ในการเลือกใช้วิธีการป้องกันก าจัดแมลงโดยชีววิธี นอกเหนือจากวิธีการ

ก าจัดแมลงโดยการใช้สารเคมี  

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  

ขอขอบคุณนางสาวประยูร จันทร์นาม และพนักงานราชการ งานไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทุกท่านที่มีส่วน

เกี่ยวข้องท าให้งานส าเร็จได้ด้วยดี 
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13. ภาคผนวก  

 

 
Figure 1 Effects of Steinernema  riobravae inoculum concentration on infection in Galleria 

mellonella. 
 



                             
    Figure 2  Number of Steinernema riobrave infective juveniles reproduced per insect host  
 

                            
      Figure 3 Number of Steinernema riobrave infective juveniles reproduced per media. 
 


