
 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด 

 

1. ชุดโครงการ วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
2. โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี 
 กิจกรรม การผลิตและการใช้เชื้อจุลินทรีย์และไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช 
 กิจกรรมย่อย การผลิตและการใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช 
3.ชื่อการทดลอง วิจัยและพัฒนาการผลิตขยายไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri เพ่ือควบคุม

แมลงศัตรูพืช 

Research and Development on Steinernema glaseri Productionfor 
Control Insect Pests 

4.คณะผู้ด าเนินการ 

หัวหน้าการทดลอง สาทิพย์  มาลี  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน  วิไลวรรณ  เวชยันต์ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5.บทคัดย่อ 

ศึกษาปริมาณ inoculum ไส้เดือนฝอยที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไส้เดือนฝอย  Steinernema 

glaseri  ด้วยหนอนกินรังผึ้ง โดยใช้ปริมาณ inoculum ไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri  3,000 

2,000 1,000  200  100  และ 10  ตัว/น้้า 0.4 มล.ตัว ในสภาพอุณหภูมิห้อง พบว่าการใช้ปริมาณ 

inoculum ไส้เดือนฝอย 2,000  ตัวต่อหนอน 10 ตัว จะได้ปริมาณไส้เดือนฝอย S. glaseri ระยะเข้า

ท้าลายแมลงมากที่สุด 

การเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอย S. glaseri ด้วยอาหารเทียมแข็งกึ่งเหลว สามารถเลี้ยงขยาย

ไส้เดือนฝอย S. glaseri ให้ได้ปริมาณมากได้โดย ใช้สูตรอาหารอาหารเทียมแข็งก่ึงเหลวที่ประกอบด้วย

อาหารสุนัข น้้ามันหมู หนอนกินรังผึ้ง และน้้าใส่ไส้เดือนฝอย IJ จ้านวน 5000 ตัว/flask เลี้ยงที่

อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 15 วัน ได้ปริมาณไส้เดือนฝอยS. glaseri ระยะเข้าท้าลายแมลงเฉลี่ย 1.3 ล้าน 

ตัว/flask และการศึกษาการเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอย S. glaseri ด้วยสูตรอาหารเทียมเหลวที่ใช้เลี้ยง

ไส้เดือนฝอย Steinernema. carpocapsae ยังไม่สามารถเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอยให้มีปริมาณมากได้ 

การศึกษาปริมาณไส้เดือนฝอยที่เหมาะสม โดยบรรจุไส้เดือนฝอยในอัตรา 4x106 ตัว 2x106 ตัว 

1x106 ตัว และ  5x105 ตัว/ถุง เก็บรักษาไส้เดือนฝอย S. glaseri  ที่ผลิตได้ในชิ้นฟองน้้า  อัตรา 

5x105 ตัว สามารถเก็บได้นานที่สุด 4 เดือน โดยยังมีปริมาณและคุณภาพไม่แตกต่างจากเมื่อเริ่มบรรจุ 



 

6.ค าน า 

 “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” เป็นทางเลือกท่ีส้าคัญในการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

(IPM) ซึ่งมีองค์ประกอบของเทคโนโลยีหลายประการ หลักการส้าคัญประกอบด้วยการอนุรักษ์ชีวินท

รีย์ (Bio-agents) ได้แก่ ตัวห้้า ตัวเบียน จุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ และไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง ไว้ให้มาก

ที่สุดเพ่ือรักษาสมดุลในธรรมชาติ นอกจากนั้นยังสามารถท้าได้โดยวิธีการน้าชีวินทรีย์ชนิดต่าง ๆ 

เหล่านี้เพาะเลี้ยงและผลิตขยายให้ได้ปริมาณมาก และน้าไปใช้ควบคุมศัตรูพืชโดยตรง หรือใช้ร่วมกัน

กับสารเคมีท่ีเหมาะสม จะสามารถควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หากมีการจัดการที่

ดีและถูกต้อง ชีวินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เหล่านี้นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ การวิจัย

และพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์จากชีวินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม จะสามารถเพ่ิมผลผลิต

ทางการเกษตร ไม่มีพิษตกค้างในผลผลิต และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากบรรลุตามเป้าหมาย

ที่วางไว้จะสามารถน้ามาใช้ทดแทนการใช้สารเคมีที่ต้องน้าเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรธรรมชาติด้วย 

การผลิตขยายและการน้าชีวินทรีย์ชนิดต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่ต้อง

อาศัยข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการศึกษาชีวินทรีย์ทั้งที่มีอยู่ในประเทศ หรือชนิดใหม่ๆ ที่น้าเข้าจาก

ต่างประเทศ ต้องวิจัยพัฒนาขบวนการที่เหมาะสมในการผลิตและการน้าไปใช้ประโยชน์ในสภาพไร่ หาก

พบว่ามีศักยภาพที่สามารถน้ามาผลิตขยายให้ได้ปริมาณมาก มีรูปแบบการผลิตที่เป็นระบบที่สามารถ

ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการศึกษาประสิทธิภาพ อัตราการใช้ เวลาที่เหมาะสม ตลอดจนมีบรรจุ

ภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพชีวินทรีย์ที่ผลิตได้ และน้าไปใช้ได้สะดวก และ เป็นงานวิจัยที่ต้องเร่งวิจัย

อย่างครบวงจร เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ที่ดี มีคุณภาพ สามารถน้าไปใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ดี 

ไส้เดือนฝอยในวงศ์  Steinernematidae  และ  Heterorhabditidae   เป็นไส้เดือนฝอยศัตรู

แมลง ที่มีศักยภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะแมลงที่อาศัยในดินหรือที่ที่มี

สภาพแวดล้อมเหมาะสม (Poinar, 1979; Kaya, 1995; Klein, 1990)  ในประเทศไทย  วชัรี (2544)ได้

รายงานความก้าวหน้าการวิจัยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง โดยน้าไส้เดือนฝอย  S. carpocapsae  ไป

ทดสอบควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง ลางสาด ตัวอ่อนหนอนด้วงหมัดผักในผักกาดหัว ด้วงงวง

มันเทศ  และหนอนกระทู้หอมในดาวเรือง (2534ก,2534ข, 2537,2539)  รวมทั้งได้พัฒนานาเทคโนโลยี

การผลิตไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ด้วยอาหารเหลวในระดับการค้า จนสามารถถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนเพ่ือผลิตเป็นการค้าไปแล้ว  นอกจาก ไส้เดือนฝอย  S. carpocapsae แล้ว ยังมี

ไส้เดือนฝอยอีกหลายชนิด เช่น  S. glaseri   S. riobrave  และ S. siamkayai  ที่มศีักยภาพในการ



 

ควบคุมแมลงศัตรูพืช แต่ขาดข้อมูลพ้ืนฐานทางชีววิทยา นิเวศวิทยา และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อไส้เดือน

ฝอยศัตรูแมลงชนิดนั้นๆ  เพ่ือน้าไปสู่การผลิตขยายให้มีปริมาณมาก รวมทั้งเทคนิคการใช้ไส้เดือนฝอย

จนสามารถพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ทดแทนหรือลดลงการใช้สารเคมีทางการเกษตรต่อไป 

ไส้เดือนฝอย S. glaseri  เป็นไส้เดือนฝอยอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการควบคุมแมลง

ศัตรูพืชโดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชในอันดับ coleoptera  ในประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่ได้มีการศึกษา

อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการผลิตขยายยังด้าเนินการได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากยังขาดข้อมูลสนับสนุบใน

หลายๆ ด้าน ดังนั้นจึงต้องศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง S. glaseri เพ่ือน้าไป

การผลิตขยายให้มีปริมาณมากและพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ทดแทนหรือลดลงการใช้สารเคมีทาง

การเกษตรต่อไป 

 

7.วิธีด าเนินการ  

อุปกรณ์ 

1.ไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri   

2.หนอนกินรังผึ้ง Galleria mellonella วัย 5-6 

3.กระดาษกรอง 

4.จานพลาสติกขนาด 9 เซ็นติเมตร 

5.ผ้ากรอง 

วิธีการ 

การทดลองย่อยที่ 1 ศึกษาการผลิตขยายไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri  ด้วยแมลง
อาศัย(2554) 

1 ศึกษาปริมาณ inoculum ไส้เดือนฝอยท่ีเหมาะสมต่อการเลี้ยงไส้เดือนฝอย  S. 
glaseri  ด้วยแมลงอาศัย 

น้าไส้เดือนฝอย S. glaseri  3 ระยะเข้าท้าลายแมลง มาเจือจางในน้้ากลั่นอบนึ่งฆ่าเชื้อ
แล้ว ให้ได้อัตราความหนาแน่นประมาณ 3000 2000 1000  200  100  และ 10  ตัว/น้้า 0.4 มล. 
หยดลงบนกระดาษกรองในจานพลาสติก-จากนั้นน้าหนอนกินรังผึ้ง Galleria mellonella (วัย 5 - 6) 
ที่เลี้ยงด้วยอาหารเทียม ในห้องปฏิบัติการ จ้านวน 10 ตัว ปล่อยลงไปในจานพลาสติกที่หยดไส้เดือน

ฝอยแล้ว ปิดฝาน้าเก็บที่อุณหภูมิ 25ซ หลังจากนั้น 24-48 ชั่วโมง หนอนจะตาย จึงเก็บหนอนมาล้าง
ด้วยน้้าสะอาดน้าซากหนอนเหล่านั้น มาวางบนจานแก้วปูด้วยผ้ากรอง น้าไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25  ้ซ 
ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน ไส้เดือนฝอยจะเจริญเติบโต อยู่ภายในตัวหนอนจนกระทั่งพัฒนาเป็นไส้เดือน



 

ฝอยระยะเข้าท้าลายแมลง (IJ) จึงออกจากซากหนอนลงสู่น้้าที่หล่อไว้-ท้าการเก็บไส้เดือนฝอยที่ได้จาก
น้้าที่หล่อไว้นั้น โดยเทเก็บวันเว้นวันใส่ในภาชนะ และเติมน้้าสะอาดหล่อไว้ใหม่จนซากหนอนแห้ง 
ประมาณ 4-5 ครั้ง  

- การบันทึกข้อมูล 
- ปริมาณหนอนที่ตายในแต่ละอัตราความหนาแน่น 
- ปริมาณไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้จากหนอน1 ตัว 
- คุณภาพของไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ในแต่ละความหนาแน่น 

การทดลองย่อยที่ 2 ศึกษาการผลิตขยายไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri  ด้วยอาหาร
อาหารเทียมแข็งกึ่งเหลว(2555-2556) 

2.1 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri  ด้วยอาหาร
อาหารเทียมแข็งกึ่งเหลว 

เลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri  ด้วยอาหารอาหารเทียมแข็งกึ่งเหลว โดยใช้สูตรอาหาร
เทียมแข็งก่ึงเหลวที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae  ซึ่งประกอบด้วย อาหารสุนัข 
น้้ามันหมู หนอนกินรังผึ้ง ฟองน้้าสังเคราะห์และน้้า โดยใช้วิธีการเลี้ยงของวัชรี (2544) ดังนี้ 

1.น้าส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากัน บรรจุใน flask จ้านวน 45 กรัม ปิดจุกส้าลี น้าเข้า
อบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 20 นาที 

2.เมื่ออาหารเย็นลง เติมแบคทีเรียร่วมอาศัยที่เลี้ยงขยายใน Ys broth เขย่าที่ 180 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ลงในอาหารเทียมเลี้ยงไส้เดือนฝอยจ้านวน 3 มล. น้าเก็บท่ีอุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

3.เติม ไส้เดือนฝอย S. glaseri วัย 3 ระยะ IJ ลงเลี้ยงในอัตรา 5000 ตัวต่อ flask เก็บ
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน เมื่อไส้เดือนฝอยพัฒนาเป็นวัย 3 ระยะ IJ จึงท้าการ
เก็บผลผลิต 

บันทึกผล 
- ปริมาณไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ 
2.2 ศึกษาปริมาณ inoculum ของไส้เดือนฝอย S. glaseri ในการเลี้ยงด้วยอาหารเทียมแข็ง

กึ่งเหลว  
เลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri  ด้วยอาหารอาหารเทียมแข็งกึ่งเหลว โดยใช้สูตรอาหาร

เทียมแข็งก่ึงเหลวที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae  ซึ่งประกอบด้วย อาหารสุนัข 
น้้ามันหมู หนอนกินรังผึ้ง ฟองน้้าสังเคราะห์และน้้า โดยใช้วิธีการเลี้ยงของวัชรี (2544) ดังนี้ 

1.น้าส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากัน บรรจุใน flask จ้านวน 45 กรัม ปิดจุกส้าลี 
น้าเข้าอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 20 นาที 



 

2.เมื่ออาหารเย็นลง เติมแบคทีเรียร่วมอาศัยที่เลี้ยงขยายใน Ys broth เขย่าที่ 180 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ลงในอาหารเทียมเลี้ยงไส้เดือนฝอยจ้านวน 3 มล. น้าเก็บท่ีอุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

3.เติม ไส้เดือนฝอย S. glaseri วัย 3 ระยะ IJ ลงเลี้ยงในอัตรา 4,000 5,000 และ 
6,000 ตัวต่อ flask เก็บท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน เมื่อไส้เดือนฝอยพัฒนาเป็นวัย 
3 ระยะ IJ จึงท้าการเก็บผลผลิต 

บันทึกผล 
- ปริมาณไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ 
2.3 ศึกษาผลของแบคทีเรียร่วมอาศัยต่อการเลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri ด้วยอาหารเทียม

แขง็กึ่งเหลว 
เลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri  ด้วยอาหารอาหารเทียมแข็งกึ่งเหลว โดยใช้สูตรอาหาร

เทียมแข็งก่ึงเหลว ซึ่งประกอบด้วย อาหารสุนัข น้้ามันหมู หนอนกินรังผึ้ง ฟองน้้าสังเคราะห์และน้้า 
โดยใช้วิธีการเลี้ยงดังนี้ 

1.น้าส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากัน บรรจุใน flask จ้านวน 45 กรัม ปิดจุกส้าลี 
น้าเข้าอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 20 นาที 
จ้านวน 60 flask 

2.เมื่ออาหารเย็นลง เติมแบคทีเรียร่วมอาศัยที่เลี้ยงขยายใน Ys broth เขย่าที่ 180 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ลงในอาหารเทียมเลี้ยงไส้เดือนฝอยจ้านวน 3 มล.ต่อ flask จ้านวน 
30 flask น้าเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

3.เติม ไส้เดือนฝอย S. glaseri วัย 3 ระยะ IJ ลงเลี้ยงในอัตรา 5,000 ตัวต่อ flask 
เก็บท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน เมื่อไส้เดือนฝอยพัฒนาเป็นวัย 3 ระยะ IJ จึงท้า
การเก็บผลผลิต 

บันทึกผล 
- ปริมาณไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ 
- คุณภาพของไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ในแต่รอบการผลิต 
- ข้อมูลต้นทุนการผลิต 

การทดลองย่อยที่ 3 ศึกษาการผลิตขยายไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri ด้วยอาหาร
เหลวในระดับขวดเขย่า(2556-2558) 

3.1 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri  ด้วยอาหาร
เหลวในระดับขวดเขย่า  

1.เลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri ด้วยอาหารอาหารเทียมแข็งก่ึงเหลว โดยใช้สูตรอาหาร
เหลวที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ประกอบด้วยโปรตีน และคาร์โบไฮเดรต0.75%วิตามิน 
และเกลือแร่0.50%  ไขมัน0.20% Emulsifier6.67% และน้้าสะอาด100 % 



 

 เตรียมส่วนผสมอาหารดังกล่าวให้เข้ากัน แล้วบรรจุลงในขวดแก้วขนาด 500 มล. ขวดละ 
40 มล. ปิดจุกส้าลี และน้าเข้าอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121oซ ความดัน 15 ปอนด/์ตารางนิ้ว เป็นเวลา 
20 นาที จากนั้นน้าอาหารออกจากตู้อบ ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น เพ่ือน้าไปใช้ในกระบวนการเลี้ยงไส้เดือนฝอย
ต่อไป 

2.เมื่ออาหารเย็นลง เติมแบคทีเรียร่วมอาศัยที่เลี้ยงขยายใน Ys broth เขย่าที่ 180 รอบ
ต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ลงในอาหารเทียมเลี้ยงไส้เดือนฝอยจ้านวน 3 มล.ต่อ flask จ้านวน 30 
flask น้าเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

3.หลังจากเลี้ยงขยายปริมาณแบคทีเรียในอาหารเหลวแล้วเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จึงน้า
ไส้เดือนฝอยลงเลี้ยง โดยน้าต้นเชื้อไส้เดือนฝอยที่ผ่านการล้างท้าความสะอาดแล้ว อัตรา 1,000 ตัว/
อาหาร 1 มล. แล้วใส่ลงในขวดอาหารเหลวด้วยวิธีปลอดเชื้อน้าไปเลี้ยงต่อโดยเขย่าที่ความเร็ว 120 รอบ/

นาที อุณหภูมิ 25ซ เป็นเวลา 12 วัน 
4.ท้าการตรวจนับจ้านวนไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าท้าลายแมลง ซึ่งจะหยุดกินอาหาร 

ปากจะปิด และส่วนหางจะยาวแหลม โดยเมื่อพบเป็นจ้านวนมากกว่า 95% จึงท้าการเก็บผลผลิต 
3.2 ศึกษาผลของปริมาณ inoculum ไส้เดือนฝอยต่อการเลี้ยงไส้เดือนฝอย  S. 

glaseri  ด้วยอาหารเหลวในระดับขวดเขย่า 
เลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri  ด้วยอาหารเหลว โดยใช้สูตรอาหารเหลวที่เหมาะสม โดยใช้

ปริมาณ inoculum ไส้เดือนฝอย S. glaseri วัย 3 ระยะ IJ ลงเลี้ยงในอัตรา 4,000 5,000 และ 6,000 ตัว
ต่อ flask เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-15 วัน เมื่อไส้เดือนฝอยพัฒนาเป็นวัย 3 ระยะ 
IJ จึงท้าการเก็บผลผลิต 



 

3.3 ศึกษาผลของแบคทีเรียร่วมอาศัยต่อการเลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri  ด้วยอาหาร
เหลวในระดับขวดเขย่า 

เลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri  ด้วยอาหารอาหารเทียมเหลว โดยใช้วิธีการเลี้ยงดังนี้ 
- 1.เตรียมอาหารเทียม บรรจุใน flask จ้านวน 45 กรัม ปิดจุกส้าลี น้าเข้าอบนึ่งฆ่าเชื้อ

ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 20 นาที จ้านวน 60 flask 
- 2.เมื่ออาหารเย็นลง เติมแบคทีเรียร่วมอาศัยที่เลี้ยงขยายใน Ys broth เขย่าที่ 180 

รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ลงในอาหารเทียมเลี้ยงไส้เดือนฝอยจ้านวน 3 มล.ต่อ flask จ้านวน 
30 flask น้าเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

- 3.เติม ไส้เดือนฝอย S. glaseri วัย 3 ระยะ IJ ลงเลี้ยงในอัตรา 5,000 ตัวต่อ flask 
เกบ็ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน เมื่อไส้เดือนฝอยพัฒนาเป็นวัย 3 ระยะ IJ จึงท้า
การเก็บผลผลิต 

- การบันทึกข้อมูล 
- ปริมาณไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ 
- คุณภาพของไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ในแต่รอบการผลิต 
- ข้อมูลต้นทุนการผลิต 

การทดลองย่อยที่ 4 ทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri  ควบคุมแมลง
ศัตรูพืช(2558) 

ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย S. glaseri  ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักใน
ดาวเรือง 

- วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้้า 6 กรรมวิธี 
- กรรมวิธีที่ 1 พ่นไส้เดือนฝอย S. glaseri  อัตรา 20 ล้านตัวต่อน้้า 20 ลิตร 
- กรรมวิธีที่ 2 พ่นไส้เดือนฝอย S. glaseri  อัตรา 30 ล้านตัวต่อน้้า 20 ลิตร 
- กรรมวิธีที่ 3 พ่นไส้เดือนฝอย S. glaseri  อัตรา 40 ล้านตัวต่อน้้า 20 ลิตร 
- กรรมวิธีที่ 4 พ่นไส้เดือนฝอย S. glaseri  อัตรา 50 ล้านตัวต่อน้้า 20 ลิตร 
- กรรมวิธีที่ 5 พ่น BT อัตรา 80 กรัม/ น้้า 20 ลิตร 
- กรรมวิธีที่ 5 ไม่ควบคุมศัตรูพืช(control) 

พ่นไส้เดือนฝอย ในแปลงปลูกดาวเรืองขนาดแปลงย่อย 15 ตารางเมตร อัตราความ
เข้มข้นต่างๆ  ตามกรรมวิธีที่ก้าหนด โดยใช้เครื่องพ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้้าสูง โดยพ่นในระยะ
ที่ดาวเรืองติดดอก และพบหนอนเฉลี่ย 1 ตัวต่อดอก  จ้านวน 5 ครั้ง  โดยตรวจนับปริมาณหนอนที่พบ
ทั้งก่อนและหลังพ่นไส้เดือนฝอยจ้านวน 20 ดอกต่อแปลงย่อย ในแต่กรรมวิธีเพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างทางสถิติ 

- การบันทึกผลการทดลอง 
-  -บันทึกจ้านวนแมลงที่พบทั้งก่อนและหลังพ่นไส้เดือนฝอย 



 

การทดลองย่อยที่ 5 ศึกษาวิธีการเก็บรักษาไส้ดือนฝอย Steinernema glaseri  (2556-
2558) 

เก็บรักษาไส้เดือนฝอย S. glaseri  ที่ผลิตได้ในชิ้นฟองน้้า  โดยบรรจุไส้เดือนฝอยใน
อัตรา 4x106 ตัว 2x106 ตัว 1x106 ตัว และ 5x105 ตัว  เก็บท่ีอุณหภูมิ 6 และ 15 องศาเซลเซียส 
ตรวจนับอัตราการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยและประสิทธิภาพการเข้าท้าลายแมลงทุกเดือน 

 การบันทึกข้อมูล 
-อัตราการอยู่รอดของไส้เดือนฝอย S. glaseri  
-ประสิทธิภาพการเข้าท้าลายแมลง 

ระยะเวลาและสถานที่ 
-เริ่มต้น ตุลาคม 2554  สิ้นสุด กันยายน 2558 
-ห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

8.ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1.ศึกษาปริมาณ inoculum ไส้เดือนฝอยที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri  ด้วย

แมลงอาศัย 
น้าไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri  ระยะเข้าท้าลายแมลง มาเจือจางในน้้ากลั่นอบนึ่ง

ฆ่าเชื้อแล้ว ให้ได้อัตราความหนาแน่นประมาณ 3,000 2,000 1,000  200  100  และ 10  ตัว/น้้า 
0.4 มล. หยดลงบนกระดาษกรองในจานพลาสติกจากนั้นน้าหนอนกินรังผึ้ง Galleria mellonella 
(วัย 5 - 6) ที่เลี้ยงด้วยอาหารเทียม ในห้องปฏิบัติการ จ้านวน 10 ตัว ปล่อยลงไปในจานพลาสติกที่

หยดไส้เดือนฝอยแล้ว ปิดฝาน้าเก็บที่อุณหภูมิ 25ซ นาน 48 ชั่วโมง หนอนจะตาย ลกัษณะการตาย
ของหนอนกินรังผึ้งด้วย ไส้เดือนฝอย S.glaseri   นั้น ล้าตัวจะเป็นสีด้า นิ่ม ไม่เละ จากการตรวจนับ
การตายของหนอนกินรังผึ้งในแต่ละความเข้มข้น พบว่าที่อัตราความหนาแน่นของไส้เดือนฝอย 
S.glaseri   2,000 ตัว มีเปอร์เซ็นต์หนอนกินรังผึ้งตายสูงที่สุด 84.20 % รองลงมาได้แก่ อัตราความ
หนาแน่น 3,000 1,000 200 100 ตัว มีเปอร์เซ็นต์หนอนกินรังผึ้งตาย 70.40 51.25 16.31 และ 
11.17 % ตามล้าดับ ส่วนการใช้ไส้เดือนฝอย S.glaseri  10 ตัว ไม่พบการตายของกินรังผึ้งแต่อย่างใด 
ปริมาณไส้เดือนฝอยที่ได้จากหนอนกินรังผึ้งที่ตายในแต่ละอัตราความหนาแน่นนั้นอยู่ระหว่าง 5,250-
6,500 ตัวต่อหนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว (ตารางท่ี 1) 

2.ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri  ด้วยอาหารอาหาร
เทียมแข็งกึ่งเหลว 

เลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri  ด้วยอาหารอาหารเทียมแข็งกึ่งเหลว โดยใช้สูตรอาหาร
เทียมแข็งก่ึงเหลวที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae  ซึ่งประกอบด้วย  

อาหารสุนัข 99 กรัม น้้ามันหมู 22 กรัม หนอนกินรังผึ้ง 11 กรัม น้้า 331 มิลลิลิตร 
คลุกเคล้ากับฟองน้้าสังเคราะห์ 36 กรัม  



 

1.น้าส่วนผสมทั้งหมด บรรจุใน flask จ้านวน 33 กรัม ปิดจุกส้าลี น้าเข้าอบนึ่งฆ่าเชื้อ
ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 20 นาที 

2.เมื่ออาหารเย็นลง เติมแบคทีเรียร่วมอาศัยที่เลี้ยงขยายใน Ys broth เขย่าที่ 180 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ลงในอาหารเทียมเลี้ยงไส้เดือนฝอยจ้านวน 3 มล. น้าเก็บท่ีอุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

3.เติม ไส้เดือนฝอย S. glaseri วัย 3 ระยะ IJ ลงเลี้ยงในอัตรา 4,000 5,000 และ 
6,000 ตัวต่อ flask เก็บท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน เมื่อไส้เดือนฝอยพัฒนาเป็นวัย 
3 ระยะ IJ จึงท้าการเก็บผลผลิต 

ผลการทดลองพบว่าการเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอย S. glaseri ด้วยอาหารเทียมแข็งกึ่งเหลว 

สามารถเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอย S. glaseri ให้ได้ปริมาณมากได้โดย ใช้สูตรอาหารอาหารเทียมแข็งก่ึง

เหลวที่ประกอบด้วยอาหารสุนัข น้้ามันหมู หนอนกินรังผึ้ง และน้้าใส่ไส้เดือนฝอย IJ จ้านวน 5000 ตัว/

flask เลี้ยงที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 15 วัน สามารถผลิตขยายไส้เดือนฝอยS. glaseri ได้ปริมาณมาก

ที่สุดเฉลี่ย 1.3 ล้านตัวต่อ flask 

3 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri  ด้วยอาหารเหลว
ในระดับขวดเขย่า  

เลี้ยงไส้เดือนฝอย S. glaseri ด้วยอาหารอาหารเทียมแข็งก่ึงเหลว โดยใช้สูตรอาหาร
เหลวที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ประกอบด้วยโปรตีน และคาร์โบไฮเดรต 0.75%วิตามิน 
และเกลือแร่ 0.50%  ไขมัน 0.20% Emulsifier 6.67% และน้้าสะอาด 100 % ยังไม่สามารถเลี้ยง
ขยายไส้เดือนฝอยให้มีปริมาณมากได้  

4. ศึกษาวิธีการเก็บรักษาไส้ดือนฝอย Steinernema glaseri   
เก็บรักษาไส้เดือนฝอย S. glaseri  ที่ผลิตได้ในชิ้นฟองน้้า  โดยบรรจุไส้เดือนฝอยใน

อัตรา 4x106 ตัว 2x106 ตัว 1x106 ตัว และ 5x105 ตัว  เก็บท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ตรวจนับ
อัตราการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยและประสิทธิภาพการเข้าท้าลายแมลงทุกเดือน พบว่าการเก็บรักษา
โดยบรรจุไส้เดือนฝอยในชิ้นฟองน้้า  อัตรา 5x105 ตัว สามารถเก็บได้นานที่สุด 4 เดือน โดยยังมี
ปริมาณและคุณภาพไม่แตกต่างจากท่ีผลิตได้(ตารางที่ 3) 

การศึกษาปริมาณไส้เดือนฝอยที่เหมาะสม โดยบรรจุไส้เดือนฝอยในอัตรา 4x106 ตัว 

2x106 ตัว 1x106 ตัว และ 5x105 ตัว/ถุง เก็บรักษาไส้เดือนฝอย S. glaseri  ที่ผลิตได้ในชิ้นฟองน้้า  อัตรา 

5x105 ตัว สามารถเก็บได้นานที่สุด 4 เดือน โดยยังมีปริมาณและคุณภาพไม่แตกต่างจากเมื่อเริ่มบรรจุ 

5.ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผงใน

การควบคุมหนอนกระทู้ผักในดาวเรือง 



 

ด้าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย S. glaseri  ที่ผลิตได้ในการควบคุม

การควบคุมหนอนกระทู้ผักในดาวเรือง ในแปลงเกษตรกรอ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วางแผนการ

ทดลองแบบ RCB จ้านวน 4  ซ้้า  6  กรรมวิธี คือ การใช้ไส้เดือนฝอยสูตรผงอัตรา  20 30 40 และ 50  

ล้านตัว/น้้า 20 ลิตร.  เปรียบเทียบกับ การใช้ BT อัตรา  80  กรัม/น้้า 20 ลิตร  และแปลงไม่ควบคุม

ศัตรูพืช  ตรวจนับหนอนก่อนท้าการพ่นไส้เดือนฝอยและหลังพ่นไส้เดือนฝอย  5  วนั  ตรวจนับ

ปริมาณดอกท่ีมีคุณภาพและดอกท่ีถูกท้าลาย  น้าข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบทางสถิติ  พบว่ากรรมวิธีใช้

ไส้เดือนฝอยสูตรผงในอัตรา 40 และ 50  ล้านตัว/น้้า 20 ลิตร. และการใช้ BTอัตรา  80  กรัม/น้้า 20 

ลิตร  มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในดาวเรืองได้ดีที่สุดไม่แตกต่างกันทางสถิติ  และ

แตกต่างจากกรรมวิธีใช้ไส้เดือนฝอยสูตรผงในอัตรา 20 30 ล้านตัว/น้้า 20 ลิตร.  และแปลงที่ไม่มีการ

ควบคุมศัตรูพืช  กรรมวิธีใช้ไส้เดือนฝอยสูตรผงในอัตรา อัตรา 40 และ 50  ล้านตัว/น้้า 20 ลิตร. และ

การใช้ BTอัตรา  80  กรัม/น้้า 20 ลิตร มีปริมาณดอกที่ไม่ถูกท้าลายสูงที่สุด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

 



 

9.สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

การเลี้ยงไส้เดือนฝอย  Steinernema glaseri  ด้วยหนอนกินรังผึ้ง โดยใช้ปริมาณ inoculum 

ไส้ เดือนฝอย  Steinernema glaseri  2,000 ตัว/น้้ า 0.4 มล .ตัว ตัวต่อหนอน 10 ตัว ในสภาพ

อุณหภูมิห้อง จะได้ปริมาณไส้เดือนฝอย S. glaseri ระยะเข้าท้าลายแมลง(IJ) มากที่สุด 

การเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอย S. glaseri ด้วยอาหารเทียมแข็งกึ่งเหลว สามารถเลี้ยงขยาย

ไส้เดือนฝอย S. glaseri ให้ได้ปริมาณมากได้โดย ใช้สูตรอาหารอาหารเทียมแข็งก่ึงเหลวที่ประกอบด้วย

อาหารสุนัข น้้ามันหมู หนอนกินรังผึ้ง และน้้าใส่ไส้เดือนฝอย IJ จ้านวน 5000 ตัว/flask เลี้ยงที่

อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 15 วัน จะได้ปริมาณไส้เดือนฝอย S. glaseri ระยะเข้าท้าลายแมลง(IJ) มาก

ที่สุด 

การศึกษาปริมาณไส้เดือนฝอยที่เหมาะสม โดยบรรจุไส้เดือนฝอยในอัตรา 4x106 ตัว 2x106 ตัว 

1x106 ตัว และ 5x105 ตัว/ถงุ เก็บรักษาไส้เดือนฝอย S. glaseri  ที่ผลิตได้ในชิ้นฟองน้้า  อัตรา 5x105 

ตัว สามารถเก็บได้นานที่สุด 4 เดือน โดยยังมีปริมาณและคุณภาพไม่แตกต่างจากเมื่อเริ่มบรรจุ 

การทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย S. glaseri  ที่ผลิตได้ในการควบคุมการควบคุม

หนอนกระทู้ผักในดาวเรือง ในแปลงเกษตรกรอ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วางแผนการทดลองแบบ 

RCB จ้านวน 4  ซ้้า  6  กรรมวิธี คือ การใช้ไส้เดือนฝอยสูตรผงอัตรา  20 30 40 และ 50  ล้านตัว/น้้า 

20 ลิตร.  เปรียบเทียบกับ การใช้ BT อัตรา  80  กรัม/น้้า 20 ลิตร  และแปลงไม่ควบคุมศัตรูพืช  

ตรวจนับหนอนก่อนท้าการพ่นไส้เดือนฝอยและหลังพ่นไส้เดือนฝอย  5  วัน  ตรวจนับปริมาณดอกท่ีมี

คุณภาพและดอกท่ีถูกท้าลาย  น้าข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบทางสถิติ  พบว่ากรรมวิธีใช้ไส้เดือนฝอยสูตร

ผงในอัตรา 40 และ 50  ล้านตัว/น้้า 20 ลิตร. และการใช้ BTอัตรา  80  กรัม/น้้า 20 ลิตร  มี

ประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในดาวเรืองได้ดีที่สุดไม่แตกต่างกันทางสถิติ  และแตกต่าง

จากกรรมวิธีใช้ไส้เดือนฝอยสูตรผงในอัตรา 20 30 ล้านตัว/น้้า 20 ลิตร.  และแปลงที่ไม่มีการควบคุม

ศัตรูพืช  กรรมวิธีใช้ไส้เดือนฝอยสูตรผงในอัตรา อัตรา 40 และ 50  ล้านตัว/น้้า 20 ลิตร. และการใช้ 

BTอัตรา  80  กรัม/น้้า 20 ลิตร มีปริมาณดอกที่ไม่ถูกท้าลายสูงที่สุด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

10.การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

ได้เทคโนโลยีในการผลิตขยายไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri ให้มีปริมาณมากและมี

คุณภาพ สามารถถ่ายทอดให้เอกชน และผู้สนใจน้าไปผลิตขยายต่อไป 
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ภาคผนวก  

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนกินรังผึ้งและปริมาณไส้เดือนฝอย steinernema glaseri 

ระยะเข้าท้าลายแมลงที่ได้จากการใช้อัตรา innoculum ต่างกัน 

ปริมาณ innoculum 

ไส้เดือนฝอย S.glaseri 

เปอร์เซ็นต์หนอนตายด้วย 

ไส้เดือนฝอย S.glaseri (%) 

ปริมาณไส้เดือนฝอย S. glaseri ระยะ IJ ที่ได้ 

จากหนอน 1 ตัว(ตัว) 

3000 ตัว 70.40a 6,125 

2000 ตัว 84.20a 6,500 

1000 ตัว 51.25b 6,000 

200  ตัว 16.31c 5,750 

100  ตัว 11.17c 5,250 

10   ตัว 0c 0 

 



 

ตารางที่ 2 คุณภาพของไส้เดือนฝอย steinernema glaseri ที่ผลิตได้จากการใช้อัตรา innoculum 

ต่างกัน 

ปริมาณ innoculum 

ไส้เดือนฝอย S.glaseri 

เปอร์เซ็นตห์นอนตายด้วย 

ไส้เดือนฝอย S.glaseri อัตรา 1:1 

(%) 

3000 ตัว 36.19 

2000 ตัว 38.09 

1000 ตัว 34.28 

200  ตัว 32.38 

100  ตัว 33.33 

 

ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของไส้เดือนฝอย Steinernema glaseri ที่เก็บรักษาในชิ้นฟองน้้า 

จ้านวนไส้เดือนฝอย
ที่บรรจุ/ซอง(ตัว) 

ระยะเวลาเก็บ(เดือน) 

1 2 3 4 5 6 

5x105 100 100 98.7 98.7 80.00 75.00 

1x106 100 100 95 80.5 77.5 55.00 

2 x106 100 100 97.5 85 85 36.25 

4 x106 100 75 71.25 57.5 51.25 40 

 

 


